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P riprave na stoletnico železniš- 
 ke proge Nova Gorica–Jeseni- 
 ce so se začele že minulo je-

sen, ko so določili častni odbor za 
obeležitev jubileja in za njegovega 
predsednika predlagali slovenskega 
premiera Janeza Janšo. Vanj so 
vključeni tudi župani šestih občin ob 
progi in njihovi kolegi iz občin, ki 
gravitirajo proti progi, ter predstavni-
ki posameznih institucij in strokovne 
javnosti. Častni odbor je imenoval 
skupino za koordinacijo proslave, ki 
jo vodi Gorazd Hartner s Slovenskih 
železnic (SŽ).

Praznovanje ob stoletnici je po za-
gotovilih Hartnerja širše zastavljeno, 
saj bodo spremljevalne prireditve 
osrednje slovesnosti, ki je potekala 
15. julija vzdolž proge do Nove Go-
rice, potekale vse do konca leta. V 
tem vidi priložnost ponovnega sode-
lovanja SŽ z lokalnimi skupnostmi. 
Ker gre za eno najlepših prog v Evro-
pi, saj je območje med Novo Gorico 
in Jesenicami bogato z naravno in 
kulturno dediščino, so imenovali ini-
ciativno skupino, ki ga bo poskusila 
doseči uvrstitev na seznam svetovne 
dediščine ter s tem skušala privabiti 
in obdržati kakšnega (tujega) gosta 
več. Prav tako želijo na SŽ pospešiti 
javni promet, zato bodo poskrbeli za 

Uvodno razmi{ljanje

Kaj je in bo prinesla stoletnica 
bohinjske `eleznice?

sinhronizacijo voznih redov in uredi-
li vse potrebno, da bo potnik z vo-
zovnico za vlak lahko stopil tudi na 
avtobus, ki ga bo odpeljal do od že-
lezniške postaje nekoliko dlje odda-
ljenega kraja. Poleg nadgradnje ser-
visnih dejavnosti bodo na SŽ razširi-
li sistem informiranja. Z dodatnimi 
informacijami bodo opremili čakalni-
ce, blagajne in vlake, ohranili poso-
dobljene spletne strani ter dobro 
povezavo z mediji in Slovensko turi-
stično organizacijo. Odprli so svojo 
turistično agencijo, ki poleg prevozov 
ponuja turistične aranžmaje. In ker 
je za turiste posebej zanimiva podo-
ba muzejskih vlakov, so obnovili tri 
lokomotive, prav tako pa bodo v smi-
slu varnosti in estetike dodelali po-
dobo avtovlaka.

Najbolj opazna pa so bila pred 
osrednjo proslavo dela na železniških 
objektih ob progi, saj so delavci ure-
dili stavbe na Bledu, v Bohinjski Bi-
strici, Podbrdu, na Mostu na Soči in 
v Kanalu. Nogovoriško postajo so 
obnovili že prej, jeseniške pa se bodo 
lotili, ko bo Slovenija predsedovala 
EU. Na Mostu na Soči so prebarvali 
lesene dele postaje, zamenjali stavb-
no pohištvo (okna in vrata), obnovi-
li okoliške objekte, prepleskali pro-
store, namenjene potnikom, in posta-

vili stalno muzejsko zbirko. Fasade 
in stavbnega pohištva so se lotili tudi 
na podbrški postaji. Vse skupaj je 
stalo 92 mio SIT, v parlament pa so 
SŽ vložile še poroštveni zakon za 250 
mio SIT. Če ga bodo poslanci odobri-
li, bodo denar namenili drugim nuj-
nim delom (predvsem menjavi stre-
šne kritine) in urejanju ostalih žele-
zniških stavb ob progi Nova Gori-
ca–Jesenice.

V sklopu priprav na praznovanje 
100-letnice se je po Hartnerjevih be-
sedah izkazala tudi Občina Tolmin, 
ki jim je pri delih ob progi priskočila 
na pomoč. Župan Ernest Kemperle 
je povedal, da je občino največ stalo 
asfaltiranje nakladalnih klančin za 
avtovlak v Podbrdu in na Mostu na 
Soči. Javni delavci so očistili in ure-
dili okolico vseh postaj v občini, prav 
tako pa so podbrški gasilci SŽ prihra-
nili čiščenje portala Bohinjskega pre-
dora.

Upamo, da se bo ta še živeči žele-
zniški muzej na prostem (v mislih 
imam celotno bohinjsko progo) ohra-
njal in obnavljal tudi v bližnjih pri-
hodnjih letih in da ga naslednje večje 
investicije, kot so menjave oken in 
vrat še na preostalih postajah, in me-
njava dotrajanih strešnih kritin čaka-
jo prej kot čez nadaljnjih sto let.
Špela Kranjc
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Utrinki

KER MI VEM-o, KAKO 
HITRO IN ENOSTAVNO DO 
REGISTRACIJE PODJETJA
Se�ana, Tolmin – S 1. julijem 2005 
je v Sloveniji začel delovati sistem 
“One-Stop-Shop” oziroma Vse na 
enem mestu (VEM), s pomočjo ka-
terega se poenostavijo in skrajšajo 
postopki, povezani s priglasitvijo, 
ukinitvijo in spremembami malih in 
srednje velikih podjetij. Bodočim sa-
mostojnim podjetnikom odslej ni več 
treba obiskovati posameznih usta-
nov (AJPES, DURS, ZPIZ, ZZZS …), 

ampak lahko postopek registracije 
oziroma vse spremembe in prijavo v 
obvezno zdravstveno zavarovanje 
zase in za družinske člane opravijo 
hitreje in na enem mestu.
Ministrstvo za gospodarstvo je v 
okviru nacionalnega programa Pha-
re dalo Smernice za prijavitelje 
projektnih predlogov za donacijo 
v letih 2005–2006, ki se nanašajo 
na vzpostavitev sistema VEM. V tem 
projektu so bile na voljo donacije za 
usposabljanje svetovalcev za storitve 
na vstopnih točkah VEM, v okviru 
katerih so se izobraževali tudi sveto-

valci Lokalnega podjetniškega cen-
tra, ki deluje v okviru Posoškega ra-
zvojnega centra (Uroš Brežan, Ve-
sna Kozar, Nežika Kavčič in Miloš 
Bajt). Izobraževanje je potekalo v 
prostorih Območne obrtne zbor-
nice v Sežani, izvajali pa so ga 
strokovnjaki iz GEA Collegea, pod-
kovani s kakovostnim strokovnim 
znanjem in kompetencami za izobra-
ževanje s področja podjetništva.
Vsebina 100-urnega usposabljanja 
je zajemala izobraževanje s podro-
čja celotnega postopka podjetniških 
procesov v vseh fazah ustanavljanja 
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Javni razpisi

Koledar prireditev

Izpostava ISIO in CIPS-ov informativni koti~ek

Se odločate za nadaljevanje šolanja in rabite nasvet ali pomoč 
strokovnjaka? Na pomoč vam bodo priskočile svetovalke:

• Izpostave Informacijskega  
 središča za izobraževanje  
 odraslih (ISIO) in 
• Informativnega kotička   
 Centra za informiranje in  
 poklicno svetovanje (CIPS).

Brezplačne informacije so 
dostopne osebno, prek telefona 
ali po elektronski pošti.
Izpostava ISIO in Informativni 
kotiček CIPS delujeta v prosto-
rih Posoškega razvojnega cen-

tra. Več o tem lahko preberete 
v EPIcentru na strani 7. 

Utrinki

in delovanja podjetja. Izobraževanje 
je bilo razdeljeno na sklope postop-
kov, ki so se nanašali predvsem na: 
• znanje o pravnih oblikah bodoče-
ga podjetja in izvedbi ustanovitvene-
ga postopka, • znanje o ustanovitvi 
podjetja in najpogostejših organiza-
cijskih oblikah opravljanja gospodar-
ske dejavnosti in razlikami med nji-
mi, • predpise in pogoje za opra-
vljanje dejavnosti in upravna dovolje-
nja, • znanje s področja poslovnih 
prostorov in osnovne zakonske po-
goje za pridobitev statusa poslovne-
ga prostora, • postopke za sklenitev 

delovnega razmerja, odgovornosti in 
obveznosti delodajalca in delavca 
ter postopke v zvezi s prenehanjem 
delovnega razmerja, • pravne pod-
lage odgovornosti in obveznosti de-
lodajalca v zvezi z varnostjo pri delu 
in varstvom pred požarom, • osno-
ve računovodstva v malem in sre-
dnjevelikem podjetju za podjetnika 
in za gospodarsko družbo, • osnov-
ne oblike zavarovanja obveznosti, • 
podporno okolje poslovanja podjetij 
s finančnimi viri in z viri poslovnih in-
formacij, • vire in dostope do fi-
nančnih sredstev doma in v tujini, • 

učinkovito komuniciranje in veščine 
dela s strankami, • temeljne pojme 
poslovanja z dokumentarnim gradi-
vom …
Če torej razmišljate, da bi postali sa-
mostojni podjetnik oziroma namera-
vate opraviti kakršne koli spremem-
be, povezane s podjetjem, nas obi-
ščite na VEM točki v poslovnih pro-
storih Posoškega razvojnega 
centra, Ulica padlih borcev 1b, 
5220 Tolmin. Pokličete nas lahko 
tudi na tel. št.: 05/ 38-41-500.
Miloš Bajt, svetovalec, Posoški razvojni 
center

UŽU – MI

Posoški razvojni center bo konec av-
gusta 2006 pričel z izvedbo javno veljav-
nega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do 
izobrazbe (UŽU – MI). Namenjen je odraslim, ki so se ali se bodo 
vključili v nadaljnje formalno izobraževanje.

Kaj nudi program UŽU – MI? 
• pridobivanje učnih tehnik za  
 uspešno učenje
• računalniško opismenjevanje
• izboljšanje temeljnih pisnih  
 in računskih spretnosti
• motiviranje za nadaljevanje  
 izobraževanja 
• dvigovanje osebne prepriča- 
 nosti o nujnosti vseživljenjske- 
 ga izobraževanja in učenja
Trajanje programa: 
100 do 120 ur

Delo poteka v obliki projektne-
ga učenja. Skupino 10 do 12 
udeležencev vodita dve uspo-

sobljeni učiteljici.

Kraj izvajanja: Prostori 
Posoškega razvojnega centra, 
Padlih borcev 1c, Tolmin.
Udeležba je BREZPLAČNA. 

Prijave zbiramo do 18. avgu-
sta na telefonski številki: 05/ 
38-41-500 ali na elektronskem 
naslov info@pososki-rc.si. 

V prostorih Posoškega 
razvojnega centra je na 
voljo nova vstopna točka 
Vse na Enem Mestu 
(e-VEM). Delujočim 
samostojnim podjetnikom in 
vsem, ki se nameravate 
registrirati kot samostojni 
podjetniki, brezplačno 
omogočamo izvedbo 
postopka registracije. 

Informacije: 
Posoški razvojni center 
(Vesna Kozar), Ul. padlih 
borcev 1b, Tolmin. 
Telefon: 05/ 38-41-500, 
e-pošta: vesna.kozar@
pososki-rc.si. 

Program delno 
financirata ESS in 
Ministrstvo RS za 
šolstvo in šport

Program delno 
financirata ESS in 
Ministrstvo RS za 
šolstvo in šport
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( 4 )Pogled naprej

De b’ adn pr{ou, de b’ me rje{u"
Pogled naprej je rubrika, namenjena razvojnim vizijam. V prvem prispevku je Roman Medved ugo-
tavljal nevzpodbudno stanje v prevelikem dele`u gospodarstva z nizko dodano vrednostjo v Poso~ju, v 
naslednjem pa je Dario Berginc kot eno izmed prilo`nosti, ki jih na{i dolini ponuja sodobna 
informacijska tehnologija, ponudil vizijo telecentrov. Med tradicionalnimi dejavnostmi in sodobno 
informacijsko tehnologijo pa je {e veliko mo`nosti.

Ena takih je zagotovo turizem, o 
katerem vsi skupaj veliko govo-
rimo, dejansko pa smo izkori-

stili malo izjemnih razvojnih možno-
sti, ki so nam bile podarjene. Morda 
je tudi v tem del težav – včasih težko 
vidimo stvari, ki se nam zdijo samo-
umevne. 

Ker pa naj bi bil Pogled naprej tudi 
pogled v pravo smer, se moramo vča-
sih ozreti nazaj in okoli sebe.

Poso{ki turizem 
se baha z dolgo brado

Zgodba o posoškem turizmu ima 
že dolgo brado. Če beremo Kugyjeve 
knjige, hitro ugotovimo, da turizem 
v Dolomitih ali Visokih Alpah v tistih 
časih ni bil nič bolj razvit kot v na-
šem Posočju. Lokalci, ki so se udinja-
li za vodnike, so bili enaki reveži. 

Danes je naša turistična ponudba 
štirideset let za primerljivimi alpski-
mi deželami. Veliko razlogov je zgo-
dovinskih: prva svetovna vojna, ki je 
bila za Posočje ekološka in ekonom-
ska katastrofa; obdobje fašizma, ki je 
načrtno zaviral kakršnokoli lokalno 
razvojno pobudo itd. Ker je bilo pre-
ostali Sloveniji eno in drugo bolj ali 
manj prihranjeno, je razvojni zaosta-
nek pomembno manjši – predvsem 
imam v mislih gorenjsko stran. Dru-
go svetovno vojno in povojni sociali-

zem, ki je uspešno uničeval zasebne 
pobude in tradicije družinskih po-
slov, smo si delili vsi. V času, ko je 
alpska Evropa iz turizma naredila 
razvojno priložnost, ki je podeželju 
prinesla blagostanje in normalne po-
goje za življenje, je jugoslovanska 
povojna politika naše hribe in grape 
izpraznila in osiromašila. Potem ko 
je sistem potreboval vedno več deviz, 
je tudi naš turizem postal pomemb-
nejši – ne kot sredstvo za razvoj bla-
gostanja prebivalstva, ampak kot in-

strument za pridelavo tujih valut. V 
ta namen je delovalo nekaj posveče-
nih agencij in veliki hoteli, ki jih je 
bilo lažje nadzorovati.

Srednji sloj turisti~ne 
ponudbe pri nas v povojih

Žal imam občutek, da se danes 
kljub novi državi na področju turiz-
ma ni veliko spremenilo. Upal bi si 
trditi, da je prav na tem področju 
preživelo največ starih pogledov. Že 
res, da smo v zadnjem desetletju iz-
peljali denacionalizacije in privatiza-
cije nekdanjih družbenih podjetji in 
da se je sprostilo agencijsko poslova-
nje. Vendar razumevanje turizma na 
ravni državne razvojne politike še 
vedno bolj spominja na strategije ne-
razvitih držav tretjega sveta, kot pa 
na rešitve Evrope, katere del želimo 

Utrinki

DIREKTOR LOKALNE TURISTI^NE ORGANIZACIJE 
SOTO^JE JANKO HUMAR je prepri~an, da bi morali za 
korenitej{e spremembe v razvoju na{ega turizma najprej 
prese~i tri mite, ki nam tako na dr`avni kot na ob~inski 
ravni vse preve~krat slu`ijo za izgovor, da se ni~ bistvene-
ga ne spremeni.

PREJEMNIKE ITALIJANSKE 
POKOJNINE ^AKA 
IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
Poso~je – V naslednjih dneh bo kar 
5.445 slovenskih upokojencev, ki 
so upravičeni do italijanske pokojni-
ne, v svojih nabiralnikih našlo RED/
EST 2004–2005 obrazce, s kateri-
mi želi Italijanski pokojninski za-
vod INPS preveriti dohodke, ki jih 
imajo upokojenci v Sloveniji za ome-
njeni leti. Na podlagi dohodkov bo 
INSP ugotovil, ali je znesek italijan-
ske pokojnine pravilno izračunan, 
če so upokojenci upravičeni do so-
cialnega poviška ter preveril, ali so 
upokojenci upravičeni do morebitnih 
drugih dodatkov (družinske doklade, 
povišanje do minimalne ravni – kar 
predstavlja skoraj celotni znesek 
vdovskih pokojnin).

Patronat ITAL-UIL prejemnike opo-
zarja, da je treba obrazce izpolniti in 
posredovati INPS-u najkasneje v 60-ih 

dneh od prejema dopisa, in sicer tu-
di v primeru, če upokojenci poleg 
italijanske pokojnine ne prejemajo 
drugih dohodkov. V nasprotnem pri-
meru bo INPS ustavil izplačevanje 
pokojnine vse do datuma, ko bo do-
bil ustrezno izpolnjen obrazec in 
preveril stanje.

Upokojenci lahko obrazec izpolnijo 
osebno in ga pošljejo na naslov, za-
pisan na spodnjem levem kotu dopi-
sa, ali pa se poslužijo brezplačnih 
uslug italijanskega konzulata v Ko-
pru oziroma raznih italijanskih patro-
natov. Ti bodo podatke posredovali 
INPS-u neposredno po elektronski 
pošti. Kot je v izjavi za javnost zapi-
sala Marina Ussai, odgovorna za 
urad ITAL-UIL Tolmin, morajo v tem 
primeru upokojenci uslužbencem 
priskrbeti naslednje dokumente:
•  fotokopijo osebne izkaznice 

(spredaj in zadaj) ali potni list – 
prepustnica ne velja;

•  izpis dohodkov za leti 2004 in 
2005 (potrdilo izda Davčni urad) 
ali fotokopijo odločbe Ministr-
stva za finance, ki ga upokojen-
ci dobivajo na dom;

• fotokopijo odrezka slovenske 
pokojnine, ki ga vsako leto ZPIZ 
pošilja na dom, za leti 2004 in 
2005 ali potrdilo ZPIZ-a o izpla-
čani pokojnini za leti 2004 in 
2005 (potrdilo izdajo uradi ZPIZ-a 
na posameznih območjih) in

• fotokopijo katastrskega dohod-
ka za leti 2004 in 2005 (potrdilo 
izda Davčni urad).

Posoškim upokojencem bo avgusta 
in septembra brezplačne usluge nu-
dil najbližji Patronat ITAL-UIL, ki 
ima svoje prostore na ulici Padlih 
borcev 1c v Tolminu (spodnja po-
slovna stavba Posoškega razvojne-
ga centra), in sicer vsak ponedeljek 
med 9.30 in 13.00 ter od 14.00 do 
16.30. Za dodatne informacije lah-

ko pokličete na telefonsko številko: 
05/ 38-11-041. Poleg tolminskega 
sta uporabnikom na voljo še vipavski 
in ajdovski patronat.
Tatjana Šalej Faletič

SO NA[I KRAJI UREJENI 
IN TURISTI^NO PRIVLA^NI
Zgornje Poso~je – Tudi letos je Tu-
ristična zveza Gornjega Posočja 
(TZGP) začela z ocenjevanjem ure-
jenosti in turistične privlačnosti kra-
jev na območju občin Zgornjega Po-
sočja, ki je sestavni del turističnega 
in naravovarstvenega projekta Turi-
stične zveze Slovenije (TZS) Moja 
dežela – lepa in gostoljubna. Že v 
minulem letu smo pregledali in oce-
nili 35 krajev, ki so jih razdelili v tri 
kategorije: mestna naselja, večje 
kraje ob cestnih vpadnicah in manj-
ša naselja vaškega in hribovskega 
značaja, oddaljena od glavnih pro-
metnih poti. Imenovali smo tri več-
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biti in kamor smo se na marsikate-
rem področju že enakopravno vklju-
čili. Uradna politika še vedno poveli-
čuje velika podjetja. Srednji sloj turi-
stične ponudbe, ki so ga v razvitih 
turističnih deželah zavestno razvijali 
in subvencionirali kot osnovno dejav-
nost in jo trgu prepustili šele takrat, 
ko je bil zadosti močan, ostaja pri 
nas prepuščen samemu sebi.

Prese~i tri mite
Za korenitejše spremembe v razvo-

ju našega turizma bi morali najprej 
preseči tri mite, ki nam tako na dr-
žavni kot na občinski ravni vse pre-
večkrat služijo za izgovor, da se nič 
bistvenega ne spremeni.

1. V turizem se ne splača vlagati, 
saj je v primerjavi z drugimi dejav-
nostmi premalo donosen in prinaša 
premajhen delež v strukturi držav-
nega/občinskega gospodarstva. Take 
primerjave sploh niso smiselne, saj 
dejavnost še ni razvita. Če bi realno 
ocenili in primerjali razvojne možno-
sti, bi bil rezultat hitro drugačen. Kot 
drugo pa donosnost v turizmu v pri-
meru naše doline ne sme biti edini 
kriterij. Slovenija danes ni več nera-
zvita dežela, ki bi ji bil osnovni mo-
tiv za majhne denarje zaposliti veliko 
ljudi. Evropskim alpskim deželam je 
uspelo prav skozi turizem obdržati 
prebivalce na podeželju, ohraniti kul-
turno krajino, ljudem zagotoviti pri-
merno infrastrukturo, dodatne pri-
hodke in ustrezno kakovost življenja. 

V času, ko se je število prebivalcev v 
dolini Soče prepolovilo, se je v alp-
skih območjih Avstrije, Nemčije, Švi-
ce, Francije in na Tirolskem (preosta-
la alpska Italija sicer ni najboljši 
primer) povečalo za več kot 30 od-
stotkov. Namesto relativno slabo pla-
čanih služb in visokih donosov na 
delnico so velikemu številu prebival-
cev skozi desetletja pomagali do spo-
dobnih dohodkov in do rasti vredno-
sti njihovega premoženja. Kar vpra-
šajmo se, koliko mrtvega in razvre-
dnotenega kapitala je danes v praznih 
hišah po naših vaseh!

2. Razvijati je treba velike poslov-
ne sisteme in glavna turistična sre-
dišča, kar bo vzpodbudilo razvoj 
preostale ponudbe. Žal logika avto-
mobilske industrije, kjer tovarna po-
trebuje množico kooperantov, doba-
viteljev polizdelkov in raznih kompo-
nent, v turizmu deluje drugače. 
Praksa namreč kaže, da večina večjih 
poslovnih sistemov razume manjše 
ponudnike kot konkurenco. Zato su-
rovin ne nabavlja v lokalnem okolju, 
pač pa tam, kjer so najcenejše, zapo-
slene pa pogosto pripeljejo od dru-
god. Seveda velika turistična podjetja 
potrebujemo, saj brez njih ne bi ime-
li agencijskih gostov, letalskih priho-
dov in avtobusnih skupin. Brez njih 
bi se zmanjšal tudi obisk atrakcij in 
znamenitosti, prepoznavnost in tržne 
možnosti bi bile slabše itd. Vendar 
pa ne smemo pozabiti, da je za op-
timalne ekonomske učinke predvsem 

v lokalnem okolju usodno pomem-
bna uravnoteženost enih in drugih.

V Sloveniji imamo danes na eni 
strani razvita in uspešna velika turi-
stična podjetja, ki so ne le poceni 
sprivatizirana, temveč tudi podprta z 
vsemi mogočimi ukrepi od zakono-
daje do evropskih sredstev. Na drugi 
strani pa je segment manjših, družin-
skih ponudnikov, ki je v alpski Evro-
pi osnova blagostanja na podeželju, 
pri nas še vedno podrejen, nerazvit, 
prepuščen samemu sebi oziroma od-
visen od iznajdljivosti posameznikov 
in šibkega družinskega kapitala, 
skratka v znamenju slabe demograf-
ske slike. Zaradi tega v naši dolini 
narašča število krajev, ki ne premo-
rejo zadostnega števila aktivnih pre-
bivalcev, ki bi sicer lahko omogočili 
preobrat. In ker je zatečeno stanje v 
največji meri posledica polpretekle 
zgodovine, bi morala biti prva naloga 
odgovorne politike omiljenje negativ-
nih posledic prejšnjega sistema in 
prebivalcem pokazati in podpreti no-
ve razvojne možnosti. Verjamem, da 
je popotresni razvojni program Soča 
2006 pomemben korak v pravo smer 
in dejanska razvojna vzpodbuda, ki 
jo dokazujejo primeri uspešnih pod-
jetnikov tudi v vsaki številki EPIcen-
tra. Vendar je to le odgovor na izre-
dne razmere in ne sistemska usme-
ritev ekonomske politike. Podobno 
kot se s popotresnim programom re-
šujejo posledice naravne nesreče, bi 
morali koncipirati in udejanjiti celo-

viti program revitalizacije naših do-
lin, ki so se izpraznile zaradi slabih 
odločitev v preteklosti – zaradi poli-
tike, ki je imela veliko hujše ekonom-
ske posledice. V tem programu bi 
moral biti v našem Posočju razvoj 
turizma, primeren evropskim izku-
šnjam in razmeram, ključen ele-
ment.

3. Tretji izgovor se ponuja sam: 
država je vsega kriva. Strinjam se z 
vsemi, ki menijo, da je odnos države 
do razvoja turizma, kakršnega potre-
bujemo v Posočju, neprimeren, ma-
čehovski in kratkoviden. Vendar nas 
to ne odvezuje lastne odgovornosti. 
Ob vseh utemeljenih kritikah imam 
včasih občutek, da je v naši puntarski 
dolini prisotno tudi veliko Magdalen-
ce, ki sedi in vpije “de b’ adn pršou, 
de b’me rješu”, namesto da bi si naj-
prej poskušala pomagati sama. Če-
prav je demokracija zapletena in 
včasih zelo birokratska reč, nam le 
omogoča tudi nekaj vpliva. Imamo 
svetnike, župane, občinske strokovne 
službe, poslance, javne zavode in 
razvojno agencijo, veliko ljudi, s ka-
terimi se lahko pogovarjamo, pa tudi 
volitve, da zamenjamo tiste, s kateri-
mi nismo zadovoljni. Nihče nam ne 
bo pomagal, če si najprej ne bomo 
pomagali sami. In potem bomo tudi 
lažje in bolj prepričljivo zahtevali 
spremembe na državni ravni.
(Nadaljevanje prihodnjič)

Janko Humar, direktor LTO Sotočje
Foto: Mirjam Humar

Utrinki

LANSKOLETNI DOBITNIKI PRIZNANJ ZA UREJENOST IN TURISTIČNO PRIVLAČNOST – 
TZGP je zaslužnim krajem (Tolminu, Trenti in Podbeli) priznanja podelila na letni skupščini v 
začetku letošnjega leta. Poleg ličnega priznanja so nagrajenci prejeli vrednostni bon za ve-
čje število sadik enoletnic. Foto: Tatjana Šalej Faletič

članske komisije, ki bodo vsaka na 
svojem območju opravile predizbor.

Poudarek pri ocenjevanju gre ureje-
nosti stavb in zelenim površinam (v 
nasprotju z zanemarjenostjo), skrbi 
za izgled, ohranjanju tradicije, po-
spravljenosti, pokošenosti in ocvetli-
čenju, skratka skrbi za turistično pri-
vlačnost. Komisije bodo pozorne 
predvsem na to, kaj opazi obiskova-
lec, ki obišče kraj in ki se giblje po 
javnih površinah okrog javnih in turi-
stičnih objektov, ki uporablja turistič-
no infrastrukturo, ki si gre ogledat 
znamenitosti, ki uporablja smeroka-
ze, oznake ipd.

O ocenjevanju so organizatorji obve-
stili vsa turistična društva (TD), saj 
se ocenjujejo predvsem kraji, kjer 
TD organizirano delujejo. O ocenje-
vanju so obveščene vse krajevne 
skupnosti in občine, ki smo jih po-
zvali, naj v svojih lokalnih okoljih do-
datno spodbudijo prebivalce k zav-
zemanju za čisto in urejeno okolje 

ter za turistično privlačnost kraja. Skrb 
za kakovostno bivalno okolje, v kate-
rem živimo in delamo, je namenjena 
nam samim, izletnikom, obiskoval-
cem in turistom. Nekatera TD so pri 
teh prizadevanjih izjemno dejavna.

Tekmovanje poteka v sodelovanju s 
Komunalo Tolmin, s katero smo 
aprila v Tolminu organizirali predava-
nje priznane strokovnjakinje Ruth 
Podgornik Reš, ki nas je poučila o 
letošnjih modnih smernicah za zasa-
janje okenskih in balkonskih rastlin. 
Kar 150 udeležencev predavanja, ki 
so do zadnjega kotička napolnili 
dvorano, je imelo možnost nakupa 
1.300 sadik bršljank in drugih bal-
konskih rastlin po akcijski ceni dveh 
vrtnarij. Maja smo za lanske nagra-
jence nabavili še 1.500 sadik enole-
tnic. TD in njihovi podmladki so jih 
zasadili po vsej dolini Trente, po 
Breginjskem kotu od Starega sela 
do Borjane in Podbele ter na posa-
meznih lokacijah po Tolminu.
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Ste zakljuèili �olanje in i�èete zaposlitev? 

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

Podjetni{ki inkubator Poso~ja

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

KJER PODJETNI�KA IDEJA NAJDE SVOJ DOM

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

�elite pospe�iti razvoj svojega podjetja?

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

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

Utrinki

Brezplaène storitve PIPO:

•  najem pisarniške opreme,

• dostop do svetovnega   
 spleta,

•  najem multimedijske  
 učilnice,

•  telefonski priključek,

•  dostop do podatkov  
 različnih poslovnih baz,

•  splošno podjetniško   
 svetovanje,

• določene administrativne  
 storitve in

• možnost predstavitve   
 dejavnosti v EPIcentru.

Ostale storitve:

• program vavčerskega   
 svetovanja,

• specialistično podjetniško  
 svetovanje in

• e-Vem vstopna točka.

Letos smo veliko razpravljali o kritič-
nih točkah v posameznih naseljih, 
še posebej o neurejenem označe-
valnem sistemu v mestih in o “pasji 
problematiki”. V zvezi s tem bomo 
na vse tri župane naslovili pobudo 
za enotno označevanje ulic in trgov 
v vseh treh mestih ter da se upošte-
vajo predpisi o enotnem označeva-
nju javnih ustanov in naravnih ter kul-
turnih znamenitosti. Prizadevali si 
bomo, da se sprejme tudi odlok o 
pasjih straniščih.
Mojca Rutar, predsednica TZGP

ZA DVIG PISMENOSTI
Tolmin – V četrtek, 16. junija, je na 
Posoškem razvojnem centru 
(PRC) potekalo izobraževalno sreča-
nje, na katerem sta bila predstavlje-
na programa Usposabljanje za ži-
vljenjsko uspešnost (UŽU) in Pro-
jektno učenje za mlajše odrasle 
(PUM). Organiziral ga je Andrago-
ški center Slovenije (ACS) v sode-
lovanju PRC-jem in Zavodom RS 
za zaposlovanje (ZRSZ). Srečanje 
je bilo namenjeno izvajalcem ome-
njenih programov in svetovalnim de-
lavkam ZRSZ Centra za socialno de-
lo in šol.

Kot je povedala mag. Estera Moži-
na z ACS-ja, so izobraževalni pro-
grami UŽU-ja javno veljavni progra-
mi, namenjeni zviševanju ravni pi-
smenosti odraslih. Raziskava, ki je 
bila izpeljana v 90. letih prejšnjega 
stoletja, je pokazala, da je raven pi-
smenosti v Sloveniji nizka. V zadnjih 

petih letih so bili za reševanje teh te-
žav za različne ciljne skupine zasno-
vani programi Most do izobrazbe 
(MI), Beremo in pišemo skupaj 
(BIPS), Jaz in moje delovno mesto 
(MDM), Izzivi podeželja (IP) in Moj 
korak (MK). Skupno izhodišče je 
pridobivanje temeljnih spretnosti, ki 

so povezane s pismenostjo (branje, 
pisanje, računanje), socialnih spret-
nosti, načel vseživljenjskega učenja, 
računalništva in aktivnega državljan-
stva.

PRC programa BIPS in MI že izvaja 
(prvi je namenjen manj izobraženim 
staršem osnovnošolskih otrok v pr-
vih treh razredih osnovne šole, drugi 
pa manj izobraženim brezposelnim, 
ki želijo šolanje nadaljevati), IP bo-
mo začeli izvajati jeseni, MDM pa 
prihodnje leto. IP je namenjen brez-
poselnim prebivalcem podeželja. 
Program jih motivira za izvajanje de-
javnosti, ki jih omogoča podeželje 
za zvišanje posameznikovega pri-
hodka. Program MDM je namenjen 
zaposlenim na enostavnih delovnih 
mestih, ki se ukinjajo, ter zaposle-
nim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko 
ali poklicno izobrazbo. Razmišljamo, 
da bi v prihodnje ponudbo razširili s 
programom MK, ki je namenjen 
osebam, ki v vsakdanjih življenjskih 
situacijah potrebujejo pomoč za sa-
mostojnejše in kakovostnejše življe-
nje (ta ciljna skupina zajema tudi 
osebe s posebnimi potrebami).

V drugem delu je Natalija Žalec z 
ACS-ja predstavila program PUM. 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV UŽU IN PUM – Sredi junija je na Posoškem razvojnem centru 
potekalo delovno srečanje, na katerem sta mag. Estera Možina (na fotografiji) in Natalija 
Žalec z Andragoškega centra Slovenije svetovalkam Zavoda RS za zaposlovanje, Centra za 
socialno delo in šol predstavili programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost in Projek-
tno učenje za mlajše odrasle.
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L judska univerza Nova Gorica  
 je omenjene vsebine razširila  
 po vsej regiji, tudi v Tolmin. 

Jeseni bo v prostorih Posoškega ra-
zvojnega centra (PRC) začela delo-
vati Točka za samostojno učenje Tol-
min, ki bo vzpostavljena v okviru 
Centra vseživljenjskega učenja VITA 
Ajdovščina, katerega nosilec je Ljud-
ska univerza Ajdovščina.

Izpostava ISIO
Sodobno življenje od nas zahteva 

nenehno pridobivanje in izpopolnje-
vanje znanja. Eden od pogojev, da 
lahko izrabimo pravico do učenja, je 

Nova pot do znanja in izobrazbe
Letos se lahko na Poso{kem razvojnem centru na podro~ju razvoja ~love{kih virov pohvalimo z ne-
kaj novostmi. Poleg novih programov izobra`evanja in usposabljanja smo pridobili Izpostavo Infor-
macijskega sredi{~a za izobra`evanje odraslih in Informativni koti~ek Centra za informiranje in po-
klicno svetovanje.

jih potrebu-
jete pri iskanju 
zaposlitve in načrto-
vanju svoje kariere. Pri tem se za-
stavljajo številna vprašanja, na katera 
pogosto ne najdete odgovora. Brez-
poselni, presežni delavci, osnovno-
šolci, srednješolci, študentje, starši, 
učitelji, svetovalni delavci, zaposleni 
na zavodu za zaposlovanje, deloda-
jalci … boste lahko odslej vse tovr-
stne informacije našli v CIPS-u.

Pri nas brezplačno dobite:
• opise poklicev,
• informacije o srednjih, višjih in vi-

sokih šolah, univerzah ter akade-
mijah,

• informacije o možnostih poklicne-
ga usposabljanja in študija v tujini,

• informacije o možnih finančnih
pomočeh za izobraževanje in uspo-
sabljanje,

• objave vajeniških učnih mest,
• informacije o dijaških in študent-

skih domovih,
• informacije o možnostih izpopol-

njevanja in usposabljanja,
• objavljena prosta delovna mesta,
• navodila in pripomočke za učinko-

vitejše iskanje zaposlitve in
• računalniške programe za samo-

stojno načrtovanje poklicne poti.

Nudimo tudi indivi-
dualno svetovanje pri 
načrtovanju poklicne 
in izobraževalne poti, 
preverjanje poklicnih 
zanimanj in sposobno-
sti, skupinske oblike 
informiranja, predava-
nja o poklicih in krajše 

delavnice, ki jih organi-
zira Zavod RS za zapo-

slovanje.
Besedilo in foto: Mateja 
Kutin

BREZPLA^NO INFORMIRA-
NJE IN SVETOVANJE

Po telefonu:
• torek in sreda od 13. do 15. ure
• ~etrtek od 10. do 12. ure
Telefonski {tevilki:
05/ 38-41-505 (Cvetka Kav~i~)
05/ 38-41-506 (Mateja Matajurc)
Po elektronski po{ti:
cvetka.kavcic@pososki-rc.si
mateja.matajurc@pososki-rc.si
Osebno (po predhodni najavi):
poslovni prostori Poso{kega ra-
zvojnega centra, Ulica padlih bor-
cev 1b, Tolmin, in sicer ob:
• torkih in sredah od 8. do 12. ure,
• ~etrtkih od 13. do 16. ure.

Brezpla~no informiranje in svetovanje

zagotovljen dostop do kakovostnega 
informiranja in svetovanja 
o učnih možnostih. Prav 
pomoč strokovnjaka nam 
mnogokrat pomaga najti 
pravo pot.

V Izpostavi Informacij-
skega središča za izo-
braževanje odra-
slih (ISIO), ki 
deluje na PRC-ju, 
vam priskočimo na 
pomoč, ko se odlo-
čate za nadaljnje izo-
braževanje in potrebuje-
te nasvet ali pomoč stro-
kovnjaka. Nudimo brezplač-
no in celovito informiranje o 
možnostih izobraževanja in usposa-
bljanja. Pomagali vam bomo pri od-
ločitvi za izobraževanje, med pote-
kom izobraževanja in ob njegovem 
dokončanju.

Pri nas dobite informacije o:
•  možnostih izobraževanja za poklic, 

strokovno izpopolnjevanje in prosti 
čas,

• vpisnih pogojih v različne progra- 
 me,
• možnostih prehajanja med progra- 
 mi,
• trajanju izobraževanja,
• načinih preverjanja znanja,
• učni pomoči in
• možnostih nadaljnjega izobraževa-

nja.

Svetujemo vam pri izbiranju in na-
črtovanju primernega izobraževanja, 
premagovanju učnih in drugih težav, 
povezanih z izobraževanjem, ter vas 
spremljamo na vaši izobraževalni poti.

Informativni koti~ek CIPS-a
Osnovni namen Informativnega 

kotička Centra za informiranje in po-
klicno svetovanje (CIPS) je zagotavlja-
nje informacij o izobraževanju, uspo-
sabljanju, poklicih, trgu dela ipd., ki 

Utrinki

Kot soavtorica programa, ki se je za-
čel snovati pred desetletjem, je po-
vedala, da PUM “postaja na poti 
življenja, kjer mi je dovoljeno, da 
se za hip – za leto ustavim in se 
ozrem na pot, ki sem jo prehodil-a 
in se zazrem vase, v svoje poten-
ciale in se vprašam: ‘Kaj hočem?’ 
Nato pa se ozrem okrog sebe, da 
spoznam prijatelje in pomočnike, 
se zamislim v prihodnosti – na po-
ti, ki jo želim hoditi, zberem vse 
svoje moči in se odločim, odprem 
vrata in stopim na pot …” Vse več 
mladih se sooča s hudimi duševnimi 
stiskami, od koder mnogi ne vidijo 
izhoda. Vključitev v PUM je mnogim 
pomagala, da so si zastavili cilj in ga 
dosegli (70 odstotkov vključenih do-
seže cilj, to je nadaljevanje šolanja 
in/ali rešitev za življenjske težave: 
zaposlitev, zdravljenje, selitev …).
Udeleženci srečanja so se seznanili 
z razmerami in rezultati posoškega 
PUM-a, ki deluje pod okriljem PRC-
ja. Predstavila ga je vodja mentoric 
Brigita Bratina, ki jih je kasneje po-
peljala po prostorih, kjer tolminski 
PUM-ovci delajo in ustvarjajo. Sre-
čanja so se udeležili tudi mentorice 
in PUM-ovci iz Ajdovščine.
Besedilo in foto: Mateja Kutin



( 8 )

EPIcenter, letnik VII, {t. 6-7, 2006

Rezervirano za PUMovce

P
ro

gr
am

 d
el

no
 s

of
in

an
ci

ra
ta

:

www.pososki-rc.si/cloveskiviri/pum



( 9 )

EPIcenter, letnik VII, {t. 6-7, 2006

Utrinki

Utrinki

DRA@BA USPELA
Tolmin – V juniju so posoški PUM-
ovci uspešno izpeljali dražbo slik, ki 
so nastale med šolskim letom v okvi-
ru projektov Moj čopič in Mozaik 
ustvarjalnosti (več o obeh projektih 
so PUMovci že pisali v EPIcentru). 
Umetnine so bile na ogled v avli tol-

petih maturitetnih izpitih dosegle več 
kot 30 točk in bodo pohvalo in na-
grado za izjemen uspeh prejele iz 
rok ministra za šolstvo in šport. Ob 
tem pa je treba poudariti, da sodi 
Monika Ručna tudi med tistih 41 
slovenskih zlatih maturantov, ki so s 
svojim znanjem dosegli vseh 34 
točk. 

Državni izpitni center vsako leto 
objavi tudi najuspešnejše dijake pri 
posameznih maturitetnih predmetih. 
Dijakinji Gimnazije Tolmin sta na pr-
vem mestu med slovenskimi matu-
ranti kar pri dveh predmetih.  Na slo-
venskem  vrhu  sta se tako znašli 
Nataša Kenda s 100 odstotki dose-
ženih točk pri matematiki  in Monika 
Ručna  z  99 odstotki možnih točk 
pri nemščini.
Branka Hrast Debeljak, prof., Gimnazi-
ja Tolmin

NA PODELITEV so prišle štiri od šestih zlatih maturantk: (od leve proti desni) Tjaša Ohojak, 
Mariša Bizjak, Monika Ručna in Katja Carli. Foto: Radovan Lipušček

Z DRAŽBO SLIK so tolminski PUMovci prislužili 67.000 SIT ter s tem 15-im otrokom polepšali 
počitniški dan.  Foto: Mateja Kutin

je za končen uspeh bolj kot ostra 
selekcija pri vpisu osnovnošolcev, ki 
jo izvajajo nekatere velike gimnazije,  
pomembno dobro in strokovno delo 
v vseh štirih letih šolanja. Gimnazi-
ja Tolmin namreč vsako leto  brez 
omejitev sprejme vse prijavljene 
kandidate, s čimer omogoči prehod 
na univerzitetne študije tudi prav do-
brim in dobrim osnovnošolcem.    

Med 71 tolminskimi dijaki jih je kar 
70 maturo uspešno opravilo v prvem 
roku, kar predstavlja 98,9 odstotkov 
vseh maturantov. To je veliko več od 
slovenskega povprečja, ki znaša 
93,8 odstotkov. Še bolj kot tega pa 
so se dijaki in profesorski zbor tol-
minske gimnazije razveselili kar še-
stih zlatih maturantk – Mariše Biz-
jak, Katje Carli, Evridike Cuder, 
Nataše Kenda, Tjaše Ohojak in 
Monike Ručna – dijakinj, ki so na 

minske kinodvorane že od 8. junija. 
Svoje lastnike pa je 22. junija, dobi-
lo 12 slik, ki so skupno dosegle vre-
dnost 67.000 SIT. PUMovci so 
obljubili, da bodo izkupiček podarili 
za dobrodelne namene. In kar so 
obljubili, so tudi storili. Že 29. junija 
so 15-im otrokom, katerih starši bi 
jim težje omogočili tovrstno športno 
aktivnost, polepšali počitniški dan. S 
tolminsko športno agencijo so v mini 
raftih uživali v spustu po reki Soči.
Patricija Rejec, mentorica v programu 
PUM

LETOS [EST ZLATIH 
TOLMINSKIH MATURANTK 
Tolmin – Znani so rezultati spomla-
danskega roka splošne mature. Di-
jaki Gimnazije Tolmin so se tudi le-
tos odlično odrezali in dokazali, da 

TOLMINSKI GASILCI 
DELUJEJO @E 125 LET
Tolmin – Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Tolmin je najstarej-
še gasilsko društvo v Zgornjem Po-
sočju. Ob praznovanju 125. obletni-
ce delovanja so na slovesnosti ko-
nec maja razvili nov prapor, v roke 
so jim predali ključe novega kombi-
niranega vozila, ob tej priložnosti pa 
so prejeli tudi zlati znak Civilne za-
ščite (CZ) RS.

Zapiski v tolminskem cerkvenem ar-
hivu potrjujejo, da je bilo društvo 
ustanovljeno leta 1881, kar je deset 
let prej, kot je bilo znano do nedav-
nega. Namesto 115. obletnice so, 
potem ko jim je Komisija za zgodovi-
no pri Gasilski zvezi (GZ) Sloveni-
je priznala novo letnico ustanovitve, 
tolminski gasilci obeležili 125 let de-
lovanja. Najpomembnejši dogodek 
na prireditvi je bil razvitje novega 

prapora. Levji delež za izdelavo je 
po besedah predsednika PGD Tol-
min Dejana Šavlija prispeval vete-
ran in gasilski častnik druge stopnje 
Viktor Bevk, zato so ga izbrali za 
botra prapora. Šavli se je ob tej pri-
ložnosti zahvalil vsem članom, ki tve-
gajo svoja življenja in namenijo veli-
ko časa in energije za delovanje 
društva. “Naše delo je trdo in zah-
teva celega in zbranega človeka. 
Polovičarstva ne poznamo,” je še 
dodal.
Društvo ima novo vozilo za prevoz 
moštva, ki je predelano po tipizaciji 
GZ Slovenije. Investicija je bila vre-
dna 6,5 milijona SIT, od česar je 
PGD Tolmin prispevalo skoraj 1,5 
milijona SIT, preostanek pa občin-
ska GZ iz proračuna. Uroš Brežan, 
podžupan tolminske občine (slednja 
je tudi botra vozila), je poudaril, da 
se lokalna oblast zelo dobro zaveda 
pomena dela prostovoljnih gasilcev 

Na fotografiji (iz leve proti desni): predsednik PGD Tolmin Dejan Šavli, poveljnik PGD Tolmin 
Zvonko Kavčič, praporščak Andrej Laharnar in mentor mladine Miha Vencelj.
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Da o~i ne bi odprla {ele izguba

Utrinki

K o sva razmišljala, kako zače- 
 ti, naju je do odgovora pripe- 
 ljal vnuk, ki je opazoval apa-

rat za peko kruha v trenutku, ko je 
ta mesil testo. Rekel je, da “vrta čr-
viček”. Naslednji dan sva ga vprašala, 
kaj je nastalo iz tistega črvička. Ves 
vesel nama je razložil, da je iz črvič-
ka nastal kruh. Midva pa upava, da 
bo tudi iz črva, ki v nama vrta že 
skoraj dve leti po boleči preizkušnji, 
danes začel vzhajati kruh.

Na poti do droge so star{i 
le {e vir materialnih dobrin

Pravimo, da je droga kuga 21. sto-
letja. In prav zaradi tega, ker je kuga 
bolezen, moramo odvisnika dojema-

Naj se vam predstaviva. Sva star{a danes `e pokojnega sina, ki nas je, star komaj 24 let, zapustil 
zaradi droge. Preden je od{el, je s prstom pokazal na ljudi, ki `e stopajo po isti poti � poti pogube. 
Vendar njihovi star{i {e vedno ne verjamejo ... ^lanek je nastal v veri in upanju, da si ne boste zati-
skali o~i, ampak jih boste odprli, preden bo prepozno.

dajalce le strahopetno opravljajo. 
Namesto da bi se vprašali, ali je mor-
da moj, sosedov ali prijateljev otrok 
zašel na pot droge, se raje zaprejo 
med štiri stene in počasi izgubljajo 
pristen stik s sočlovekom. Odvisnosti 
pa je vse več in to tukaj in zdaj. Na-
mesto opravljanja raje javno sprego-
vorimo in ukrepajmo! Le če bomo 
stopili skupaj, bomo dovolj močni, 
da se stvari premaknejo na bolje.

^e karkoli sumite, 
povejte to star{em

Ko sva pozneje sinove prijatelje in 
znance spraševala, zakaj nama niso 
povedali ali vsaj namignili, kaj se do-
gaja, so bili njihovi odgovori podob-

ti kot bolnika. Bolnik pa potrebuje 
zdravljenje oziroma zdravnika. Naj-
večkrat je prvi zdravnik prav starš, ki 
postavi prvo diagnozo – odvisnost. 
Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da 
v takšnih trenutkih pomoč potrebu-
jemo tudi starši. Naj še tako razmi-
šljamo, kako se bomo odzvali v ne-
kem položaju, se pozneje rado izka-
že, da za resničnosti še nismo pripra-
vljeni. Nismo pripravljeni, da se to 
dogaja prav zdaj in ravno nam. Zato 
tudi starši potrebujemo vodnika in 
pomoč.

V težkih mesecih so nama bila v 
veliko oporo srečanja Skupnosti Sre-
čanja in najini pogovori. Pogovori na 
srečanjih se pogosto odvijajo v sme-

ri droga–odvisnik–javnost–mladina–
starši. S skupnimi močmi iščemo 
pomoč naprej. Ko sva tudi midva z 
lastno izkušnjo nekaterim ponudila 
pomoč, nama je mama nekega odvi-
snika rekla: “Če bom kaj storila, ga 
lahko izgubim.” Ob tem pa se ni za-
vedala, da je lastnik njenega sina 
droga in da se je njegovo izgubljanje 
že začelo. Mama zanj ostaja le še vir 
materialnih dobrin na poti do dro-
ge.

Spregovorimo in ukrepajmo
V naši krajevni skupnosti živi le 

peščica ljudi, ki si o problematiki 
droge sploh upa javno spregovoriti. 
Vsi ostali drogo, odvisnike in prepro-

in jih bo zato še naprej podpirala po 
svojih močeh. Z dosedanjim sodelo-
vanjem z občino je zadovoljen tudi 
predsednik GZ Tolmin Aleš Poljak, 
ki se je pridružil Brežanovim željam 
po nadaljnjih dobrih odnosih. Ključe 
novega kombiniranega vozila so za-
upali od mentorju mladine Mihi Ven-
clju.

Po besedah poveljnika GZ Tolmin 
Jožeta Dakskoblerja je PGD Tol-
min kot gasilsko društvo četrte sto-
pnje eno od 42 gasilskih društev 
posebnega pomena v Sloveniji. 
Predstavnik novogoriške izpostave 
Uprave RS za zaščito in reševanje 
Milan Leban je na slovesnosti čla-
nom predal zlati znak CZ RS, prizna-
nje, ki so jim ga že marca ob dnevu 
CZ dodelili za njihovo preteklo delo.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

STOLETJE GASILSTVA 
V PODBRDU
Podbrdo – V mesecu praznovanja 
100-letnice Bohinjske proge isti ju-
bilej praznuje tudi Prostovoljno ga-
silsko društvo (PGD) Podbrdo. 

Osrednjo slovesnost so pripravili 1. 
julija, poleg gostov iz gasilstva pa so 
se je udeležili tudi predstavniki šte-
vilnih drugih lokalnih struktur. Prire-
ditev se je začela s povorko, na ka-

teri se je poleg podbrških gasilcev s 
svojo opremo predstavilo še šest-
najst okoliških gasilskih društev. Za-
četki delovanja PGD Podbrdo, ki da-
nes šteje 134 prostovoljnih članov in 

članic, veteranov in mladincev, se-
gajo sto let nazaj. Predsednik dru-
štva Dušan Drole je poudaril, da je 
tako razvoj kraja kot tudi gasilstva 
pospešil prav takratni začetek gra-
dnje železnice v Baški grapi, ki je v 
mošnjiček skupnosti prinesel nekaj 
denarja. V času okupacije so morali 
gasilci sicer prenehati z društvenim 
delovanjem, vendar so ga kmalu po 
vojni zopet obudili in ponovno pričeli 
pridobivati potrebno opremo. 

Tolminski župan Ernest Kemperle 
je članom društva čestital ob viso-
kem jubileju in jim zaželel še veliko 
uspešnega dela. Spomnil je, da tudi 
danes razmere za prostovoljne gasil-
ce niso ravno prijazne, saj delovna 
mesta zahtevajo celega človeka. 
Številni od njih so zaposleni precej 
daleč od svojega domačega kraja, 
kar posebne težave povzroča pri po-
sredovanju v nujnih intervencijah, 
saj velikokrat ne morejo priskočiti na 
pomoč. Župan je še izrazil upanje, 
da bo država čim prej z zakonodajo 
uredila status prostovoljnega gasil-
ca. Tem željam se je pridružil tudi 
poveljnik Gasilske zveze Slovenije 

GASILCI SO SE PREDSTAVILI KRAJANOM – Prostovoljno gasilsko društvo Podbrdo, kate-
rega delovanje sega sto let nazaj, šteje danes 134 prostovoljnih članov in članic, veteranov 
in mladincev. 
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ni: “Nisem si upal … Bilo mi je težko 
… Nisem imel poguma ...” Zato da-
nes kličeva vsem, predvsem mladim. 
Če sumite, da je vaš prijatelj ali so-
šolec zašel v svet droge, stopite do 
njegovih staršev in jim povejte. Ne 
boste toplo sprejeti, na to bodite pri-
pravljeni. Morda pa vam bodo že čez 
kratek čas za te besede neizmerno 
hvaležni. Da je naš otrok odvisnik, je 
težko doumeti in resnico še težje 
sprejeti. Vendar se s starševsko lju-
beznijo to da. Pustimo obsodbe, saj 
jih otrok tedaj ne potrebuje več. Po-
moč je tista, za katero nas brez besed 
in dejanj prosi. Prosi, da ga že enkrat 
razkrinkamo. Sam tega ne zmore 
več. Ne zmore niti samopriznanja, da 
je zabredel. Zato ga nikar ne obsojaj-
mo, temveč mu poskušajmo poma-
gati. Ne pomagajmo zaradi čiste ve-
sti, da se bomo potem lahko pred 
drugimi opravičevali, kaj vse smo 
naredili, pa ni šlo. Pomagajmo mu 
zaradi naše ljubezni.

^as je drogin prijatelj
Pot ni lahka – oguljena fraza, ki pa 

še kako drži. Niti nam nihče ne za-
gotavlja, da bo prava in uspešna. 
Vendar če nikamor ne zavijemo, bo-
mo prišli natančno tja, kamor gremo; 
odvisnika pa pot vodi v brezno. Sle-
dnjega lahko zaobidemo le skupaj, 

njo. Zato se je treba zbuditi ZDAJ!

Za~nite se 
spra{evati, kje je va{ otrok

Žal je v naši neposredni okolici 
nekaj staršev, ki sploh ne opazijo, kje 
tavajo njihovi otroci. Dopuščajo 
večdnevno odsotnost z doma in otro-
ka niti ne vprašajo, kje je bil. Čeprav 
potihoma vedo, si nočejo priznati, da 
je bil v družbi alkohola in droge. Za-
to si želiva, da bi kdo izmed staršev 
le spregledal in začel razumeti, kaj 
se dogaja. Dragi starši, napnite vse 
moči in rešite svojega otroka. Naj 
vam oči ne odpre izguba!

Droga pred in 
za {olskimi vrati

Verjameva, da bi lahko dovzetnim 
najstnikom veliko pomagali tudi uči-
telji s preventivo v šolah. Kolikokrat 
nam že šoloobvezni otroci pripove-
dujejo, da je droga že pred in za šol-
skimi vrati, ukrepov pa od nikoder. 
Žalostno je, ker naša sodobna zako-
nodaja dopušča vse. Kaj pomaga, če 
policisti odvzamejo prostost razpeče-
valcu mamil, ko pa ga sodnik po 
zaslišanju izpusti, ker meni, da “ni 
ponovitvene nevarnosti.”

Morda sva z izrečenim koga ranila, 
a za naju je danes ta list zdravnik, 
besede pa zdravilo. Na koncu bi re-

in sicer tako, da poiščimo pomoč. 
Vsaka roka je le majhen kamenček v 
mozaiku samopriznanja s strani od-
visnika. To pa je prvi pogoj za nada-
ljevanje trnove poti. Uspe le peščici, 
saj je čas drogin prijatelj in dela za-

kla samo še hvala bogu za sina, ki 
sva ga imela 24 let, saj nekateri sreče 
ali trpljenja starševstva nikoli niti ne 
okusijo ...
Mama in tata
Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

Matjaž Klarič. Poudaril je, da so 
“gasilci postali eden od osrednjih 
stebrov zaščite in reševanja, saj 
posredujemo v nesrečah vseh 
vrst”. Ob tej priložnosti so podelili 
tudi društvena in občinska priznanja 
ter državna odlikovanja, Milan Le-
ban z novogoriške izpostave Uprave 
Republike Slovenije (RS) za zaščito 
in reševanje pa je članom predal 
srebrni znak Civilne zaščite (CZ) RS 
– priznanje, ki so jim ga marca ob 
dnevu CZ dodelili za njihovo prete-
klo delo. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

PRVI ORIENTACIJSKI POHOD 
ZA GASILSKO MLADINO
Ponikve – Gasilska zveza (GZ) 
Tolmin je 18. junija organizirala ob-
činsko gasilsko tekmovanje v orien-
taciji, ki se ga je udeležilo šestnajst 
mladinskih ekip iz petih društev. Le-
tos je tekmovanje v okviru občinske 
gasilske zveze potekalo prvič. Pripra-
vili so ga v sodelovanju s svojo komi-
sijo za delo z mladino in članicami 
ter Prostovoljnim gasilskim dru-
štvom (PGD) Ponikve-Planota.

Po besedah poveljnika GZ Tolmin 
Jožeta Dakskoblerja je ta dogodek 
za razvoj gasilstva in pridobivanje 
novih operativnih članov še kako po-
memben. “Šoloobvezne mladine 
je sicer dovolj, vendar te člane ka-
sneje pogosto privabijo druge de-
javnosti in druga društva,” je poto-
žil Dakskobler in razložil, da gre pri 

orientacijskem pohodu za prijetno 
druženje gasilske mladine in njenih 
mentorjev, ki si ob tej priložnosti iz-
menjajo številne izkušnje. “Na ta na-
čin spodbujamo interes otrok in 
jih vabimo v gasilska društva, saj 
si želimo njihovega čim večjega 
članstva.” Kot je še povedal, so čla-
ni PGD Ponikve-Planota zgledno pri-

pravili progo in sploh poskrbeli za 
dobro organizacijo tekmovanja. 

Na regijsko tekmovanje, ki je bilo 
24. junija v Šempetru pri Gorici, so 
se uvrstile štiri ekipe iz PGD Ponikve-
Planota, tri ekipe iz PGD Tolmin ter 
po ena ekipa iz PGD Kneža, PGD 
Dolenja Trebuša in PGD Mosta 
na Soči. Tam je bilo iz GZ Tolmin 
uspešnih pet ekip, in sicer tri ekipe 
iz PGD Ponikve-Planota, ena ekipa 
iz PGD Kneža in ena ekipa iz PGD 
Tolmin. Te bodo sodelovale na dr-
žavnem tekmovanju, ki ga bo GZ 
Domžale pripravila 10. septembra v 
Radomljah.  
Špela Kranjc
Foto: Branko Humar
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( 12 )@aga Ohojak, Milo{ Ohojak s.p.

Podjetja in razvojni program So~a 2006
Program spodbujanja razvoja v Poso~ju 2002�2006, na kratko So~a 2006, je pripravil Poso{ki ra-
zvojni center (PRC) na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanja razvoja v Poso~ju (ZPOOSRP-C) za dodeljevanje razvojnih spodbud za vzpo-
stavljanje razvojne infrastrukture, pospe{evanje podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva in odpira-
nje novih delovnih mest ter usposabljanje in razvoj kadrov. Razvojne spodbude se dodeljujejo ob 
upo{tevanju pravil dodeljevanja dr`avnih pomo~i in Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja.

Na javnih razpisih za začetne 
investicije je od leta 2002 pri-
dobilo sredstva 37 podjetij. 

Zanimalo nas je, kako takšni progra-
mi prispevajo k uspešnosti njihovega 
poslovanja. V tokratni številki EPIcen-
tra vam predstavljamo podjetje Žaga 
Ohojak. Pogovarjali smo se z Anko 
in Milošem Ohojakom.

Kdaj je bilo ustanovljeno podjetje?
Z dejavnostjo razreza hlodovine se 

je leta 1968 začel ukvarjati oče Dar-
ko, ki je poleg tedaj še delujoče Fr-
naže (v bližini Kobarida) kupil ze-
mljišče in postavil žago. Čeprav dr-
žavni uradnik je že takrat v tem po-
slu videl tržno nišo, zato je postal 
obrtnik in se z dejavnostjo ukvarjal 
vse do upokojitve. Tedanja zakono-
daja je področje lesne dejavnosti ze-
lo omejevala in ni bila naklonjena 
obrtnikom, saj niso smeli opravljati 
uslug pravnim osebam. Zato sem po 
očetovi upokojitvi žago prevzel kot 
popoldansko obrt in bil redno zapo-
slen v TIK-u Kobarid.

Leta 1990 sem se odločil za samo-
stojno podjetniško pot, saj se je za-
konodaja spremenila, dela pa je bilo 
čedalje več. Načrtoval sem zamenja-
vo žagalnega stroja, dokup vozil za 
prevoz hlodovine in gradnjo ustre-
znih proizvodnih prostorov. Postopo-
ma sem začel zaposlovati delavce, 
proizvodnja je naraščala, tudi proda-
ja in izvoz na zahtevnejše italijansko 
tržišče. Tržne razmere za lesno de-
javnost so bile v 90. letih precej bolj-
še kot danes, ko je marsikatero fur-
lansko podjetje zaprto. Lesna indu-
strija v Furlaniji je cvetela in naši 
izdelki so se dobro prodajali.

Zaustavilo se je pri pridobitvi grad-
benega dovoljenja, saj so na našem 
zemljišču predvideli postavitev turi-

NA FRNAŽI že od leta 1968 stoji Ohojakova žaga.

Utrinki

SPODBUJANJE ZA^ETNIH 
INVESTICIJ V POSO^JU LETA 
2006
Zgornje Poso~je – Tudi letos so 
imela posoška podjetja v okviru ra-
zvojnega programa Soča 2006, ki 
ga v sodelovanju s Službo Vlade 
RS za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko pripravlja Poso-
ški razvojni center (PRC), mo-
žnost pridobiti nepovratna sredstva 
za investicije prek razpisov za spod-
bujanje začetnih investicij v mikro ter 
malih in srednjih podjetjih. Najpo-
membnejši kriterij za izbor projektov 
je število novih delovnih mest, ki jih 
prinese investicija. Sredstva so se 
letos delila prek dveh ločenih razpi-
sov. Prvi je bil namenjen mikro pod-
jetjem, ki so imela na voljo 40 mio 
SIT, drugi pa malim in srednjim pod-
jetjem, ki so imela na razpolago 80 

mio SIT. Mikro podjetja so kot pogoj 
za pridobitev nepovratnih sredstev 
prek razpisa morala zagotoviti vsaj 
eno novo delovno mesto v roku treh 
let od izvedbe investicije, mala in 
srednja podjetja pa vsaj dve novi de-
lovni mesti v enakem obdobju.
Na razpis za mala in srednja podjetja 
se je prijavilo deset kandidatov. Ena 
vloga je bila zaradi kapitalske neu-
streznosti podjetja zavržena, devet 
vlog pa je strokovna komisija ocenila 
in na podlagi v razpisu predvidenih 
kriterijev razpoložljiva sredstva dode-
lila štirim podjetjem. Nepovratna 
sredstva za začetne investicije bodo 
leta 2006 prejeli: Razvojno tehno-
loški center za vžigne sisteme in 
elektroniko d.o.o., Poljaktrans Iz-
tok Poljak s.p., Eko les energeti-
ka d.o.o. in KOD Tolmin d.o.o.
Na razpis za mikro podjetja se je pri-
javilo sedem prosilcev. Strokovna ko-

misija je obravnavala vse vloge, še-
stim prosilcem pa je na podlagi kri-
terijev iz razpisa dodelila nepovratna 
sredstva za začetne investicije. Pre-
jemniki sredstev za začetne investici-
je mikro podjetij leta 2006 so: Grad-
bena in vzdrževalna dela Aljoša 
Hosner s.p., Gostinstvo Jernej 
Grahli s.p., Penzion Kamp Klin 
Polonca Zorč s.p., Bar Pink Pan-
ter Mojca Repič s.p., Penzion Ko-
bala Komar Renata s.p., Izdelova-
nje domače obrti Nadja Čopi s.p.
Na PRC-ju želimo opozoriti vse, ki 
nameravajo v naslednjih letih vlagati 
v Posočje, da je v pripravi nov ra-
zvojni program za spodbujanje ra-
zvoja v Posočju do leta 2013, ki 
prav predvideva spodbude malim in 
srednjim podjetjem za začetne inve-
sticije, spodbude za zaposlovanje 
kadrov z višjo izobrazbo, spodbude 
za izobraževanje zaposlenih in šti-
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stično trgovskega centra, čemur so 
bili prilagojeni tudi prostorski načrti. 
Zemljišča za industrijsko-obrtne de-
javnosti v Kobaridu in okolici ni bilo, 
tako da se nismo imeli kam preseliti. 
Gradbeno dovoljenje smo pridobili 
leta 2003, ko je bila za igralnico do-
ločena nova lokacija. Takrat smo za-
čeli graditi novo halo. V tem obdobju 
smo ogromno zamudili, saj smo bili 
brez primernih delovnih pogojev – 
predvsem pokritega zaprtega prosto-
ra, kar je v naših podnebnih razme-
rah za lesno proizvodnjo nuja.

Kako bi na kratko predstavili vašo 
dejavnost?

Že od vsega začetka se ukvarjamo 
z razrezom lesa po naročilu za znane 
kupce, v glavnem deske, tramove in 
elemente, nekaj je tudi palet … Poleg 
naju je v podjetju zaposlenih še deset 
delavcev.

Les kupujemo v Sloveniji, večino 
pri Soškem gozdnem gospodarstvu 
in na Gorenjskem. Največ odkupuje-
mo smrekov in bukov les.

Leta 2004 ste se vključili v program 
Soča 2006. Kako so vam ta sredstva 
pomagala pri poslovanju?

Na razpis smo se prijavljali že prej, 
a smo bili neuspešni. Jeseni 2004 
nam je uspelo pridobiti sredstva. In-
vesticija je zajemala dokončanje no-
vega objekta, kamor se bomo prese-
lili poleti, in nakup strojev. Na razpi-
su smo pridobili manjši del sredstev 
celotne investicije, ki je bila zelo ve-
lika; kot vemo, sredstva dobiš glede 
na število novozaposlenih v treh letih 

NOVA HALA – Leta 2003 so Ohojakovi po dolgem boju pridobili gradbeno dovoljenje in začeli 
graditi novo halo. Dokončali so jo s pomočjo sredstev razvojnega programa Soča 2006.

MILOŠ OHOJAK je leta 1991 prevzel podjetje 
od svojega očeta.

po zaključku investicije. S pomočjo 
smo zelo zadovoljni. Vseskozi smo 
tudi poudarjali, da gre pri nas za 
ohranitev desetih delovnih mest.

Kako se borite s konkurenco in ka-
ko si prizadevate za prepoznavnost 
na trgu?

S konkurenco se ne borimo, saj je 
dela dovolj za vse. Na trgu je precej 
povpraševanja po takih izdelkih, za-
služki so sicer veliko manjši, kot so 
bili včasih, treba je biti le hitrejši in 
cenejši, pogumen in vzdržljiv.

Kateri so vaši glavni trgi?
Več kot 95 odstotkov izdelkov iz-

vozimo, večino v Italijo (v severni 
del, od Furlanije pa vse do Milana). 

Že več let imamo status pretežnega 
izvoznika, vse več pa je potreb po 
lesu za izvoz v tretje države. Pogoji 
poslovanja so se z vstopom v EU pre-
cej izboljšali. Ko se je mejni prehod 
Robič odprl tudi za tovorni promet 
in prost prevoz blaga, so se nam od-
prla vrata v svet.

Trenutno imamo dve tovorni vozi-
li za opravljanje prevozov za lastne 
potrebe in za opravljanje prevozov v 
mednarodnem prometu. Pred vsto-
pom v EU smo bili omejeni s kontin-
gentom dovolilnic za mednarodni 
cestni promet. Skoraj polovico prevo-
zov v tujino so opravili tuji prevozni-
ki in to preko mejnega prehoda Vr-
tojba. Tega sedaj ni več.

Kakšni so vaši načrti za prihod-
nost?

Najprej se želimo preseliti v novo 
halo. Naš cilj je, da bi se še naprej 
ukvarjali z razrezom lesa, želimo iz-
boljšati tehnologijo, posodobiti stroj-
no opremo in izdelovati tudi končne 
izdelke. Morda se bomo v prihodnje 
več posvetili trgovini. Veliko je tudi 
povpraševanja po lesnih odpadkih, 
predvsem pri Italijanih, saj je v Fur-
laniji zelo razvito ogrevanje na lesno 
biomaso, sekance in pelete. Sicer pa 
se zadeve tako hitro spreminjajo, da 
se moramo tržnim razmeram sproti 
prilagajati.
Pogovor pripravila: Mateja Kutin
Foto: Mateja Kutin

Utrinki

pendiranje. Dokončno obliko bo 
omenjeni razvojni program, ki smo 
ga poimenovali Soča 2013, dobil 
konec leta 2006.
Uroš Brežan, vodja Lokalnega podjetni-
škega centra, Posoški razvojni center

TOLMINSKI ELEKTRO 
V NOVIH PROSTORIH
Tolmin – Potem ko je upravna stavba 
Elektra Primorske v Zalogu presta-
la tri potrese in so morali zaradi pov-
zročene škode začeti razmišljati o 
obnovi, so se v družbi odločili za no-
vogradnjo v obrtni coni Dobrave. No-
vi objekt so uradno odprli 9. junija.

Ko so pred štirimi leti izdelali predra-
čune, se je izkazalo, da bi bila novo-
gradnja za več kot tretjino cenejša od 
rekonstrukcije poškodovanega objek-
ta, zadnjič adaptiranega leta 1974. 
Poleg tega bi imeli veliko težav, ker 

bi se morali med obnavljanjem stare 
upravne stavbe izseliti in bi to zmoti-
lo njihovo delo. K odločitvi za novo-
gradnjo je pripomoglo tudi lastništvo 
nad večjo površino zemljišča na Do-
bravah, kjer so leta 1997 dogradili 
servisno-skladiščni objekt. Po bese-
dah direktorja družbe Davida Va-
lentinčiča so z novo stavbo poleg 
dobrih 900 kvadratnih metrov povr-
šine pridobili nove prostore za arhiv 
in garaže, s selitvijo pa bo na voljo 
več parkirnih mest za 84 zaposlenih 
in za stranke. “Verjamemo v decen-
tralizacijo in na njej resno delamo. 
Rezultat je tudi ta stavba,” je ob 
odprtju novih prostorov povedal Va-
lentinčič. Izrazil je upanje, da bodo 
izboljšani delovni pogoji prispevali k 
še bolj kakovostni oskrbi, s čimer se 
je strinjal tudi vodja tolminske distri-
bucijske enote (DE) Silvo Rutar.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

SIMBOLIČNO REZANJE TRAKU – Vodja DE Tolmin Silvo Rutar, direktor Direktorata za ener-
getiko Igor Šalamun in direktor Elektra Primorska David Valentinčič.

EPIcenter, letnik VII, {t. 6-7, 2006



EPIcenter, letnik VII, {t. 6-7, 2006

( 14 )Iz ob~inskih uprav

Rebalans prora~una 
za leto 2006

O proračunu za letošnje leto smo 
v EPIcentru že pisali (številka 2–3, 
februar–marec). Z dodelitvijo doda-
tnih sredstev občinam in nastankom 
novih obveznosti (nakup nepremič-
nin ČIB Bovec) je občina Bovec na 
32. redni seji občinskega sveta spre-
jela odlok o rebalansu proračuna za 
letošnje leto. Investicijski odhodki so 
se s tem povišali z 467 na 526,5 mio 
SIT (indeks 113), investicijski trans-
ferji pa z 259 na 340 mio SIT (indeks 
131).
Mateja Kutin

Kulturno sodelovanje so 
prenesli na ob~insko raven

Do sodelovanja med bovškim Kul-
turno umetniškim društvom (KUD) 
Golobar in slovenskim Kulturnim 
društvom (KD) Lipa iz Prijedora v 
BiH je prišlo naključno. Po več izme-
ničnih gostovanjih gledaliških skupin 
sta stike navezali občinski upravi, ob 
zadnjem srečanju pa so se dogovar-
jali o širitvi sodelovanja na gospodar-
stvo.

Bovški občinski tajnik Miran Šu-
šteršič je ob obisku BiH spoznal 
predsednico društva Lipa, ki združu-
je večinoma ljudi slovenske narodno-
sti. Izrazila je željo po sodelovanju z 
Bovško, saj imajo nekateri od 250 
članov društva svoje korenine prav v 
teh krajih. Šušteršič je z zamislijo 
seznanil predsednika KUD Golobar 
in bovškega podžupana Roberta 
Trampuža, ki se je kmalu dogovoril 
za gostovanje njihove gledališke sku-
pine v Prijedoru. Lepemu sprejemu 
med rojaki v BiH pred dvema letoma 
je sledilo povratno srečanje v Bovcu, 
ki so ga skupaj s člani društva obi-
skali igralci prijedorskega gledali-
šča.

Kot je povedal Trampuž, sta lani z 
bovškim županom Danijelom Kriv-
cem spremljala gledališko skupino 
KUD Golobar v Prijedor in se ob tej 
priložnosti uradno srečala s tamkaj-
šnjim načelnikom. Od takrat imata 
občini uradne stike; bovška delegaci-
ja je bila ena od devetih delegacij iz 
tujine, ki so jih letos povabili na slo-

Ob~ina Bovec

vesnost ob prazniku prijedorske ob-
čine. Sicer je Prijedor velika občina, 
ki je bila zaradi mešanega prebival-
stva v zadnji vojni precej prizadeta. 
Po Trampuževih besedah jim želijo 
najprej pomagati pri uvajanju turiz-
ma, ob zadnjem obisku pa se je di-
rektor PRC-ja Roman Medved s pred-
stavnikom prijedorske razvojne agen-
cije pogovarjal o morebitnem sodelo-
vanju na gospodarskem področju. 
Občina se trenutno spopada z veliko 
brezposelnostjo. “Ne smemo pozabi-
ti, da so naši zdomci tudi v državah 
nekdanje Jugoslavije. Preveč se posve-
čamo samo zamejcem in Slovencem 
v ZDA in Argentini, čeprav se ljudje 
v tujini trudijo povsod,” je opozoril 
Trampuž.

Mladi folkloristi iz KD Lipa so na-
stopili 24. junija na Festivalu folklore, 
ki ga je organiziral KUD Golobar. 
Oktobra nameravajo Bovčani zopet 

obiskati Prijedor s kulturno priredi-
tvijo, na kateri bodo predvidoma 
predstavili svoje narečje.
Špela Kranjc

Novo turisti~no dru{tvo
Konec aprila je bilo v Soči na usta-

novnem občnem zboru ustanovljeno 
novo Turistično društvo (TD) Soča-
Lepena, ki je bilo na Upravni enoti 
Tolmin registrirano 12. maja. Vanj so 
se včlanili skoraj vsi nosilci turistične 
ponudbe vasi Soča in Lepena, večina 
domačinov in stalno naseljenih vi-
kendašev. Med njimi so tudi tisti, ki 
so v nedavni preteklosti morali zapu-
stiti dolino zaradi službe in prežive-
tja.

Člani društva so sprejeli program, 
ki je usmerjen v okoljevarstveno za-
ščito, obiskovalcu pa želijo ponuditi 
bolj prijazno okolico. Za nalogo so si 
zadali ureditev turističnih zanimivo-

sti vasi Soča, Lepena, Vrsnik, Na 
Skali, poti na Lemovje …, pripravlja-
jo pa tudi vrsto prireditev.

Kot je v poročilu za Občino Bovec 
zapisal predsednik novoustanovljene-
ga društva Srečko Vogrinčič, se je 
mnogo krajanov za novo TD odločilo, 
ker “je bil program TD Soča-Trenta 
pretežno usmerjen v kulturno-umetni-
ško-zabavni program z delovanjem v 
vasi Trenta”. Ustanovitelji menijo, da 
velik delež prispevka iz turistične 
takse že več let prinašajo prav nosil-
ci turistične ponudbe iz Soče in Le-
pene.
Mateja Kutin

Medob~insko sre~anje 
minilo v {portnem duhu

Športno društvo (ŠD) Boka z Žage 
že vrsto let sodeluje s ŠD Zgornji 
Leskovec pri Ptuju. Sodelovanje se je 
začelo leta 2001, ko sta se člana Ma-
lonogometnega kluba Žaga (Darjan 
Rot in Rajko Žagar) domenila z no-
gometaši iz Leskovca, da bodo odi-
grali tekmo velikega nogometa. Med 
ljubitelji nogometa je zamisel hitro 
padla na plodna tla. Fantje so med 
seboj stkali prijateljske vezi in se do-
menili za vsakoletno srečanje. Nogo-
metno obarvano sodelovanje je pre-
raslo v medobčinsko sodelovanje, ki 
ga podpirata bovški župan Danijel 
Krivec in župan občine Videm pri 
Ptuju Branko Marinič. Ker oba pri-
hajata iz poslanskih klopi državnega 
zbora, so se temelji sodelovanja še 
bolj okrepili.

Obiske si izmenjajo vsako leto v 
maju. Letos so v goste vabili Štajerci. 
Prijazni domačini iz Zgornjega Le-
skovca so članom ŠD Boka in pred-
stavnikom občine Bovec z županom 
na čelu po prihodu najprej zaželeli 
dobrodošlico in jih povabili na ogled 
Ptuja. Poleg največje vinske kleti na 
Slovenskem so si ogledali še mestni 
muzej in samo mesto, po končanem 
ogledu pa so se odpravili na stadion 
v Zgornjem Leskovcu, kjer je bilo že 
vse pripravljeno za tradicionalno no-
gometno tekmo med ekipama ŠD 
Boka in ŠD Zgornji Leskovec. Tekmo, 
ki sta jo z brcanjem žoge otvorila 
župana, je spremljalo veliko športnih 

Načrt 2006
(v mio SIT)

Rebalans
(v mio SIT)

Največje investicije 
v letu 2006

Kanalizacija in čistilna naprava Žaga

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Investicijsko vzdrževanje cest

Nakup objekta ČIB Bovec

Cesta Rupa

Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih 
organizacij

Spominski park okolice Kluž

Program odprave posledic plazu 2000 
Log pod Mangartom

Vodovod Plužna

Komunalna ureditev trga v Bovcu

Parkirišče Kulturni dom

OŠ Bovec (novogradnje, adaptacije)

Sanacija komunalne infrastrukture (potres)

Urejanje obrtne cone

Popotresna sanacija cest in objektov

Sredstva za ureditev gasilskega doma

Dostopne poti do kmetij in planšarij na planini Božca

Ureditev brvi (novogradnje in obnove)

V potresu poškodovana cestna infrastruktura 
(ZROOSRP – mostovi, ceste, brvi)

Sredstva za nakup gasilske opreme
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navdušencev, ki so ob koncu morali 
priznati premoč bovških nogometa-
šev, ki so gostitelje ugnali z rezulta-
tom 2 : 4. Na veliko presenečenje je 
bila to prva zmaga Primorcev v vsej 
zgodovini skupnih srečanj.

Končani tekmi je sledilo še vleče-
nje vrvi, kjer so Žagarji ponovno po-
kazali premoč. Športni dogodki so se 
prelevili v prijetno družabno sreča-
nje. Tovrstno srečanje sta pozdravila 
oba župana, ki sta sočasno poudari-
la pomen sodelovanja. Ob slovesu po 
prijateljskem srečanju je zadonela 
pesem, ki so jo spremljali prijetni 
občutki, pozdrav in klic “Na svidenje 
prihodnje leto v Bovcu!”
Miro Bozja

Ob~inska priznanja 
in nagrade

Komisija za priznanja in odlikova-
nja je sredi maja obravnavala prispe-
le predloge za občinska priznanja za 
leto 2006. Sprejela je sklepe, da se 
podeli eno plaketo, štiri priznanja in 
denarno nagrado. Občinski svet je 
predlog sprejel. Nagrade so nagrajen-
ci prejeli na slavnostni seji, ki je po-
tekala na prvi julijski dan.

• Plaketo Občine Bovec je za dolgo-
letno delo na področju ohranjanja 
zgodovinske kulturne dediščine pre-
jel Fedja Klavora.

Fedja Klavora je bil rojen v Ljublja-
ni, vendar je po očetovi strani Bovčan. 
Ob strokovnem delu svoje življenje 
posveča ohranjanju zgodovinske de-
diščine na Bovškem. Že v okviru 
Zgodovinske sekcije Bovec, za ustano-
vitev katere je bil pobudnik, je sodelo-
val pri številnih projektih, s katerimi 
je skupaj s somišljeniki ohranil Bov-
ški pozabljena ali celo nikoli znana 
zgodovinska dejstva. Bil je tudi po-
budnik stalnih kulturno-izobraževal-
nih srečanj Soški razgovori v Bovcu.

Svoj pečat je dal tudi kot arhitekt. 
Sodeloval je pri številnih pomembnih 
projektih: prenova trentarske kasarne 
v informacijski center TNP, Pristava 
Lepena, vzorčna naloga Celovit ra-
zvoj Trente, prenova ceste v Trenti, 
MHE Krajcarca, ureditveni načrt Na 
Logu, prenova občinske stavbe in 
zdravstvenega doma v Bovcu … V 
zadnjem obdobju je neprecenljiv nje-
gov prispevek pri obnovi trdnjave 
Kluže. Leta 2005 je ob 100. obletnici 
rudniškega predora iz Rablja zasno-
val zunanjo mini razstavo o tej teh-
nični dediščini Bovške.

Poseben prispevek k ugledu in 

spoznavanju Bovške sta njegovi knji-
žni deli Kdo dal podobo je Bovški 
(monumentalni spomenik bovški 
preteklosti) in Bonaparte ob Soči 1797 
(predstavitev knjige bo septembra v 
Klužah).

Klavora je vseskozi v sebi nosil 
arheološko žilico. Skupaj s sodelavci 
je odkrival ostanke fužin v Kršovcu, 
obrambnega zidu na Klužah, rimske 
novce pri cerkvi Device Marije na 
Polju, prazgodovinski kipec boginje 
Minerve na Rabeljku, bronaste situle 
na Srpenici …

• Priznanje Občine Bovec so prejeli:
-  Matjaž Černuta za velik korak na- 
 prej pri zagotavljanju prve pomoči  
 v občini Bovec;

PRAZNOVANJA OBČINSKEGA PRAZNIKA v idiličnem okolju trdnjave Kluže se je udeležilo 
precejšnje število občanov, ki so prisostvovali pestremu in zanimivemu spremljevalnemu 
programu.

MED UGLEDNIMI GOSTI smo opazili njegovo ekscelenco Thomasa Bollinga Robertsona, 
veleposlanika Združenih držav Amerike, njegovo ekscelenco Tima Simmonsa, veleposlanika 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, podpredsednika Državnega zbora in 
bovškega častnega občana Vasjo Klavora, predstavnika Ministrstva za kulturo Silvestra Ga-
berščka, načelnika Upravne enote Tolmin Zdravka Likarja, kobariškega župana Pavla Gre-
gorčiča, župane iz sosednjih italijanskih pobratenih in prijateljskih občin …

BOVŠKI ŽUPAN DANIJEL KRIVEC se je naj-
prej zahvalil podžupanu, svojim sodelavcem 
in občinskim svetnikom za dobro opravljeno 
delo in uspešno sodelovanje v času njego-
vega županskega mandata. Zahvalil se je 
tudi vsem institucijam, podjetjem in posa-
meznikom, s katerimi je sodeloval v tem ob-
dobju in ob koncu s kozarčkom penine naz-
dravil s podžupanom Robertom Trampužem.

-  Ivan Kravanja za življenjsko delo
na področju ohranjanja kulturne 
krajine v dolini Trente;

-  Vasja Vitez za delo z mladimi in
za organizacijsko delo.

Matjaž Černuta je z nabavo avto-
matskega defibrilatorja in druge me-
dicinske opreme, s katero razpolaga 
Prostovoljno gasilsko društvo Bovec 
(PGD), v preteklem letu naredil velik 
korak naprej pri zagotavljanju prve 
pomoči v občini Bovec. V PGD je 
včlanil tri medicinske sestre, ostale 
aktivne člane pa je s pomočjo stro-
kovnih tečajev in prakse na Reševalni 
postaji Ljubljana usposobil za hitro 
in strokovno delo z omenjeno opre-
mo.

S strani Reševalne postaje Ljublja-

SLAVNOSTNA SEJA S PODELITVIJO PRIZNANJ – Za lažjo predstavo o zaslugah letošnjih 
prejemnikov nagrad so na občini ob pomoči novinarja Milana Štulca pripravili kratke videoza-
pise, ki so obiskovalcem predstavili življenje in delo nagrajencev.
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na in združenja reševalcev Slovenije 
je bil Černuta večkrat neformalno 
pohvaljen.

Černuta pa ni dejaven le v PDG 
Bovec, kjer je poveljnik, ampak tudi 
v drugih društvih: Gasilski zvezi Bo-
vec (namestnik poveljnika), Društvu 
13-13, LAS, Svetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu (predse-
dnik), Turističnem društvu in Mo-
škem pevskem zboru Golobar.

Ivan Kravanja, po domače Maslc, 
pooseblja trentarskega človeka, ki od 
otroštva do svojega 83. leta izjemno 
skrbno obdeluje več kot sedem hek-
tarjev zemlje. Skupaj s svojo družino 
ohranja kulturno krajino v takšni po-
dobi, kot jo je z umetniško fotografi-
jo posnel Jaka Čop.

Domačij, kakršna je Maslceva, je v 
dolini vedno manj. Trentarske krajine 
skoraj ni več; razloge lahko iščemo v 
zaraščanju, demografski ogroženosti, 
starem prebivalstvu in načinu sodob-
nega življenja.

Kravanja je v svojem življenju sku-
paj s pokojno ženo in otroki negoval 
to kulturo. Ročno je kosil grbinaste 
travnike, strmine in gorske senožeti, 
obdeloval polja, skrbel za gozd, gra-
dil in obnavljal kilometre trentarskih 
plotov. Sožitje z naravo odseva tudi 
njegov odnos do domačih živali.

Sposobnost razumevanja narave in 
sožitje z njo, ki temelji na stari ljud-
ski modrosti in meji na umetnost, je 
pomembna vrednota, ki ga odliku-
je.

Vasja Vitez je dejaven športni de-
lavec in organizator, ki mu na Bov-
škem težko najdemo enakega. Sam 
sicer vedno poudarja, da je le del 

RAZSTAVA ZAHODNO OD RAJA pripoveduje o dveletnem obdobju zavezniške vojaške upra-
ve v teh krajih, ki so jo vodile Združene države Amerike (ZDA) in Anglija. Med prvimi sta si jo 
ogledala tudi oba veleposlanika – levo od župana si razstavo ogleduje ameriški, desno pa 
britanski. Gre za projekt Zgodovinske sekcije Bovec, pri katerem je sodelovala tudi Knjižni-
ca Cirila Kosmača Tolmin, denarno pa sta jo podprli Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji in 
Občina Bovec.

NAJZASLUŽNEJŠI ZA POSTAVITEV RAZSTAVE – Zanimiva in hkrati poučna razstava je na-
stala na pobudo člana Zgodovinske sekcije Bovec Zorana Kašce (stoji skrajno desno) in Ja-
nija Kravanje (prvi levo). Največ zaslug za njeno postavitev pa gre avtorici Kseniji Krivec, ki ji 
je na pomoč priskočil tudi Marko Klavora iz knjižnice Cirila Kosmača Tolmin.

LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI – Iz leve proti desni: športni delavec in organizator Vasja 
Vitez, v imenu mešanega pevskega zbora Žaga njegov predsednik Marijan Mau, Ivan Krava-
nja, ki od otroštva pa do svojega 83. leta skrbi za ohranjanje kulturne krajine, poveljnik PGD 
Bovec Matjaž Černuta in Fedja Klavora, ki je za dolgoletno delo na področju ohranjanja zgo-
dovinske kulturne dediščine prejel občinsko plaketo.

ZGODOVINA PRIVLAČI tako Miloša Domevščka, člana 13-13 in lastnika zasebnega muzejč-
ka z zbirko vojaških predmetov iz časa I. svetovne vojne, kot tudi mag. Damjano Fortunat 
Černilogar, direktorico Tolminskega muzeja, ki je v pritličju trdnjave skupaj s svojimi sodelav-
ci junija letos dopolnila stalno razstavo o zgodovini Bovške.  

ekipe, ki dela in ustvarja, vendar vsa-
ka ekipa rabi moža, ki vleče voz v 
najtežjih trenutkih.

Vitez je s sodelavci ustvaril vrhun-
sko ekipo mladih tekačic in tekačev, 
ki posegajo v državni vrh. S svojim 
strokovnim delom, predvsem pa z 
zgledom in posluhom za motivacijo 
v tekaško društvo privablja nove ta-
lente. Pri tem ne gre zanemariti dej-
stva, da je v obdobju, ko se bojimo 
za slehernega mladega človeka, prav 
ukvarjanje s športom možnost, ki 
mlade drži na pravi poti. Tekaški 
šport je naporen, toda Vitez zna mla-
de motivirati, da se vključujejo v 
društvo.

Vitez je gonilo ekipe, ki organizira 
odmevno tekaško prireditev Bovški 
tek. Pomembno vlogo ima tudi pri 
organizaciji Kmečkih iger v Čezsoči.

• Denarno nagrado Občine Bovec bo 
prejel Mešani pevski zbor Žaga ob 
deseti obletnici delovanja.

Mešani pevski zbor Žaga letos 
praznuje 10. obletnico delovanja. Iz 
male ljubiteljske skupine so prerasli 
v organiziran zbor, ki se redno poja-
vlja na prireditvah, pevskih in drugih. 
Tradicionalno se udeležuje revije Pri-
morska poje, sodeluje na občinskih 
in območnih revijah ter sodeluje z 
drugimi zbori v domovini in izven 
njenih meja.

Še posebej pomembna je njihova 
tradicionalna prireditev Dober večer, 
sosed, ki združuje sosedske pevske 
skupine s te in one strani meje ter se 
seli iz kraja v kraj na Bovškem.
Po predlogih za občinske nagrajence 
povzela: Mateja Kutin

Podpisi pod fotografijami in foto: 
Tatjana Šalej Faletič
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Ob~ina Kobarid
P oletje je tukaj v vsem svojem  

 sijaju. Ljudje kot mravljice hi- 
 tijo opravljati dela na poljih in 

po svojih delovnih mestih. Dopusti 
so navadno prekratki, saj nas življenj-
ski ritem dodobra utrudi in kar pre-
cej modrosti je treba, da zmoremo 
sprejeti vse, kar nam prinaša življe-
nje.

Nekateri se sprememb veselijo, 
drugim so v veliko breme. Tudi pri 
vseh posegih in izboljšavah cestne 
infrastrukture ter drugih sanacijah je 
prisotno dvojno merilo. Predvsem v 
poletnem času je veliko negodovanja 
ob različnih popravilih cest in mote-
nju prometa oziroma dostopu do 
različnih turističnih središč.

Mnenja se ves čas prepletajo in v 
zraku je niz energij, ki poganjajo svet 
tako, kot si večina ne želi … Svet pa 
ustvarjamo sami.

Različne pritožbe, ki prihajajo na 
občinsko upravo, so odraz vsega, kar 
nas moti, in verjemite, da mnogokrat 
človek ostane brez besed. Potrpežlji-
vost, komunikacija, zdrava pamet in 
sodelovanje so očitno odšli svojo pot 
ali pa so se poskrili po raznih kotič-
kih, kjer čakajo, da vendarle spregle-
damo, da je pravi razvoj naših krajev 
odvisen prav od njih. K sreči gredo 
stvari svojo pot in tako je takšnih in 
drugačnih dogodkov ves čas v izobi-
lju.

O varnosti v na{ih krajih
Letno poročilo o varnostnih raz-

merah na območju policijske postaje 
Kobarid za leto 2005, ki je bilo pred-
stavljeno na seji občinskega sveta 
občine Kobarid, nas navdaja z upa-
njem. Na policiji ugotavljajo, da so 
bile razmere še kar ugodne. Kaznivih 
dejanj s hudimi posledicami ni bilo, 
na področju varnosti v cestnem pro-
metu je število ukrepov manjše in 
posledice v prometnih nesrečah so 
bile milejše. Kar pa ne pomeni, da se 
ni dogajalo nič prepovedanega. Naši 
policisti so predali državnemu tožil-
stvu 47 kazenskih ovadb, obravnava-
li 52 kaznivih dejanj zoper premože-
nje, tri kazniva dejanja gospodarskega 
kriminala, najdena sta bila dva nasa-
da indijske konoplje, preprodaja dro-

PO INDUSTRIJSKI CESTI se boste lahko pripeljali v kobariško obrtno cono. Foto: Tatjana Šalej Faletič

ge pa zahteva utemeljen sum, da se 
lahko opravi osebna preiskava. V zve-
zi s prepovedanimi drogami policisti 
dnevno opravljajo kontrolo sumljivih 
krajev. K sreči ni bilo obravnavanih 
mladoletnih storilcev, prav tako tudi 
niso bili žrtve kaznivih dejanj.

Več je bilo kršitev predpisov o jav-
nem redu in miru – od tega dobra 
polovica kršitev Uredbe o prepovedi 
vožnje z vozili v naravnem okolju.

Prekoračitev hitrosti in (ne)uporaba 
varnostnega pasu sta najbolj pogosti 
kršitvi pri zagotavljanju varnosti v 
cestnem prometu. Povečanje prome-
ta v glavni turistični sezoni varnostne 
razmere v prometu poslabša. Tujci so 
bili udeleženi v desetih prometnih 
nesrečah, v obravnavanih 36 promet-
nih nesrečah pa ni bilo smrtnih žrtev.

Tudi pri varovanju državne meje ni 
bilo večjih težav. Na mednarodnem 
mejnem prehodu Robič je bilo zavr-
njenih 24 tujcev. Policisti z redno 
patruljo ob državni meji skrbijo, da 
so norme varovanja v skladu s schen-
genskim sporazumom.

Naša policija se srečuje še z mar-
sičem. V mnogih primerih so ogro-
ženi tudi policisti. Lani so bili kar 
nekajkrat deležni napadov.

Čeprav nismo vedno najboljše vo-
lje, kadar imamo opravka s policijo, 
je slednja nepogrešljiva pri zagota-
vljanju naše varnosti.

Odslej Industrijska cesta
Poimenovanje ulic in cest je posta-

lo “naporna zadeva”, saj vsak navija 

za svoj predlog. Svetniki občinskega 
sveta so odločili, da bodo novo cesto 
v kobariški obrtni coni poimenovali 
Industrijska cesta.

Dejavne krajevne skupnosti
Veliko krajevnih skupnosti (KS) po 

občini je v letošnjem letu dejavnih na 
področju urejanja okolja. V svojo bli-
žino želijo vnesti novo kakovost in 
možnosti za druženje in rekreacijo 
vaščanov in turistov. V KS Drežnica 
urejajo pot na Ozben, ki bo omogo-
čila lažji dostop do točke, kjer vzle-
tajo padalci, v KS Podbela se veseli-
jo teniškega igrišča, v KS Smast pa 
je zraslo igrišče za različne športne 
in druge dogodke.

Tradicionalne prireditve
Na Drežniškem je vedno dovolj 

tistih, ki imajo voljo in željo, da se 
nekaj dogaja. Tako so tudi letos po-
nosni na niz odmevnih dogodkov. V 
utrinku si boste lahko več prebrali o 
likovni koloniji Lepota v lesu in ka-
mnu, ki jo organizirajo pri Kranjče-
vih v Koseču, že petič zapored pa 
pripravljajo prireditev Amaterski oder 
pod Krnom, ki jo organizira Gledali-
ška skupina Drežnica. Štiridnevna 
prireditev, na kateri si lahko vsak dan 
ogledamo po eno gledališko predsta-
vo, privabi pod Krn okoli 2000 ljudi. 
Pohvale vredno.

Tradicionalne prireditve so stalnica 
tudi pri sodelovanju z zamejci. Pole-
tni pohodi in druženja s prijatelji se 
vrstijo iz Čenebole v Podbelo, iz To-

polovega na Livek in obratno. S kul-
turnimi in zabavnimi dogodki se 
tkejo nove vezi in ohranjajo stara 
prijateljstva med narodoma in kultu-
rami. Tudi na tradicionalnih poletnih 
Kotarskih dnevih na Breginjskem.

Praznovanje 15. obletnice 
osamosvojitve Slovenije

Na Kobariškem je junija najbolj 
odmevalo osrednje praznovanje 15. 
obletnice osamosvojitve Slovenije 
pred kulturnim domom v Kobaridu.

Občina Kobarid in Krajevna sku-
pnost Kobarid sta pripravili prijazen 
kulturni in zabavni program, na ka-
terem je osrednje mesto dobil doku-
mentarni film Božidarja Kanalca 
Bilo je tistega dne …, ob ogledu ka-
terega smo podoživeli trenutke pred 
petnajstimi leti. V uvodnem nagovoru 
je župan Pavel Gregorčič poudaril 
pomen tistega časa in sodelovanje ter 
skupno vizijo, ki je ni zmogel oma-
jati nihče. Večer je izzvenel s koncer-
tom Big band Nove, ki ga je popestri-
la temperamentna Anika Horvat.

Naj tudi tokrat končam članek z 
mislijo našega pesnika, ki mu letos 
posvečamo posebno pozornost. Sto 
let spomina pomeni, da je Simon 
Gregorčič ustvarjal izven svojega ča-
sa z občutki, ki so živi in jasni še 
danes: “Srce človeško – sveta stvar, ne 
šali ž njim se mi nikar, v njem pekel 
naš je in naš raj, se s srcem našim 
ne igraj!”

Nada Pajntar, Občina Kobarid



EPIcenter, letnik VII, {t. 6-7, 2006

( 18 )Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Tolmin
Cesto Vol~e�Solarji 
bodo dokon~ali v dveh letih

Kot kaže, bo Tolminska predvido-
ma čez dve leti Čedadu bližje, kot je 
sedaj. Še letos bodo namreč na zaen-
krat propadajoči cesti med Volčami 
in mejnim prehodom Solarji začeli 
brneti gradbeni stroji, saj se je za 
dokončanje pred desetimi leti začete-
ga projekta zavzela tudi Vlada RS.

S prvim, takrat še poskusnim pro-
gramom Phare v Posočju je začel 
prvi župan takratne tolminske občine 
Viktor Klanjšček. Mošnjiček z evrop-
skim in državnim denarjem se je žal 
prehitro izpraznil, zato so z začetimi 
deli prenehali. Zamejski Slovenci v 
dolini Dreka oziroma Furlaniji-Julij-
ski krajini (FJK) so tako ostali brez 
sodobne cestne povezave, saj je pot 
asfaltirana le na italijanski strani.

Kot je razložil tolminski župan Er-
nest Kemperle, si je Ivan Božič kot 
parlamentarec v času svojega man-
data nesrečno cesto ogledal s takra-
tnim ministrom za promet Jakobom 
Presečnikom, vendar ta ni mogel 
ničesar zagotoviti, saj cesta ni bila 
vknjižena kot državna. Do danes se 
je to spremenilo in ob praznovanju 
50. obletnice podjetja AET Tolmin jo 
je podpredsednik državnega zbora 
mag. Vasja Klavora razkazal tudi 
premieru Janezu Janši. Pojasnil mu 
je še, da gre za najkrajšo cestno po-
vezavo z zamejskimi Slovenci v FJK, 
zato se je Janša zanjo zavzel pri pro-
metnem ministru Janezu Božiču. Po 
Kemperletovih besedah je Direkcija 
RS za ceste stroške za dokončanje 
investicije ocenila na 500 milijonov 
tolarjev, kasneje pa se je izkazalo, da 
bo treba zagotoviti skoraj dvakrat to-
liko. S prvo polovico, ki jo je država 
zagotovila v letošnjem proračunu, 
bodo najprej uredili dva najbolj ozka 
odseka. Po zagotovilih ministra Boži-
ča naj bi bilo tudi v naslednjih dveh 
letih v državni blagajni dovolj denar-
ja, s katerim bodo dokončali še manj 
zahtevna začetni in končni del ceste 
do Solarij.
Špela Kranjc

Ob~inski svetniki 
{e zadnji~ pred dopusti

Tolminski občinski svetniki so se 
zadnjič pred dopusti sestali 11. julija. 

Na dnevnem redu zadnje seje je bilo 
le nekaj pomembnejših točk, saj so 
obravnavo najbolj pereče teme – pro-
metne ureditve v Tumovem drevore-
du v Tolminu – umaknili.

Kot je razložila svetnica Dragica 

videni obnovi tolminskega servisa. 
Županu in občinskim strokovnim 
službam so naložili, da s ponudni-
kom najdejo ustrezno nadomestno 
lokacijo ob cesti Tolmin–Most na So-
či, na kateri bi servis zadostil potre-

NOVO KOŠARKARSKO IGRIŠČE NA KAMNEM so slovesno odprli na vaški praznik. Foto: Oton 
Ivančič

Taljat, ki zastopa interese stanoval-
cev Tumovega drevoreda, “skušajo 
člani občinskega sveta to problemati-
ko že drugič obravnavati na seji, ven-
dar se je pred tem promet že dvakrat 
urejal mimo njih”. Meni, da ni prav, 
da se sedaj svetnikom nalaga odloča-
nje o nečem, o čemer niso dovolj ob-
veščeni. Z njenim predlogom se je 
strinjal tudi župan, ki je predlagal, da 
si strokovna komisija in iniciativni 
odbor do prihodnje seje ogledata te-
ren in uskladita interese. Po besedah 
Taljatove konfliktov okoli načinov 
uvoza in izvoza v Tumov drevored in 
Šorlijevo ulico ni, povzroča pa jih 
število belih in modrih con, saj imajo 
zaradi nerodne postavitve parkirnih 
mest težave tako tukajšnji stanovalci 
kot lastniki poslovnih prostorov.

Čeprav o lokacijah bencinskih ser-
visov v Tolminu in na Mostu na Soči 
svetniki sprva niso nameravali raz-
pravljati, so se strinjali z Rajkom 
Lebanom, da obravnave ni dobro 
prestavljati na september. Soglasno 
so sklenili, da sta omenjeni lokaciji, 
kjer gorivo točijo v središčih krajev, 
neprimerni, zato nasprotujejo pred-

bam obeh krajev. Župan Ernest 
Kemperle je povedal, da so se o tem 
s Petrolom že dogovarjali, vendar je 
ta glede na načrtovano obnovo tol-
minskega bencinskega servisa od 
tega očitno odstopil. Obenem pa naj 
bi takrat pri Petrolu želeli del obve-
znosti preložiti na Občino Tolmin, saj 
je cena njihovih zemljišč v krajih 
precej dražja od morebitnega nado-
mestnega.

Utrinki

USTANOVILI LOVSKO 
ZVEZO GORNJEGA POSO^JA
Tolmin – Zadnji junijski dan so se v 
prostorih Občine Tolmin zbrali 
predstavniki lovskih družin iz Zgor-
njega Posočja na ustanovnem zboru 
Lovske zveze Gornjega Posočja 
(LZGP), ki bo delovala na območju 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Se-
stavljena je iz 12 lovskih družin (LD) 
iz Bovca, Drežnice, Kobarida, Ljubi-
nja, Loga pod Mangartom, Mosta 
na Soči, Planote, Podbrda, Soče, 
Smasti, Tolmina in Trebuše. Novou-
stanovljena zveza gospodari oziro-

ma upravlja s površino okrog 
70.000 ha in šteje okoli 600 članov. 
Lovske družine delujejo na podob-
nem geografskem območju, imajo 
veliko skupnih zanimanj in se sreču-
jejo s podobnimi težavami. Vse to je 
botrovalo ustanovitvi nove lovske 
zveze, ki ji bo predsedoval Franc Li-
čer.

Omenjene lovske družine so bile 
članice Goriške lovske zveze 
(ZDLG), ki pa je bila po njihovem 
mnenju premalo dejavna v Zgornjem 
Posočju. Posoški lovci so prepriča-
ni, da bo manjša lovska zveza bolj 

Sicer pa je kot zadnji od treh po-
soških občin na preddopustniški seji 
tudi tolminski občinski svet sprejel 
odlok o ustanovitvi medobčinske 
uprave občin Bovec, Kobarid in Tol-
min.
Špela Kranjc

Novo ko{arka{ko igri{~e
Letošnji praznik svete Trojice je bil 

za mlade in malo manj mlade Ka-
mence še posebej vesel. Poleg že kar 
tradicionalnega nogometnega turnir-
ja so slovesno odprli novo igrišče za 
košarko z asfaltno prevleko. Da gre 
za pomembno pridobitev, potrjuje 
dejstvo, da je na igrišču vsak dan 
veselo. Na njem srečamo najmlajše, 
ki se podijo za žogo ali vozijo s ko-
lesi, mladino, ki popoldneve in zgo-
dnje večere meče žogo na koš ali igra 
nogomet, pa tudi nekaj tistih, ki so 
še vedno mladi po duši.

Sredstva za izgradnjo igrišča je 
Krajevna skupnost (KS) Kamno-Sel-
ce pridobila na razpisu Občine Tol-
min. Slednja je tako zagotovila polo-
vico sredstev oziroma 1,3 mio SIT 
vredno investicijo. Drugo polovico 
sta prispevala domača KS in športno 
društvo, člani katerega so veliko de-
lovnih ur vložili v samo izgradnjo in 
ureditev okolice. Mladi pa imajo na-
črte že za naprej; radi bi postavili še 
luči in premični kiosk, v katerem bi 
hranili opremo, želijo pa urediti tudi 
travnato igrišče.
Mateja Kutin
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Utrinki

D ržavna statistika sedaj deli Slo- 
 venijo glede na: 
• območje rek: Pomurska, Po-  

 dravska, Savinjska, Zasavska, Spo-
 dnjeposavska;
•  lego v Sloveniji: Jugovzhodna Slo-
 venija, Osrednjeslovenska;
•  tradicionalne pokrajine: Koroška,
 Gorenjska;
•  lego in tip površja: Notranjsko-
 kraška, Obalno-kraška;
•  ime mesta: Goriška.

Kot vidimo je edina statistična re-
gija, ki ima ime po mestu, prav Go-
riška. V smislu poenotenja poimeno-
vanja bi morali njeno ime spremeni-
ti. S pojmom Goriška se ne more 
poistovetiti celotna regija, saj je ta ne 
predstavlja ne v zgodovinskem, geo-
grafskem, jezikovnem, poselitvenem 
ali gospodarskem oziru. Zaradi istih 
razlogov je manj primerno tudi ime 
Severna Primorska. Skupne značilno-
sti regije še najbolje zajame ime PO-
SOČJE.

Poznavalci, ki za poimenovanje te 
regije ob strokovnih sledijo predvsem 
političnim interesom svojih strank in 
forumov, zagovarjajo dejstva, ki niso 
utemeljena niti v geografski pokraji-
ni, niti v družbi. Pri opredeljevanju 

Kako imenovati regijo (1)

Zakaj ne Poso~je?
Ob zadnjih pripravah na zakonsko ureditev regij v Sloveniji, predvsem pa v ~asu priprave regional-
nega razvojnega programa Severne Primorske (Gori{ke statisti~ne regije), se na razli~nih politi~nih 
ravneh in civilnih zdru`enjih pojavljajo razprave o poimenovanjih regij. Na obmo~ju pore~ja reke 
So~e se regionalizacija vse bolj zapleta in zamegljuje. V opredelitvi primorske regije in njeni delitvi 
na severno in ju`no (obalno-kra{ko), se za Severno Primorsko uporablja Gori{ka statisti~na regija in 
vedno bolj vsiljujo~e ime Gori{ka.

regije, ki jo danes imenujemo Sever-
na Primorska ali Goriška statistična 
regija, posegajo v zgodovino, se skli-
cujejo na nacionalne meje in druge 
družbene (beri volilne) osnove. Red-
ko pa se te regionalizacije opirajo na 
naravne elemente. Res je, da enotno 
opredelitev regije ob zahodni meji 
zapleta stalna politična obmejnost 
prostora in pripadnost sedaj eni, dru-
gič drugi državni skupnosti. Vsa ta 
pestrost opredelitev se odraža v turi-
stičnih vodnikih, novinarskih pri-
spevkih v časopisih in strokovnih 
člankih.

Geografske regionalizacije pa lahko 
sledijo opredelitvam, ki jih ponujajo 
oblike površja: relief (geomorfologi-
ja), podnebje, vodne značilnosti (hi-
drologija) ter druge naravne in druž-
bene značilnosti.

Regija Poso~je 
ali Poso{ka regija

Ime Posočje izhaja iz imena reke 
Soče. V hidrogeografski vedi označu-
jemo s pojmom rečje reko s pritoki, 
površje, s katerega odmaka voda v 
isto rečno mrežo, pa s pojmom po-
rečje. Tako se površje, s katerega se 
stekajo vode v reko Sočo, imenuje 

Posočje. V teoriji je znan tudi pojem 
povodje, s katerim označujemo po-
vršje kopnega, s katerega se vode 
stekajo v isto morje.

Če iščemo identiteto tega območja 
samo v zgodovini, potem sta predla-
gana izraza Goriška in Severna Pri-
morska neustrezna. Z geografskim 
pojmom Posočje ne opredeljujemo 
samo geografske celote občin, ki smo 
jih prej na “slovenski strani” imeno-
vali severnoprimorske, ampak se po 
popolni ukinitvi meja v razširjeni EU 
v to poimenovanje lahko vključi ob-
močje porečja Soče vse do izliva. 
Pokrajine in upravne enote na eni in 
drugi strani meje združuje reka, ki 
jo imamo vsi radi, saj prinaša v ži-
vljenje prebivalstva ob njej skupne 
ekonomske koristi (hidroenergetska 
izraba, turizem, športne aktivnosti 
ipd.).

Opredelitev za poimenovanje regi-
je kot Posočje utemeljujem z nasle-
dnjimi dejstvi:

1. S tem imenom je identiteta tega 
območja natančno določena v Evropi 
in svetu. S splošnim pojmom 
(S)everna Primorska lahko zaradi 
možne obče rabe opredeljujemo po-
krajine, ki so v podobnem položaju 

povsod po svetu.
2. Tudi opredelitev regije v Slove-

niji je enostavnejša in natančnejša 
(imamo že Pomurje, Podravje in Po-
savje).

3. Geografsko je območje porečja 
reke Soče zaključeno, saj vključuje 
tudi porečja rek Idrijce in Vipave.

4. Dosedanje upravne enote (nek-
danje občine Ajdovščina, Idrija, Nova 
Gorica in Tolmin) sovpadajo s obmo-
čjem porečja Soče in njenih prito-
kov.

5. V javnosti je to območje že zna-
no kot Posočje. Medijsko pozornost 
je pritegnilo zlasti zaradi potresov 
leta 1976 in 1998. Poimenovanje se 
je v zadnjem času neutemeljeno zo-
žilo samo na območje Zgornjega Po-
sočja ali – kar je še slabše – zgolj na 
območje Bovškega.

6. Zaradi skupnih etnoloških, zgo-
dovinskih (bližina meje, prehodnost, 
stik kultur) in drugih značilnosti bi 
bilo ime sprejemljivo tudi za poime-
novanje širše regije, ki nastaja na 
obeh straneh meje.

7. V zgornjem delu Posočja so kli-
matske razmere že bolj celinske (gor-
ske) kot primorske, kar se kaže pred-
vsem v količini in obliki padavin, 

učinkovita, bolj funkcionalna in bolje 
organizirana ter bo tako uspešneje 
zastopala interese lovskih družin 
Zgornjega Posočja.

Pred novoustanovljeno zvezo so šte-
vilne naloge: • registracija, • izde-
lava letnega programa dela, • reše-
vanje premoženjskih vprašanj z 
ZLDG in • vzpostavitev čim boljših 
temeljev za dobro sodelovanje z Lo-
vsko zvezo Slovenije (LZS). Na 
ustanovi seji so si zadali nekaj kon-
kretnih nalog: • skrb za razvijanje 
lovske kulturne dejavnosti, • koordi-
nacija in razvoj lovskih športnih de-

javnosti, • zastopanje LD pred dr-
žavnimi in paradržavnimi institucijami 
ter drugimi lovskimi organizacijami, 
• sodelovanje s kmetijskimi in goz-
darskimi organizacijami ter organiza-
cijami civilne družbe, katerih dejav-
nost je usmerjena k ohranjanju nara-
ve, divjadi in kulturne krajine, • or-
ganizacija izobraževanj s področij 
oziroma vsebin, ki niso v pristojnosti 
LZS, in vsebin, za katere bodo dobi-
li pooblastila LZS, • sofinanciranje 
in sodelovanje pri delovanju in ra-
zvoju lovske kinologije, • strokovna 
pomoč pri delovanju lovskega infor-
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zato besede Primorska v imenu regi-
je ne moremo uporabljati.

8. S tem imenom ne bi kršili no-
benih načel, ki veljajo pri poimeno-
vanju dosedanjih ekonomskih izdel-
kov. Še naprej bi lahko imeli goriške/
briške češnje, tolminski sir, idrijske 
žlikrofe in vipavsko vino.

9. Z imenom Posočje se lahko uve-
ljavi sorazmerno enostavna delitev 
na nižji ravni. Porečje Soče in s tem 
tudi Posočje lahko razdelimo na: 

1. zgornji del – Zgornje Posočje 
(Alpsko Posočje), ki zajema obmo-
čje od zgornjih, povirnih območij rek 
in pritokov Soče do tesni, kjer je So-
ča zajezena za HE Doblar;

2. srednji del – Srednje Posočje 
(ali tudi Kanalsko Posočje), ki ga 
označuje dolina Soče med Doblarjem 
in vstopom na Goriško ravan, in

3. spodnji del – Spodnje Posočje 
(ali tudi Italijansko/Goriško/Laško 
Posočje) med ožino pri Solkanu in 
izlivom v Tržaški zaliv, vključno s 
porečjem Vipave.

Delitev je naslonjena na naravne 
(reliefne, klimatske in druge naravne 
značilnosti) in družbene značilnosti 
(tudi na meje upravnih enot). 

1. Skupne značilnosti Zgornjega 
Posočja so: ledeniška pokrajina, iz-

menjavanje globinske in bočne ero-
zije reke Soče, velika prodonosnost, 
prisotnost pritokov Soče, visokogorje 
in sredogorje, tektonika, velike rela-
tivne nadmorske višine, alpski in 
predalpski tip hiš, živinoreja, značil-
no planinsko pašništvo, trta samo še 
v latnikih ob hišah, “adrenalinski” 
turizem in prometno zaprto obmo-
čje, zlasti pozimi.

2. Skupne značilnosti Srednjega 
Posočja so: normalni rečni relief, an-
tecedentna prodorna dolina Soče, 
večja zastopanost kraških značilnosti, 
prisotnost flišnih kamnin, stik apnen-
ca in fliša, malo pritokov, majhna 
prodonosnost rek, večji vpliv subme-
diteranskega podnebja, drugačen 
način rabe tal, trta v brajdah, prisot-
nost toploljubnih drevesnih vrst (ko-
stanj, jesen …), hidroenergetska iz-
raba Soče, kamnolomi (lapor, apne-
nec) in železniška povezava.

3. Značilnosti Južnega Posočja so:
ravnine, gričevja, izpostavljenost po-
plavam, reke pogosto spreminjajo 
svojo strugo, močni vplivi sredozem-
skega podnebja, vrtnarstvo, vinogra-
dništvo, sadjarstvo, večja zastopanost 
poljedelstva v kmetijstvu, večja mo-
žnost onesnaženja podtalnice, pro-
metna odprtost, močnejša sklenjena 

poselitev, igralniški turizem in močna 
trgovina.

Če smo pri zgornji delitvi govorili 
o prvi ali drugi ravni regionalizacije, 
potem lahko na tretji ravni Posočje 
razdelimo na manjše regionalne eno-
te, ki se pokrivajo z mejami sedanjih 
občin. Te enote, vezane na rečni tok 
Soče, so: Bovško, Kobariško, Tolmin-
sko, Kanalsko in Goriško; enote, ve-
zane na soške pritoke, so: Idrijsko, 
Cerkljansko, Ajdovsko in Vipavsko 
ter enote na sosednjih planotah in 
gričevju, kar velja zlasti za Goriška 
Brda. Vsaki regiji lahko pripišemo 
vrsto naravnih in družbenih značil-
nosti in jih tako opredelimo kot za-
ključeno celoto.

Območja ob soških pritokih lahko 
imenujemo tudi Idrijsko Posočje, Vi-
pavsko Posočje, Nadiško Posočje, 
Tersko Posočje ipd. Če bomo spreje-
li ime Posočje za območje celotne 
regije, bo tako poimenovanje prišlo 
samo po sebi.

Pri opredeljevanju notranjih meja 
Posočja je to enostavneje narediti na 
slovenskem delu kot na zahodnem 
delu porečja Soče. Zgornja dela ob-
močij rek Ter in Nadiže sta mnogo 
manjša (krajša). Postavlja se vpraša-
nje, ali naj se porečja Tera, Nadiže in 

drugih pritokov vključi v to geograf-
sko regijo ali ne. To bo pokazala pri-
hodnost. Težavo predstavlja zlasti 
težka opredelitev zaključene hidro-
grafske mreže rek Ter in Nadiža v 
spodnjem toku. Ob pogledu na ze-
mljevid bi lahko potegnili mejo na 
zahodu od kraja Tarcento do krajev 
Cortale, Rizzolo, Pradamano, Pavia, 
Trivignano in San Vito do Rude in 
naprej do morja.

V duhu geografskega, zlasti hidro-
loškega, reliefnega, podnebnega in 
gospodarskega pojmovanja regionali-
zacije bi lahko bila zgornja delitev 
osnova za novonastalo regijo Posočje 
od izvira do izliva na obeh straneh 
meje.

Vsi, ki živimo ob reki Soči, in tisti, 
ki od nje živijo, se ob njej rekreirajo 
ali jo kako drugače doživljajo, bi s 
sprejetjem imena Posočje za celotno 
regijo reki izkazali dolžno spoštova-
nje. Tako bi se izognili lokalizmom 
in z njimi povezanemu razhajanju, 
ki za današnjo globalizacijo ni dobro. 
Posočje je s svojo pestrostjo Evropa 
v malem, zato iz te pestrosti naredi-
mo blagovno znamko, prepoznavno 
doma in v svetu.
Radovan Lipušček, prof., Gimnazija 
Tolmin

Utrinki

Kako imenovati regijo (1)

macijskega sistema v lovskih druži-
nah ter • sodelovanje v mednaro-
dnem in regionalnem povezovanju z 
organizacijami, ki se ukvarjajo z lo-
vom in ohranjanjem divjadi.
Peter Domevšček
Foto: Karlo Laharnar

OBUJAJO BA[KO DEDI[^INO 
Ba{ka grapa – Upravni odbor 
Društva Baška dediščina je na 
svoji zadnji seji sklenil, da bo v ne-
deljo, 2. julija, skupaj z ostalimi člani 
društva organiziral kar nekaj dejav-
nosti. Tako so se najprej s skupnimi 
močmi lotili čiščenja prezračevalne 
postaje pri predoru Bukovo, ki jo je 
društvo dobilo v najem od Sloven-
skih železnic. Tekom dopoldneva 
so temeljito uredili njeno okolico in 
pometli notranjost, tako da je pre-
zračevalna postaja, ki sicer slovi kot 
edini še ohranjeni objekt te vrste v 
Evropi, postala prijaznejša za obi-
skovalce.  

V popoldanskih urah pa je društvo 
organiziralo še dan odprtih vrat ne-
katerih objektov v zgornjem delu Ba-
ške grape. Obiskovalci so lahko ta-
ko pokukali v notranjost že omenje-

ne prezračevalne postaje, Prangar-
jevega mlina z žago venecijanko in 
Jakovo kovačijo, kjer je  kovač Mi-
lan z Bače zavihtel kladivo ter z is-
krami in sajami napolnil ves prostor. 
Na Bači pa so se gostje v hišnem 
muzeju Pri Martinu ob pogledu na 
stare predmete, pohištvo in notra-

njost dobro ohranjene hiše za hip vr-
nili v preteklost in spoznavali življe-
nje tukajšnjih prebivalcev, njihovo 
vsakdanjo bitko za kruh in ljubezen 
do te hribovske zemlje. 

Člani društva so bili še posebej ve-
seli obiska tolminskega župana Er-
nesta Kemperleta, sicer tudi njiho-

vega člana, in predsednice Turistič-
ne zveze Gornjega Posočja Mojce 
Rutar. Zadovoljni pa so bili tudi z 
odzivom krajanov, ki kar niso mogli 
skriti navdušenja nad dediščino gra-
pe. Kar precej jih namreč sploh ni 
vedelo, kaj vse se skriva za zidovi 
omenjenih stavb. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

USPE[NA IN MANJ USPE[NA 
NO^ NA JEZERU 2006
Most na So~i – Javnost in Turistič-
no društvo (TD) Most na Soči kot 
glavni organizator številnih prireditev, 
ki so se odvijale med 16. in 23. juni-
jem v sklopu Noči na jezeru, oce-
njujeta, da je bil večji del letošnjih 
prireditev uspešen. Nekoliko se je 
zalomilo pri zaključnem zabavnem 
delu v soboto, 24., in v nedeljo, 25. 
junija. Obiskovalcem so tudi letos 
ponudili tradicionalne kulinarične re-
korde, skoke z mostu, nočni nogo-
metni turnir, “show progam” skuter-
jev, nastop mažoretk, otroški pro-
gram, plesno zabavo in zaključni 
ognjemet. Kljub temu pa se ga je 
udeležilo rekordno nizko število obi-
skovalcev. Kot opaža Rado Taljat, 

PO POTI KULTURNE DEDIŠČINE so se na dan odprtih vrat nekaterih objektov v zgornjem delu 
Baške grape s kolesi podali tudi člani Športnega društva Podbrdo. Foto: Alenka Zgaga
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KULTURNI PROGRAM SO POPESTRILI člani Folklornega društva Ivan Laharnar – Planota, 
Kulturnega društva Costumi bisiachi z ljudskimi napevi območja ob izlivu Soče in Folklorna 
skupina Razor. Foto: Jože Munih

Utrinki

OD IZVIRA DO IZLIVA
Most na So~i – V sklopu tradicio-
nalne prireditve Noč na jezeru se je 
v torek, 20. junija 2006, ob mostar-
skem jezeru odvijalo prvo srečanje 
turističnih društev, ki delujejo vzdolž 
reke Soče. Srečanja se je udeležilo 
35 društev, ki delujejo v obmejnem 
prostoru; od tega 20 članov Turi-
stične zveze Gornjega Posočja 
(TZGP) in 15 gostov. Množična ude-
ležba (na srečanju je sodelovalo 
okoli 180 udeležencev) je ponovno 
dokazala, da meja za ljudi, ki ob njej 
žive, ni nikoli predstavljala ovire, ki bi 
onemogočala srečevanje in druže-
nje. Ta človekova naravna potreba 
se je v skupnem geografskem in 
zgodovinskem prostoru ob različnih 
priložnostih v preteklosti vedno zno-
va potrjevala. Na stičišču slovanske-
ga, romanskega in germanskega 
sveta je to močan dokaz strpnosti, 
dokaz za možnost sobivanja, dokaz 
za spoštovanje različnosti. Spodbuja 
našo željo po spoznavanju drugač-
nosti, željo po boljšem medseboj-
nem poznavanju, po spoznavanju 
raznolikosti in različnosti. Kultura in 
civilizacija obmejnega prostora, v 
katerem izginjajo administrativne me-
je, nas dopolnjuje in zbližuje. Krepi 
našo identiteto, zaradi katere smo 
drug drugemu zanimivi. Zaradi po-
znavanja identitete drugega smo sa-

mi bogatejši! To je dodana vrednost.
Sestavni del srečanja je bila okrogla 
miza Možnosti in priložnosti sode-
lovanja med turističnimi društvi v 
Evropi brez meja. Namenjena je bi-
la spoznavanju in izmenjavi izkušenj 
in dobrih praks. Z nekaterimi društvi 
na drugi strani meje TZGP in posa-
meznimi TD občasno (skozi priredi-
tve, promocijske predstavitve, sre-
čanja, pohode ter uradne obiske in 
sestanke) sodelujejo že več let. 
TZGP je pred nekaj leti navezala sti-
ke tudi s TZ Furlanije-Julijske kra-

jine. V turističnem društvenem delo-
vanju kot organizaciji civilne družbe 
je veliko podobnosti: podobnosti v 
organiziranosti, v programih dela, v 
skrbi za urejeno in čisto okolje, pri-
jazno domačinom in turistom, v skrbi 
za bolj kakovostno in pestro življenje 
v domačem kraju (prireditve), v želji 
svoj kraj promovirati in pokazati dru-
gim – obiskovalcem in turistom po-
kazati dediščino, ohranjene naravne 
vrednote ter kulturno, zgodovinsko, 
etnološko, jezikovno, gastronomsko 
in tehnično dediščino.

Prireditve so z leti postale tradicio-
nalne, mnoge se odvijajo na meji 
oziroma na obeh straneh. Na okrogli 
mizi so bile predstavljene dosedanje 
izkušnje in dobre prakse čezmejne-
ga meddruštvenega sodelovanja: 
primeri skupnih turističnih produktov 
(čezmejne kolesarske poti in pešpo-
ti v Breginjskem kotu in na Bov-
škem), skupnih prireditev in izme-
njav (Pust na odprti meji na Livku, 
Kmečke igre v Čezsoči, Praznik na 
trgu v Turjaku, prireditve v Nadiških 
dolinah, Reziji in na Trbižu, Praznik 
sira v Guminu, Obmejni okusi v Go-
rici) ter izobraževanja oziroma uspo-
sabljanja turističnih vodnikov za vo-
denje po Rommlovi poti na mejnem 
Kolovratu. Društva so na kratko 
predstavila svoje dejavnosti. V pro-
mocijskem delu prireditve so s pro-
spektnimi gradivi, plakati, spominki 
in kulinaričnimi posebnostmi pred-
stavili svoja območja. Sledil je kul-
turni program, v katerem so nastopili 
Folklorno društvo Ivan Laharnar 
– Planota, Kulturno društvo Co-
stumi bisiachi z ljudskimi napevi 
območja ob izlivu Soče in Folklor-
na skupina Razor. Družabni večer 
je popestrila vožnja z barko po jeze-
ru, ki je ob spuščajočem se mraku 
gostom iz Italije pričarala posebno 
doživetje.
Mojca Rutar, predsednica TZGP

predsednik TD Most na Soči, dobiva 
zabavni program vse bolj lokalen 
značaj. Razloge pripisuje številnim 
prireditvam, ki se odvijajo sočasno z 
omenjeno nočjo. “Ker je zabavni 
del za pogodbenega izvajalca Je-
zero d.o.o. zelo pomemben za kri-
tje celotnih stroškov, bo v prihod-
nje treba zamenjati njegov kon-
cept,” je prepričan, z njim pa se naj-
brž strinja tudi vse več prebivalcev 
Posočja, ki se želijo zabavati na dru-
gačen način kot zadnjih nekaj let.

Vsekakor pa bi slabšo oceno težko 
izrekli številnim spremljevalnim prire-
ditvam, ki vsako leto pritegnejo vse 
več pozornosti. Letošnje prireditve 
so se začele z likovno kolonijo Po-
sočje 2006, kjer je 16 udeležencev 
iz šestih držav ustvarilo 30 likovnih 
del. Na gospodarskem področju sta 
se 19. junija odvila kar dva po-
membnejša dogodka. Prvi je pote-
kal v znamenju srečanja Združenja 
turističnih destinacij Slovenije, 
še isti dan pa so se s predstavniki 
vlade in zbornice ter evroposlance-
ma srečali gospodarstveniki Primor-
ske. Zanimive teme so letos privabi-
le prek 300 gospodarstvenikov in 
drugih gostov, 11. srečanje pa so s 

svojimi nastopi zaznamovali še mini-
ster za gospodarstvo Andrej Vizjak, 
predsednik Gospodarske zbornice 
RS Jožko Čuk ter evroposlanca 
Jelko Kacin in Borut Pahor. Poleg 
izražene podpore pravi usmeritvi go-
spodarskih reform je bila pomem-
bna podpora ministra za gospodar-
stvo, ki je pohvalil osnutek novega 
Regionalnega razvojnega progra-
ma za Severno Primorsko (Gori-
ško statistično regijo). Gre za do-
kument, ki bo v naslednjem pro-
gramskem obdobju (2007–2013) 
pomembno vplival na razvoj regije. 
Slednjega v sodelovanju s številnimi 
partnerji v vlogi regijske razvojne 
agencije pripravlja in vodi Posoški 
razvojni center. V prostem delu 
prireditve so potekala neformalna 
srečanja predsednikov uprav najpo-
membnejših primorskih in sloven-
skih podjetij s predstavniki ostalih in-
stitucij ter evroposlancema.

Dan kasneje so se na pobudo Turi-
stične zveze Gornjega Posočja 
na Mostu na Soči zbrali predstavniki 
več kot dvajsetih TD z obeh strani 
meje (več o tem v zgornjem utrinku 
Od izvira do izliva). V petek, 23. juni-
ja, so se že petič zapovrstjo srečali 

predstavniki slovenskih hidroelek-
trarn in TD ob slovenskih umetnih je-
zerih. Na okrogli mizi so si izmenjali 
poglede na nadaljnji sonaravni ra-
zvoj energetike, prisluhnili primerom 
dobrih praks sodelovanja upravljav-
cev HE objektov in turističnih dru-
štev ter pokritizirali neustrezno reše-
na vprašanja na področju čiščenja 
odplak in zakonodaje, ki ureja izkori-
ščanje in varstvo voda. Za Tolminsko 
je bil pomemben predvsem apel mi-
nistru za okolje in prostor Janezu 
Podobniku, da se uredi vprašanje 
koncesijske dajatve, tako da bo ta 
dodaten prihodek občine. Minister 
je namreč na srečanju orisal glavna 
prizadevanja ministrstva, ki potekajo 
v smeri ustrezne ureditve obsežne-
ga območja vodnih virov ter prilaga-
janja evropski zakonodaji. V nadalje-
vanju sta pomočnica direktorja 
SENG Nova Gorica Alida Rejc in 
predsednik TD Most na Soči Rado 
Taljat predstavila večletno uspešno 
medsebojno sodelovanje, Taljat pa 
nato še kulturno-zgodovinski projekt 
Čez most po modrost, ki priča, kako 
se lahko umetno jezero z okolico in 
krajem v celoti vključi v turistično po-
nudbo. Pomen energetike in njeno 

vpetost v okolje je predstavil predse-
dnik uprave Holdinga slovenskih hi-
droelektrarn dr. Jože Zagožen, po-
men slovenskih umetnih jezer za 
slovenski turizem pa predstavnik 
TZS dr. Marjan Rožič. Zbrani so 
prisluhnili še predsedniku Ribiške 
družine (RD) Tolmin Lucijanu Rej-
cu, ki je prikazal prizadevanja njiho-
ve družine na področju raziskav, 
vzreje in repopulacije ribjega zaroda 
ter poudaril pomen sodelovanja 
upravljavcev voda.

Tradicionalno srečanje članov Zve-
ze borcev in Društva upokojen-
cev Tolminske je poleg množične-
ga obiska, lepega kulturnega pro-
grama in odprtja razstave del slikar-
ske kolonije Posočje 2006 zazna-
moval slavnostni govornik, nekdanji 
predsednik države Milan Kučan. V 
svojem govoru je poudaril pomen 
prelomih dejanj za Slovenijo, ki so 
pripeljala do današnje samostojnosti 
in vključitve v evropske povezave. 
Opozoril je na potrebo po spoštova-
nju zgodovinske resnice ob vredno-
tenju preteklih dogajanj in na potre-
bo po medsebojnem sodelovanju za 
nadaljnji razvoj Slovenije.
Iz poročila TD Most na Soči povzela T. Š. F.
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17. aprila je minilo 65 let, odkar je mlad mor-
narski častnik in poročnik bojne ladje Sergej 
Mašera s svojim tovarišem in sošolcem iz 

vojaške akademije Milanom Spasičem razstrelil 
rušilec Zagreb. Skupaj z ladjo sta žrtvovala mladi 
življenji, da bi ohranila prastaro izročilo pomor-
ščakov, da ladja ne sme priti v sovražnikove roke.

Pomorsko akademijo kon~al z odliko
Sergej se je rodil v Gorici. Njegov oče je bil Fra-

njo Mašera, Žganov iz Kobarida, mati pa Ida Zar-
li iz Tolmina. Družina Mašerovih, ki je morala 
zaradi vojne zapustiti Gorico, se je leta 1916 nase-
lila v Ljubljani. Najmlajši otrok Sergej je večkrat 
obiskoval sorodnike v Tolminu, počitnice pa je 
pogosto preživljal pri stricu v Kobaridu.

Po končani maturi v Ljubljani se je vpisal na 
pomorsko akademijo v Dubrovniku, ki jo je leta 
1934 končal z odliko. Opravljal je vrsto pomemb-
nih vojaških služb v mornarici stare Jugoslavije.

V Zagrebu do~akal napad na Jugoslavijo
Ko so Nemci leta 1941 izvedli napad na Jugosla-

vijo, je bil Sergej prvi artilerijski oficir na rušilcu 
Zagreb. Pod njegovim poveljevanjem so uspeli 
sestreliti nekaj sovražnih letal in odbiti začetne 
napade nemških in italijanskih vojakov. Po prvih 
napadih so se ladje zavlekle v zaliv; onemogočeno 
jim je bilo izplutje na odprto morje, od koder bi 
lahko razvili svoje moči in odprto nasprotovanje 
napadalcu.

Namesto ukaza za izplutje in borbene akcije je 
prišlo povelje, da morajo posadke zapustiti ladje 
nepoškodovane in z vso vojno opremo.

Odlo~en upor ukazu komandanta
Mlad, med posadko priljubljen častnik Sergej je 

ob pogledu na ladje, ki so jih zapuščale posadke 
s komandanti na čelu, skoraj v grozi zakričal: “Po-
glejte, kaj so naredili iz naših ladji. Posadke so se 
izkrcale, ne da bi mornarje kdor koli nagovoril, da 
izplujejo na odprto morje. Nihče se noče vrniti, 
tudi posadka Zagreba je demoralizirana. Ničesar 
več se ne da storiti!” Te besede je izgovarjal v obu-
pu, saj je pred seboj videl sramoten požar in pre-
dajo brez boja.

Zanj, ki je dobro poznal tegobe okupacije in 
nemilost fašizma, je bilo to, kar je tedaj doživljal, 
preveč. Z Milanom Spasičem iz Beograda, nekda-
njim sošolcem z akademije in prijateljem, ki je bil 
častnik na rušilcu Zagreb, sta se odločno uprla 

Junak vojnih mornaric
Mornar Sergej Ma{era, po o~etu Kobaridec, po mami Tolminec, rojen maja leta 1912 v 
Gorici, se je v voja{ko zgodovino evropskih armad in mornaric zapisal kot heroj.

ukazu, naj zapustita ladjo. Zagrozila sta, da je 
ladja minirana, in tako komandanta, ki je bil s 
skupino oficirjev v čolnu, pripravila, da se je od-
daljil od ladje.

Zadonela je strahovita eksplozija
Na rušilcu sta Sergej in Milan ostala sama, od-

ločena, da nadrejenim in kapitulantski vladi doka-
žeta, kako se je treba boriti in ohraniti tradicijo 
pomorcev, da ladja ne sme priti v sovražnikove 
roke.

17. aprila ob 14. uri je pri Krtulah ob otoku sv. 
Trojice v zalivu Boke Kotorske, zadonela strahovi-
ta eksplozija. Sledila je vrsta manjših, vendar moč-
nih eksplozij. Morje, kjer se je še malo prej zibala 
lepa ladja vojne mornarice, je vrelo in gorelo. Ko 
se je zrak umiril, je od rušilca Zagreb ostalo le še 
iz vode štrleče železje. V morju sta skupaj z ostan-
ki ladje ostali trupli našega rojaka Sergeja Mašere 
in njegovega prijatelja Milana Spasiča.

Potapljači so med ladijskimi razbitinami trupli 
iskali zaman. Nekaj dni po eksploziji so ribiči v 
morju našli posmrtne ostanke Spasiča. Polkovnik 
dr. Gavrilovič, vodja vojaške bolnišnice v Herce-
gnovem, ga ni dovolil pokopati na pokopališču, 
temveč je ukazal pokop v vreči na vrtu bolnišnice.

MORNAR SERGEJ MAŠERA, po očetu Kobaridec, po mami 
Tolminec, se je v vojaško zgodovino evropskih armad in mor-
naric zapisal kot heroj. Foto: original hrani Pomorski muzej 
Sergeja Mašere Piran

Utrinki

SPOMIN NA ZAVZETJE 
VOJA[KEGA SKLADI[^A
[entvi{ka Gora – Ob praznovanju 15. obletnice 
slovenske samostojnosti so 17. junija člani Ob-
močnega združenja veteranov (OZV) Gornje 
Posočje pri vojaškem skladišču na Šentviški Gori 
odkrili spominsko ploščo.

Pripadniki takratnega 63. območnega štaba teri-
torialne obrambe (TO) so v desetdnevni vojni za 
samostojno Slovenijo na območju nekdanje obči-
ne Tolmin uspešno opravili vse zadane naloge. Že 
v prvih dneh so poskrbeli za ponovno odprtje 
mejnih prehodov z Italijo, ob pomoči 86. čete TO 
pa so z zavzetjem skladišča JNA 30. junija 1991 
slovenskim enotam zagotovili večje količine ek-
sploziva in streliva. Roman Medved, član pred-
sedstva OZV Gornje Posočje, ki je bil leta 1991 
častnik 63. območnega štaba TO, je poudaril, da 
so vse rezultate dosegli s pravo mero poguma, 
razsodnosti in strahu, vendar brez uporabe orož-
ja: “Tudi pri zavzetju Šentviške Gore je bilo pre-
cej negotovosti, saj bi bile posledice napačnih 
odločitev lahko usodne tako za enoto TO kot 

tudi prebivalce okoliških vasi.”
Slovesnost je začel predsednik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo Srečko Lisjak, ki je pred priso-
tnimi izvedel tako imenovano veteransko dejanje. 
Udeležil se je je tudi slovenski obrambni minister 
Karel Erjavec, ki je spomnil, da smo Slovenci 

OB PRAZNOVANJU 15. OBLETNICE SLOVENSKE SAMO-
STOJNOSTI so člani Območnega združenja veteranov Gor-
nje Posočje pri vojaškem skladišču na Šentviški Gori odkrili 
spominsko ploščo. Foto: Blaž Močnik (Delo)
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NA RUŠILCU ZAGREB je bil Sergej, ko so Nemci leta 1941 izvedli napad na Jugoslavijo, prvi artilerijski oficir. Foto: original 
hrani Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran

PO EKSPLOZIJI je od ladje vojne mornarice ostalo le še iz vode štrleče železje. Mnogo kasneje, ko so delavci rezali ostanke ru-
šilca Zagreb, da bi omogočili nemoteno plovbo v zalivu, so v ogrodju ladijskih ostalin odkrili posmrtne ostanke Sergejevega tru-
pla. Foto: original hrani Kobariški muzej

Dostojen pokop z voja{kimi ~astmi
Italijani, ki so kmalu za tem okupirali Črno go-

ro in z njo Boko Kotorsko, so izvedeli za junaško 
dejanje obeh častnikov. Dovolili so izkop Spasiče-
vega trupla in dostojen pokop z vojaškimi častmi, 
ki ga je spremljalo nekaj tisoč domačinov črnogor-
skega primorja in zalednih vasi. Na nagrobni napis 
so vklesali imeni obeh mornarjev – junakov.

Mnogo kasneje, ko so rezali ostanke rušilca Za-
greb, da bi omogočili nemoteno plovbo v zalivu, 
so delavci v ogrodju ladijskih ostalin odkrili po-
smrtne ostanke Sergejevega trupla. Na skrivaj so 
jih prinesli na obalo, vendar je italijanski vojak 
vrečo odkril in jo vrgel v morje.

Juna{tvo zabele`eno 
v voja{kih ~asopisih po Evropi

O junaškem dejanju našega rojaka in njegovega 
prijatelja so kasneje pisali vojaški časopisi vseh 
evropskih armad. V prisotnosti angleških, franco-
skih, poljskih in grških mornarjev so spomladi 
leta 1942 na Malti odkrili spominsko ploščo, ki 
poveličuje dejanje obeh junakov, ki nista mogla 
prenesti sramote in kapitulacije. Po našem pomor-
cu Sergeju Mašeri so doma in v mestih nekdanjih 
republik Jugoslavije poimenovali vrsto ulic in na-
selij.

Več pomorskih muzejev vzdolž Jadranske obale 
se ponaša s pričevanji, gradivom, povezanim z 
dogodki 17. aprila 1941, in imenom Sergeja Maše-
re. Najbližje je spomenik v Novi Gorici, ulici Ser-
geja Mašere v Novi Gorici in v Kobaridu ter Koba-
riški muzej, ki deluje v Žganovi domačiji, ki jo je 
mladi Sergej tako rad obiskoval.
Pavel Četrtič

Viri:
• ustni viri
• reviji Srečanja in Narodna obramba
• časopis Front
• podatki Pomorskega muzeja v kraju Tivat

Utrinki

pred petnajstimi leti izkoristili pravi trenutek za ure-
sničitev stoletnih sanj o samostojnosti. Zadnji ka-
menček v mozaiku prizadevanj so po njegovih be-
sedah dali prav veterani. Poudaril je pomen str-
pnih pogajanj pri zavzetju skladišča, kar je bila ta-
krat v Posočju pomembna zmaga TO, ki pa zaradi 
modrega ukrepanja ni zahtevala žrtev.
Sledilo je odkritje spominskega obeležja, kar so 
zaupali trem dejavnim udeležencem osamosvoji-
tvene vojne – poveljniku takratnega 63. območ-
nega štaba TO Vitu Bergincu, poveljniku takra-
tne 86. čete TO Vojku Rutarju in njenemu pripa-
dniku Silvu Hrovatu. Za kulturni program priredi-
tve so poskrbeli Moški pevski zbor Dolenja 
Trebuša, kvartet trobil Glasbene šole Tolmin 
in učenci OŠ Šentviška Gora.
Špela Kranjc

DI[ALO JE PO STAREM
Klu`e – Društvo 13-13 iz Bovca, ki že vrsto let 
uspešno povezuje turizem s prvo svetovno vojno, 
je v trdnjavi Kluže pripravilo že peti tradicionalni 
sejem militarij. Na sploh so njihove dejavnosti zelo 

obiskane in tako tudi ta sejem ni bil prav nobena 
izjema. Letos je bilo na stojnicah okoli 25-ih zbi-
ralcev opaziti veliko število raznoraznih primerkov 
stare vojaške opreme, orožja in drugih predmetov 
iz civilnega življenja, ki so zaznamovali predvsem 
obdobje prve svetovne vojne. Po ocenah članov 
društva se je sejma udeležilo približno 300 doma-
čih in tujih obiskovalcev. Tovrstna srečanja so na-
menjena predvsem izmenjavi in preprodaji starin, 
katerih starost sega v čas prve svetovne vojne. 
Hkrati pa je tovrstno druženje tudi priložnost za iz-
menjavo izkušenj med zbiralci samimi. 

Društvo pa je na letošnje srečanje povabilo tudi 
bovške sirarje, čebelarje in bovške žene, ki so 
obiskovalcem ponujali lokalne izdelke in pridelke 
(bovški sir, med, pletenine iz ovčje volne …). V 
prihodnjem letu nameravajo organizatorji obseg 
sejma še razširiti in obogatiti svojo ponudbo. 
Obljubljajo, da se bodo posvetili predvsem pro-
mociji sejma v sosednji Italiji in Avstriji, saj kot pra-
vijo, tam vlada precejšnje zanimanje za tovrstne 
dogodke.
Besedilo in foto: Peter Domevšček V TRDNJAVI KLUŽE vsak prvi teden v juniju zadiši po starinah.
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P rva znanja o zelo redki rastli- 
 ni dolgujem slavnemu gospo- 
 du Karlu plemenitemu Zoisu, 

ki se ves posveča botaniki, ji žrtvuje 
vso pozornost, trud in čas ter nemalo 
denarja,” je leta 1788 v latinščini za-
pisal celovški botanik Franc Ksaver 
Wulfen v strokovnem opisu zvonči-
ce, ki jo je krstil z imenom najditelja, 
ki jo je našel v skalnih razpokah v 
Bohinjskih Alpah in na vrhu Storži-
ča.

Sre~na roka in oko
Karel Filip Evgen baron Zois ple-

meniti Edelstein (1756–1799), znan 
kot glasnik cvetne lepote naših Alp, 
je živel v senci svojega veliko bolj 
znanega starejšega brata Žige Zoisa. 
Kot eden prvih slovenskih botanikov 
in gornikov je hodil in nabiral rastli-
ne zlasti v alpskem svetu. Pri odkri-
vanju za znanost še neznanih vrst je 
imel srečno roko in oko. Dve mični 
cvetki sta po njem dobili ime: Zoiso-
va zvončica in Zoisova vijolica.

Razlikuje se `e po obliki
Zoisova zvončica se od drugih vrst 

istega rodu razlikuje že po obliki 
venca modre barve. Ostale zvončice 
imajo zvonast cvetni venec, pri Zoi-
sovi pa je valjast, pri dnu trebušasto 
zaobljen, polagoma se oži in je na 
ustju močno stisnjen, na vrhu ima 
ljubko zvezdico petih belo dlakavih 
zobčkov. Cveti julija in avgusta v 
skalnih razpokah in na grušču.

Raz{irjenost
Spada med zelo stare, terciarne 

rastline in med endemite naših Alp. 
Na zahodu so njena nahajališča v 
Karnijskih Alpah v Italiji, najbolj se-
verno nahajališče je na Obirju v Av-
striji, najbolj vzhodno na Uršlji gori, 

Botani~no popotovanje

Zoisova zvon~ica � simbol rastlinstva 
na son~ni strani Alp

^e bi izbirali cvetlico, ki naj bi predstavljala slovensko, son~no stran Alp, bi se lahko mirno odlo~ili 
za Zoisovo zvon~ico (Campanula zoysii), ki se je na na{ih tleh ohranila {e iz ~asov pred ledeno dobo.

najbolj južno pa v Govcih na sever-
nem robu Trnovskega gozda. Najbolj 
je razširjena v skalnih razpokah vi-
sokogorskega pasu v Julijskih in Ka-
mniško-Savinjskih Alpah in Karavan-
kah. Hudourniki jo lahko prinesejo 
tudi precej nizko v alpske doline. 
Tako jo najdemo v Trenti in Mlinari-
ci. Res je prava “hči slovenskih pla-
nin”, kakor jo je imenoval botanik 
Viktor Petkovšek. Prav zato jo tudi 
naši sosedje Avstrijci včasih imenu-
jejo kranjska zvončica (po nekdanji 
deželi Kranjski).

Zoisovo zvončico smo izbrali tudi 
za simbolno cvetlico alpskega bota-
ničnega vrta Juliana.

dr. Nada Praprotnik, muzejska 
svetnica, vodja Kustodiata za botaniko in 
vodja alpskega botaničnega vrta Juliana, 
Prirodoslovni muzej Slovenije

ZOISOVA ZVONČICA je simbol našega “vrta Julijcev”. Foto: Ciril Mlinar

�Njeni zvon~ki so spredaj zo`eni in zaprti, nema je, zvo~kljati ne zna. Pa 
se je z vseh gredic menda le ~ulo slovesno, tiho pozvanjanje, ko je ona, 
majhna in ne`na, dragocena in o~arljiva, slovesno stopala na vrt Julijcev.� 
(Julius Kugy: Iz minulih dni)

“

Utrinki

Z VRTE^IMI MLIN^KI SPO-
ZNAVALI NARAVNE ZAKONE
Staro selo – Topel in sončen junij-
ski dan je bil kot naročen za izvedbo 
naravoslovnega dne, ki so se ga 
pod vodstvom učiteljice Martine 
Koren udeležili učenci 3.a razreda 
OŠ Simona Gregorčiča iz Kobari-
da. Rdeča nit tega dne so bili pisani 
mlinčki iz različnih materialov, ki so 
jih otroci med šolskim letom izdelo-
vali skupaj s starši. Slednje so na 
povabilo Mihovih staršev postavili 
vzdolž potoka, ki teče v bližini njiho-
vega doma. S pomočjo mlinčkov, ki 
so se vneto vrteli po potoku, so 
otroci spoznavali zakone narave. Kaj 
hitro so ugotovili, kateri mlinček se 
glede na zunanji vpliv boljše oziroma 
lepše vrti. Dan je bil poučen, vreme 
lepo, pogostitev pa enkratna.
Ob dnevih, kot je bil ta, se začnemo 
zavedati pomena praktičnega pouka 

UČENCI 3.A RAZREDA KOBARIŠKE OŠ so skupaj s starši izdelali mlinčke, ki so jih postavili 
vzdolž potoka in z njihovo pomočjo spoznavali naravne zakone.
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Zavod za razvoj ~lovekovih vrednot, Organizacijska enota (OE) Tolmin

Gre za humanitarno in izobra-
ževalno organizacijo, ki jo je 
ustanovil mednarodno pri-

znan mirovnik in pobudnik številnih 
izobraževalnih in dobrodelnih orga-
nizacij in projektov po svetu Indijec 
Sri Sri Ravi Shankar. Deluje v več 
kot 150 državah sveta in je glede na 
število članov, delujočih prostovoljcev 
in izvedenih humanitarnih akcij ena 
od najmočnejših nevladnih organiza-
cij. Fundacija ima poseben svetovalni 
status v Ekonomsko socialnem svetu 
Združenih narodov (ZN), pri razvoju 
globalne zdravstvene politike za 21. 
stoletje uradno sodeluje s Svetovno 
zdravstveno organizacijo (WHO), je 
članica Komiteja za zdravstvo pri ZN 
v New Yorku in Foruma nevladnih 
organizacij za zdravstvo v Ženevi.

Protistresni program
Fundacija Art of Living v svojih 

programih za promocijo zdravja in 

Tudi `ivljenje je umetnost
Zavod za razvoj ~lovekovih vrednot ima v Sloveniji tri organizacijske enote � v Ljubljani, kjer je nje-
gov sede`, v Mariboru in pribli`no {tiri leta tudi v Tolminu. Zavod izvaja humanitarne programe in 
projekte v okviru mednarodne nevladne organizacije Art of Living (Umetnost `ivljenja), ki je pred 
kratkim obele`ila 25. obletnico delovanja.

FUNDACIJA ART OF LIVING v svojih programih za promocijo zdravja in kakovosti življenja po-
sebej poudarja protistresni program. Foto: iz albuma Tomaža Kraglja

vsakega človeka je življenje brez bo-
lezni in z umom, osvobojenim stresa. 
In vendar nas niti v šoli niti doma 
ne učijo, kako ravnati s svojimi ne-
gativnimi čustvi,” razmišlja Sri Sri 
Ravi Shankar. Prav zato je sposob-
nost upravljanja z lastnim umom in 
negativnimi čustvi umetnost oziro-
ma, natančneje, umetnost življenja.

Premagovanje 
stresa s pomo~jo dihanja

Kot je povedal asistent v tolminski 
OE Tomaž Kragelj, Zavod za razvoj 
človekovih vrednot deluje v dveh pla-
steh. Po vsem svetu potekajo semi-
narji z naslovom Umetnost življenja, 
ki nudijo program znanja in izkušenj, 
s katerimi lahko udeleženci razvijejo 
vse življenjske zmožnosti. Program 
temelji na starodavnem vedskem zna-
nju, ki ga je Sri Sri Ravi Shankar pri-
lagodil sodobnemu življenju. Semi-

kakovosti življenja posebej poudarja 
protistresni program. Po besedah 
vodje tolminske OE Boštjana Pod-

gornika je danes delo glavni vir stre-
sa, ki vpliva na naše življenje in ži-
vljenje okolice. “Temeljna pravica 

in številnih možnosti, ki jih imajo 
otroci, ki živijo izven večjih mestnih 
središč. Starši upamo in hkrati na-
govarjamo strokovne kadre, naj tudi 
v novem triletju ne pozabijo pomena 
praktičnega pouka ter skušajo s pri-
dom izkoristiti takšne in podobne 
priložnosti oziroma prednosti.
Besedilo in foto: starši učencev 3.a 
razreda, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

NAJVIDNEJ[I DOSE@KI 
TOLMINSKIH U^ENCEV 
Tolmin – Tudi letos so bili učenke in 
učenci OŠ Franceta Bevka Tol-
min zelo uspešni na različnih po-
dročjih in dejavnostih. Pa si poglej-
mo nekaj najvidnejših uspehov na 
različnih področjih:
• matematiki – tu so se posebej 
izkazali devetošolka Aleksandra 
Sokolova in osmošolci Mateja 

Hrast, Andrej Mrak in Nika Tuta, 
ki so prejeli zlato Vegovo priznanje. 
Dve učenki – Aleksandra Sokolova 
in devetošolka Ela Trpin pa sta pri-
znanje prejeli še na mednarodnem 
matematičnem tekmovanju treh dr-
žav, ki je potekalo v Beljaku. Men-
torji so bili profesorji matematike;
• fiziki – Mateja Hrast iz 8. razreda 
je bila najuspešnejša na državnem 
tekmovanju iz fizike. Prejela je zlato 
Stefanovo priznanje. Njen mentor je 
bil prof. David Červ;
• slovenščini – naši učenci so se 
izkazali tudi na jezikovnem področju. 
Za tekmovanje jih je pripravljala prof. 
Magda Juretič. Pet učencev deve-
tih razredov se je udeležilo vseslo-
venskega tekmovanja za Cankarjevo 
priznanje, med katerimi pa je bil naj-
uspešnejši Žiga Pavletič iz 9. ra-
zreda, ki je osvojil zlato priznanje;
• angleščini – pomerili so se tudi v 

znanju angleškega jezika. Najbolje 
se je uvrstil devetošolec Tomo Or-
banič, ki je dosegel srebrno prizna-
nje. Njegova mentorica je bila prof. 
Erika Šturm.
• zgodovini – v znanju iz poznava-
nja zgodovine se je pod mentor-
stvom prof. Lijane Murovec najbolj 
izkazala Ana Rutar iz 9. razreda, ki 
je prav tako prejela zlato priznanje;
• Vesele šole – Ana Rutar je preje-
la še zlato priznanje iz tekmovanja za 
Veselo šolo, na istem tekmovanju pa 
je zlato priznanje prejela še Katja 
Leban iz 9. razreda. Njuna mentori-
ca je bila prof. Tanja Kavčič;
• šaha – šahisti so pod mentor-
stvom Jožefa Uršiča na državnem 
ekipnem prvenstvu fantov do 15. let 
dosegli 8. mesto. Najboljši med nji-
mi je bil devetošolec Jakob Uršič;
• šport – na športnem področju so 
nas letos najbolj razveseljevali atleti. 

Po šestih letih premora so učenci 
pod mentorstvom profesorjev špor-
tne vzgoje osvojili mesto državnih 
prvakov. Med dekleti je bila za naj-
boljšo športnico šole izbrana Naja 
Lipičar iz 9. razreda, za najboljšega 
športnika šole pa prav tako deveto-
šolec Matijas Slivnik.

Poleg tega je v juniju na tolminski 
OŠ že tretjič zapored potekala haiku 
prireditev, ki sta jo organizirala uči-
telj glasbene vzgoje, Jože Štucin in 
likovni pedagog Lucijan Lavrenčič. 
Sodelovali so učenci iz vse Sloveni-
je, ob tej priložnosti pa so izdali lič-
no knjižico s haikuji in ilustracijami 
na isto temo.

Učiteljici Barbara Kovačič in Mari-
ja Pisk sta skupaj z učenci prvih in 
tretjih razredov pripravili opero De-
bela repa, v kateri so nastopajoči 
občinstvo presenetili s kakovostjo in 
prisrčnostjo izvedbe.
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narjev je več vrst, saj so prilagojeni 
starosti tečajnikov – otrokom, študen-
tom in splošni populaciji od devet-
najst let dalje. Kot zagotavljajo, je naj-
učinkovitejša rešitev za odstranjeva-
nje stresa in strupov iz organizma ter 
uspešno življenje dihalna tehnika 
Sudarshan Kriya, ki pomeni izziv tu-
di za sodobno znanost. Prav te tehni-
ke udeležence naučijo na osnovnem 
seminarju, da jo lahko po potrebi 
izvajajo tudi sami doma. V Posočju so 
seminarje začeli izvajati pred osmimi 
leti in iz leta v leto je bilo zanje večje 
zanimanje. “Ker so seminarji kasneje 
potekali redno večkrat letno in je bilo 
tudi udeležencev vedno več, smo se 
odločili, da se bomo sami organizira-
li in predstavljali javnosti,” je Podgor-
nik razložil nastanek OE Tolmin, ki 
šteje več kot sto članov.

Pri nas izvedli {tiri programe
S kotizacijo, ki jo prispevajo ude-

leženci seminarjev, zavodi pokrivajo 
stroške neprofitnih humanitarnih pro-

“Odkar sem bi-
la na osnov-
nem tečaju, se 
je v mojem ži-
vljenju veliko 
spremenilo. Na 
dogodke, ki se 
mi zgodijo, gle-
dam pozitivno, veliko manj se obre-
menjujem z vsakodnevnimi malen-
kostmi in sem bolj sproščena. Veliko 
mi pomenijo naša tedenska srečanja 
in vsakodnevne vaje, ki me napolnijo 
s pozitivno energijo.” Katja Podgornik

“Seminar je bil 
čudovit izziv. 
Presenetilo me 
je, kako lahko 
nekaj enostav-
nih stvari olep-
ša življenje. To 
znanje mi pri-
naša samozavest in zaupanje pri iz-
zivih življenja. Zdaj vem, da se radost 
skriva v meni in vse, kar moram na-
rediti, je, da se tega zavedam.” Boris 

Kobal

“Tečaj Sudar-
shan Kriyje je 
ena mojih po-
membnejših iz-
kušenj do zdaj. 
Ko s potrebnim 
trudom preho-
diš temen pre-
dor, te na koncu čaka radost. Ko prema-
gaš sebe, se počutiš, kot bi slekel oko-
vani plašč oziroma se znova rodil. Umir-
jen si in pripravljen sprejemati nova 
znanja. Ponudijo se ti nova prijateljstva 
in druženja.” Martina Špolad Leban

gramov in projektov, ki jih včasih fi-
nančno podprejo tudi druge državne 
oziroma mednarodne institucije ali 
kar fundacija Art of Living. V Slove-
niji so z njimi začeli leta 1997, ko so 
izvedli program psihosocialne reha-
bilitacije in socialne reintegracije za 
zapornike. Tolminska enota je prvi 
program izvedla leta 2002, do danes 

so se nabrali štirje – Nenasilje v šoli, 
Dih–voda–zvok, protistresni program 
za bolnike s sindromom kronične 
utrujenosti in fibromelargije, posebej 
pa izpostavljajo popotresni protistre-
sni program v Bovcu, katerega stro-
ške sta delno pokrila Center za soci-
alno delo Tolmin in Občina Bovec.

Osnovni seminar Umetnost življe-

nja bodo v Tolminu ponovno izvedli 
predvidoma jeseni. Več o Zavodu za 
razvoj človekovih vrednot in funda-
ciji Art of Living lahko izveste na 
njihovi mednarodni spletni strani 
www.artofliving.net, v pripravi pa je 
slovenska različica.
Špela Kranjc
Foto: Tomaž Kragelj in Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

Aktivni pa so bili tudi vključeni v Uni-
cefov krožek in poleg številnih hu-
manitarnih akcij ob 60. obletnici 
Unicefa pod mentorstvom prof. De-
nis Šuler Rutar pripravili prireditev, 
na katero so povabili tudi slovenske-
ga ambasadorja Unicefa Lada Le-
skovarja. 
Dolores Fon-Bon, učiteljica slovenščine, 
OŠ Franceta Bevka Tolmin

SRE^ANJE TREH 
PARTNERSKIH [OL 
Kobarid – V lanskem šolskem letu 
se je OŠ Simona Gregorčiča sku-
paj s partnerskima šolama iz Avstrije 
in Italije vključila v triletni projekt Iz 
vode, v vodi, življenje, ki sodi v 
sklop mednarodnega projekta Co-
menius 1. Kot je moč razbrati že iz 
naslova samega, je rdeča nit projek-
ta voda, ki jo učenci skupaj z men-
torji oziroma koordinatorji raziskujejo 
z antropološkega, fizikalnega in ke-
mijskega stališča. Sama komunika-
cija otrok poteka kar prek svetovne-
ga spleta. 
Do danes je bilo narejenega že pre-
cej. V lanskem šolskem letu smo 
analizirali čistočo reke Soče pred in 
za čistilno napravo. Delo je potekalo 
v sodelovanju s predmetno stopnjo, 
ti učenci so prevzeli vlogo mentorja 
in vodnika, medtem ko so jim učenci 
razredne stopnje sledili. Ker se je 
tak način dela izkazal za uspešnega, 
smo se odločili, da z njim nadaljuje-
mo tudi letos. Tako smo v tem šol-
skem letu raziskovali svoj kraj in pri-

pravili brošuro, prav tako pa smo iz-
delali predstavitveno brošuro sode-
lujočih razredov ter šole. Vsi izdelki, 
ki nastanejo v sklopu projekta, se 
pripravijo v štirih izvodih, tako da 
vsaka šola dobi svojega. Vsaka šola 
ima tudi svojo maskoto, med ustvar-
janjem se združujejo in spoprijateljijo.

Ponavadi se v okviru Comeniusovih 
projektov srečuje le peščica šolskih 
predstavnikov, ker pa sta nam Italija 
in Avstrija blizu, smo se koordinatorji 

odločili, da tokrat pripravimo sreča-
nje vseh sodelujočih otrok. Tako nas 
je 1. junija v spremstvu mentorjev v 
Kobaridu obiskalo 72 otrok iz Italije 
in 43 iz Avstrije. Kljub različnim jezi-
kom učenci s sporazumevanjem ni-
so imeli večjih težav. Po prihodu 
smo svojim gostom najprej predsta-
vili naše šolske prostore ter jih po-
gostili – zahvala gre predvsem star-
šem naših otrok, ki so se resnično 
potrudili in napekli veliko peciva. Po-
tem ko smo si izmenjali izdelke, smo 
skupaj odšli do Kampa Koren, kjer 
so potekale različne dejavnosti dru-
žabnega značaja. Učenci so se po-
merili v nogometu in odbojki, se na 
plezalni steni preizkušali v plezanju 
in bili zelo dejavni pri peki twisterjev, 
plesu, na likovnih delavnicah … V 
sklopu aktivnosti pa je izpod njihovih 
rok nastal še skupni mozaik iz so-
ških kamnov in proda, v katerem so 
simbolično združili vse maskote. 
Besedilo in foto: Melita Jakelj, koordi-
natorka projekta, OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid

PONOVNA 
O@IVITEV FOTOKRO�KA
Tolmin – Fotografska dejavnost na 
Gimnaziji Tolmin je že dokaj stara, 
vendar se je po uvedbi strojne izde-
lave fotografij v 80-tih letih ukinila. 
Klasične izdelave fotografij v šolski 
temnici in zanimanja zanjo je bilo 
med dijaki vse manj. Fotografski 
krožek je znova zaživel v letošnjem 

V OKVIRU COMENIUSOVIH PROJEKTOV 
se navadno srečuje le peščica šolskih pred-
stavnikov. Tokrat pa je na pobudo koordina-
torjev kobariške osnovnošolce obiskalo 72 
učencev iz Italije in 43 iz Avstrije, ki so se v 
sklopu srečanja med drugim pomerili tudi v 
plezanju po umetni steni.

šolskem letu. Z uvajanjem digitalne 
fotografije in uporabo računalniške 
opreme pri obdelavi fotografij se je 
krog uporabnikov močno razširil. To 
velja tudi za naše dijake. Vsakdanje 
delo na šoli, zlasti dokumentiranje 
pomembnih dogodkov, sta avtorja 
tega poročila navedla k širitvi foto-
grafskih znanj med dijake.

Ker šola nima namenskih sredstev 
za to dejavnost, je delo potekalo na 
ljubiteljski osnovi. Prvič smo se 
zbrali začetek lanskega septembra, 
se dogovorili za čas in prostor sesta-
janja ter določili program dela. Spr-
va se je dejavnosti udeleževalo de-
vet dijakinj in dijakov, kasneje pa se 
je število ustalilo na petih. Dejavnost 
je bila razdeljena na več področij:
• teoretično – spoznavanje strojne 
opreme, osnovna pravila pri delu s 
fotoaparatom in programsko raču-
nalniško opremo, značilnosti upora-
be objektiva, pravila zlatega reza in 
kompozicija slike;
• praktično – uporaba fotoaparata 
pri fotografiranju šolskih dejavnosti 
(infobomba, dan boja proti aidsu, 
novoletno dogajanje na šoli ...), fo-
tografiranje šolskega okoliša in sa-
mostojno delo na terenu;
• sodelovanje na razpisih – na 
razpisu Pokrajina 2006 je bila foto-
grafija Gregorja Golje izbrana za 
razstavo; in
• analitično – vsako srečanje, ki je 
trajalo uro in pol do dve uri, smo po-
svetili analizam doma in v šoli po-
snetih fotografij.
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Največ časa in energije so člani krož-
ka posvetili pripravi razstave, s kate-
ro smo obeležili zaključek letnega 
dela. Ker je bila letos 100. obletnica 
smrti pesnika Simona Gregorčiča, 
smo skušali s fotografsko ponazori-
tvijo vsebine poezij to približati obi-
skovalcem razstave. Razstavo, ki je 
postavljena na sedmih panojih, si 
lahko ogledate na šolskem hodniku.

Pri svojem delu smo se povezovali z 
okoljem. Pri izboru slik za natečaj 

smo v goste povabili tolminsko foto-
grafinjo Romino Hočevar. Sredi 
šolskega leta je prišlo do sodelova-
nja s Posoškim razvojnim cen-
trom oziroma udeleženci Projekt-
nega učenja za mlajše odrasle 
(PUM-a). Končni rezultat tega sode-
lovanja je bila pridobitev dveh foto-
grafij Larrya Syed Rankoviča, ki 
smo ju razstavili ob fotografijah naših 
avtorjev. Za materialne stroške po-
stavitve razstave sta poskrbeli Gim-
nazija Tolmin in tiskarna Art Grafi-
ka iz Volč.
Besedilo in foto: mentor krožka Rado-
van Lipušček, prof., Gimnazija Tolmin

RAKU KOT VE^EN 
IZZIV ZA KERAMI^ARJE
Most na So~i – Tolminska območ-
na izpostava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD) že 
pet let zapored pripravlja keramične 
delavnice, ki potekajo pod strokov-
nim vodstvom mostarske keramičar-
ke Alenke Gololičič. Letos so se 
udeleženci z ustreznim predznanjem 
spoznali z rakujem.

Gre za staro japonsko tehniko žga-
nja posebne gline, s katero izdeluje-
jo glazirane keramične dekoracije. 
Kot je pojasnila vodja tolminske iz-
postave JSKD-ja Silva Seljak, ta 
zahtevna tehnika v fazi nastajanja 
združi vse štiri osnovne elemente – 
zemljo, vodo, ogenj in zrak –, kar 
omogoča neponovljive in velikokrat 
tudi nepredvidljive učinke.

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA, ki so jo postavi-
li člani fotokrožka, je pritegnila precej pozor-
nosti.

S PLESOM 
PO^ITNICAM NAPROTI
Tolmin – Plesalci in plesalke Ple-
sne šole Urška so se še pred za-
četkom šolskih počitnic predstavili 
na zaključni prireditvi. Deset skupin 
iz Tolmina in Kobarida je izvedlo 22 
plesnih točk, z njihovimi nastopi pa 
sta bili poleg številnih gledalcev za-
dovoljni tudi mentorici Suzana Bre-
šan in Danijela Ivančič.

Najmlajši so na odru s počitniškim 
pridihom pokazali, da jih bolj kot 
pravi plesni koraki navdušujejo ple-
sne igrice, zato so se predstavili kot 
robotki, številke, gangsterji in liki iz 
pravljice o Pepelki. Osnovnošolske 
in srednješolske skupine so v prav-
kar končanem šolskem letu usvojile 
plesne zvrsti, kot so pop, jazz, latino 
in hip hop, študentke pa so pod 
vodstvom Urške Rutar pripravile ko-
reografijo na skladbo Moondance.

Voditeljica tolminskih skupin Suza-
na Brešan je povedala, da so letos 
prvič na zaključno prireditev povabili 
tudi plesalce iz Varstveno-delov-

nega centra (VDC) Tolmin. Občin-
stvo so navdušili s plesom, svojo 
mentorico pa z iskreno zahvalo ob 
koncu. Med drugim so varovanci Ta-

deja, Tina, Sandra, Nataša, Ma-
tej, Branko, Katja in Darko, ki so 
med letom redno obiskovali plesne 
vaje in se naučili pravih plesnih kora-

kov, zapisali naslednje: “Naš plesni 
nastop je bil gledalcem všeč. Plo-
skali so nam in vriskali. V nastopu 
smo uživali in bili veseli. Nastop je 
bil odličen (odlično deset), ‘the 
best’. Lepo je, če nas pohvalijo in 
vidijo, da znamo plesati, da poživi-
mo predstavo in da se znamo pri-
praviti na nastop. Gledalcem smo 
se po nastopu priklonili z velikim 
priklonom. Na koncu pa smo Su-
zani pripravili presenečenje. Na 
sončke smo napisali črke njenega 
imena in ji s pomočjo Danice se-
stavili pesmico. Suzana nas je vse 
objela in na jok nam je šlo. Danica 
ji je dala rože. Bilo je ‘fajn’ in upa-
mo, da bomo lahko nastopali tudi 
drugo leto.”

Z dogajanjem je bila zadovoljna tudi 
Brešanova: “Da je bila prireditev 
uspešna, se moramo zahvaliti ple-
salcem, ki uživajo v plesu, njiho-
vim staršem in čudovitemu občin-
stvu. Bilo je enkratno,” je še doda-
la.
Špela Kranjc in varovanci VDC Tolmin

PLES ZA SPROSTITEV IN UŽITEK – Najmlajši so na odru s počitniškim pridihom pokazali, da 
jih bolj kot pravi plesni koraki navdušujejo plesne igrice, zato so se predstavili kot robotki, 
številke, gangsterji in liki iz pravljice o Pepelki. Foto: Špela Kranjc

Na prvi delavnici je devet udeležen-
cev iz cele severnoprimorske regije 
najprej spoznalo teorijo o tehniki in 
postopku, nato pa so izdelali izdel-
ke, ki so jih posušili in pripravili za 
peko. V drugem delu, ki je potekal 
konec maja, so pripravili glazure in 
jih nanesli na izdelke, ki so jih žgali v 
peči s skoraj 1000 °C. Od tam so 
jih prestavili v reducirno maso (žago-
vino), jih ohlajali do približno 500 °C 
in jih nato prekalili v mrzli vodi. Na-

NA TRADICIONALNI KERAMIČNI DELAVNICI tolminske območne izpostave Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti so se letos udeleženci z ustreznim predznanjem pod vodstvom 
mostarske keramičarke Alenke Gololičič spoznavali z zahtevno tehniko rakuja.

zadnje so morali izdelke očistiti s ko-
vinsko žičko in na njih so se pokazali 
zanimivi barvni učinki. “Z nanosom 
oksidov in redukcijo smo dobili 
čudovite kovinske odseve, ki so 
sicer zelo redki – od oranžne do 
smaragdno zelene –, še posebej 
je izstopala rdeča, ki jo Japonci 
imenujejo bikova kri,” je povedala 
Gololičičeva.
Špela Kranjc
Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Stoti rojstni dan Bohinjske proge

Utrinki

19. julij 1906. Po tirih Bohinjske proge prvi~ zapelje vlak. Takratna dvorna ~ufarica poleg {tevilnih 
uglednih gostov z gorenjske strani proti Primorski popelje celo samega prestolonaslednika Franca 
Ferdinanda, kateremu na vseh postajah pripravijo veli~astne sprejeme.

1

DELAVNICA LEPOTA V LESU IN KAMNU  vsako leto privabi več ustvarjalcev, pa tudi več obi-
skovalcev od blizu in daleč.

UMETNINE 
IZ LESA IN KAMNA
Dre`nica, Kose~ – Konec maja se 
je na Koseču odvila peta delavnica 
Lepota v lesu in kamnu. Organizi-
ralo jo je Kulturno-umetniško dru-
štvo Krn Drežnica v sodelovanju z 
Osnovno šolo Simona Gregorči-
ča Kobarid in Gasilskim dru-
štvom Drežnica ter denarno pod-
poro Občine Kobarid in Javnega 
sklada RS za kulturne dejavno-
sti.

Delavnica vsako leto privabi več 
ustvarjalcev, pa tudi več obiskoval-
cev od blizu in daleč. V soboto in 
nedeljo so umetniki ustvarjali med 

Drežnico in Kosečem ob Poti miru, 
prijateljstva in ustvarjalnosti. Zbrali 
so se rezbarji, kiparji, slikarji … Ko-
bariški osnovnošolci so se pod 
mentorstvom Marjana Vodnika pre-
izkusili na učni uri rezbarstva. Obi-
skovalci so lahko občudovali spre-
tne prste umetnikov, delo lokovških 
kovačev, trebušanske mojstre, ki so 
izdelali leseni vodovod in postavili 
korito … Potekal je tudi slikarski ek-
stempore.

Ves čas je bila na ogled razstava na 
Podružnični šoli Drežnica, kjer 
so se predstavili domači umetniki, 
svoja dela pa so prispevali tudi dru-
gi. Umetnine, ki so nastale na prej-

15. julij 2006. Po tirih Bohinjske 
proge prisopiha dolg protoko-
larni vlak, na čelu katerega je 

povsem obnovljena in z zelenjem 
okrašena parna lokomotiva. Ta tako 
kot pred stotimi leti z gorenjske stra-
ni na Primorsko popelje najvišje dr-
žavne predstavnike in številne druge 

domače in tuje ugledne goste. Na 
vseh postajah so jim pripravili krajše 
slovesnosti. Ker pa je bilo o tem v 
zadnjem času slišati kar precej, vam 
bomo tokrat postregli še z eno platjo 
zgodbe: kratko zgodbo izza kulisja 
priprav na stoti rojstni dan Bohinjske 
proge.

1 – ASFALTACIJA DOVOZA ZA AVTOVLAK 
– Vse skupaj se je začelo že lani – s sestan-
kom, na katerem so predstavniki različnih in-
stitucij tako ali drugače povezanih z železni-
co, strnili glave in se skušali dogovoriti o pri-
pravah na visoki jubilej. V sklopu tega so med 
drugim očistili portal Bohinjskega predora, 
uredili okolico železniških postaj, očistili utrd-
bi ob viaduktu pri Bači, asfaltirali dovoze za 

2

3

avtovlak v Podbrdu in na Postaji itd.

2 – MENJAVA DOTRAJANIH OKEN IN VRAT 
na posameznih železniških postajah.

3 – POSTAVITEV NOVIH OZNAČEVALNIH 
IN USMERJEVALNIH TABEL – Čakaj, čakaj 
… Tu nekaj ne ‘štima’ … A ni izhod desno in 
blagajna levo? … Ups, še sreča, da smo opa-
zili pravočasno ...
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Utrinki

šnjih delavnicah, so stalno na ogled 
ob Poti miru, prijateljstva in ustvarjal-
nosti.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

“NA KAZUC GRE[ SAM, 
DOMU PA ADDAN”
Pe~ine – V soboto, 8. julija, je fol-
klorna skupina Ivan Laharnar – 
Planota organizirala štirinajsti 
AJNS. Ta vsakoletna folklorna prire-
ditev je bila letos še posebej zanimi-
va, saj se je odvijala pod največjim 
kozolcem na Šentviški planoti. Ko-
zolci nekdaj niso služili zgolj za su-
šenje in spravilo žita in sena, ampak 
so bili tudi prizorišče vaškega dru-

žabnega in kulturnega živjenja. V 
njih so pripravljali vaške veselice s 
petjem in igrami ter plese ali bale, 
kot so jim nekdaj rekli na Šentviški 
planoti. Tovrstne vaške prireditve so 
bile lepa priložnost za navezovanje 
stikov in sklepanje ljubezenskih 
zvez, na kar so nas organizatorji 
spomnili z naslovom letošnjega 
AJNS-a: “Na kazuc greš sam, domu 
pa addan”.

Člani folklorne skupine Ivan Lahar-
nar so ob pomoči lastnikov kozolca 
in KS Pečine pripravili pester in za-
nimiv program, ki je poleg obsežnih 
organizacijskih del zahteval veliko 
strokovnega znanja, ki jim ga je nu-
dila domačinka Karla Kofol, etnolo-

LETOŠNJI AJNS JE Z DOGAJANJEM POD NAJVEČJIM KOZOLCEM na Šentviški planoti po-
novno obudil spomin na nekdanja prizorišča vaškega družabnega in kulturnega življenja.

4 5

6 7 8 9

4 – V NEKDANJI ČAKALNICI MOSTARSKE 
ŽELEZNIŠKE POSTAJE je Železniški muzej 
uredil stalno muzejsko postavitev z naslovom 
Postaja Most na Soči skozi čas. Na fotografiji 
(z leve proti desni) so se k novemu muzejske-
mu »stanovalcu« Lucijanu prisedli še šef po-
staje Dragan Jandrič, Marjana Lesar Slov-
nik iz Centra za nepremičnine, Holding Slo-

venske železnice d.o.o., in avtorica razstave 
Alenka Nedog Urbančič.

5 – NA EDINI ŽELEZNIŠKI POSTAJI, ki stoji 
v istoimenskem kraju pri nas, so morali zaradi 
suše oziroma požarne ogroženosti čufarico 
na dan osrednje slovesnosti odklopiti. Tako je 
protokolarni vlak na poti v Novo Gorico spre-
mljala tovorna lokomotiva.

6-9 – ŠTEVILNE SPREMLJEVALNE PRIRE-
DITVE IN SLOVESNOSTI so zaznamovale 
predstavitve nove knjige Skrivnosti Bohinj-
skega predora, odprtje prenovljenega spo-
menika v Podbrdu umrlim v času gradnje 
proge, predvajanje dokumentarnih filmov na 
tirih, obujanje spomina na prestolonasledni-
ka, obisk Milana Lusserja, vnuka graditeljev 

grofa Giacoma Cecconija in nadinženirja F. 
V. Lusserja, slavnostno rezanje traku pred 
vhodom v (ogleda vredno) novo muzejsko 
zbirko na Postaji ...

Tatjana Šalej Faletič
Foto: Mateja Kutin, Tatjana Šalej Faletič, 
Alenka Zgaga
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Dve vrsti pare
“Parne lokomotive sta gnali dve 

vrsti pare – mokra in suha. Suha je 
bila odlična, pri mokri pa smo mo-
rali paziti, da se v kotlu ni nabralo 
preveč vode, saj je to lahko poškodo-
valo pokrov cilindra. V kotlu je bila 
namreč vedno voda, ki je neprestano 
vrela, da je lahko para poganjala lo-
komotivo. Za strojnico je bil večkubič-
ni zalogovnik za premog in vodo. Ob 
progi so stali napajalniki za vodo, ob 
katerih smo se morali ustaviti. Lažji 
potniški vlaki so lahko brez postanka 
peljali od Gorice do Jesenic, težji to-
vorni vlaki pa so morali vodo obve-
zno dotočiti na Mostu na Soči, včasih 
pa celo še enkrat v Podbrdu. Poletna 
vročina in vročina na lokomotivi pa 
sta hudo žejo povzročali nam, žele-
zničarjem. Sprva smo pili veliko vo-
de, vendar nas je to včasih tako osla-
bilo, da smo se kar tresli. Ko so nam 
začeli kuhati čaj, je bilo lažje. Še bolj-
še je bilo mleko, ki so ga tudi pripo-
ročali, saj ima v sebi več hranilnih 
snovi. Moja žena je velikokrat poskr-
bela, da sem ga imel v torbi z mali-
co.

V boju z vodnim kamnom
Vlaki se sicer niso hudo kvarili, saj 

“Vozili in delali smo disciplinirano”
Ob 100-letnici Bohinjske proge nas bo po njenih tirih {e zadnji~ popeljal upokojeni strojevodja Ba-
zilij Humar. V svojem pripovedovanju, ki smo ga objavili v zadnjih dveh {tevilkah, nam je `e razkril 
{tevilne zanimivosti. Tokrat se bo dotaknili {e nekaterih zna~ilnosti `ivljenja na `eleznici za ~asa 
parnih lokomotiv.

so zanje skrbeli na rednih mesečnih 
pregledih. Strojevodja je moral voditi 
seznam napak, ki jih je opazil med 
vožnjo, sicer pa so preglede in popra-
vila opravljali v delavnicah. Notranje 
dele lokomotive smo morali čistiti, 
ker se je na njih sproti nabiral vodni 
kamen. Imeli smo poseben preparat, 
ki je te obloge razkrajal. Ko smo vse 
očistili, je lokomotiva prav lepo dela-
la (smeh).

Trk po uvedbi 
motornih vlakov

Grapo je že v preteklosti pogosto 
reševala železnica. Največ škode so 
povzročili Italijani, ko so preprečili 
prost vstop. Včasih je bilo na vlakih 
veliko ljudi, saj ni bilo avtobusov. 
Vozili so se na delo v tovarne. Čeprav 
je v tistih časih po tirih vozilo veliko 
več vlakov, se ne spomnim, da bi se 
v Baški grapi zgodila kaka nesreča. 
Le na eni od postaj na Gorenjskem 
sta kmalu po uvedbi motornih vlakov 
trčila dva tovorna vlaka in nesreča je 
terjala dve smrtni žrtvi. Sicer pa smo 
delali in vozili zelo disciplinirano.

Po doma~ih tirih
Sam sem največ vozil po domačih 

progah Gorica–Jesenice, Gorica–Seža-
na, eno leto pa tudi po progi Seža-
na–Ljubljana Zalog, kjer je bila tovor-
na postaja. Na tovornem vlaku sem 
imel spremljevalca ali dva, ki sta se 
vozila v zadnjem vagonu. Na tako 
imenovanih nabiralnih vlakih sta 
morala na progi sprejemati in razkla-
dati pošiljke z blagom. Pri navadnih 

DOLIVANJE VODE – “Parne lokomotive s potniškimi vagoni so lahko peljale od Gorice do Jese-
nic brez postanka, težji tovorni vlaki pa so morali vodo dotočiti na Mostu na Soči, včasih pa celo 
še enkrat v Podbrdu.” Foto: Tatjana Šalej Faletič

V ČASU SVOJEGA SLUŽBOVANJA – “Čeprav 
je v tistih časih po tirih vozilo veliko več vla-
kov, se ne spomnim, da bi se v Baški grapi 
zgodila kaka nesreča. Le na eni od postaj na 
Gorenjskem sta kmalu po uvedbi motornih 
vlakov trčila dva tovorna vlaka in nesreča je 
terjala dve smrtni žrtvi,” se spominja danes 
84-letni Bazilij Humar. Foto: fotografijo hra-
ni njegov sin Bogomir Humar

tovornih vlakih to ni bilo potrebno, 
saj smo tovor na začetni postaji na-
ložili in ga do končne le prepeljali.

Iz Gorice kak liter vina
Čez mejo sem vozil le direktne vla-

ke iz Gorice v Italijo, v Avstrijo pa ne. 
Včasih so ljudje sicer kaj tihotapili čez 
mejo, vendar ne preveč. Sam sem v 
Italiji kupil ‘švasaparat’, ga naložil 
na vlak in pripeljal domov. Samo to, 
čeprav me cariniki na lokomotivo ni-
koli niso hodili preverjat, ampak so 
pogledali samo, kaj je v vagonih. Za-
nimivi in vsekakor bolj izučeni pa so 
bili Kranjci, ki so iz Gorice zelo radi 
domov nesli kakšen liter vina. Ko 
smo bili še pod Italijo in so v Podbrdu 
čakali na vlak, so medtem nakupo-
vali v veliki trgovini, ki so jo z različ-
nim blagom zalagali Jugoslovani.”

Pogovor z Bazilijem Humarjem 
pripravila: Špela Kranjc

Utrinki

ginja Tolminskega muzeja. Skupaj 
so poskrbeli, da so obiskovalcem 
na izviren, humoren in sproščen na-
čin obudili in prikazali nekdanje, da-
nes pogosto že pozabljene navade 
in običaje.

Številno občinstvo si je ob komediji 
cerkljanske gledališke skupine 
Strila z jasnega najprej ogrelo dla-
ni, nato pa so na zabavo prispeli še 
člani domače folklorne skupine (FS) 
in njihovi gostje iz FS Justin Kogoj 
Dolenja Trebuša. Slednji so se pri-

peljali s konjsko vprego, Planotarji 
pa so na prizorišče prišli peš in s ko-
lesi. Zadnji so prišli ljudski pevci iz 
vokalne skupine Snežet, ki s svo-
jo energijo in ubranim petjem očara-
jo še tako melanholičnega obisko-
valca. Sledilo je rajanje in prikaz sta-
rih običajev. Uradni del se je zaklju-
čil nekaj pred polnočjo, veselica s 
Frajkinclerji pa je trajala še dolgo v 
noč.
Peter Domevšček in Karla Kofol
Foto: Karla Kofol
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� ivljenje v vaseh je bilo revno in ena sama  
 bitka za preživetje. Skromne zaplate obde- 
 lovalne zemlje, snežeta in pašniki v strmi-

nah Stola, Muzca in Mije so bili komaj dovolj za 
preživetje družin. Iznajdljivi Breginjci so poleg 
dela na polju in v strminah našli donosen zaslu-
žek, ki je terjal veliko srčnosti in poznavanja gor-
skih brezpotij.

Tihotapstvo
Še preden se je na koledarju zapisalo leto 1900, 

so vrli Kotarji ugotovili, da onstran Muzca in Stola, 
na Laškem, prodajajo najnujnejše gospodinjske 
potrebščine in tobak po visokih cenah, saj je ve-
ljalo za te artikle posebno pravilo. Italijanska dr-
žava je strogo nadzirala prodajo in pobirala znaten 
davek. Kotarji so ugotovili, da doma kupljen slad-
kor, sol, petrolej, tobak, vžigalice, vžigalnike in 
drobne kamenčke za vžigalnike lahko za veliko 
denarja prodajo na Laškem. Le pot mimo domačih 
stražnikov in čuječih patrulj italijanskih financarjev 
je bilo treba poiskati ter zanesljive kupce v Kanal-
ski dolini in Furlaniji najti.

Tihotapljenje v Breginju je postalo donosen po-
sel, pravi blagoslov. S tihotapstvom in prekupče-
vanjem prek Stola in Mije so si Breginjci in drugi 
ustvarjali donosen zaslužek in si lepšali življenje.

Nemalokrat so mladeniči in gospodarji kmetij, 
otovorjeni z nahrbtniki oziroma koši, prihajali do-
mov ob zori, da so doma opravili še kmečka dela 
z živino in na polju. Rudi Šimac je v knjigi Kako 
se je začelo na Soči 1915 zapisal, da so Breginjci 

Nagajivi Minh � tihotapec
Doma~ini Breginja in drugih vasi v Kotu so bili od vedno meja{i, varuhi na{e 
najzahodnej{e meje. Le v ~asih, ko so v na{ih krajih veljali zakoni Rima, je Breginj izgu-
bil svoj sloves mejne vasi.

dogaja, se je Minh umaknil za vogal župnišča. 
Opazoval je zaskrbljene može in poslušal župnika, 
ki je spraševal, kaj se dogaja. Minh pa ni dolgo 
zdržal in se začel gromsko smejati. Jezni vaščani 

na prelomu iz 19. v 20. stoletje zaradi tihotapljenja 
preživljali zlate čase.

Rado`ivi Minh
Na obrobju Breginja je stala domačija Pri Minhu. 

Eden od Minhovih sinov se je po značaju močno 
razlikoval ne le od bratov, temveč tudi od drugih 
vrstnikov. Minh, kakor so ga Breginjci klicali, je 
bil od malega živahen, morda nagajiv, vedno vesel, 
ne pa hudoben. Vedno je našel besedo ali kako 
drugače ponagajal vaškim ženam, ki so se križale 
nad njegovimi vragolijami, dekleta pa so se rado-
stno smejala in se veselila srečanja z Minhom, ki 
ga je od mladosti kar razganjalo.

V mirnih nočeh, ko so Breginjci spokojno spali 
in se je v vasi pojavil le možakar, ki se je vračal iz 
nevarnih poti, ali se je domov vračal vasovalec, je 
Minh z glasnim vriskanjem in prepevanjem ozna-
njal svoj prihod od dekleta ali z Laškega. Minh ni 
rad nagajal le dekletom in ženicam, ampak tudi 
staremu breginjskemu župniku. Če ne drugače, je 
proti jutru, ko so se oglašali prvi petelini, pred 
farovžem glasno zavriskal ali hudomušno zapel.

No~no zvonenje
Neke temne noči se je Minh vračal iz gostilne 

ali z vasovanja in stopil do cerkve. Vrat verjetno 
niso zaklepali, zato je šel do zvonika in začel zvo-
niti z vsemi zvonovi. Običaj je bil, da so ob takih 
urah zvonili le, če je v vasi zagorelo ali je bila vas 
kako drugače ogrožena. Ko so se pojavili prvi mož-
je s petrolejkami v rokah, da bi ugotovili, kaj se 

ZA TIHOTAPCE je bilo značilno, da so bili oprtani z nahrbtniki 
oziroma koši. Ilustracija: Gvido Birolla, povzeta iz knjige Fran 
Saleški Finžgar: Triglav. Planinska idila. Družba sv. Mohorja v 
Celju, 1950. 

Šiviljstvo Tanja Šulin s.p., Žaga 129 a, 5224 Srpenica

od 21. avgusta dalje
od ponedeljka do petka 
med 8. in 16. uro.

Tel: 05/ 38-45-843, GSM: 041-297-823
E-pošta: sulin.tea@siol.net

[ivanje zaves 
in popravilo obla~il
(krajšanje, menjava zadrg …) Akcijske cene stacionarnih in GSM/UMTS 

telefonskih aparatov.

Mobi trgovina in storitve Tanja Skrt s.p. 

odslej posluje v novih poslovnih prostorih
(med banko Nova KBM in lekarno).

Poobla�čeni 
posrednik

T: 05/ 381-10-00, GSM: 051-360-450, E: mobi.tanja@siol.net
Mobi trgovina in storitve Tanja Skrt s.p., Trg m. Tita 11, Tolmin
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so se vračali domov, župnik pa je 
skozi okno zagrozil Minhu: “Le zvo-
ni, Minh, le zvoni, a tebi ne bo zvo-
nilo, ko boš rabil!” Jezno je zaprl 
okno in odšel k počitku.

Minh � samotni tihotapec
Pa vendar mladi Minh ni živel le 

od veseljačenja ali v brezdelju. Bil je 
priden pri domačih delih in še bolj 
spreten pri prenašanju dragocene ro-
be preko Stola. Ni imel navade v 
družbi odhajati čez mejo. Na pot se 
je običajno odpravil sam, v zgodnjih 
jutranjih urah, ob polni luni pa že 
pozno zvečer, ko so domači stražnik 
spali, financarji onkraj Stola pa poči-
vali v stražnicah in kasarnah. Imel je 
svoje poti in zanesljive stranke. Za 
sodelavce je izbiral gospodarje samo-
tnih kmetij, vaške gostilničarje in 
prekupčevalce v Kanalski dolini in po 
Benečiji. Največkrat je čez mejo od-
nesel tobak, šnjufanec, vžigalnike in 
kamenčke za vžigalnike, predvsem 
stvari, s katerimi se je najbolje zaslu-
žilo. Minh se na svojih pohodih ni 
bal ne zime ne slabega vremena. Ko 
je vedel, da ga na drugi strani čakajo 
kupci, si je oprtal z dragocenostmi 
napolnjen nahrbtnik, dodal kos špe-
ha in kruha za popotnico ter odšel 
na pot. Pred tem se je še pozanimal, 
kje so domači stražniki. Poznal je 
poti in navade nevarnih mož postave 
onkraj Stola. Pravijo, da se s poti ni-
koli ni vrnil, dokler ni opravil posla, 
pa čeprav se je moral skrivati pred 
financarji ali opraviti dolgo pot, da se 
jim je izognil.

Sveti ve~er
Tik pred božičem zima še ni ob-

darovala Breginja z mrazom in sne-
gom. V vaški gostilni so možje v 
brezdelju prazničnega večera sedeli 
in modrovali o vsem mogočem. Fan-
tje pa so razpravljali o dekletih in 
veselem praznovanju. Minh, ki je s 
svojimi predlogi vedno znal presene-
titi, je iznenada poskočil in predlagal, 
da opravijo varen in donosen posel. 
Družbi je prigovarjal, da gredo na 
pot, saj stražniki in financarji to noč 
ne bodo na delu, ker bodo z druži-
nami pri maši ali pa bodo v kasarnah 
praznovali sveti večer.

Za zbrano družbo je bila že misel, 
da bi na sveti večer odšli na pot, bo-
gokletna in so se drug za drugim 
skoraj skrivoma odpravili proti domu, 
da bi se pripravili za odhod k polnoč-
nici. Tudi Minh se je odpravil domov. 
Pa ni nameraval k polnočnici. Pripra-
vil se je za dolg nočni pohod s pol-
nim nahrbtnikom robe na hrbtu.

Zima je pri{la na bo`i~no no~
Poln energije in z mislijo na varno 

pot in dober zaslužek je Minh skoraj 
vriskajoč zakorakal v božično noč. 
Sam pri sebi je izračunal, da se bo 
vrnil še pred dopoldansko mašo. Ra-
hel veter je naznanjal mrzlo noč. 
Oblaki so občasno prekrili luno, ven-
dar Minha to ni oviralo, saj je steze 
dobro poznal. Še preden je prečkal 
Nizki vrh, je močno pritisnil mraz, 
nato pa začel naletavati sneg. Minh 
je hitreje stopil in se onkraj Stola pri-
čel spuščati po strmini navzdol. Ve-

ter, mraz in močno sneženje so ga 
prisilili k počitku. Zatekel se je v var-
no zavetje pod skalni previs, ki mu 
je nudil zavetje v poletnih neurjih in 
varno skrivališče pred financarji.

Bo`i~
Zgodaj zjutraj je bil Breginj prekrit 

s snežno odejo, vas pa prežeta s pra-
zničnim vzdušjem. Pri jutranji maši 
Minha nihče ni pogrešal, saj so ve-
deli, da nočna pot preko gore ni mo-
žna, in predvidevali, da si je poiskal 
veselo družbo v terskih vaseh ali v 
eni od vaških gostiln na Laškem, kjer 
veselo praznuje z dobrim zaslužkom 
v žepu.

Zima je pritiskala, prazniki so mi-
nili, Minha pa ni bilo od nikoder. 
Najbolj drzni fantje in možje so se 
podali v strmine Stola, da bi morda 
našli sledi za izginulim. Kljub večkra-
tnim poskusom in povpraševanju 
onstran meje ni bilo sledu za Min-
hom. Radoživega mladeniča že od 
svetega večera nihče ni videl. Dolga 
in mrzla zima, polna snega, je Bre-
ginjce prisilila k počitku ob topli pe-
či in moškim razgovorom v vaški 
gostilni. Vsi so pogrešali nagajivo 
nočno vriskanje in Minhove norčije. 
Ugibanj in govoric o njegovem izgi-
notju v gostilnah in po večerni moli-
tvi ob ognjiščih je bilo veliko.

Dolg po~itek pod previsom
V Breginj je prišla pomlad. Sneg v 

vrhovih Muzca in Stola je počasi ko-
pnel. Breginjski fantje so se dogovo-
rili, da se gredo na Stol, kamor se je 

na božični večer odpravil Minh. Iska-
li so po strminah in stezah, ki jih po 
božiču zaradi snega in ledu niso 
uspeli preiskati. Dobri poznavalci 
gore in izkušeni opazovalci narave so 
pregledovali grmičevje, plazišča in 
zaplate snega. Nekdo je v strmini 
nad Drnohljo opazil več krokarjev, ki 
so preletavali stene gore. Fantje so 
vedeli, da so krokarji našli hrano, 
morda v zimi poginulega gamsa ali 
drugo žival, morda pa …? Odpravili 
so se v smer, ki so jim jo pokazale 
ptice.

Pod previsom je v dolgem počitku 
na pol sedel Minh in s praznim po-
gledom zrl v strmine Drnohlje in 
Žlondarja. Lisica je pregrizla nahrb-
tnik in pojedla Minhovo malico, dra-
goceni kamenčki in vžigalniki pa so 
bili raztreseni okoli mladeniča, ki 
tovora ni uspel prinesti do kupcev.

Prijatelji so iz grmičevja pripravili 
priročne vlakce in preko Stola po str-
mih stezah brez strahu pred finan-
carji in stražniki Minha odpeljali v 
dolino.

Še dolga leta so matere strašile 
otroke z zgodbo o mladcu, ki ni spo-
štoval zapovedi svetega večera. Le še 
redki Breginjci pa danes vedo, od 
kod reklo: Le zvoni, le zvoni, a tebi 
ne bo zvonilo.
Zapisal: Pavel Četrtič

Viri:
• pripovedi domačinov
• ŠIMAC, Rudolf. (2002). Kako se je začelo 
na Soči 1915 in končalo 1918: brginske in 
druge pripovedi o prvi svetovni vojni. Nova 
Gorica: Grafika Soča.

KAKO SPLESTI KORPO?
[peter (Italija) – Predstavniki Turi-
stične zveze Gornjega Posočja 
(TZGP) smo se 25. junija udeležili 
delavnic domačih obrti, ki so jih or-
ganizirali kolegi iz Turističnega 
društva Nadiške doline. Tradicio-
nalnim obrtem, ki so sad kmečke 
kulture in truda podeželskega prebi-
valstva na polju, v gozdu in v gospo-
dinjstvu, grozi nevarnost dokončne-
ga izginotja. Zato skušajo organiza-
torji s tovrstnimi delavnicami ohra-
njati in prenašati ljudsko znanje in 
ročne spretnosti, ki tonejo v poza-
bo, vsaj za turistične in promocijske 
namene.

Med številnimi prikazi je največ po-
zornosti pritegnil prikaz izdelovanja 
košaric, korp, košev in žbrinč, ki so 
nastajale pod spretnimi prsti Gina 
Bucovaza iz Čedada. Ta nam je z 

veliko ljubeznijo do obrti pripovedo-
val, kako se je od svojega očeta že 
kot otrok naučil plesti košare za vsa-
kodnevno rabo doma in na polju. 

Poučil nas je, da se za to uporablja-
jo mladike divje leske, lahko pa tudi 
vrbove šibe, beke, mladike javorja in 
kostanja. Rezati jih je treba ob stari 
luni in to v času, preden začnejo br-
steti. Najbolje se menda upogibajo 
tiste, ki rastejo na prisojnih mestih 
oziroma proti soncu. Zato mladike 
razpolovimo in “senčno” stran zavr-
žemo, saj je polna grč. Da jih lepše 
olupimo, jih nekaj minut namakamo 
v topli vodi. Upogibamo jih ob kole-
nu. Les, ki raste na sončni strani, je 
dovolj trden, upogljiv in se težje lo-
mi. Mladike lupimo z ukrivljenim pip-

cem, paučnikom ali kajnčkom, v 
smeri proti sebi. Ko pripravimo 
ustrezno dolge šibe, se lotimo izdel-
ka. Najprej nastavimo nosilne šibe 
za dno. Te morajo biti neparne, obi-
čajno jih uporabimo sedem. Nato 
prepletamo, dokler nimamo želene 
oblike in višine. Če uporabimo za 
dno leseno ploščo, jo moramo 
ustrezno izrezati in prevrtati za nosil-
ce, okrog katerih prepletamo šibe.

Pripoved in prikaz izdelovanja košar 
sta bila izredno zanimiva. Na delav-
nici je sodelovalo približno dvajset 
udeležencev, nekaj tudi zelo mladih. 
Gino Bucovaz nam je ob tej prilo-
žnosti obljubil, da bo kot gost jeseni 
sodeloval tudi na kmečkem prazniku 
v Tolminu, če bo le mogel in mu bo-
sta čas in zdravje to dopuščala.
Besedilo in foto: 
Mojca Rutar, predsednica TZGP

NA DELAVNICI DOMAČIH OBRTI – Med šte-
vilnimi prikazi je največ pozornosti pritegnil 
prikaz izdelovanja košaric, korp, košev in 
žbrinč, ki so nastajale pod spretnimi prsti 
Gina Bucovaza iz Čedada. Ta je zbranim ra-
dovednežem z veliko ljubeznijo do obrti pri-
povedoval, kako se je od svojega očeta že 
kot otrok naučil plesti košare za vsakodnev-
no rabo doma in na polju.
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Dolina Loške Koritnice, ena naj-
lepših alpskih dolin, je znana 
po stoterih slapovih na Kori-

tnici in njenih pritokih. Uživamo 
lahko v miru in lepotah narave. Lju-
bitelji plezanja jo poznajo po Loški 
steni, ki se s širino petih kilometrov 
ponaša kot najširša stena v Julijskih 
Alpah (v višino meri 1000 metrov).

Na kolesu ali pe{ �
Loška Koritnica je privlačna tako 

za sprehajalce in pohodnike, kot tudi 
za kolesarje in alpiniste. Pozimi na 
zaledenelih slapovih srečujemo ple-
zalce, v dolini pa tekače na smu-
čeh.

Izlet v Loško Koritnico nam ponu-
ja razgled na mogočno ostenje Loške 
stene, Jalovca in Mangarta. Če se 
odpravimo s kolesom, nas čaka štiri-
kilometrska srednje zahtevna kole-
sarska pot z višinsko razliko 240 
metrov. Slab kilometer poti (med Lo-
gom pod Mangartom in elektrarno 
Koritnica, ki so jo leta 1930 zgradili 
Italijani) je asfaltiran, naprej pa se po 

Vsi na zrak za zdrav korak

V dolini stoterih slapov
Na koncu vasi Log pod Mangartom (v smeri proti Predelu) se odcepi pot, ki nas pripelje v dolino 
Lo{ke Koritnice. Obdajajo jo strme stene gora, ki se vzpenjajo v vi{ine: Mangart, Kotovo sedlo, 
Jalovec, Lo{ke stene � 

makadamski cesti mimo gruščnatih 
pobočij peljemo do zatrepa doline. 
Konec poti je izhodišče za planinski 
vzpon na Kotovo sedlo ali sprehod 
do Koritniške planine.

Zanimiva pa je dolina tudi, če se 
odpravimo kar peš, saj omogoča kro-
žno pot: v eno smer gremo po ma-
kadamski cesti, vrnemo pa se po 
stezah po desnem bregu Koritnice.

Besedilo: Mateja Kutin
Foto: Simon Černuta

Vir:
•  VODNIK po Bovškem. (2005). Bovec: LTO  
 Bovec.
•  BOVEC, turistična karta občine v merilu 1 :  
 40.000. (2004). Bovec: LTO Bovec.

DOLINA LOŠKE KORITNICE je ena najlepših alpskih dolin.

[portno dru{tvo Log pod Mangrtom je v za~etku junija organiziralo prvi 
pohod v Lo{ko Koritnico. Udele`ilo se ga je prek 50 pohodnikov, verjetno 
pa bi bila {tevilka {e vi{ja, ~e bi bilo vreme bolj naklonjeno. Sicer pa so 
se udele`enci strinjali, da ni pomembno kislo vreme, ~e je le dru`ba pra-
va. Pohodniki so se na pot odpravili iz Loga pod Mangartom. Na cilju so 
jih presenetili zvoki harmonike, ki so poskrbeli za {e bolj{e vzdu{je.
Da so bili pohodniki zelo zadovoljni, potrjuje dejstvo, da se nameravajo `e 
jeseni ponovno zbrati; takrat se bodo odpravili v dolino Mo`nice. Pohodi 
naj bi tako postali tradicionalni.

DOLINA JE PRIVLAČNA tako za sprehajalce 
in pohodnike, kot tudi za kolesarje in alpiniste.

INFOFLE[:
• Izhodi{~e za obisk doline Lo{ke  
 Koritnice je Log pod Mangartom.
• Na izlet se lahko odpravimo pe{  
 ali s kolesom.
• LTO Bovec je kolesarsko pot  
 (oznaka 14) in pe{pot (L4) ozna- 
 ~ila. Pomagamo si lahko tudi z  
 Vodnikom po Bov{kem in Karto  
 ob~ine Bovec.
• Pri obisku slapov vam bo prav  
 pri{la monografija in vodnik Sto  
 slapov v dolini Lo{ke Koritnice.
• Kolesarska pot je srednje zahtev- 
 na.
• Centrala v Lo{ki Koritnici je  
 tehni~ni spomenik.

[UNIKOV VODNI GAJ
Lepena – Dolina Lepene je obisko-
valcem znana kot odskočna deska 
za planinarjenje, od koder se s kon-
ca Lepene pri Domu dr. Klementa 
Juga začne vzpon na Krnska jeze-
ra, od tam naprej pa se odprejo šte-
vilne pohodniške smeri.

Ozka dolina Lepene, ki sprva daje 
občutek, da če se dobro stegneš, 
lahko potegneš hribe skupaj, obi-
skovalcu ne da niti slutiti, da se že tu 
skrivajo lepote, ki jih z glavne ceste 
ni mogoče opaziti. Dolina je bogata 
z vodnimi viri, med katerimi sta naj-
pomembnejša rečica Lepenjica in 
potok Šumnik, ki ji dela družbo vse 
do izliva v reko Sočo. Tu se skrivajo 
številne lepote in ohranjena divjina, 
ki je od prve svetovne vojne, ko so 
jo zapustili mnogi domačini, ostala 
prepuščena sama sebi. Tako je sa-

mota postala njen zaveznik.

Vendar pa so se zagnani domačini 
odločili, da obiskovalcem odkrijejo 
vsaj delček nižinskih lepot. V leto-
šnjem letu so se združili v Turistič-
no društvo Soča-Lepena in takoj 
začeli z izvajanjem zastavljenih ciljev. 
Intenzivno delo je že obrodilo prve  
sadove, saj so že začetek julija s po-
močjo Lokalne turistične organi-
zacije (LTO) Bovec odprli tematsko 
pot Šunikov vodni gaj in poskrbeli 
za vodeni ogled turističnih ponudni-
kov ob poti. Izkazalo se je, da za 
prenočitev v teh krajih skrbijo trije 
kampi – Kamp Klin, Kamp Korita 
in Kamp Soča – in lepo število za-
sebnih apartmajev. Gurmani doma-
čih dobrot se lahko okrepčajo na 
Turistični kmetiji Jelinčič, kjer sa-
mi proizvajajo bovški ovčji sir, in v 
Gostišču Andrejc. Na ogledu so 

nas organizatorji popeljali do hotel-
ske vasice Pristava Lepena. Pot je 
speljana ob Lepenjici in Šumniku ter 
prepletena s številnimi brvmi, klopmi 
in vodnimi koriti. Krožna pot, ki jo 
lahko prehodite dokaj hitro (okoli 30 
minut), vas bo očarala s svojo spo-
kojnostjo. Igranje vode, ki vzbuja 
domišljijo, in žuborenje obiskovalcu 
napolnita baterije z novo energijo. 
Po ogledu pestre turistične ponud-
be in naravnih lepot smo udeleženci 
ugotovili, da bi se dalo v tem kotičku 
prav prijetno dopustovati.
Glavni investitor LTO Bovec je s 
tem projektom zaključil triletno de-
javno delo na urejanju tematskih, 
kolesarskih in pohodniških poti na 
Bovškem. V tem obdobju so uspeli 
urediti oziroma obnoviti več kot 100 
km poti. Izdelali so tudi opise posa-
meznih poti in priročen zemljevid.
Peter Domevšček
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Opa`anja

Ob drugi obletnici potresa v Poso~ju

Po potresu, ki je 12. julija 2004 ponovno 
prizadel Posočje, je bilo v program obnove 
v okviru državne pomoči (program je Vlada 

RS sprejela oktobra 2004) vključenih približno 600 
poškodovanih objektov. Gre za stanovanjske, poslov-
ne in kmetijsko gospodarske objekte, sakralne in 
kulturne spomenike ter objekte lokalne infrastruk-
ture v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in 
Idrija. Ukrepi programa odprave posledic so celoviti 
in obsegajo sanacije, rekonstrukcije in nadomestne 
gradnje objektov, ki jih je poškodoval potres.

Program obnove v letih 2005 in 2006
Vlada RS je sprejela program obnove za leto 

2005 (3. marec 2005) in program obnove za leto 
2006 (6. april 2006). Vsa dela potekajo v skladu s 
sprejetim programom. Vlada RS je do sedaj za 
odpravo posledic potresa namenila dobre 1,7 mili-
jarde SIT leta 2005, leta 2006 pa 650 mio SIT.

Stanje popotresne 
obnove do konca junija 2006

Zaključena so intervencijska dela za sanacijo 
poškodovanih dimnikov in streh na 470 objektih. 
Zaključenih je 19 rušitev objektov, nevarnih za 
okolico. Dokončanih in vseljenih je dvanajst nado-
mestnih gradenj. Dokončanih in vseljenih je tudi 
enajst donacijskih hiš, medtem ko je ena še v gra-
dnji.

Predhodna in izvedbena 
dela popotresne obnove:

Državna tehnična pisarna (DTP) je do konca 
junija 2006 izvedla preglede na 405 objektih, za 
katere je izdelala projektne naloge kot osnovo za 
projektiranje rekonstrukcij in nadomestnih gradenj 

stavb.
Na 212 stanovanjskih objektih se je začel posto-

pek popotresne obnove, v okviru katerega so bili 
lastniki seznanjeni o možnostih popotresne obno-
ve in imajo možnost izbire projektantskega podje-
tja za izdelavo projektne dokumentacije in izvajal-
skega podjetja za izvedbo rekonstrukcije oziroma 
nadomestne gradnje.

Za projektiranje rekonstrukcij in nadomestnih 
gradenj je bilo podpisanih 144 pogodb in izdelanih 
65 projektnih dokumentacij.

V pripravi za gradnjo je deset nadomestnih gra-
denj in 15 rekonstrukcij, v izvajanju pa je dvanajst 
rušitev, pet rekonstrukcij in šest nadomestnih gra-
denj.

Eden pomembnejših projektov letošnjega leta je 
začetek novogradnje dveh stanovanjskih blokov v 
Bovcu (Brdo 19 in Brdo 21) in rekonstrukcij dveh 
stanovanjskih blokov v Bovcu (Brdo 65 in Brdo 
71), za katera poteka postopek za pridobitev grad-
benega dovoljenja.

Popotresna obnova 
po potresu leta 1998

Izvajanje del popotresne obnove po potresu 1998 
je v zaključevanju. Leta 2006 je predvideno dokon-
čanje 25 objektov visokih gradenj in štirinajst 
objektov nizkih gradenj. Po programu za končno 
izvedbo leta 2007 ostane še enajstih objektov vi-
sokih gradenj.

V Logu pod Mangartom je leta 2006 predvidena 
gradnja enajstih nadomestnih stanovanjskih objek-
tov in začetek izvajanja del komunalne infrastruk-
ture, ki bo predvidoma zaključena leta 2007.

Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za okolje 
in prostor

Utrinki

DR@AVNI EKIPNI PRVAKI V 
[OLSKEM PLESNEM TEKMOVANJU 
Nova Gorica – V okviru šolskih športnih tekmo-
vanj je konec maja potekalo državno prvenstvo v 
Šolskem plesnem festivalu. Plesalci so se pome-
rili v treh plesih: hip-hop, latino in pop. Plesna 
zveza Slovenije je poprej vsem šolam poslala 
zgoščenko s predpisanimi koreografijami in glas-
bo. Kot je povedala učiteljica športne vzgoje Dar-
ja Sivec, so se plesalci iz OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči v sestavi Karin Krivec, Marina La-
harnar, Urška Leban, Maša Rutar, Tina Rutar 
in Danej Seljak v glavnem pripravljali samostojno 
– sama jim je na pomoč priskočila pri zaključnih 
pripravah. 

Da so tekmovanju namenili veliko časa, priča že 

osvojeno prvo mesto na področnem tekmovanju, 
ki je veljalo za odskočno desko uvrstitve na držav-
no tekmovanje. Tu je zaplesalo kar 171 plesalcev: 
21 šolskih ekip (126 plesalcev) ter 45 posame-
znikov ostalih šol. Vendar pa je našim plesalcem 
kljub hudi konkurenci uspelo osvojiti zlato odličje 
ter si priplesati naslov državnih ekipnih prvakov.
Nevenka Janež, učiteljica slovenščine, OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči

PRIZNANJE ZA IZJEMNOST 
PESNI[KEGA IZRAZA
Kal (Italija) – V Videmski pokrajini leži majhna va-
sica Kal, kjer so letos že  tretjič zapovrstjo pripra-
vili mednarodni pesniški natečaj Kal v poeziji – 
umetnost brez meja. Z njim si organizatorji Obči-
na Pulfero prizadeva utrjevati vezi med ljudmi in s 
pomočjo poezije “širiti skupna čustva in obču-
tja, ki presegajo jezikovno pregrado”. Na leto-
šnji natečaj, čigar tema se je navezovala na barve 
življenja, je prispelo 170 pesmi angleških, italijan-
skih in slovenskih avtorjev. Pesniki so se pomerili 

MINEVANJE
Bovec – V Kulturnem domu Bovec je 16. junija 
potekalo odprtje razstave slik z naslovom Mineva-
nje, ki sta jo pripravila Kulturno umetniško dru-
štvo Golobar Bovec in Sekcija slikarjev ama-
terjev Bovške. Avtorica Slavica Mlekuž, sicer li-
kovna pedagoginja in profesorica slovenščine, je 
po dolgih letih predanega in uspešnega pedago-
škega dela na bovški osnovni šoli naposled le na-
šla prosti čas, in se posvetila lastnemu ustvarja-
nju. Na prvi samostojni razstavi je predstavila iz-
bor del, ki so nastala v zadnjih letih. Mlekuževa se 
je predstavila z motivno širokim izborom iz svoje-
ga opusa, skozi katerega pa se kaže kontinuiteta 
iskanja ustreznega likovnega izraza za vsebine, ki 
jih želi upodobiti. V svoje ustvarjanje zna avtorica 
na zanimiv način vplesti tako pripovedne kot tudi 
lirične niti, njena dela pa razkrivajo tudi razmišlju-
joče opazovanje sveta, senzibilnost in iskrivost 
duha. Sicer pa Slavica tudi aktivno sodeluje pri 
Sekciji slikarjev amaterjev Bovške; sodeluje pred-
vsem kot mentorica na likovnih krožkih, ki jih sek-
cija redno organizira.  
Monika Ivančič

DRŽAVNI EKIPNI PRVAKI V ŠOLSKEM PLESNEM TEKMO-
VANJU – Da so tekmovanju namenili veliko časa, priča že 
osvojeno prvo mesto na področnem tekmovanju, ki je velja-
lo za odskočno desko uvrstitve na državno tekmovanje. Tu 
pa jim je kljub hudi konkurenci uspelo priplesati še naslov 
državnih ekipnih prvakov. Foto: Darja Sivec

Utrinki
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Naj odmeva ...

Mitja Jeram (18. 7. 1995) s Slapa ob Idrij-
ci je začel igrati diatonično harmoniko s 
šestimi leti. Ker izvira iz družine, kjer je 

ljubezen do glasbe doma, ima pri igranju vso dru-
žinsko podporo. Že na začetku se je učenja lotil 
resno in njegovo znanje je pod taktirko priznane-
ga učitelja diatonične harmonike Andreja Plesni-
čarja hitro napredovalo. Pred tremi leti se je vpisal 
v Glasbeno šolo Tolmin, kjer se danes pri Dejanu 
Vidiču uči klavirsko harmoniko.

Lani evropski prvak
Glasba je sestavni del njegovih dnevnih dejav-

nosti, saj vadi vsak dan, kar mu ukrade precej 
časa. Ker pa mu je igranje na harmoniko v veselje, 
ga čas, ki ga prebije za glasbilom, prav nič ne 
skrbi. Nadarjenost za glasbo in marljivo delo sta 
ga povzdignila med mlade zvezde diatonične har-
monike. Lani je v kategoriji do 10 let zmagal na 
evropskem prvenstvu v italijanskem Atimisu. Tudi 
v slovenskem merilu se na različnih tekmovanjih 
redno uvršča med najboljše. Včasih se mu na tek-
movanjih pridruži Nika Rutar iz Tolmina, drugih 
Primorcev pa skoraj ni. “Igranje na tekmovanjih 
ima svoj čar, saj se lahko primerjaš s konkurenco. 
Najlepše pa je zaigrati na kakšni domači veselici 

Mladi harmonikar Mitja Jeram
Tokrat vam v rubriki Naj odmeva predstavljamo enajstletnega Mitjo Jerama, ki je 
nelo~ljiv prijatelj s svojo diatoni~no harmoniko. Danes skupaj nizata uspeh za uspehom.

[e malo teorije � Poznamo dve vrsti harmonik: 
diatoni~no (frajtonarico) in klavirsko (klavirko). 
Razlike so opazne `e na pogled, razlikujeta pa 
se tudi tehniki igranja. Mitja Jeram nam je za-
upal, da je ena izmed najve~jih razlik vle~enje 
meha. Pri diatoni~ni harmoniki je med vlekom 
navznoter in navzven razlika za pol tona, med-
tem ko ton pri klavirski v vleku navznoter ali 
navzven ostane nespremenjen. Zanimivo je to, 
da za diatoni~no harmoniko obstajajo posebni 
notni zapisi. Lahko re~emo, da je diatoni~na 
harmonika narodno glasbilo, saj je slovenska 
narodnozabavna glasba z njo nelo~ljivo pove-
zana.

ENAJSTLETNI HARMONIKAŠ MITJA JERAM ima za igranje 
vedno več ponudb, saj ga vabijo na veselice, kulturne dogod-
ke in humanitarne prireditve, ki se jih prav rad udeleži. Foto: iz 
družinskega albuma

in v družinskem krogu,” pravi Mitja. Za igranje ima 
vedno več ponudb, saj ga vabijo na veselice, kul-
turne dogodke in humanitarne prireditve …, ki se 
jih prav rad udeleži.

Mitja ima svoje vzornike; najbolj so mu pri srcu 
učitelj diatonične harmonike Zoran Lupinc, Franc 
Mihelič in Lojze Slak. Ciljev za prihodnost mu ne 
manjka. Sčasoma bi se rad pridružil kakšnemu 
ansamblu ali pa si ustvaril kar svojega. Mi mu 
zato na njegovi nadaljnji glasbeni poti želimo še 
mnogo uspehov in glasbenih užitkov.
Peter Domevšček

Utrinki

v dveh kategorijah: nižja srednja šola in osnovno-
šolci ter odrasli in študenti višje šole.

V prvi kategoriji je po oceni sedemčlanske komisi-
je, ki jo je imenoval odbor občine Pulfero, peto-
šolka Nuša Brišar iz OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči za svojo pesem Na rožnatem oblaku preje-
la priznanje za izjemnost pesniškega izraza. Nuša 
je bila tako med nagrajenci edina slovenska pred-
stavnica, priznanje pa je prejela iz rok kobariške-
ga župana Pavla Gregorčiča. 

Pesmi desetih nagrajencev (pet iz vsake kategori-
je) bodo za nagrado deležne prepisa na stene ali 
pirografskega prepisa na lesene table, ki jih bodo 
razobesili na hišna pročelja in ob uličnih oznakah 
okrožja Kal. Z njihovo pomočjo nameravajo na-
mreč oblikovati posebno pesniško pot na odpr-
tem.
N. J.

Na ro`natem oblaku
Na rožnatem oblaku
se vozi bel, neviden pilot.
Pri njem kot gospodična
sedi riba v črnem kostumu. 
Med smehom letalo poči.
V oranžno polje pade pilot,
ki sanja modro-zelene sanje.

Nuša Brišar, 5.c, OŠ Dušana Muniha Most na Soči 
(mentorica: Nevenka Janež, učiteljica slov.; prevod: 
Valentina Dobravec, prof. it./an.)

BERI POD BREZO IN 
BREZPLA^NO DESKAJ PO “NETU”
Tolmin – V dopustniških dneh smo v Knjižnici 
Cirila Kosmača Tolmin pripravili dve poletni ak-
ciji, ki smo ju poimenovali Brezplačen brezžični 
internet in Beri pod brezo. 
Brezplačen brezžični internet – Leta 1996 je 
tolminska knjižnica organizirala prvi Cyber cafe v 

PETOŠOLKA NUŠA BRIŠAR z Grahovega ob Bači je za svojo 
pesem Na rožnatem oblaku prejela priznanje za izjemnost 
pesniškega izraza. Foto: Marjan Rodman
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Pesniki iz na{ih logov

“Moje pesmi so zrasle iz besed in 
kamnov, izoblikovalo sta jih življenje 
in čas, ki je bil kamnit in trd. Pesem 
je bila tista, ki je kamen in njegovo 
trdoto preoblikovala, preobrazila in 
spremenila. Pesem in kamen sta v 
sozvočju prehajala drug v drugega in 
drug drugega oplajala, tako da je ži-
vljenje, prej zasuto s kamenjem, spet 
dobilo zaupanje vase in postalo vre-
dno upanja, vere in ljubezni. Pred-
vsem pa vredno boja,” pravi Ksenija 
Zmagaj, pesnica, ki živi in ustvarja 
v Kobaridu. Od tod naslov njeni pe-
sniški zbirki Kamenpesmi. Za poku-
šino predstavljamo eno izmed njenih 
pesmi in verjemite, vredno je prebra-
ti zbirko … saj tako trenutek postane 
bogatejši.
Nada Pajntar
Vir: ZMAGAJ Ksenija. (2004). Kamenpesmi. 
Nova Gorica: Melior d.o.o., založba Educa 
Nova Gorica.

HI HO

Reže se režimi
skozi poglavja iz zgodovine,
ljudje se rojevajo, mro,
se pobijajo, so ali niso,
lažje živijo ob pomoči slepila,
menjajo ideologije,
sledne pse in vodnike,
čredni nagon jim
okoli zavesti obeša zanke
uzd, spon in jermenov,
hi, ho, v galop
v imenu resnic,
ki so kar naprej
drugačne in druge
in vselej edino pravilne.
Ksenija Zmagaj

Hi ho

Ponudniki kmetijskih 
pridelkov in izdelkov 
Zgornjega Poso~ja

Posoški razvojni center je pred 
kratkim izdal knjižico Ponudniki 
kmetijskih pridelkov in izdelkov 
Zgornjega Posočja (izdajo so omogo-
čile občine Bovec, Kobarid in Tolmin). 
Namenjena je predstavitvi ponudbe 
tržno usmerjenih kmetij z območja 
Zgornjega Posočja. Vanjo je vključenih 
29 ponudnikov, ki so glede na pridel-
ke in izdelke razdeljeni v štiri sklope: 
Mleko in mlečni izdelki (13 ponudni-
kov), Čebelarstvo in čebelarski izdelki 
(šest ponudnikov), Sadjarstvo in pre-
delava sadja (šest ponudnikov) ter 
Meso, zelenjava, gobe in žganjekuha 
(štirje ponudniki). Na koncu knjižice 
je karta Zgornjega Posočja, na kateri 
so označene lokacije posameznih po-
nudnikov.

Kot je v Uvodu zapisal avtor knji-
žice Peter Domevšček, vam bo ta “v 
pomoč pri spoznavanju podeželja 
Zgornjega Posočja. Med obiskom 
predstavljenih kmetij boste lahko v 

EPIjeva knji`na polica

pristnem domačem okolju pokušali 
ali kupili domače dobrote, proste uri-
ce pa preživeli v prelepi naravi, se 
naužili svežega zraka in si ogledali 
katero od naravnih in kulturnih zna-
menitosti, ki jih v Zgornjem Posočju 
zagotovo ne manjka.”

Knjižica bo služila za promocijske 
namene, poleg tega pa pripomogla h 
krepitvi vezi med kmetovalci. Kmetij-
stvo pod eno streho oziroma informa-
cije na enem mestu bodo prišle še 
kako prav tistim, ki iščejo lokalne 
izdelke Zgornjega Posočja.

NASLOV: Ponudniki kmetijskih 
pridelkov in izdelkov Zgornjega 
Poso~ja. AVTOR: Peter Domev-
{~ek. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tol-
min, 2006. ZALO@IL: Poso{ki ra-
zvojni center. FORMAT: 14,5 x 
16,7 cm. [TEVILO STRANI: 40.

Zemlja-zemlja
V zbirki Pot v Štrklepce je izšla pe-

sniška zbirka z naslovom Zemlja-
zemlja. V njej so zbrane haiku pesmi 
osnovnošolcev, ki so se udeležili na-
tečaja. V veščini pisanja haikujev so 
se preizkusili učenci skoraj tridesetih 
šol iz vse Slovenije. Hkrati s nateča-
jem za haiku poezijo je bil objavljen 
tudi likovni natečaj na temo zemlja. 
Nekaj prispelih del si lahko ogledate 
tudi v pesniški zbirki.

Iz Zgornjega Posočja so se natečaja 
udeležili učenci Osnovne šole (OŠ) 
Dušana Muniha Most na Soči, OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid, Gimnazije 
Tolmin in OŠ Franceta Bevka Tolmin. 
Za pokušino lahko na tem mestu pre-

berete nekaj njihovih haikujev.

Oh ta ljubezen!
Lepo, nežni in vroče.
Prizemljiva se!
(Karin Krivec, 9.b, 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči)

Zemlja se trese
dokler ne podre hiš
do tal.
(Miguel Uršič, 5.a, 
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid)

Zemlja skriva svojo notranjost,
ki včasih izbruhne
kot človek.
(Špela Svetičič, 1.c, Gimnazija Tolmin)

Na zemljo stopim,
v njej ostane odtis stopala
in spomin name.
(Kerstin Kurinčič, 9.c, 
OŠ Franceta Bevka Tolmin)

Utrinki

javni ustanovi na Primorskem in prvi 
v splošni knjižnici. Takrat je bila in-
ternetna delavnica za mnoge prvi stik 
z najsodobnejšo tehnologijo in mo-
žnost dostopa do novih virov infor-
macij. Poslej so vsako poletje v tol-
minski knjižnici potekale poletne de-
lavnice, ki so bile vseskozi dobro 
obiskane. V desetih letih se je infor-
macijska in komunikacijska tehnolo-
gija zelo razvila in računalniki so po-
stali bolj dostopni. V knjižnici se tru-
dimo slediti razvoju in letošnje pole-
tje obiskovalcem spet ponujamo ne-
kaj novega – možnost brezplačnega 
brezžičnega dostopa. V galeriji tol-

minske knjižnice obiskovalci s pre-
nosnimi računalniki lahko brezplač-
no dostopajo do svetovnega spleta.

Beri pod brezo – V vročih poletnih 
dneh se priležeta hladna senca in 
osvežilna pijača, če pa je zraven še 
dobro čtivo ali prijetna družba, je še 
toliko bolj prijetno in človek kar po-
zabi na vročino. Za naše obiskovalce 
smo v hladu brez pred knjižnico po-
stavili stole in mize, poskrbeli za dnev-
no časopisje, izbor knjig in pijačo, 
družba pa se bo nedvomno tudi na-
šla.
Jožica Štendler, v. d. direktorja, 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Foto: Špela Kranjc
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NASLOV: Zemlja-zemlja. AVTORJI: 
osnovno{olci. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Tolmin, 2006. IZDAJATELJ: 
Osnovna {ola Franceta Bevka Tol-
min in Kulturno dru{tvo Literarni 
klub. FORMAT: 13,7 x 19,8 cm. 
[TEVILO STRANI: 72.

Energija ujeta 
v kristalu soli

V samozaložbi je izšla knjiga Ener-
gija ujeta v kristali soli, v kateri sta 
avtorja Jože Munih in David Poljšak 
predstavila sol Larimar. “Projekt iz-
delave soli, ki je obogatena z energi-
jo narave oziroma ji je povrnjena 
energijska biokoda, je rezultat zah-
tevnega in vztrajnega dela treh zane-
senjakov, ki so sledili ideji ponuditi 
trgu nekaj izvirnega, nekaj, kar zna-
mo narediti samo v Sloveniji – v Se-
čoveljskih solinah.”

V knjigi lahko preberemo o zgodo-
vini Sečoveljskih solin, krajinskem 
parku Sečoveljske soline, o soli, njeni 
pridelavi in zdravilnosti, o naravni 
morski soli ter o soli Larimar. “Sol 
Larimar je kakovosten, inovativen in 
sonaravno pridelan proizvod. Tradi-
cionalnemu postopku pridelave soli 
v Sečoveljskih solinah je dodan po-
stopek obogatitve z naravnimi ze-
meljskimi energijami. Dodana ener-
gijska informacija proizvode obogati 
s terapijsko močjo.” Avtorja knjige sta 
zapisala, da vas Larimar “energijsko 
napolni in stabilizira. Z redno upora-
bo dejansko postane akumulator po-
zitivne energije in veliko lažje in 
učinkovitejše opravljate svoje delo.

V vaše telo vrača vseh 84 nujno 
potrebnih naravnih elementov. Telo 
za svoje delovanje namreč potrebuje 
vse snovi, ki so prisotne v naravi. 
Pomanjkanje samo ene od teh pa 
vodi v izčrpanost in na koncu v bo-
lezen.”

V knjigi najdete informacije, kako 
sol Larimar lahko uporabljamo. Pred-
stavljene so tudi raziskave in meritve 
soli. Na koncu pa lahko preberemo 
tudi pričevanja ljudi, ki so s solijo 
Larimar odpravili bolečine in razne 
bolezni.

NASLOV: Energija ujeta v kristalu 
soli. AVTORJA: Jo`e Munih in Da-
vid Polj{ak. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Tolmin, 2006. ZALO@BA: samo-
zalo`ba. FORMAT: 14,9 x 21 cm. 
[TEVILO STRANI: 80.

Knjižno polico napolnili: Polonca 
Kavčič (Naše deklice z vžigalicami) in Ma-
teja Kutin

Utrinki

Utrinki

REZULTATI [AHOVSKEGA 
TURNIRJA PRIMORSKE 
KADETSKE LIGE
Tolmin – Na četrtem šahovskem 
turnirju Primorske kadetske lige, ki 
se je odvijal v soboto 3. junija v 
Osnovni šoli Franceta Bevka, je 
nastopilo 28 šahistk in šahistov. 
Zmagovalec turnirja je z 8,5 točkami 
postal Gari Grosar iz Šahovskega 
kluba (ŠK) Nova Gorica, na drugo 
mesto pa se je z istim številom točk 
uvrstil Jakob Uršič iz Šahovskega 
društva (ŠD) AET Tolmin. Tretje me-
sto si je s sedmimi točkami priigral 

Drago Černuta, Gregor Černuta, 
Rok Černuta in Stanko Mlekuž, je 
bila z doseženim šestim mestom 
najboljša med slovenskimi. Zmagala 
je ekipa Seserlitz iz Avstrije.
Mateja Kutin

REKORDNO 
[TEVILO TEKMOVALCEV
Ba{ka grapa – “Na račun tega ma-
ratona je zgornji del Baške grape 
spoznalo veliko ljudi, zato bi ga 
morali peljati dalje,” je o Gorskem 
maratonu štirih občin prepričan glav-
ni organizator Jože Dakskobler. 

Garijev klubski kolega Matic Škri-
njar, četrto pa Erik Hozjan iz ŠD 
AET Tolmin, ki je za svojim predho-
dnikom zaostajal točko. Le pol točke 
manj od četrtouvrščenega moštve-
nega kolega je imel še petouvrščeni 
Domen Gaberšček ...

Končni zmagovalec lige je z 81. toč-
kami tako postal Matic Škrinjar, na 
drugo mesto se je s točko razlike 
ponovno povzpel Jakob Uršič, na 
tretje Gari Grosar, na četrto Erik 
Hozjan, medtem ko je bil Matic No-
vak peti.

Jožef Uršič, mentor ŠD AET Tolmin

TURNIR V 
KEGLJANJU NA ASFALTU
Log pod Mangartom – V soboto, 
10. junija, je v Logu pod Mangartom 
potekal mednarodni turnir v keglja-
nju na asfaltu. Udeležilo se ga je 13 
moštev: osem iz Avstrije in pet iz 
Slovenije. Med njimi je bila tudi do-
mača ekipa, ki jo poznamo po odlič-
nih dosežkih v kegljanju na ledu. Ke-
gljanje na asfaltu se bistveno ne raz-
likuje od kegljanja na ledu, zamenja-
na je le drsna ploskev, ki je plastič-
na.
Domača ekipa, ki so jo sestavljali 

se namreč lahko preživlja ena druži-
na, medtem ko 60 koz zadostuje že 
za razvoj nadaljnje črede, s pomo-
čjo katere se lahko že v nekaj letih 
oskrbi cela vas in kasneje tudi druge. 

Gre za akcijo, ki jo je UNICEF Ni-
ger uspešno preizkusil in uveljavil že 
pred leti v vasi Saumarana v južnem 
delu države. V načrtnem boju proti 
podhranjenosti otrok je dvajsetim 
ženskam, ki niso imele drugih mož-
nosti otrokom priskrbeti primerno 
hrano, podaril 60 koz. Iz teh se je 
oskrbela v nekaj letih celotna vas, 
potem tudi vse druge. Kozje mleko 
in meso so namreč še kako dobro-
došel dodatek k prehrani tamkaj-
šnjih otrok in njihovih družin, doda-
ten zaslužek ob prodaji presežnih 
koz pa znajo domačinske prav spre-
tno uporabiti, da blaginja gospodinj-
stva narašča. Kot poroča Unicef, 
otroci v teh vaseh zdaj živijo bolje. 

V projekt Helpmanija pa so se, kot 
smo poročali že v prejšnji številki 
EPIcentra, vključile tudi nekatere 
posoške šole. Zadnja tovrstna prire-
ditev je pred zaključkom šolskega 
leta potekala tudi na OŠ Dušana 
Muniha. Na dobrodelni prireditvi, ki 
je potekala polni dve uri, so se na 
šolskem igrišču poleg staršev in uči-
teljev zbrali tako učenci, ki obiskuje-
jo matično šolo, kot tudi tisti iz po-
družničnih šol. Skupaj s svojimi uči-
teljicami so pripravili pester kulturni 
program, kjer ni manjkalo recitalov, 
plesnih in glasbenih točk, vmes pa 
se je od časa do časa po »odru« 
sprehodila tudi čisto prava koza. 
Obiskovalci humanitarne prireditve 
pa so lahko na kratko prisluhnili tudi 
dogodivščinam nekdanje učenke 
tamkajšnje šole Romine Colnič, ki 
je pred časom obiskala Afriško celi-
no, ter duetu Johnny Bravo. Na 
prireditvi so učenci zbrali 150.000 
SIT, kar zadostuje za nakup 45 koz, 
medtem ko so za dodanih deset koz 
prihranili že tekom leta; skupaj torej 
kar 55 koz. 
Besedilo in foto:Tatjana Šalej Faletič

V OKVIRU HUMANITARNE AKCIJE KUPI MI 
KOZO so mostarski učenci zbrali 170.000 
SIT, kar zadostuje za nakup 45 koz, medtem 
ko so za dodanih deset koz prihranili že te-
kom leta; skupaj torej kar 55 koz. 

PRISPEVALI SREDSTVA 
ZA NAKUP 55-IH KOZ
Most na So~i – Lansko poletje so v 
Nigru, eni najrevnejših afriških dr-
žav, suša in roji puščavskih kobilic 
že drugo leto zapored uničili skoraj 
ves pridelek. Med ogroženimi je bilo 
800.000 otrok, starih manj kot pet 
let (med njimi okoli 160.000 pod-
hranjenih in 32.000 hudo podhra-
njenih). Poleg podhranjenosti so bili 
ti otroci zaradi oslabljenega imun-
skega sistema izpostavljeni tudi šte-
vilnim boleznim kot so malarija, 
pljučnica, ošpice, diareja … 

V akcijo nujne pomoči se je vključil 
tudi UNICEF Slovenija, ki je za 
programe tamkajšnje pomoči name-
nil 65,2 mio SIT. Podhranjenim otro-
kov v Nigru pa so v okviru projekta 
Helpmanija v preteklem šolskem le-
tu na pomoč priskočili tudi slovenski 
osnovnošolci. Ti so z različnimi de-
javnostmi in prireditvami zbirali sred-
stva za nakup koz in tako od sep-
tembra 2005 do maja 2006 zbrali 
več kot 2 mio SIT, kar zadostuje za 
nakup več kot 520 koz. Z nakupom 
koze, ki v Nigru stane le 3.800 SIT, 
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Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec 1. junija 
2006 v skladu s 5. in 6. členom Pravil-
nika o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v občini Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 
2/04) Občina Bovec objavlja

JAVNI NATE^AJ
za sofinanciranje malih me-
lioracij za namen `ivinoreje
1. Namen ukrepa
Namen urejanja kmetijskih zemljišč je 
izboljšati pogoje za strojno obdelavo in 
omogočiti racionalnejšo izrabo strojev 
za spravilo krme, tako da se čim več 
opuščenih kmetijskih zemljišč uporabi 
za prepašo živine. Sredstva so name-
njena upravičencem za izvedbo manjših 
zemeljskih del, ki ne pomenijo posega 
v prostor (ureditev in ograjevanje pašni-
kov, krčenje drevesne zarasti in grmi-
čevja, planiranje terena, odstranjevanje 
kamenja in druga manjša zemeljska de-
la za izboljšanje rodovitnosti tal oziroma 
pogojev obdelave kmetijskih zemljišč).

2. Višina razpisanih sredstev v letu 
2006 je 500.000 SIT.

3. Pogoji in merila za pridobitev sred-
stev:
•  vlagatelji upravičenost dokazujejo s

predloženimi računi (iz računa mora 
biti razvidna vrsta opravljene storitve 
oziroma nakupa) in predračuni meli-
oracijskih del (predračuni morajo biti 
izdelani na podlagi cenika strojnega 
krožka),

• iz prijave mora biti razvidno, za kak-
šen namen se je zemljišče urejalo,

• urejeno zemljišče mora omogočiti
uporabo kmetijske mehanizacije ozi-
roma prepašo živine,

• zemljišče se mora urejati pod strokov-
nim vodstvom Kmetijske svetoval-
ne službe Tolmin,

• urejeno zemljišče se mora funkcio-
nalno vklapljati v kmetijo.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pro-
silec
• Na javni natečaj se lahko prijavijo la-

stniki ali najemniki kmetijskih in goz-
dnih zemljišč na območju občine 
Bovec.

• Nosilec in organizator del je kmeto-
valec, ki usposablja zemljišče.

5. Dokumentacija, ki mora biti prilo-
žena vlogi
Zahtevku morata biti priložena mapna 
kopija z orisom območja in označeno 
lokacijo melioracije in posestni list ali 
izjava o zakupu zemljišča. V prijavi mo-
rajo biti navedeni kompleksi po parcel-
nih številkah, kulturah in površinah.

6. Višina sofinanciranja je do 15 od-
stotkov vrednosti melioracijskih del.

7. Upravičeni stroški: farmsko pletivo, 
bodeča žica, prevozi s traktorjem, ročno 
delo, koli, alkaten cevi, ureditev napaja-

lišč, drobni material in ostale usluge. 
Vrednost gnojila, ki se porabi na ureje-
nem zemljišču, se ne upošteva kot stro-
šek za urejanje zemljišča.

8. Naslov in rok vložitve vlog
Vloge (obrazec dobite v sprejemni pisar-
ni na Občini Bovec) s popolno doku-
mentacijo morajo prosilci oddati osebno 
ali s priporočeno pošto na naslov: Ob-
čina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec, z oznako: “Male meliora-
cije – živinoreja”.

9. Rok za prijavo je 20. oktober 2006. 
Vloge obravnava pooblaščena komisija, 
kot je predvideno v 7. členu Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini 
Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 2/04).

10. Dodatne informacije dobite po 
telefonu: 05/ 38-41-911 (Cecilija Os-
tan).

Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec 1. junija 
2006 v skladu s 5. in 6. členom Pravil-
nika o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v občini Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 

2/04) Občina Bovec objavlja

JAVNI NATE^AJ
za sofinanciranje malih me-
lioracij za namen poljedel-
stva in sadjarstva
1. Namen ukrepa
Namen urejanja je vzpodbujanje razvoja 
poljedelstva in sadjarstva, ki predstavlja-
ta vzporedno dejavnost že uveljavljeni 
živinoreji. Poudarek je na ekološkem 
načinu pridelave poljskih pridelkov in 
sadja. Sredstva so namenjena upravi-
čencem za izvedbo manjših zemeljskih 
del, ki ne pomenijo posega v prostor 
(ureditev in ograjevanje polj in nasadov, 
krčenje drevesne zarasti in grmičevja, 
planiranje terena, odstranjevanje kame-
nja ter druga manjša zemeljska dela za 
izboljšanje rodovitnosti tal oziroma pogo-
jev obdelave kmetijskih zemljišč za polje-
delstvo in sadjarstvo).

2. Višina razpisanih sredstev v letu 
2006 je 125.000 SIT.

3. Pogoji in merila za pridobitev sred-
stev:
• upravičenost vlagatelji dokazujejo s

predloženimi računi (iz računa mora 
biti razvidna vrsta opravljene storitve 
oz. nakupa) ali s predračuni meliora-
cijskih del (predračuni morajo biti iz-

JAVNI RAZPISI 
OB^INE BOVEC

Utrinki

Informacije o namenih, upravičencih, instrumentih, pogojih, načinih, kriterijih oziroma merilih ter postopkih za vse 
razpisane javne pozive in razpise so navedene v Pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega 
gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v občini Bovec (UG št. 7/04), kjer so podani vsi podatki v 
zvezi s sprejetimi ukrepi. Na isti ukrep lahko vlagatelj mesečno vloži le eno vlogo. Pravilna vloga vsebuje le originalno 
izpolnjene obrazce. Pravilnik lahko najdete v elektronski obliki na občinski spletni strani: www.bovec.net/obcina, v ti-
skani obliki pa je dostopen na Občini Bovec. Osnovni obrazci za vse vloge so na voljo na Občini Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, 5230 Bovec ter na občinski spletni strani. Kontaktna telefonska številka: 05/ 38-41-911 (Cecilija 
Ostan).

Letošnje tekaške preizkušnje, ki je 
bila že peta zapovrstjo, se je 17. ju-
nija udeležilo rekordnih 195 tekmo-
valcev, zanje pa je ob progi skrbelo 
okoli 180 domačinov.
Absolutnega rekorda proge tudi naj-
hitrejši ni izboljšal, saj peklenske 
temperature tega niso dopuščale. 
“Pogoji na progi so bili zelo težki. 
Če je bilo višje v hribih lepo, se je v 
nižini temperatura povzpela tudi 
na 30 stopinj in več,” je razložil 
Dakskobler, ki se vsakič tudi sam 
spoprime s 35-kilometrsko progo, 
na kateri je skupno 5.100 metrov vi-
šinske razlike (vzponi in spusti).
Za razliko od lani se letos na pot ni 
podal ameriški veleposlanik Tho-
mas B. Robertson. Kot je povedal, 
pred odločitvijo za sodelovanje ni 
vedel, kaj ga čaka: “Verjetno je bila 
to zame fizično najzahtevnejša 
preizkušnja v življenju. Vendar ve-
mo, da so najboljše stvari v življe-
nju dosegljive samo skozi velike 

napore. In ta maraton v resnici od-
kriva nekatere najlepše kotičke 
Slovenije.” Robertson, ki je letos 

prevzel mesto častnega pokrovitelja 
maratona, je prepričan, da lanske iz-
kušnje ne bo nikoli pozabil. Tudi 

nekdanji predsednik Milan Kučan 
še vedno rad obišče to prireditev in 
ob progi spodbuja pogumne tekače 
– letos ni manjkal.

In kdo so bili na 5. gorskem marato-
nu štirih občin najhitrejši? Tisti, ki jim 
visoke temperature in vlaga niso mo-
gle do živega. S časom 03:30:54 je 
med moškimi v cilj prvi pritekel Mar-
ko Šubic iz Žirov, drugi je bil slabih 
sedem minut za njim Boštjan Hro-
vat iz Begunj na Gorenjskem, tretji 
pa dvanajst minut za zmagovalcem 
Marjan Zupančič iz Podnarti. Naj-
boljši predstavnik tolminske občine 
je bil Blaž Kavčič, ki je tekel 
03:53:05. Med 34 tekmovalkami je 
bila najhitrejša Mihaela Tušar iz 
Cerknega (04:06:50) pred Tolmin-
ko Danico Kovačič, ki je progo 
pretekla v času 04:25:12, na tretje 
mesto pa se je uvrstila Mirjam Le-
ban z Golnika s časom 04:40:39.

Prehodni pokal, ki ga dobi občina z 
največ udeleženci, si je tako kot vsa 

GORSKI MARATON ŠTIRIH OBČIN, na katerem morajo tekmovalci na 35-kilometrski progi pre-
magati 5.100 metrov višinske razlike, je letos praznoval svoj peti rojstni dan. Foto: FOTO VIDEO 
Korošec Pavel s.p.
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Utrinki

delani na podlagi cenika strojnega 
krožka),

• iz prijave mora biti razvidno, za kak-
šen namen se je zemljišče urejalo,

• prijavljena mora biti zadostna melio-
racijska površina za poljedelstvo (naj-
manj 3000 m2) oziroma zadostno 
število posajenih sadik v kompleksu 
za sadjarstvo (najmanj 50 kosov),

• zemljišče se mora urejati pod strokov-
nim vodstvom Kmetijske svetovalne 
službe Tolmin.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
prosilec 
• Na javni natečaj se lahko prijavijo la-

stniki ali najemniki kmetijskih in goz-
dnih zemljišč na območju občine 
Bovec.

• Nosilec in organizator del je kmeto-
valec, ki usposablja zemljišče.

5. Dokumentacija, ki mora biti pri-
ložena vlogi
Zahtevku morata biti priložena mapna 
kopija z orisom območja in označeno 
lokacijo melioracije in posestni list ali 
izjava o zakupu zemljišča. V prijavi mo-
rajo biti navedeni kompleksi po parcel-
nih številkah, kulturah in površinah.

6. Višina sofinanciranja je do 15 od-
stotkov vrednosti melioracijskih del.

7. Upravičeni stroški: farmsko pletivo, 
bodeča žica, prevozi s traktorjem, ročno 
delo, koli, alkaten cevi, drobni material 
in ostale usluge. Vrednost gnojila, ki se 
porabi na urejenem zemljišču, se ne 
upošteva kot strošek za urejanje zemlji-
šča.

8. Naslov in rok vložitve vlog
Vloge (obrazec dobite v sprejemni pisar-
ni na Občini Bovec) s popolno doku-

mentacijo morajo prosilci oddati osebno 
ali s priporočeno pošto na naslov: Ob-
čina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec, z oznako: “Male meliora-
cije – poljedelstvo in sadjarstvo”. 

9. Rok za prijavo je 20. oktober 2006. 
Vloge obravnava pooblaščena komisija, 
kot je predvideno v 7. členu Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini 
Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 2/04). 

10. Dodatne informacije dobite po 
telefonu: 05/ 38-41-911 (Cecilija Os-
tan).

Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec 1. junija 
2006 v skladu s 5. in 6. členom Pravil-
nika o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v občini Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 
2/04) Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za podporo delovanju nepro-
fitnih dru{tev, aktivov in 
zdru`enj, ki delujejo na 
podro~ju kmetijstva, s sofi-
nanciranjem
1. Namen ukrepa je vzpodbujanje or-
ganizirane dejavnosti na področju kme-
tijstva.

2. Višina razpisanih sredstev v letu 
2006 je 125.000 SIT.

3. Pogoji in merila za pridobitev sred-
stev ter pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati prosilec

Na razpis za sofinanciranje stroškov 
udeležbe na strokovnih seminarjih se 
lahko na podlagi registracije, predlože-
nih programov dela in izvedenih aktivno-
sti prijavijo neprofitna društva, aktivi in 
združenja s področja kmetijstva, katerih 
dejavnost pretežno poteka na območju 
občine Bovec.

4. Dokumentacija, ki jo morajo upra-
vičenci priložiti vlogi:
• program dela,
• poročilo o izvedenih aktivnostih,
• dokazilo o udeležbi na strokovnih se-
minarjih.

5. Višina sofinanciranja
Sofinancira se do 30 odstotkov upravi-
čenih stroškov udeležbe na strokovnih 
seminarjih.

6. Upravičeni stroški:
• stroški kotizacije za udeležbo na se-

minarjih,
• potni stroški udeležencev strokovne-

ga seminarja; upošteva se veljavna 
tarifa Občine Bovec za kilometrino.

7. Naslov in rok vložitve vlog
Vloge (obrazec dobite na Občini Bovec) 
s popolno dokumentacijo morajo pro-
silci oddati osebno ali s priporočeno 
pošto na naslov: Občina Bovec, Trg go-
lobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, z ozna-
ko: “Kmetijstvo – neprofitna društva”. 
Rok za prijavo je 30. november 2006. 
Vloge obravnava pooblaščena komisija, 
kot je predvideno v 7. členu Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini 
Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 2/04).

8. Dodatne informacije dobite po te-
lefonu 05/ 38-41-911 (Cecilija Os-
tan).

Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

POZIV K ODDAJI VLOG
Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec 1. junija 
2006 v skladu 5. in 6. členom Pravilni-
ka o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v občini Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 
2/04) Občina Bovec poziva vse upra-
vičence do sredstev po ukrepih, ki ne 
predvidevajo javnega razpisa, k oddaji 
vlog za naslednje namene:

1. ŽIVINOREJA
1.1  Regresiranje preventivnih ukrepov

veterinarske službe na živinorejsko 
usmerjenih kmetijah.

1.2 Regresiranje pregledov molznih
 strojev.
1.3 Regresiranje prevoznih stroškov
 pri prisilnih zakolih živine.
1.4 Analiza zemlje, krme in mleka.

2. SPODBUJANJE INVESTICIJ, UVA-
JANJE NOVIH TEHNOLOGIJ IN TEH-
NOLOŠKIH POSODOBITEV NA KME-
TIJAH
2.1  Sofinanciranje izdelave poslovnega

načrta, projektne dokumentacije in 
investicij v sirarne.

2.2  Sofinanciranje investicij v hladilne
naprave za mleko in v molzne stroje.

3. UREJANJE KMETIJSKIH ZE-
MLJIŠČ
3.1 Regresiranje stroškov postopka pri
 nakupu kmetijskih zemljišč.

4. PROMOCIJA IN DRUŠTVENE DE-
JAVNOSTI
4.1  Sofinanciranje promocijskih dejav-

nosti, sejmov in prireditev s podro-
čja kmetijstva in obujanja tradicio-
nalnih kmečkih običajev.

leta do sedaj zaslužila občina Tol-
min, iz katere je bilo daleč največ te-
kačev, kar 36. Pokal je tolminskemu 
županu Ernestu Kemperletu pre-
dal direktor Lokalne turistične orga-
nizacije (LTO) Sotočje Janko Hu-
mar. LTO Sotočje je poleg Turi-
stičnega društva Podbrdo tudi or-
ganizator maratona.
Špela Kranjc

VISOKA OBLETNICA TER 
NOVO VODSTVO NK TOLMIN
Tolmin – Po zaključku letošnje no-
gometne sezone in v času svetovne-
ga nogometnega prvenstva so v No-
gometnem klubu (NK) Tolmin 17. 
junija najprej obeležili svojo 85. 
obletnico delovanja, nato pa 3. julija 
na rednem volilnem občnem zboru 
izvolili še novo vodstvo za naslednje 
štiriletno obdobje. 

Kot so zapisali organizatorji priredi-
tve v čast 85. obletnici obstoja No-

gometnega kluba (NK) Tolmin, je 
ta klub “eden najstarejših in naju-
spešnejših kolektivov na Tolmin-

skem”. V njem je do danes igralo 
več tisoč igralcev, trenutno pa delu-
je osem selekcij s skupno 210 igral-

ci in igralkami. Nogomet se je v Tol-
minu začel razvijati leta 1921. Čez 
šest let pa je tolminska občina zgra-
dila novo športno igrišče Na logu, 
leta 1933 pa v športne namene od-
stopila zemljišče dotedanje dreve-
snice na Brajdi. Kmalu po koncu 
vojne in osvoboditvi je nogomet zno-
va zaživel, zato so spomladi leta 
1946 ustanovili Športno društvo 
Tolmin, katerega glavni nosilec je 
bilo prav nogometno moštvo. Po 25 
letih delovanja v sklopu več društev 
so ustanovili svoj klub.

Prireditev Dan nogometa se je od-
vijala v središču tolminskega športa 
– športnem parku Brajda. V popol-
danskem delu srečanja so na igri-
šče stopile vse selekcije trenutno in 
nekdaj aktivnih članov in članic ter 
se pomerile v devetih skrajšanih tek-
mah. Sledila je priložnostna slove-
snost, na kateri so se zahvalili naj-
bolj zaslužnim. Priznanja so podelili 
najstarejšim nekdanjim članom, pre-

NOGOMETNI KLUB TOLMIN – Nogomet se je v Tolminu začel razvijati leta 1921. V njem je do 
danes igralo več tisoč igralcev, trenutno pa deluje osem selekcij s skupno 210 igralci in 
igralkami. Foto: Robert Rutar
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5. PODPORA PREUSMERITVAM 
KMETIJ V EKOLOŠKO KMETOVANJE
5.1  Sofinanciranje izdelave projektne

dokumentacije, namenjene preure-
ditvi gospodarskih objektov za po-
trebe ekološke reje domačih živali.

6. SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVA-
NJA
6.1  Sofinanciranje programov izobra-

ževanja kmetov.
6.2 Sofinanciranje programov izobra-

ževanja za dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah.

• Informacije o pogojih, merilih, po-
trebni dokumentaciji in višini sofi-
nanciranja so v Pravilniku o finančnih 
intervencijah za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Bovec 
(UG št. 6/02 ter UG št. 2/04), kjer so 
vsi podatki v zvezi s sprejetimi ukrepi. 
Osnovne obrazce za vloge dobite na 
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec.

• Dodatne informacije dobite po te-
lefonu: 05/ 38-41-911 (Cecilija Os-
tan).

• Višina sredstev za leto 2006 je 
1.750.000 SIT.

• Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira 
vsak mesec do zadnjega dne v mesecu 
in se jih nato obravnava po dospelosti 
do porabe sredstev po 8. členu Pravil-
nika o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
občini Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 
2/04). Nepopolne vloge se zavrže. Vlo-
ge je treba dostaviti osebno ali poslati 
priporočeno na naslov: Občina Bovec, 
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec s 
pripisom: “Vloga – kmetijstvo”.
Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

POZIV K ODDAJI VLOG
za sofinanciranja ohranjanja 
in razvoja malega gospodar-
stva in turizma ter vzpodbu-
janje projektov inovacij
Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 1. 
6. 2006, v skladu s 7. členom Pravilni-
ka o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj malega gospodarstva 
in turizma ter vzpodbujanje projektov 
inovacij v občini Bovec (UG št. 7/04), 
Občina Bovec poziva vse upravičence 
do sredstev po ukrepih 2. A (1 – 6)  k 
oddaji vlog za:
2.1  nakup, urejanje in opremljanje ze-

mljišč za poslovne namene vključ-
no s pridobivanjem projektne doku-
mentacije za gradnjo poslovnih 
prostorov,

2.2  nakup, graditev, adaptacijo poslov-
  nih prostorov,
2.3  nakup opreme – osnovnih sred-

stev,
2.4  posodobitev obstoječih proizvodnih

in storitvenih kapacitet,
2.5  uvajanje novih proizvodnih in stori-
  tvenih kapacitet,
2.6  stroške nematerialnih investicij (na-

kup patentov, licenc, know-how, 
nepatentirano tehnično znanje).

1. Pogoji za sofinanciranje 
Na javni poziv se lahko prijavijo subjek-
ti iz 4. člena Pravilnika. 
Sredstva se dodeljujejo prosilcem, ki 
izpolnjujejo najmanj dva od kriterijev iz 
8. člena Pravilnika. 

Upravičene stroške teh ukrepov se so-
financira le, če investicija ne presega 
vrednosti 2 mio SIT (z DDV). 
Nepovratna sredstva se dodeljuje iz-
ključno po izvedeni naložbi/storitvi. In-
vesticija se mora ohraniti v občini vsaj 5 
let po njenem zaključku.
Obvezna dokumentacija vloge je nave-
dena v Pogojih za sofinanciranje pri 
ukrepih 2.A (2.1 – 2.7) v 11. členu Pra-
vilnika.

2. Višina sofinanciranja
Dodeli se do 15 % upravičenih stroškov 
za majhna podjetja, samostojne podje-
tnike posameznike in sobodajalce ter 
do 7,5 % upravičenih stroškov za sre-
dnja podjetja. 

3. Upravičeni stroški so stroški upra-
vičenih namenov. Med upravičene stro-
ške ne morejo spadati izdatki za nakup 
transportnih sredstev in opreme.
Pri ukrepu 2.2 se upošteva samo grad-
bene situacije in račune izvajalcev gra-
dnje/adaptacije poslovnih prostorov, in 
ne posameznih zbranih računov za 
gradbeni material. 
Pri ukrepu 2.3 je minimalna upravičena 
vrednost osnovnega sredstva 10.000 
SIT.  

4. Višina sredstev za te ukrepe v letu 
2006 je 2.550.000 SIT. 

5. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira 
vsak mesec do zadnjega dne v me-
secu, prvič do 31. 8. 2006 in se jih 
nato obravnava po dospelosti do pora-
be sredstev po 9. členu Pravilnika. 
Nepopolne vloge se zavrže. Vlogo je 
treba dostaviti osebno ali poslati (pripo-
ročeno) na naslov: Občina Bovec, Trg 
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in jo 

označiti: “Vloga na javni poziv – malo 
gospodarstvo”. 

Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 1. 
6. 2006, v skladu s 7. členom Pravilni-
ka o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj malega gospodarstva 
in turizma ter vzpodbujanje projektov 
inovacij v občini Bovec (UG št. 7/04), 
Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje odpiranja 
novih zaposlitev (ukrep 2.8)
1. Namen ukrepa: vzpodbujanje odpi-
ranja novih zaposlitev.

2. Pogoji sofinanciranja
Upravičenci do koriščenja tega ukrepa 
so navedeni v 4. členu Pravilnika.
Novo zaposlitev/samozaposlitev se do-
kazuje z obrazcem potrdila o prijavi za 
pokojninsko in invalidsko ter zdravstve-
no zavarovanje (M1, M2).
Novo odprte zaposlitve in samozaposli-
tve morajo obstajati vsaj 5 let po prejeti 
pomoči za ta namen. Izpolnjevanje kri-
terija novih zaposlitev se ugotavlja na 
podlagi dodatnih zaposlitev v podjetju v 
primerjavi s povprečjem preteklih 12 
mesecev. 
Sredstva se dodeljujejo prosilcem, ki 
izpolnjujejo najmanj dva od kriterijev iz 
8. člena Pravilnika. 

3. Prednostni kriteriji
Poleg določb iz 8. člena Pravilnika se 
nepovratna sredstva prednostno dode-
ljujejo za zaposlitev oseb s stalnim biva-

Javni razpisi

Utrinki

jeli pa so jih Vlado Valentinuzzi, 
Pavle Taljat, Berti Kavčič in Remo 
Costantini. Spomnili so se vseh do-
sedanjih predsednikov, med kateri-
mi so Stane Kovačič, Dušan Ta-
ljat, Miloš Batistuta, Stojan Do-
bravec in sedanji predsednik Bojan 
Kavčič. Prav tako niso pozabili na 
svoje zveste sponzorje, že prej pa 
so na grobove preminulih pomemb-
nih članov položili vence. Predstavili 
so tudi novo himno NK Tolmin, kate-
re avtor je Leon Oblak, izvaja pa jo 
duet Johnny Bravo s spremljevalni-
mi glasovi. Nogometni dan se je v 
noč prevesil z družabnim srečanjem 
ob glasbeni spremljavi iste zasedbe. 

V ponedeljek, 3. julija, so se člani 
NK Tolmin ponovno zbrali – tokrat 
na volilnem občnem zboru, na kate-
rega je bilo vabljenih okoli 20 članov 
kluba oziroma kandidatov za nov 
upravni odbor (UO). Pod vodstvom 
delovnega predsedstva so bile ko-
rektno izpeljane vse točke dnevnega 

reda, vključno z zahtevanimi poročili 
sedanjih organov kluba, razrešitvijo 
sedanjega in izvolitvijo novega vod-
stva kluba. Največja sprememba se 
nanaša prav na samo vodstvo. Do-
sedanji predsednik Bojan Kavčič je 
namreč prevzel vlogo predsednika 
Nadzornega odbora kluba, med-
tem ko je mesto predsednika kluba 
zasedel dosedanji trener članskega 
moštva Mitja Taljat.  Ta je med dru-
gim povedal, da bo novo vodstvo 
skušalo v čim krajšem času obrav-
navati v tem trenutku najpomemb-
nejše zadeve ter hkrati pripraviti pro-
gram dela za naslednjo sezono in 
sezone, ki sledijo. Ob tem pa še do-
daja, da ga “veseli dejstvo, da bo 
vseh devet dosedanjih članov UO 
v takšni ali drugačni obliki še na-
prej sodelovalo s klubom, v vod-
stvene organe kluba pa so se 
vključili še nekateri novi člani”.

Špela Kranjc

[PORTNO IN 
REKREACIJSKO OBARVAN 
KONEC TEDNA
Bovec –  Lokalna turistična orga-
nizacija (LTO) Bovec in agencija 
Outdoor Freaks sta med 2. in 4. 
junijem v Bovcu organizirala s špor-
tno-rekreacijskimi prireditvami obar-
van konec tedna. Za bazni štab pri-
reditve je veljala spodnja postaja 
gondolske žičnice Kanin, od koder 
so se lahko obiskovalci podali na 
različne dejavnosti, razpršene po 
vsej bovški dolini. Prvi Outdoor festi-
val je ponujal predstavitve številnih 
športnih aktivnosti (pohodništvo, 
gorsko kolesarstvo, kajakaštvo 
predstavitev kite-boarding oziroma 
kitinga na travnati podlagi s terenski-
mi rolkami …), ki so se odvijale na 
prostem, v naravi ter so sovpadale z 
že obstoječo ponudbo športnih ak-
tivnosti na Bovškem. 

Za kolesarje so organizatorji poskr-
beli z vodenimi turami po različnih 
kolesarskih poteh ter s poučeva-
njem tehnik v gorskem kolesarjenju, 
ki so jih izvajali v MTB parku Kanin. 
Prav omenjeni park Kanin je s svoji-
mi 600 metri razburljivega spusta 
privabil največ adrenalina željnih. Po 
tukajšnji progi se je v nedeljo prvič 
spustil tudi državni prvak v spustu 
Luka Novak, ki je progo komentiral 
kot “dobro, divjo in skalnato; le v 
zgornjem delu se na njej najde ne-
kaj zemlje. Tudi leseni objekti, si-
cer meni ne najljubši, so mi tu 
všeč, saj se jih da prevoziti tekoče 
in hitro”. 

V nedeljo so izvedli tudi amatersko 
tekmo v disciplini Kajak cross, ki je 
postregla z izjemno atraktivnostjo. 
Gre za tekmovanje, kjer se več kaja-
kašev (trije ali štirje) sočasno spusti-
jo po brzicah. Tekmuje se po siste-
mu izpadanja, najhitrejši pa se uvr-
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liščem na območju občine Bovec ter za 
zaposlovanje visoko kvalificiranega ka-
dra. 

4. Višina sofinanciranja
Nepovratna vzpodbuda se lahko dode-
li v višini do 15 % stroškov bruto plač za 
dveletno obdobje za ustrezno tarifno 
skupino. 

5. Upravičeni stroški so stroški bruto 
plač ustrezne tarifne skupine novozapo-
slenega oz. samozaposlenega.
Višina sredstev za ta ukrep v letu 2006 
je 800.000 SIT.

6. Posebni pogoji
Medsebojne pravice in obveznosti kori-
stnika sredstev in Občine Bovec se 
uredijo s pogodbo.

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira do 
30. 10. 2006 do 12. ure. Po izteku 
roka jih obravnava imenovana komisija 
v skladu z 9. členom Pravilnika. Vlogo 
je treba dostaviti osebno ali poslati (pri-
poročeno) v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec in jo označiti: “Vloga na 
javni razpis – zaposlovanje” s pripi-
som NE ODPIRAJ!. 

Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

POZIV K ODDAJI VLOG
Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 1. 
6. 2006, v skladu s 7. členom Pravilni-
ka o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj malega gospodarstva 
in turizma ter vzpodbujanje projektov 
inovacij v občini Bovec (UG št. 7/04), 

Občina Bovec poziva vse upravičence 
do sredstev k oddaji vlog za 

sofinanciranje pridobitve 
standardov kakovosti (ukrep 
2.9).
1. Namen ukrepa je vzpodbujanje pri-
dobivanja sistemov kakovosti. 

2. Pogoji: Osnovni pogoji so navedeni 
v 4. členu Pravilnika. Podlaga za upra-
vičenost stroškov je že realizirana prido-
bitev standardov kakovosti. Obravnava-
jo se samo popolne vloge, oddane v 
skladu z razpisnimi pogoji za standarde 
kakovosti, pridobljene v tekočem letu.  

3. Prednostni kriteriji: po 8. členu 
tega pravilnika.

4. Višina sofinanciranja:  do 40 % 
upravičenih stroškov. 

5. Upravičeni stroški: stroški pridobi-
vanja potrdil o sistemu kakovosti po 
standardih ISO 9001, 2000, ISO 
14000, EN 45000, oznake CE in dru-
gih mednarodno priznanih sistemov 
kakovosti ter stroški recertifikacije. 
Višina sredstev za ta ukrep v letu 2006 
je 150.000 SIT. 

6. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira 
vsak mesec do zadnjega dne v me-
secu, prvič do 31. 8. 2006 in se jih 
nato obravnava po dospelosti do pora-
be sredstev po 9. členu Pravilnika. 
Nepopolne vloge se zavrže. Vlogo je 
treba dostaviti osebno ali poslati (pripo-
ročeno) na naslov: Občina Bovec, Trg 
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in jo 
označiti: “Vloga na javni poziv – stan-
dardi kakovosti”. 
Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 1. 
6. 2006, v skladu s 7. členom Pravilni-
ka o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj malega gospodarstva 
in turizma ter vzpodbujanje projektov 
inovacij v občini Bovec (UG št. 7/04), 
Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje strokovne-
ga izobra`evanja in usposa-
bljanja (ukrep 2.10)
1. Namen ukrepa: vzpodbujanje stro-
kovnega izobraževanja in usposabljanja 
za pridobitev strokovnih znanj po verifi-
ciranih programih ter pridobivanje teo-
retičnega in praktičnega znanja, upora-
bljivega na sedanjem oziroma priho-
dnjem delovnem mestu zaposlenega v 
podjetju, ki je koristnik pomoči oziroma 
nosilec dejavnosti. 

2. Pogoji: Upravičenci do oddaje vloge 
za ta ukrep so navedeni v 4. členu Pra-
vilnika. V vlogi je obvezna navedba ude-
ležencev ter programov izobraževanja 
in usposabljanja. 

3. Obvezni kriteriji: po 8. členu Pravil-
nika, in sicer: 1. prosilci morajo vlagati 
v strokovno izobraževanje in usposablja-
nje, 2. prosilci morajo vlagati v dvig ka-
kovosti proizvodov in storitev.

4. Višina sofinanciranja: Vzpodbudo 
se dodeli v višini do 30 % upravičenih 
stroškov. Občina bo subvencionirala 
šolnine oziroma kotizacije ter s tem po-
vezane potne stroške kandidatom, ki so 
lahko že vpisani v izobraževalni program, 
za tekoče leto. 

5. Upravičeni stroški: kotizacija, šol-
nina, potni stroški.
Višina sredstev za ta ukrep v letu 2006 
je 300.000 SIT. 

6. Posebni pogoji:
Medsebojne pravice in obveznosti kori-
stnika sredstev in Občine Bovec, v ko-
likor izobraževanje/usposabljanje še ni 
zaključeno, se uredijo s pogodbo.
V primeru, da prejemnik namenskih sred-
stev ne izkoristi do konca proračunske-
ga leta, za katerega so mu dodeljena, 
izgubi pravico do njihovega korišče-
nja.

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira do 
30. 11. 2006 do 12.00. Po izteku ro-
ka jih obravnava imenovana komisija v 
skladu z 9. členom Pravilnika. Vlogo je 
treba dostaviti osebno ali poslati (pripo-
ročeno) v zaprti kuverti na naslov: Ob-
čina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec in jo označiti: “Vloga na 
javni razpis – izobraževanje” s pripi-
som NE ODPIRAJ!. 

Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

POZIV K ODDAJI VLOG
Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 1. 
6. 2006, v skladu s 7. členom Pravilni-
ka o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj malega gospodarstva 
in turizma ter vzpodbujanje projektov 
inovacij v občini Bovec (UG št. 7/04), 
Občina Bovec poziva vse upravičence 
do sredstev k oddaji vlog za 

promocijo izdelkov in stori-
tev (ukrep 2.12).
1. Namen ukrepa: Nepovratne vzpod-
bude se namenijo za sodelovanje po-
djetij in podjetnikov, vključno s turistič-
nimi ponudniki, na sejmih doma in v 
tujini, da se predstavijo potencialnim 
kupcem z izdelki in storitvami.  

2. Pogoji: Osnovni pogoji so navedeni 
v 4. členu Pravilnika. Podlaga za upra-
vičenost stroškov sta predložen račun 
o plačilu najema oz. zakupa, račun o 
plačilu stroškov promocijskega materi-
ala in izdelkov ter obratovalni čas sej-
ma.  

3. Obvezni kriteriji: po 8. členu tega 
pravilnika, in sicer: 1. prosilci morajo 
vlagati v dejavnosti, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo, turizmom in storitvami pro-
izvodnega značaja, 2. prosilci morajo 
vlagati v dejavnosti oziroma programe, 
ki so energetsko varčni in ne onesnažu-
jejo okolja, 3. prosilci morajo vlagati v 
promocijo izdelkov in storitev.

4. Višina sofinanciranja: do 200.000 
SIT za izvedeno aktivnost na upravičen-
ca na leto v Sloveniji in do 250.000 SIT 
za izvedeno aktivnost na upravičenca na 
leto v tujini, v obeh primerih pa največ 
do 50 % upravičenih stroškov. 

5. Upravičeni stroški: stroški najetja, 

Utrinki

stijo v naslednji krog; vse dokler ne 
dobijo zmagovalca. Tekmovanje je 
potekalo na ozkem odseku reke So-
če, ki ga domačini poznajo po ime-
nu Pri bunkerjih (Lepena). Omenje-
no območje tekmovalcem res ni do-
puščalo veliko možnosti za prehite-
vanje, so pa zato ozki prehodi tek-
movanje naredili še bolj zanimivo in 
napeto. Tekme se je udeležilo 16 
kajakašev iz Slovenije in tujine.  

Na bovškem letališču pa so med 
drugim predstavili še kiting, za naše 
kraje relativno novo obliko športne 
rekreacije, ki temelji na izkoriščanju 
vetra. Osnovni rekviziti za izvajanje 
omenjenega športa je padalo, ki je 
posebej prirejeno za to zvrst, in se-
veda čim večja površina, po kateri 
se lahko s pomočjo surfa (po morju) 
oziroma rolke (po pesku, travi, sne-
gu, ledu ...) podite naokrog in uživa-
te.
Besedilo in foto: Peter Domevšček

“KAJAK CROSS” – V nedeljo, 4. junija, so organizatorji LTO Bovec in agencija Outdoor Fre-
aks  izpeljali amatersko tekmo v disciplini “Kajak cross”, ki je radovednežem, zbranim v ozki 
soteski Soče, postregla z izjemno atraktivnostjo. Gre za tekmovanje, kjer se več kajakašev 
(trije ali štirje) sočasno spustijo po brzicah.
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RAZPIS ZA ODKUP 
STANOVANJA

1. Povabilo k oddaji ponudbe
Občina Tolmin kupi stanovanje v Tolmi-
nu, na Mostu na Soči ali v njuni okolici. 
Aktualna so tudi trenutno nevseljiva, 
starejša stanovanja, ki jih je pred vseli-
tvijo treba dokončati ali obnoviti. Ponu-
dnike stanovanj vabimo, da svoje po-
nudbe oddajo na Občino Tolmin najka-
sneje do petka, 15. 9. 2006, do 
14.00 ure. Oddajo jih lahko osebno v 
glavni pisarni ali v pisarni svetovalca za 
stanovanjsko gospodarstvo in CZ ali jih 
pošljejo po pošti na naslov: Občina Tol-
min, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

2. Navodila ponudnikom stanovanja 
za izdelavo ponudbe
Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:
• ceno, po kateri ponudnik stanova- 
 nje prodaja,
• opis in skico stanovanja z navedbo

celotne površine stanovanja in povr-
šine posameznih prostorov;

• navedbo drugih značilnosti stano-
vanja, kot so starost, lega, dostop-
nost, stanje (npr. vseljivost, potreba 
po predhodni adaptaciji, instalacije, 
priključki ipd.),

• dokazilo o lastništvu (izpisek iz zem- 
ljiške knjige) in

• izjavo, da je stanovanje prosto vseh 
bremen.

3. Kriteriji za izbiro stanovanja
1. nižja cena glede na ocenjeno dejan-
sko vrednost stanovanja (po potrebi bo 
ponujena cena preverjena z naknadno 
cenitvijo sodnega cenilca),
2. funkcionalnost oziroma struktura sta-
novanja (razpored in velikost prosto-
rov),
3. lokacija (prednost imajo stanovanja v 
Tolminu, nato na Mostu na Soči in na-
zadnje v njuni bližnji okolici),
4. dostopnost in
5. stanje stanovanja (vseljivost, potreba 
po dodatnih vlaganjih).
Opomba: Če med ponujenimi stanova-
nji nobeno ne bo ustrezalo pogojem, si 
Občina pridržuje pravico, da ne sprejme 
nobene ponudbe.

Jožef Uršič, svetovalec za stanovanjsko 
gospodarstvo in civilno zaščito ter Janja 
Bičič, vodja oddelka za gospodarstvo, 
negospodarstvo in finance

JAVNI RAZPISI 
OB^INE TOLMIN

postavitve in delovanja stojnice, stroški 
promocijskega materiala in izdelkov ter 
potni stroški aktivnih udeležencev pri 
prvi udeležbi na določenem sejmu.
Višina sredstev za ta ukrep v letu 2006 
je 250.000 SIT. 

6. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira 
vsak mesec do zadnjega dne v me-
secu, prvič do 31. 8. 2006 in se jih 
nato obravnava po dospelosti do pora-
be sredstev po 9. členu Pravilnika. 
Nepopolne vloge se zavrže. Vlogo je 
treba dostaviti osebno ali poslati (pripo-
ročeno) na naslov: Občina Bovec, Trg 
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in jo 
označiti: “Vloga na javni poziv – pro-
mocija”. 

Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 1. 
6. 2006, v skladu s 7. členom Pravilni-
ka o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj malega gospodarstva 
in turizma ter vzpodbujanje projektov 
inovacij v občini Bovec (UG št. 7/04), 
Občina Bovec objavlja

JAVNI NATE^AJ
za sofinanciranje podpornih 
programov malega gospo-
darstva in turizma (ukrep 
3.1)
1. Namen ukrepa: vzpodbujanje po-
nudbe in izvedbe podpornih programov 
malega gospodarstva in turizma, ki po-
zitivno vplivajo na gospodarski in turi-
stični razvoj območja. 

2. Pogoji: Upravičenci so navedeni v 4. 
členu Pravilnika, posebej za ta ukrep. 
Sredstva so namenjena izključno pro-
jektom, ki se izvajajo na območju občine 
Bovec, ali za razvojne potrebe, name-
njene spodbujanju razvoja malega go-
spodarstva in turizma v občini Bovec. 
Obravnavajo se samo popolne vloge, 
oddane v skladu z razpisnimi pogoji. 

3. Prednostni kriteriji: po 8. členu 
Pravilnika.

4. Višina sofinanciranja: do 30 % 
upravičenih stroškov. 

5. Upravičeni stroški: 
-  stroški organizacije izobraževalnih  
 programov ter strokovnih seminarjev,
-  stroški organizacije in izvedbe stro- 
 kovnih ekskurzij,
-  stroški organizacije skupnih nasto-

pov na sejmih in predstavitvah malega 
gospodarstva in turizma,

-  stroški projektov poslovne infra-
strukture,

-  stroški informacijske podpore pod- 
 jetništvu,
-  stroški razvojnih projektov, ki izbolj-

šujejo konkurenčno sposobnost ma-
lega gospodarstva in turizma,

-  stroški izvajanja podjetniških in turi- 

 stičnih krožkov. 
Višina sredstev za ta ukrep v letu 2006 
je 150.000 SIT. 

6. Posebni pogoji: Medsebojne pravi-
ce in obveznosti koristnika sredstev in 
Občine Bovec se v primeru še nereali-
ziranega podpornega programa uredijo 
s pogodbo. V primeru, da prejemnik 
namenskih sredstev ne izkoristi do kon-
ca proračunskega leta, za katerega so 
mu dodeljena, izgubi pravico do njiho-
vega koriščenja.

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira do 
30. 11. 2006 do 12.00. Po izteku ro-
ka jih obravnava imenovana komisija v 
skladu z 9. členom Pravilnika. Vlogo je 
treba dostaviti osebno ali poslati (pripo-
ročeno) v zaprti kuverti na naslov: Ob-
čina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec in jo označiti: “Vloga na 
javni razpis – podporni programi” s 
pripisom NE ODPIRAJ!. 

Danijel Krivec, župan občine Bovec

§ § § § § § § § § § § §

Na podlagi sklepa 32. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 1. 
6. 2006, v skladu s 7. členom Pravilni-
ka o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj malega gospodarstva 
in turizma ter vzpodbujanje projektov 
inovacij v občini Bovec (UG št. 7/04), 
Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov 
turisti~nih dru{tev (ukrep 3.3)
1. Namen ukrepa: pospeševanje de-
lovanja turističnih društev ter izvajanja 
njihovih letnih programov. 

2. Pogoji: Upravičenci do koriščenja so 
navedeni v 4. členu Pravilnika, posebej 
za ta ukrep. Za sofinanciranje dejavnosti 
morajo turistična društva izpolnjevati te 
osnovne pogoje:
-  da delujejo na območju občine Bo- 
 vec,
-  da so se registrirala po Zakonu o 

društvih vsaj v preteklem letu (za leto 
2006 Občinski svet Občine Bovec 
dopušča izjemo, da se lahko prijavi 
na razpis tudi novo turistično društvo 
Soča – Lepena),

-  da imajo urejeno evidenco o član-
stvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo v skladu z določili o regi-
straciji,

-  da imajo zagotovljene osnovne po-
goje za realizacijo načrtovanih pro-
gramov. 

Sredstva so namenjena izključno pro-
jektom, ki se izvajajo na območju občine 
Bovec, ali za razvojne potrebe, name-
njene spodbujanju razvoja turizma v 
občini Bovec. Obravnavajo se samo 
popolne vloge, oddane v skladu z raz-
pisnimi pogoji. Podlaga za upravičenost 
sofinanciranja je letni program turistič-

Javni razpisi

nega društva.

3. Merila in kriteriji: Pri izboru progra-
mov in projektov za sofinanciranje se 
upoštevajo ta merila in kriteriji:
1. Poročilo o delu preteklega leta do 5 
točk
2. Program dela za razpisano leto: 
-  aktivnosti za ohranjanje kulturne in  
 naravne dediščine, urejanje in var- 
 stvo okolja, lepšanje okolja do 20  
 točk
-  organiziranje in usklajevanje priredi- 
 tev do 20 točk
-  izvajanje promocijske in informativ- 
 ne dejavnosti v kraju do 10 točk
-  izvajanje ozaveščenosti prebivalstva  
 in mladine za delovanje na področju  
 turizma do 15 točk
-  projekti, ki povezujejo k skupni iz- 
 vedbi več turističnih in drugih druš- 
 tev ter drugih organizacij do 10 točk

Programi se ocenjujejo v skladu z meri-
li in kriteriji in ob upoštevanju specifič-
nosti posameznih programov. 

3. Število članov društva
-  do trideset članov do 5 točk
-  do petdeset članov do 10 točk
-  nad petdeset članov do 15 točk

4. Drugo – izobraževanje članov društva 
do 5 točk

5. Teritorialni princip do 20 točk
Pri tem merilu se upošteva razdroblje-
nost občine, pri čemer se za izhodišče 
vzame dokazljive tovrstne omejevalne 
faktorje v preteklem letu. Vsakega, ki je 
spoznan za upravičenega in merljivega, 

komisija oceni s točkami od 1 do 5.

4. Višina sofinanciranja: vrednost 
točke se določi v skladu s proračunski-
mi sredstvi za leto 2006. Višina sofinan-
ciranja posameznega programa je od-
visna od skupnega števila zbranih točk 
in vrednosti točke. 

5. Upravičeni stroški: stroški delova-
nja in izvedbe letnega programa turistič-
nega društva. 
Višina sredstev za ta ukrep v letu 2006 
je 5.000.000 SIT. 

6. Posebni pogoji: Medsebojne pravi-
ce in obveznosti koristnika sredstev in 
Občine Bovec se uredijo s pogodbo. V 
primeru, da prejemnik namenskih sred-
stev ne izkoristi do konca proračunske-
ga leta, za katerega so mu dodeljena, 
izgubi pravico do njihovega korišče-
nja.
Društva so dolžna do 31. 1. 2007 od-
dati letno poročilo o izvedbi programov 
z dokazili o izpolnitvi prevzetih obvezno-
sti. 

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira do 
31. 8. 2006 do 12.00. Po izteku roka 
jih obravnava imenovana komisija v skla-
du z 9. členom Pravilnika. Vlogo je treba 
dostaviti osebno ali poslati (priporoče-
no) v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec in jo označiti: “Vloga na javni 
razpis – programi turističnih društev” 
s pripisom NE ODPIRAJ!. 

Danijel Krivec, župan občine Bovec
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Datum Kraj Prireditev Informacije

30. 7. do 5. 8.

3. 8. (20.30)

4. 8. (21.00)

5. 8.

5. 8. (10.00)

5. 8. (11.00)

5. 8. (19.00)

5. 8. (21.00)

6. 8.

10. 8. (20.30)

11. 8. (21.00)

11. 8. (21.00)

11. do 12. 8.

12. 8. (11.00)

12. 8. (17.00)

12. 8. (21.00)

13. 8.

15. 8.

24. 8. (9:00)

24. 8. (20.30)

26. 8.

26. 8. (10.00) 

26. 8.

26. 8. do 1. 9.

26. 8. (20.00)

26. 8. 

27. 8. (8.00)

27. 8.

2. 9. (9.00)

2. 9.

2. in 3. 9.

2. do 9. 9.

2. do 11. 9.

2. 9. (20.30)

TOLMIN, Sotočje

BOVEC, Bovški trg

TRDNJAVA KLUŽE

STRŽIŠČE

BOVEC, Bovški trg

BOVEC, pred hotelom Alp

BOVEC

TRDNJAVA KLUŽE

VISOKA PONCA

BOVEC, Bovški trg

TRDNJAVA KLUŽE

TOLMIN, Sotočje

PONIKVE

BOVEC, pred hotelom Alp

TRDNJAVA KLUŽE

TRDNJAVA KLUŽE

JEZERSKI STOG

MOST NA SOČI

KOČA PRI IZVIRU SOČE

BOVEC, Bovški trg

STRMA PEČ

LOG POD MANGARTOM–
MANGART 

KUK

KOBALA

TOLMIN, pri fontani

SRPENICA

MATAJUR

PEČINE

PODBRDO–ČRNA PRST

KOBARID

DOLOMITI

KOBALA

BOVEC, Bovški trg

BOVEC, Bovški trg

Kreativni tabor Sajeta – Delavnice in koncerti  

Bovški četrtkovi večeri

Mikeški kabaret 3 v izvedbi Gledališča Virovitica

Spominski pohod po poteh Vinka Kobala

Darilni sejem

Otroška glasbena predstava Makro skače v izvedbi 
Glasbenega gledališča Melite Osojnik

Gasilska veselica

Koncert Mikeških tamburašev

Vzpon na Visoko Ponco – Zelo zahtevna tura, vodita S. Gorjup in 
V. Černigoj

Bovški četrtkovi večeri

Drama Newyorški maraton v izvedbi Gledališča Incerto, CSS 
Stalno gledališče inovacij FVG

Koncert zasedbe Eclipse z repertoarjem znamenite skupine Pink 
Floyd

21. tradicionalni nogometni turnir Ponikve 2006, v soboto 
zabava s Čuki

Lutkovna predstava za otroke Mehurčki in lutke v izvedbi 
skupine La Compagnia del Teatro Itagnolo

Odprtje razstave Vivilforte II

Večer afriške glasbe in plesa v izvedbi skupine Lafi

Pohod na Jezerski Stog – Zahtevna tura, vodi Ž. Rovšček

Kolesarski in tekaški vzpon na Široko

Strokovno vodeni izlet po najstarejši učni poti triglavskega 
narodnega parka

Bovški četrtkovi večeri

Pohod na Strmo peč – Zelo zahtevna tura, vodi S. Boljat

Kolesarski vzpon na Mangart

Kegljanje

XC Hungarian open

Koncert vokalne skupine Snežet ob 5. obletnici delovanja

24. tradicionalni mednarodni nočni turnir v košarki

Pohod prijateljstva na Matajur – 8h: zbor na Livku; 8.15: kratek 
kulturni program; 9h: pohod na Matajur; 12h: sveta maša na vrhu 
Matajurja; 14h: družabno srečanje v koči beneških Slovencev pod 
vrhom Matajurja

Pozdrav jeseni

13. gorski tek na Črno prst – Start v Podbrdu na nadmorski višini 
500 m, cilj na Črni prsti na nadmorski višini 1844 m

20 let Barbarose

Pohod v Dolomite – Zelo zahtevna tura, vodi M. Brešan

PWC Tolmin open 2006

Evropsko prvenstvo v dami Bovec 2006 (odprtje 2. 9. ob 20.00)

Koncert skupine Terrafolk

www.sajeta.org

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

041-200-390, 051-361-070, 
05/ 38-86-758

TD Podbrdo: 041-837-551

Društvo bovških žena: 05/ 38-86-259

041-200-390, 051-361-070, 
05/ 38-86-758

041-200-390, 051-361-070, 
05/ 38-86-758

PD Tolmin, čet. 17h–19h: 
05/ 38-83-211

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

041-200-390, 051-361-070, 
05/ 38-86-758

Mladinsko društvo Umica

Dejan Murovec: 031-659-218

041-200-390, 051-361-070, 
05/ 38-86-758

041-200-390, 051-361-070, 
05/ 38-86-758

PD Tolmin, čet. 17h–19h: 
05/ 38-83-211

Tur. kmetija Široko in TD Most na Soči

Trenta TNP: 05/ 38-89-330

05/ 38-96-444, 05/ 38-41-919

PD Tolmin, čet. 17h–19h: 
05/ 38-83-211

Stane Mlekuž: 041-571-225

CB RK: 051-302-616

Sergej Čujec: 041-808-729

Nejc Borovničar: 041-872-936

Stane Mlekuž: 041-571-225

N.Si Nova Slovenija, RO Gornje 
Posočje in Idrijce: 05/ 38-10-306, 
051-420-290

TD: 031-452-788

PD Podbrdo, Tomaž Štenkler: 
041-468-469 

PD Tolmin, čet. 17h–19h: 05/ 38-
83-211

Sergej Čujec: 041-808-729

05/ 38-96-444, 05/ 38-41-919

05/ 38-96-444, 05/ 38-41-919

Koledar prireditev

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