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Pozdravljeni, 
tokrat se vam oglašam z razgledni-

co iz prečudovite doline onkraj Itali-
je, kamor sem prispela pred časom. 
Naj omenim, da je bila sicer pot od 
železniške postaje do prvega naselja, 
ki se menda ponaša s pestro železno-
dobno zgodovino, sicer precej viju-
gasta in bi lahko marsikomu povzro-
čila slabost, a k sreči sem takšnih 
ovinkov vajena, tako da večjih težav 
na poti ni bilo. Tudi vreme je te dni 
krasno – zadnjič je sicer malce piha-
la burja, a ne hudo; ravno toliko, da 
je živo srebro s tiste pasje poletne 
vročine padlo na temperaturo, ki se 
spodobi za normalno poletje. 

Skratka, sobo sem dobila v dolgi 
pritlični hiši v središču mesta. V nje-
ni neposredni bližini je velik športni 
park z različnimi igrišči (za tenis, 
nogomet na travi, odbojko na pesku, 
košarko …) in tekaškimi stezami, 
pred dnevi pa sem opazovala, kako 
so tu pristajali tudi jadralni padalci. 
Park stoji za mestnim muzejem, ki 
so mi ga priporočili tudi na tukaj-
šnjem turistično-informacijskem cen-
tru. Če bo v petek, kot je to napove-
dano, deževalo, ga bom morda obi-
skala že takrat. Sicer pa imam obču-
tek, da se bom v teh poletnih dneh 
raje zadrževala v senci mogočne kro-
šnje 31 metrov visokega drevesa, ki 
so ga tu menda posadili okoli leta 

1700 in katerega premer debla meri 
502 cm. Morda pa bom v tem času 
zbrala tudi dovolj poguma in se v 
bližnji športni agenciji prijavila na 
soteskanje ali hidrospeed – na čolnar-
jenju oziroma raftingu sem že bila in 
tudi svoje plezalne sposobnosti v bli-
žnjem adrenalinskem parku sem že 
preizkušala. 

Aha, prej sem omenila sobo, pa 
sem potem v mislih nekoliko zašla. 
Če se vrnem, naj povem, da so mi do-
delili zadnjo sobo na koncu hodnika 
– številka 60 – in da je kot nalašč za-
me. Je ravno prav velika, prijetna, sve-
tla in v popoldanskem času obsijana 
s soncem. Če se usedem za mizo in 
se ozrem skozi okno, se mi pogled 
ustavi na bližnjem hribu, ki se na 
severozahodu razteza vzdolž doline; 
lep razgled mi kvarijo le posušene 
“pleve”, ki kot žice štrlijo iz žlebov 
bližnje trgovine. Sicer pa priznam, da 
se tu počutim že precej domače. Kli-
ma sicer ni nameščena v sobi, kar je 
morda še bolje, ker ne piha po meni, 
je pa zato nameščena na steni hodni-
ka tik ob moji sobi, tako da lahko, 
kadar je prevroče, za nekaj časa od-
prem vrata in zrak v sobi že v nekaj 
minutah postane bolj znosen. 

Zadovoljna sem tudi s sobno strež-
bo – skoraj vsak dan me po kosilu 
čaka skodelica kave, ki jo popijem v 
družbi kolegov. Dva dni nazaj pa so 

mi poleg kave postregli še s sveže 
spečenim domačim kruhom s sonč-
ničnimi semeni in sezamom. V pri-
merjavi z Bajtovim koruznim, ki se 
kar sam topi v ustih in so mi ga po-
stregli že zadnjič, je Kravanjev kruh 
bolj sladek, zato bi se težko odločila, 
kateri je boljši. 

Preden pa mi zmanjka prostora za 
pisanje, naj se vam pohvalim še s 
tem, da lahko, verjeli ali ne, skoraj 
vsak dan opazujem Medvedovo gla-
vo. Prav zato sem za vas izbrala raz-
glednico s tovrstnim motivom, ki je 
nastala v sklopu študijskih krožkov 
Posoškega razvojnega centra in v 
sodelovanju s Kulturnim društvom 
slikarjev amaterjev Tolmin. Nanjo 
so v zgornji levi rob zapisali: “V ož-
jem delu korit Zadlaščice (pritok Tol-
minske) zagozden ledeniški balvan, 
ki je zaradi značilne oblike dobil ime 
Medvedova glava.”

Želim vam torej čim prijetnejše 
poletne dneve in vam pošiljam kup 
lepih pozdravov … 

P. S.: … morda pa ste le ugotovili, 
da iz moje pisarne. Je pač tako, da 
je poletje še vedno tu – tako kot jaz, 
dopusta pa še ni. In da ga bom lažje 
dočakala, sem si letos našla nekoliko 
drugačno preddopustniško tolažbo. 
Kdor še ni šel, lahko poskusi (deluje 
– preverjeno na lastni koži).
Vaša Tatjana

Utrinki

TRIJE ZLATI MATURANTJE
Zgornje Poso~je – Državni izpitni 
center je 17. julija objavil rezultate 
spomladanskega roka letošnje ma-
ture. Dijaki Gimnazije Tolmin so 
se tudi letos izkazali, saj je bilo med 
59 maturanti uspešnih kar 58, kar je 
z 98,3-odstotno uspešnostjo visoko 
nad državnim povprečjem. Na do-
poldanski podelitvi maturitetnih spri-
čeval so bili posebej bučnega apla-
vza deležni trije tolminski zlati matu-
ranti: Anton Žnidaršič, ki je dose-
gel vseh možnih 34 točk, Melita 
Rutar, ki je dobila le točko manj, in 

Andreja Pagon, ki je osvojila 31 
točk. 

Obenem se lahko Gimnazija Tolmin 
pohvali z imeni svojih dijakov na le-
stvici najuspešnejših slovenskih ma-
turantov po posameznih predmetih. 
Anton Žnidaršič in Melita Rutar sta 
dva od petih slovenskih dijakov, ki 
so dosegli vse možne točke pri ma-
turitetnem izpitu iz matematike na 
višji ravni uspešnosti. Poleg tega pa 
se lahko Žnidaršič pohvali tudi s 
100 odstotnim dosežkom točk na 
maturitetnem izpitu iz kemije. 
Branka Hrast Debeljak, profesorica 
matematike, Gimnazija Tolmin

TRIJE ZLATI MATURANTJE GIMNAZIJE 
TOLMIN (z leve proti desni): Melita Rutar, ki 
je na maturi dosegla 33 točk, Anton Žnidar-
šič, ki je s točko več osvojil vse možne toč-
ke, in Andreja Pagon, ki je osvojila 31 točk. 
Foto: Radovan Lipušček
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Koledar prireditev

Obi{~ite

 Informativni kotiček Centra 
za informiranje in poklicno sve-
tovanje (CIPS), kjer boste dobili 
pomoč pri odločitvah o nadalj-
njem šolanju, načrtovanju po-
klicne poti ter iskanju zaposlitve.

 Izpostavo Informacijskega sre-
dišča za izobraževanje odraslih 
(ISIO), kjer so vam na voljo in-

formacije o možnostih izobraže-
vanja za poklic, strokovno izpo-
polnjevanje in prosti čas.

 Točko za samostojno učenje 
(SSU), kjer vam ponujamo mo-
žnost samostojnega učenja tujih 
jezikov, uporabe računalnika in 
učne tehnologije za samostojno 
učenje, brezplačen dostop do in-

Poziv vsem zainteresiranim za izobra`evanja

Na Posoškem razvojnem centru 
(PRC) smo v letošnjem šolskem 
letu izvedli različne tečaje (jezi-
kovne in računalniške), s kateri-
mi bomo zaradi velikega pov-
praševanja jeseni skupaj z zuna-
njimi sodelavci tudi nadaljevali. 

V ta namen smo pripravili dva vpra-
šalnika (najdete ju na spletni stra-
ni: www.pososki-rc.si/44/96), ki se 
nanašata na vaše potrebe. Vse za-
interesirane vljudno prosimo, da 
nam izpolnjene vprašalnike vrnete 
na naslov: Posoški razvojni center, 

Ulica padlih borcev 1b, 5220 
Tolmin ali patricija.rejec@poso-
ski-rc.si. Če menite, da bi PRC 
lahko organiziral tudi druga 
usposabljanja, izpolnite tretji 
vprašalnik in ga vrnite na enega 
od zgoraj navedenih naslovov. 

Utrinki

terneta …

Poletni urnik: Tolmin: torek in 
sreda od 8. do 15. ure, Bovec: 
vsako drugo sredo (4. in 18. juli-
ja ter 1. in 22. avgusta) od 8. do 
13. ure.
Dodatne informacije dobite na 
tel. št.: 05/38-41-500 

MINISTER ZA 
GOSPODARSTVO OBISKAL 
GOSTOL � T. S. T.
^iginj – V okviru tradicionalnega 
srečanja gospodarstvenikov Primor-
ske je podjetje Gostol – T. S. T. 
obiskal minister za gospodarstvo 
Andrej Vizjak. Kasnejšega srečanja 
na Mostu na Soči so se udeležili tu-
di predstavniki Gospodarske zborni-
ce Slovenije (GZS), med njimi novi 
predsednik Zdenko Pavček in ge-
neralni direktor mag. Samo Hribar 
Milič, predstavniki lokalnega gospo-
darstva, Posoškega razvojnega 
centra ter Občine Bovec in Obči-
ne Tolmin. 

Direktor Gostola – T. S. T. Matej 
Koglot je ob ministrovem obisku 
predstavil podjetje, katerega zamet-
ki segajo v leto 1955, in goste po-
peljal skozi proizvodno halo. Podje-
tje je začelo delovati v Novi Gorici. 
Enota PE peskalna tehnika Tolmin je 
bila na sedanji lokaciji ustanovljena 

leta 1972. Današnjo obliko in ime 
Gostol – T. S. T. d.o.o. Tolmin pa je 
družba dobila dvajset let kasneje.

Podjetje se je prilagajalo razmeram 
na tržišču in šlo skozi več faz razvo-
ja. Danes zaposluje sto delavcev in 
je mednarodno uveljavljeno na po-
dročju peskalne tehnike. Proizvajajo 

stroje in naprave za površinsko ob-
delavo in zaščito kovin ter tehnolo-
ško zahtevnih zvarjencev. Kar 80 
odstotkov proizvodov gre na trge dr-
žav Evropske unije, nekdanje Jugo-
slavije in nekdanje Sovjetske zveze. 
Vseskozi iščejo tudi nove trge in vla-
gajo v razvoj. Pomembna prednost 

MINISTER ZA GOSPODARSTVO ANDREJ VIZJAK je v okviru tradicionalnega srečanja gospo-
darstvenikov Primorske obiskal tudi podjetje Gostol – T. S. T. Foto: Mateja Kutin
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JEZIKOVNI TE^AJI

Eno izmed poslanstev Posoškega razvojnega cen-

tra (PRC) – področja človeških virov je tudi dvigo-

vanje kakovosti jezikovnega izobraževanja v Zgor-

njem Posočju. Jeseni vam zato ponovno ponuja-

mo nekaj možnosti za učenje tujih jezikov:

1)  60-urne začetne tečaje 
 (cena posameznega tečaja je 175 evrov):

 – nemškega jezika,
 – italijanskega jezika in
 – angleškega jezika.

2)  50-urne nadaljevalne tečaje 

 (cena posameznega tečaja je 160 evrov):

 – nemškega jezika (obnovitveno-nadaljevalni),

 – italijanskega jezika in
 – angleškega jezika.

Tečaji bodo potekali v učilnici Posoškega razvoj-

nega centra, Ulica padlih borcev 1c v Tolminu.

Prijave zbiramo od 20. avgusta dalje na telefon: 

05/38-41-500 (Patricija Rejec in Tjaša Maurič).

Patricija Rejec

U^IMO SE SAMOSTOJNO
Središče za samostojno učenje (SSU), ki deluje v okviru programa Vseži-
vljenjsko učenje, ki ga izvaja Posoški razvojni center (PRC), zagotavlja orga-
nizirano samostojno učenje ob podpori mentorja in učnega gradiva. SSU 
je namenjen vsem ne glede na stopnjo znanja in starost, saj nudi dosto-
pnost in prosto izbiro vsebin, ki jih posameznik potrebuje.
Nudimo vam BREZPLAČNO:
• uporabo naslednjih programov in multimedijskih pripomočkov (PONS) za:
 – začetne jezikovne tečaje: italijanščine, nemščine, angleščine, francošči-
  ne in španščine;
 – nadaljevalne jezikovne tečaje: nemščine in angleščine;
• uporabo spletnega portala E-CAMPUS: www.cvzu-vita.si, kjer so dosto- 
 pni programi za učenje računalništva;
• uporabo računalnika za pisanje seminarskih nalog;
• brskanje po svetovnem spletu;
• uporabo elektronske pošte;
• individualno svetovanje.
    Postanite naš član in vsi programi vam bodo dostopni brezplačno.
Urnik:
• V času šolskih počitnic: 
 Tolmin – torek in četrtek: od 8. do 13. ure
 Bovec – 1. in 22. avgust: od 8. do 13. ure
• V času novega šolskega leta:
 Tolmin – torki in četrtki od 8. do 15. ure
 Bovec – sreda od 8. do 15. ure

Informacije: Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin. 
Telefon: 05/38-41-500 (Patricija Rejec, Cvetka Kavčič). 
E-pošta: info@pososki-rc.si.
Patricija Rejec

Utrinki

Gostola – T. S. T. je možnost izdela-
ve strojev po posebnih zahtevah 
kupca, saj njihovo delo temelji na 
dolgoletni tradiciji in izkušnjah ka-
dra. Poleg tega se lahko pohvalijo 
tudi z lastno blagovno znamko.

Po obisku podjetja se je minister 
Vizjak skupaj s Pavčkom in Hribar-
jem Miličem udeležil še tradicional-
nega srečanja gospodarstvenikov 
Primorske, ki so ga pripravili v okviru 
35. prireditve Noč na jezeru. Poleg 
njih so na letošnjem srečanju sode-
lovali tudi član uprave Raiffeisen 
Krekove banke Maribor Marko Kle-
menčič, direktorica GZS Območne 
zbornice za severno Primorsko Mir-
jam Božič, župan Občine Tolmin 
Uroš Brežan in župan MO Ljubljana 
Zoran Janković. Glavna tema so 
bile priložnosti slovenskega gospo-
darstva zaradi predsedovanja Slove-

nije EU. Vsi so se strinjali, da slo-
vensko predsedovanje Evropski 
skupnosti pomeni veliko priložnost 
za gospodarski razvoj države, ven-
dar bomo morali biti dejavni pred-
vsem sami.
Mateja Kutin in Špela Kranjc

@E 60 LET NA EVROPSKIH 
CESTAH
Poljubinj – Podjetje Avtoprevoz 
Tolmin je kot eden najstarejših pre-
voznikov v Sloveniji od svoje ustano-
vitve aprila 1947 do danes šlo skozi 
različna obdobja. 

Prvo obdobje do leta 1960 so za-
znamovali pretežno domača prevoz-
niška dejavnost in prvi začetki pre-
vozov v tujino, in sicer v Italijo. Do 
leta 1985 je sledilo obdobje izredno 
hitre rasti podjetja ter razširitev pre-
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Bodo Zgornje Poso~je obsodili na propad? 

Pogled naprej

@upani vseh treh poso{kih ob~in so sredi junija v tolminskem kinogledali{~u sklicali javno tribuno 
o predvideni pokrajinski ureditvi Slovenije. Kljub pestri debati so bili ob koncu razprave sodelujo~i 
soglasni � ~emu spreminjati ureditveni sistem, ~e pa ta funkcionira? Med njimi je bil tudi Zdravko 
Likar, na~elnik Upravne enote Tolmin. Zaradi njegovih dolgoletnih izku{enj s tega podro~ja smo ga 
povabili, da nam razkrije svoje razmi{ljanje na temo predvidene uvedbe pokrajin. (Uredništvo EPIcentra)

^ e bi na tehtnico postavili pred- 
 nosti in slabosti uvedbe po-
 krajin, bi se po mojem mne-

nju kazalec prav gotovo prej ali slej 
nagnil na stran slabosti. Slovenija je 
namreč tako majhna in obvladljiva, 
da bi lahko z okrepitvijo sedanjih 
razvojnih centrov in agencij opravili 
večino razvojnih nalog, ki so jih pri-
pravljavci zakona namenili pokraji-
nam. Trenutno pa vse kaže, kot da 
pripravljavci zakona ne morejo na-
polniti vsebine prihodnjih pokrajin, 
in zato vanjo tlačijo še državne pri-
stojnosti.

Trenutno stanje 
Republika Slovenija je po velikosti 

ozemlja in številu prebivalstva med 
najmanjšimi državami v Evropi in 
svetu. Z dograditvijo avtocestnega 
križa bo katerikoli kraj v državi do-
segljiv v nekaj urah. Še najtežje do-

stopno bo Zgornje Posočje. Upravna 
enota (UE) Tolmin, ki obsega občine 
Bovec, Kobarid in Tolmin, je teritori-
alno največja v Sloveniji, saj meri kar 
939 km2, kar predstavlja dvajsetino 
slovenskega ozemlja. Zanimivo je 
tudi to, da obsega trikrat večjo povr-
šino kot povprečna UE v Sloveniji in 
je celo večja kot dve predvideni po-

krajini. Je gorato in mejno območje, 
saj s kar 96 kilometri meji na Repu-
bliko Italijo. Naselja so razpršena in 
jih je 118. Območje sodi med demo-
grafsko ogrožena z najvišjo starostno 
strukturo v Sloveniji – indeks staranja 
prebivalstva po popisu iz leta 2002 je 
130, v nemestnih naseljih celo 135. 
Zato je nujno, da občanom zagota-

vljamo storitve čim bližje bivališču. 
Mnogokrat tudi z obiskom na domu.

Se bomo vrnili za 50 let nazaj?
Trenutno so UE najboljši del slo-

venske državne uprave, zato se ne-
hote sprašujem, ali je pametno raz-
bijati tisto, kar je najboljše, in se 
vračati 50 let nazaj – v čas okrajev, 
ki so se pokazali kot popolnoma ne-
ustrezni in velika cokla? Tedanji 
okraji so bili namreč nekakšna me-
šanica politične in upravne organiza-
cije, tako kot je sedaj to predvideno 
za pokrajine. Tudi število takratnih 
okrajev je za današnjo rabo zelo po-
učno. Leta 1955 je bilo ustanovljenih 
osem okrajev: Gorica, Koper, Kranj, 
Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ce-
lje in Murska Sobota, s spremembo 
zakona pa so leta 1962 nastali le štir-
je okraji, in sicer v Kopru, Ljubljani, 
Celju in Mariboru. In danes? Danes 

Utrinki

Zdravko Likar, na~elnik UE Tolmin, meni, da 
mora imeti Zgornje Poso~je v svoji prihodnji 
organiziranosti zaradi velikosti, obmejne lege, 
oddaljenosti od ve~jih sredi{~ in velikega 
dele`a starej{ega prebivalstva poseben status. 
Zato odlo~no podpira sklep Ob~inskega sveta 
Ob~ine Tolmin, ki zahteva razpis dr`avnega 
referenduma, na katerem bi se dr`avljani Re-
publike Slovenije lahko odlo~ali o tem, ali 
sploh `elimo imeti pokrajine. Prepri~an je, da 
gre za odlo~anje o veliko bolj pomembnem 

vpra{anju, kot smo se o razli~ni problematiki odlo~ali na nekaterih doslej 
`e izvedenih referendumih. Uredništvo EPIcentra. Foto: Jani Alič

vozov na celotno Evropo in Bližnji 
vzhod. Rast podjetja je bila ves čas 
tesno povezana z rastjo pomembnih 
slovenskih izvoznikov blaga na osno-
vi dolgoročnega sodelovanja. Po le-
tu 1985 je kot posledica splošne 
ekonomske krize nastopilo obdobje 
krize, ki je dosegla višek leta 1992. 
Sledilo je obdobje konsolidacije 
podjetja z reorganizacijo in prilago-
ditvijo novim tržnim razmeram. V 
podjetju je ves čas delovala tudi ser-
visna dejavnost za tovorna vozila, 
kasneje pa tudi za osebna vozila. 
Podjetje je v tem času po obsegu 
tovornega prometa zasedalo četrto 
mesto v prevozniški dejavnosti Slo-
venije in prvo po obsegu prevozov 
na italijanskem trgu. Dejavnost pre-
vozništva se je po strukturi z leti zelo 
spreminjala in danes zajema prete-
žni del prevozov v mednarodni špe-
diciji, manjši pa prevoz rinfuzo ce-

menta s cisternami in prevoz blaga z 
drugimi specialnimi nadgradnjami. 

Prelomno leto za podjetje je bilo leta 
2002, ko je večinski lastnik družbe 
postal Viator-Vektor. S to povezavo 
je bil izpeljan petletni sanacijski pro-
gam podjetja ter s pomočjo Sloven-
ske razvojne družbe tudi obnovi-
tev voznega parka in delni odpis sta-
rih dolgov. Sestavni del sanacije je 
bila tudi odprodaja dela dejavnosti 
servisiranja in prodaje osebnih vozil, 
organizirane v odvisni družbi PSC. V 
zadnjih letih se poslovanje družbe 
po obsegu in dejavnosti vedno bolj 
prilagaja trgu ter vključuje v celotno 
logistično dejavnost skupine Viator-
Vektor. Glede na znane težave v 
prevozniški dejavnosti iz leta v leto 
potekajo postopki racionalizacije 
poslovanja in prilagajanja zaposlova-
nja prevoznim zmogljivostim. Družba 

izpolnjuje strateški cilj, da ohranja 
pomemben položaj slovenskega 
prevoznika na evropskem trgu, in še 
posebej vodilnega po kakovosti in 
obsegu na italijanskem trgu. V tem 
okviru je zlasti pomembno dolgoroč-
no pogodbeno sodelovanje z neka-
terimi vodilnimi slovenskimi izvozniki 
in drugimi uspešnimi družbami.

Uspešno dolgoročno poslovanje na 
evropskem trgu, veliko izpeljanih ob-
sežnih in težavnih poslov tudi zunaj 
Evrope (na primer prevozi v Irak, 
prevozi etilena, dela na gradbiščih v 
Iraku, prevozi cementa v nekdanji 
Sovjetski zvezi, sodelovanje pri iz-
gradnji cest idr.) ter današnja organi-
zacija just in time odpreme za slo-
venske paradne izvoznike so omo-
gočile obstoj podjetja in njegovo 
prepoznavnost po kakovostnih stori-
tvah na širšem transportnem trgu.

Letošnjo 60-letnico podjetja smo 
obeležili predvsem delovno, in, kar 
je posebej razveseljivo, s posodobi-
tvijo voznega parka, ki bo izpeljana v 
okviru skupine Viator-Vektor. Ob tej 
priložnosti naj omenimo, da je pod-
jetje Avtoprevoz Tolmin v svoji pestri 
zgodovini vseskozi veliko vlagalo tu-
di v domače okolje s podporo špor-
tu in kulturi ter dejavnostim, poveza-
nim s cestnim prometom. Zlasti v pr-
vih 40 letih je z veliko delovno inten-
zivnostjo prek svojih zaposlenih za-
gotavljalo dober standard številnim 
družinam v Posočju. Danes nekaj 
manj kot 100 zaposlenih, ki so se 
prekalili v burnem razdobju zadnjih 
30 let, kljub težavnemu odrekanju v 
kriznem obdobju zadnjega desetle-
tja s ponosom zre na prehojeno 
60-letno zgodovino podjetja. 
Rado Taljat, direktor podjetja Avtopre-
voz d.d.
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pa je predlaganih kar štirinajst pokra-
jin! Neverjetno število, ki se dobese-
dno upira zdravemu razumu.

Zgledi ka`ejo
Doslej se politika v delo UE ni vti-

kala, bilo je podrejeno upravni stroki. 
S pokrajinsko organizacijo ter meša-
njem državnih in pokrajinskih pri-
stojnosti bo prav gotovo prihajalo do 
vmešavanja politike v strokovne od-
ločitve uprave, tega pa vsekakor ne 
gre odobravati. Zanimivo je tudi to, 
da nas na to opozarjajo upravitelji na 
italijanski strani. Pravijo, da so v Ita-
liji pokrajine popolnoma nepotrebne 
in povzročajo le velikanske stroške. 
Pokrajin je v Italiji vedno več: pred 
40 leti jih je bilo 92, danes pa se je 
njihovo število povečalo še za dva-
najst – skupaj torej že 104. To soča-
sno pomeni tudi 104 predsedniška in 
104 podpredsedniška mesta ter ogro-
mno pokrajinskih odbornikov, sveto-
valcev in uslužbencev. Poleg tega 
imajo Italijani še 8.102 občini in prav 
nobenega namena, da bi to število 

zmanjševali. Za razliko od naših so-
sedov pa so na Švedskem ravnali 
nasprotno in število občin zmanjšali 
s 1.037 na 272. Katero pot bomo torej 
ubrali Slovenci?

Brez upravne funkcije 
obsojeni na propad

Koncentracija pokrajinske oblasti 
v Kopru ali Novi Gorici bo povzroči-
la tudi koncentracijo visokoizobraže-
nih kadrov v središčih. Zagovorniki 
uvedbe pokrajin govorijo o “decen-
tralizaciji”. Decentralizacija? Le kako, 
če pa za manjša središča, kot je na 
primer Tolmin oziroma celotno Zgor-
nje Posočje, to pomeni dvojno cen-
tralizacijo: na eni strani ljubljansko, 
na drugi pa koprsko (ali goriško)? A 
to še ni vse. Izgubili bomo kakovo-
stna delovna mesta in pomembno 
upravno funkcijo. Raziskave v Avstri-
ji in Švici so pokazale, da mesta ozi-
roma območja, ki so izgubila uprav-
ne funkcije, začnejo nazadovati in 
propadati. Celo zelo hitreje, kot če se 
zaprejo podjetja in tovarne. 

Poseganje v prostor s stroko 
ali politiko?

Zato ne morem drugače, kot da 
zagovarjam dvotirni sistem: državna 
in pokrajinska uprava ter njune pri-
stojnosti naj bodo ločene. Tak način 
imajo tudi nekatere zahodne države, 
po katerih se tako radi zgledujemo. 
Dr. Janez Šmidovnik poudarja, da 
bi bila uvedba enotirnega sistema za 
državo preveč tvegana rešitev in uni-
čujoča za nastajajoče pokrajine. Pri-
stojnosti za izdajo upravnih dovoljenj 
naj ostanejo UE. Občine (in po pre-
dlaganem zakonu tudi pokrajine) so 
pristojne za pripravo in sprejem pro-
storskih aktov. Ti so podlaga za izda-
jo dovoljenj za posege v prostor in 
gradnjo, zato menim, da bi lahko 
prišlo do prevelikega političnega vpli-
va lokalne uprave pri poseganju v 
prostor. Vodenje raznih registrov na 
notranjih zadevah, kmetijstvu, gospo-
darstvu in na stanovanjskem podro-
čju je sedaj v pristojnosti države. Je 
enotno urejeno in ni nikakršne po-
trebe po prenosu teh registrov na 

Utrinki

pokrajino.

Ogro`ena enakost dr`avljanov
Na področju gospodarstva in kme-

tijstva smo komaj dodobra vzposta-
vili sisteme enotnih evidenc za celo-
tno državo (na primer spletni portal 
Vse na enem mestu: e-VEM, register 
kmetijskih gospodarstev: RKG), ka-
mor so se uspešno vključile tudi UE. 
Ravno zato se zdi spreminjanje sis-
tema, ki se je izkazal kot odličen, saj 
državljanom zagotavlja najboljšo in 
najbližjo dostopnost do upravnih sto-
ritev, popolnoma nesmiselno. Prenos 
teh nalog bi z različnim pristopom 
posameznih pokrajinskih uprav lah-
ko ogrozil enakost državljanov pred 
zakonom. Nastalo bo namreč štiri-
najst različnih sistemov namesto se-
danjega enotnega državnega sistema, 
ker državne pristojnosti preidejo v 
pristojnost pokrajine.

Finan~ne posledice vsekakor 
bodo

V obrazložitvi k zakonu piše, da 

PREBIVALCI SO S KLOROM 
NEZADOVOLJNI, KOMUNALA 
PA JE BREZ MO^I
Tolmin – Člani civilne iniciative 
Za zdravo vodo, ki združuje pred-
stavnike treh posoških občin, so s 
sodelovanjem Krajevne skupnosti 
Tolmin pripravili okroglo mizo z na-
slovom Kakšno vodo pijemo. Na 
njej so razpravljali o tistem, kar pre-
bivalce Posočja že dolgo moti. Po 
njihovem mnenju je namreč klorira-
nje vode na tem območju nepotreb-
no, saj bi bila njena kakovost boljša 
brez tega dodatka. 

Uporabniki vodovodov se jezijo na 
javno podjetje Komunala Tolmin, 
ki upravlja z vodovodnim omrežjem v 
občinah Tolmin, Kobarid in Bovec, 
češ da je dodajanje klora v njeni do-
meni. Direktor Berti Rutar pojasnju-
je, da mora njihovo podjetje delovati 
v skladu z veljavno zakonodajo in 
ima zato zvezane roke. Neoporečno 
vodo lahko po njegovih besedah do-
sežemo le s kloriranjem, in čeprav 
se količina klora sicer res razlikuje 
od pipe do pipe, redne meritve ka-
žejo, da vsebnost klora nikjer ni pre-
velika. Sodelavka Kristina Batič ga 
je dopolnila, da med letom redno 
vzorčijo vseh 49 vodovodnih siste-
mov, poleg notranjega nadzora pa 
so podvrženi še državnemu monito-
ringu. Podjetje upravlja z 250-kilo-
metrskim omrežjem, katerega ži-
vljenjska doba je 60 let. Po Rutarje-

vih besedah bi bolj kakovostno vodo 
zagotovili, če bi vsako leto zamenjali 
pet kilometrov omrežja, vendar zmo-
rejo posoške občine financirati le 
dva do tri kilometre. Vodovodno 
omrežje se že posodablja in se bo 
tudi v naslednjih letih.

Koordinatorka iniciative Maša Kla-
vora meni, da je “Pravilnik o pitni 
vodi predvsem pri določanju opo-
rečnosti vode zelo neživljenjski in 
presplošen”. V iniciativi ga želijo 
spremeniti tako, da bo služil v dob-

robit ljudi, zato predlagajo dodatno 
alineo, da je treba ugotoviti, ali so v 
oporečni vodi tudi patogene oziro-
ma našemu telesu škodljive bakteri-
je. Situacijo so pojasnili na primeru 
voda v Posočju, v katerih je prisotna 
bakterija Escherichia coli, ki ima 
58 sevov ali vrst, od katerih so le šti-
ri patogene oziroma zdravju škodlji-
ve. Sedanje analize kakovost vode 
ugotavljajo samo na osnovi prisotno-
sti bakterij v njej, ne zanima pa jih 
njihova (ne)škodljivost za naše 

zdravje.

Zdravnik Marijan Lazar je opomnil, 
da zdravstvo nima podatkov o mno-
žičnih hidričnih epidemijah v Poso-
čju v zadnjih dvajsetih letih. Zaveda 
se, da mora komunala glede na za-
konodajo prodajati neoporečno vo-
do in tam, kjer ni zagotovljena varna 
vodooskrba, kot ukrep izdati obve-
stilo o prekuhavanju. Vseeno se ve-
čina ljudi na teh območjih po Lazar-
jevih besedah tega ne drži in prav k 
tem “oporečnim” izvirom hodijo po 

O TEM, KAKŠNO VODO PIJEMO, SO NA POBUDO CIVILNE INICIATIVE ZA ZDRAVO VODO RAZPRAVLJALI POVABLJENI GOSTJE (od leve 
proti desni) – Anton Komat, samostojni ekolog in raziskovalec okolja, Marijan Lazar, zdravnik, Kristina Batič, zaposlena na Komunali Tolmin, 
Janko Humar, direktor LTO Sotočje, Jože Munih, raziskovalec zdravilnih voda, in Berti Rutar, direktor Komunale Tolmin.
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deva, potem bosta v primeru UE Tol-
min sedanja oddelek za kmetijstvo, 
gospodarstvo in občo upravo ter od-
delek za okolje in prostor v celoti 
prešla v pokrajinsko upravo. To po-
meni, da bi se moralo petnajst visoko 
izobraženih javnih uslužbencev iz 
UE preseliti v pokrajinsko upravo. Ta 
bo imela svoje službe na sedežu po-
krajine – torej v večjih središčih. Kaj 
bo potemtakem z dislociranimi služ-
bami na sedežih sedanjih UE? Kako 
bodo organizirane sedanje UE? Kaj 
od njih bo sploh še ostalo? Kako bo 
sistem sploh deloval? Itd. 

Bo dostopnost do upravnih 
storitev nespremenjena?

V 5. točki 14. člena Zakona o po-
krajinah je zapisano, da mora pokra-
jina zagotoviti opravljanje prenesenih 
nalog iz državne pristojnosti na na-
čin, s katerim se za prebivalce ne bo 
zmanjšala dostopnost do upravnih 
storitev. Pa smo spet tam, kjer ne 
želimo biti. Na papirju piše eno, re-
alnost pa se od teorije bistveno raz-

sprejem zakona ne bo imel finančnih 
posledic. Kar pa sploh ni res! Strošek 
bodo novi zaposleni, oprema prosto-
rov, prevozi na delo. Dodatni strošek 
bodo predstavljale tudi programske 
aplikacije, ki sedaj delujejo v zaklju-
čenem sistemu in vsebujejo tudi me-
hanizme nadzora. Z ustanovitvijo 
pokrajin bi se morale vse te aplikaci-
je nadgraditi. Kot vemo, pa država že 
sedaj nima denarja za delovanje sis-
temov, ki so bili uvedeni v zadnjih 
letih (MR – matični register; RSP – re-
gister stalnega prebivalstva; RT – re-
gister tujcev; RP – register potnih li-
stov; RD – register državljanstva; 
MRVL – register vozil). Vsekakor gre 
pričakovati, da bodo storitve dražje 
tudi za občane. Na to nas ponovno 
opozarjajo naši zahodni sosedje, ki 
so se jim izdatki pokrajin v obdobju 
od 2000 do 2004 povečali kar za 66 
odstotkov.

Kup nejasnih vpra{anj
Če bo Zakon o pokrajinah sprejet 

v taki obliki, kot se trenutno predvi-

likuje. Na primer: Kot že rečeno je 
tolminska UE največja v Sloveniji. 
Nekateri zaselki in vasi so do seda-
njega sedeža UE v Tolminu oddaljeni 
več kot 60 kilometrov. Primer zgre-
šene rešitve je bil pred leti izvršen 
prenos nalog, pristojnosti in zaposle-
nih s tolminske izpostave Davčne 
uprave RS v Novo Gorico. S tem se 
občani še vedno ne morejo sprijazni-
ti, saj so se storitve zanje izrazito 
poslabšale. Oddaja davčnih obrazcev 
in raznih poročil je sicer omogočena 
na izpostavah, vendar občani v stiku 
z uradno osebo pričakujejo več kot 
zgolj potrdilo, da so oddali doku-
ment. Prihajajo z mnogimi vprašanji 
o davčnih obveznostih z naslova de-
javnosti in drugih davčnih virov, na 
katera pa jim kadrovsko okleščene 
izpostave največkrat ne morejo odgo-
voriti. Sledi pošiljanje od vrat do vrat 
in v najmanj eno uro oddaljeno Novo 
Gorico. Sedaj imajo nekateri naši pre-
bivalci več kot 100 kilometrov do 
davčnega urada v Novi Gorici, zato 
zelo negodujejo in se pritožujejo. 

Upravičeno. Ravno zaradi tega tudi 
pri potencialnem prenosu pristojnosti 
z UE na pokrajinsko upravo obstaja 
bojazen, da se bodo zadeve ponovno 
prenašale na sedež prihodnjih pokra-
jin in bo tako negodovanje še večje 
– ponovno upravičeno, saj bi se v 
takem primeru kršilo omenjeni za-
kon.

Pod eno streho je ceneje
Ob tem pa bi želel poudariti še 

nekaj. Pred dvema letoma je bilo v 
Tolminu zgrajeno upravno središče, 
kjer so pod eno streho zbrane klasič-
ne državne službe: od UE do geodet-
ske in davčne uprave, inšpekcije ter 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. 
Stranke lahko tako vse zadeve opra-
vijo v skupni hiši. Gre za način, ki 
so ga uveljavile tudi nekatere druge 
evropske države, saj je za državljana 
kot tudi za samo državo bistveno 
cenejši, kot je bil poprej, ko so bile 
službe še raztresene na različnih lo-
kacijah po mestu. 
Zdravko Likar, načelnik UE Tolmin

Utrinki

vodo tudi tisti, ki jim doma skozi pi-
po priteče klorirana voda. 

Samostojni ekolog in raziskovalec 
okolja Anton Komat je opozoril, da 
je edina prednost klora njegova niz-
ka cena, sicer pa je nevaren – v ne-
katerih primerih (pranje zelenjave) 
celo kancerogen. Ker med tušira-
njem klor hlapi, moramo poskrbeti 
za prezračevanje. Kot je še dejal, je 
najbolj pomembno varovanje vodo-
zbirnih območij in ljudje se morajo 
zavedati, da h kontaminaciji na ne-
katerih območjih vodi že odvržena 
embalaža. Prav zato je treba v tem 
duhu izobraževati in vzgajati vse, ki 
imajo na teh površinah svoje intere-
se in dejavnosti. Kot je poudarila 
Batičeva, je Posočje problematično 
zaradi površinskih izvirov in prepu-
stnega kraškega terena, saj zato vo-
da nima samoočiščevalne sposob-
nosti.

Direktor LTO Sotočje Janko Humar 
meni, “da so pravilniki prezahtev-
ni, pretirani in narejeni za vsak slu-
čaj”. Dvomi v dobronamernost drža-
ve, saj se zaradi pravilnikov proda 
veliko ustekleničene vode, ki se z 
večino izvirov v Posočju, tako ime-
novani deželi žive vode, ne more pri-
merjati. Tega se zavedajo celo tujci, 
ki si želijo investirati v projekte za 
odvzem vode v njihove kraje. Razi-
skovalec zdravilnih voda Jože Mu-
nih dodaja, da sta ustekleničena in 
klorirana voda mrtvi, brez energijske 

informacije in brez organizmov, ki jih 
telo potrebuje za normalno delova-
nje. 

V civilni iniciativi Za zdravo vodo si 
želijo, da bi se jim pridružilo čim več 
prebivalcev Zgornjega Posočja, zato 
bodo podobne okrogle mize pripra-
vili tudi na Kobariškem in Bovškem. 
“Zahtevamo, da Zgornje Posočje 
obdrži ravnovesje med razvojem 
in ohranjanjem kakovostne nara-
ve,” so zaključili.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

IZVIR DICOVE VODE BO 
MO^NEJ[I
Klav`e – Med rekordnimi 29 obči-
nami, ki so se letos prijavile na raz-
pis Sklada za ohranjanje sloven-
skih voda, je bila na pobudo Turi-
stične zveze Gornjega Posočja 
(TZGP) tudi Občina Tolmin. Za ob-
novo zajetja – izvira Dicove vode v 
Klavžah – bo sklad, ki sta ga pred 
devetimi leti ustanovila poslovni 
sistem Helios in takratno Ministr-
stvo za okolje, prostor in energi-
jo, namenil 3.600 evrov, 1.000 ev-
rov bo zagotovila občina, razliko do 
slabih 7.300 evrov pa TZGP, Turi-
stično društvo (TD) Sopota Kne-
ža in krajani večinoma s prostovolj-
nim delom. Poleg tolminske občine 
bo sredstva prejelo še šest drugih 
slovenskih občin.

“Izvir Dicove vode je eden izmed 

izvirov, ki so vključeni v projekt 
TZGP Zdravilni vodni izviri kot turi-
stični produkt. Po nekaterih po-
datkih ta globinski izvir prihaja iz 
globine 700 metrov. Izdatnost vo-
de in njena temperatura sta kon-
stantni, zato jo uvrščamo med ta-

ko imenovane dobre vode, obe-
nem je izvir v vseh letnih časih 
enako močan,” izbor pojasnjuje 
predsednica TZGP Mojca Rutar. 
Ustno izročilo pravi, da naj bi vojaki 
med prvo svetovno vojno ugotavljali, 
da ob pitju Dicove vode ostajajo 
zdravi in čili. Vojaški zdravnik z Du-
naja, ki je deloval v takratni bolnišni-
ci za oskrbo ranjencev v Klavžah, je 
zato leta 1916 avstroogrskim voja-
kom ukazal zajetje urediti. Dobilo je 
portal v obliki kamnitega oboka, na 
katerem je bila moška glava – od 
tod tudi ime Dicova voda. Postavlje-
na naj bi bila natančno na izviru in 
naj bi usmerjala skozi usta pritekli 
curek. Danes glave žal ni več, za-
man pa so bila tudi vsa iskanja foto-
grafije nekdanjega izgleda izvira.

Po radiestezijskih meritvah naj bi 
imela Dicova voda pozitivne energij-
ske lastnosti in naj bi delovala na 
vse čakre. Ob njenem pitju naj bi se 
hitreje okrevalo, prav posebej naj bi 
pripomogla k boljšemu počutju bol-
nikov z boleznimi prebavil in prosta-
te, dobro pa naj bi vplivala celo na 
moško spolno moč.

Ko se je količina izvirske vode lani 
še posebej zmanjšala, so delavci 
Komunale Tolmin ugotovili, da so 
vzrok razraščene korenine okoliških 
dreves. Te so sicer razpršile izvir, 
njegova izdatnost pa se ni zmanjša-
la. Kot je povedala Rutarjeva, je tre-
ba zato celotno zajetje za portalom 

USTNO IZROČILO PRAVI, da naj bi vojaki 
med prvo svetovno vojno ugotavljali, da ob 
pitju Dicove vode ostajajo zdravi in čili. Voja-
ški zdravnik z Dunaja, ki je deloval v takratni 
bolnišnici za oskrbo ranjencev v Klavžah, je 
zato leta 1916 avstroogrskim vojakom uka-
zal, da zajetje uredijo. Dobilo je portal v obli-
ki kamnitega oboka, na katerem je bila mo-
ška glava – od tod tudi ime Dicova voda. 
Foto: Mojca Rutar
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( 8 )Izvedbeni na~rt Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske 
(Gori{ke statisti~ne regije) 2007�2013

Z  izvajanjem projektov v Izved- 
 benem načrtu RRP bo regija  
 začela uresničevati ključne 

strateške cilje, ki jih je opredelila v 
RRP-ju. Ti so:
– dvig inovativnosti v gospodarstvu,
– nadaljnji dvig/nadaljnja širitev

znanj in izobrazbene ravni prebi-
valcev, predvsem zaposlenih,

– dvig socialnega kapitala za nadalj-
nji razvoj podjetnosti in inovativ-
nosti v gospodarstvu in življenju 
regije,

– razvoj odličnosti in konkurenčnosti
 v turizmu,
– ohranjanje poseljenosti podeželja,
– optimalno varstvo okolja in skla-
 den prostorski razvoj,
– izboljšanje infrastrukturne opre-

Projekti Izvedbenega na~rta RRP
O temeljnem programskem dokumentu na regionalni ravni � Regionalnem razvojnem programu 
(RRP) Severne Primorske (Gori{ke statisti~ne regije) 2007�2013, ki opredeljuje razvojne prednosti in 
prilo`nosti statisti~ne (razvojne) regije, razvojno vizijo in strate{ke cilje za dolo~eno obdobje ter 
strategijo za njihovo uresni~itev smo v EPIcentru `e nekajkrat pisali. Tokrat pa bomo pod drobno-
gled vzeli Izvedbeni na~rt omenjenega RRP-ja, ki se bo izvajal v obdobju od 2007�2009. 

 mljenosti regije.
Hkrati si bo prizadevala tudi za do-
sego horizontalnih ciljev: 
– uveljavljanje principov trajnostnega
 razvoja,
– spodbujanje čezmejnega in med-
 narodnega sodelovanja,
– regionalna podporna mreža Sever-

ne Primorske (Goriške statistične 
regije).

Svet regije sprejel predlog
Izdelava Izvedbenega načrta RRP, 

ki se je v regiji pričela novembra 
2006, vključuje pripravo predlogov 
prioritetnih projektov v zahtevani 
vsebini in obliki v skladu z Uredbo o 
regionalnih razvojnih programih (Ur. 
l. RS, št. 31/06) in z Navodili organa 

Utrinki

upravljanja za izvajanje tehnične po-
moči EPD 2004–2006 (z dne 2. 12. 
2004). Predlog Izvedbenega načrta 
RRP je pripravil Posoški razvojni cen-
ter kot nosilec spodbujanja regional-
nega razvoja v partnerstvu z lokalni-
mi razvojnimi agencijami (Razvojno 
agencijo ROD Ajdovščina, Idrijsko-
Cerkljansko razvojno agencijo d.o.o. 
Idrija in RRA severne Primorske d.
o.o. Nova Gorica). 29. marca ga je 
obravnaval Regionalni razvojni svet 
in ga posredoval Svetu regije v spre-
jem. Ta je 4. aprila sprejel predlog 
Izvedbenega načrta RRP. 

Ker v času priprave Izvedbenega 
načrta RRP Služba Vlade RS za lo-
kalno samoupravo in regionalno 
politiko (SVLR) ni posredovala kon-
kretnih navodil za pripravo, je bilo 
že ob njegovem sprejemanju jasno, 
da bo skladno z javnim razpisom za 
prijavo projektov za sofinanciranje iz 
prioritete Razvoj regij treba pripravi-
ti spremembe in dopolnitve. Na 
osnovi javnega razpisa za prednostno 
usmeritev “Regionalni razvojni pro-
grami” v okviru Operativnega progra-
ma krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete “Razvoj regij” so 
bile v regiji pripravljene spremembe 
in dopolnitve izvedbenega načrta, ki 
jih je Svet regije sprejel 18. junija le-
tos. Nekateri regijsko zasnovani pro-
jekti, ki so vključeni že v Izvedbeni 
načrt, so lahko razdeljeni v manjše, 
občinske projekte, kar je tudi skladno 
s pogoji tega javnega razpisa. 

Projekti, vklju~eni v 
Izvedbeni na~rt RRP

Izvedbeni načrt RRP vsebuje pro-
jekte javnega značaja, ki so za razvoj 
regije v prvih letih novega program-
skega obdobja ključni. Razvrščeni so 
v pet razvojnih prioritet:

– Znanje za razvoj in podjetnost
 (enajst projektov),
– Inovativnost v gospodarstvu (deset
 projektov),
– Odličnost v turizmu (deset projek-
 tov),
– Celostni razvoj podeželja (pet pro-
 jektov),
– Trajnostni okoljski in prostorski

razvoj ter infrastrukturna opre-
mljenost regije (37 projektov).
V regiji se bodo v obdobju 2007–

2009 izvajali tudi projekti zasebnih 
investitorjev, kot so opredeljeni v re-
gionalnem razvojnem programu. Za 
izvedbo projektov bodo ti investitorji 
poleg lastnih sredstev uporabljali tu-
di sredstva, pridobljena na ustreznih 
razpisih. Predvsem pomembne bodo 
investicije, izvajane v sklopu projek-
ta Gospodarsko središče IN PRIME, 
kamor bo predvidoma vključenih ve-
čina pomembnejših podjetij iz regije. 
Projekt bo sofinanciral prioritete, 
opredeljene v Operativnem programu 
za krepitev regionalnih razvojnih po-
tencialov za obdobje 2007–2013, in 
sicer Gospodarsko-razvojna infra-
struktura.

Projekti Izvedbenega načrta RRP 
se bodo financirali iz naslednjih vi-
rov:
– prioriteta Razvoj regij – okoli 17
 mio evrov v obdobju 2007–2009,
– prioriteta Gospodarsko-razvojna
 infrastruktura (Projekt IN PRIME),
– druga sredstva strukturnih skladov

(druge prioritete po Operativnem 
programu krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov, po Operativ-
nem programu razvoja človeških 
virov 2007–2013 ter Operativnem 
programu razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture 2007–2013),

– lastna sredstva prijaviteljev,
– sredstva občin,
– druga sredstva.
mag. Almira Pirih in Mateja Kutin

previdno odkopati, odstraniti vse ko-
renine ter na novo urediti tesnjenje 
in drenažo – tako bodo ponovno za-
jeli izvir v celoti. Člani turističnega 
društva in krajani bodo s prostovolj-
nim delom uredili dostopno pot (pri-
dobitev potrebnih zemljišč je obljubil 
tolminski župan Uroš Brežan), ob 
izviru bo stala informacijska tabla, 
obiskovalcem bo na voljo tudi pro-
mocijska zloženka. Kot sta povedala 
predsednik TD Sopota Kneža Nejc 
Borovničar in Lelja Jeram iz Kra-
jevne skupnosti Kneža, si vsi želijo, 
da bi voda spet bolj zaživela in da bi 
ljudje izvedeli za njeno zdravilno 
moč, zato bodo kot sicer tudi v tem 
projektu tesno sodelovali. Po bese-
dah Rutarjeve zaključek projekta na-
črtujejo v drugi polovici septembra.

Heliosov sklad za ohranjanje čistih 
slovenskih voda je do danes finanč-
no podprl obnovo 45 vodnjakov v 
42 slovenskih občinah in čiščenje 
sedemnajstih kraških jam. Za obno-
ve vodnjakov je namenil skoraj 
107.000 evrov, nekaj več kot 

12.500 evrov je odpadlo na nagra-
de osnovnim šolam za zbiranje po-
datkov in zasnove vodnih učnih poti. 
Lokalne skupnosti oziroma občine 
same se zagotovile še najmanj dva-
krat toliko denarja. Predstavnica 
družbe Helios Andreja Roš je razlo-
žila, da zaradi odličnih odzivov z ve-
seljem pripravljajo vsakoletne razpi-
se. Sklad se financira tako, da gre z 
vsakim prodanim litrom okolju prija-
znih Heliosovih izdelkov, ki so izde-
lani na vodni osnovi (znamke Bori, 
Ideal in Tessarol, ki jih prepoznamo 
po logotipu zlate ribice v soncu), 
vanj 0,25 evra. Letos je skupna vre-
dnost iz sklada dodeljenega denarja 
21.200 evrov – za strokovno obno-
vo vodnjakov 17.000 evrov, preosta-
nek pa za nagrade osnovnošolskim 
nalogam, ki oživljeni vodnjak ume-
ščajo v družbeno okolje lokalne sku-
pnosti. O izviru Dicove vode so 
ustno izročilo zbirali učenci OŠ 
Most na Soči in njene podružnice 
v Podmelcu. 
Špela Kranjc
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• Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij
• Enostavni, hitri in brezpla~ni postopki za ustanovitev podjetja in spremembo dejavnosti
• Podjetni{ko svetovanje po subvencioniranih cenah v okviru programa vav~erskega svetovanja

Vse na Enem Mestu, na vstopni to~ki VEM, brez administrativnih ovir

VEM-o tudi v Poso~ju

Za ureditev postopkov potrebujete le osebni dokument in va{o dav~no {tevilko.

www.pososki-rc.si/vem
Poso{ki razvojni center, Padlih borcev 1b (poslovni prostori), Tolmin, tel.: 05/38-41-500, e-po{ta: info@pososki-rc.si

Krepitev razvoja kadrov v Zgornjem Poso~ju

[tudij strojni{tva tudi v Tolminu
Poso{ki razvojni center si za krepitev razvoja kadrov v Zgornjem Poso~ju in regiji prizadeva `e od 
ustanovitve. Uspe{no doseganje tega cilja seveda ni samo sebi namen, ampak slu`i predvsem lo-
kalnemu in regijskemu gospodarstvu, ki se z omenjenimi te`avami soo~a `e dlje ~asa.

P oleg širitve možnosti nefor-
malnega usposabljanja je bil 
velik poudarek dan tudi aktiv-

nostim na področju formalnega izo-
braževanja, da bi dvignili povprečno 
raven izobrazbe v Posočju in regiji 
ter zmanjšali strukturna neskladja na 
trgu dela, ki jih lahko zaznamo pred-
vsem zaradi povečanega odločanja 
mladih za študij družboslovja. 

Izredni visoko{olski {tudij 
strojni{tva 

Dogovor o izvajanju izrednega vi-
sokošolskega študija strojništva v 

Tolminu je še eden od odgovorov 
Posoškega razvojnega centra (PRC) 
na potrebe lokalnega gospodarstva. 
Med deficitarnimi poklici, po katerih 
v zadnjih letih gospodarstvo v Zgor-
njem Posočju najbolj povprašuje, je 
namreč tudi poklic strojnika. Zagoto-
vitev izvajanja tega študija v doma-

čem okolju omogoča pridobitev 
ustrezne izobrazbe oziroma dvig iz-
obrazbene ravni tudi tistim, ki so iz 
določenih razlogov vezani na doma-
če okolje oziroma je zanje študij v 
Ljubljani neizvedljiv. Izredni visoko-
šolski študij strojništva se v okviru 
Visokošolskega in raziskovalnega 

središča Primorske (VIRS Primorske) 
v sodelovanju s Fakulteto za strojni-
štvo Univerze v Ljubljani že izvaja v 
Novi Gorici. V dogovoru z vsemi tre-
mi posoškimi občinami, tukajšnjim 
gospodarstvom, PRC-jem in omenje-
no ljubljansko fakulteto pa bo v štu-
dijskem letu 2007/08 izredni visoko-
šolski študij strojništva potekal tudi 
v Tolminu.

Najve~ kandidatov prihaja iz 
ob~ine Tolmin

Po podatkih Fakultete za strojni-
štvo, ki je sprejemala prijave za vpis 

Vpis na izredni {tudij strojni{tva v okviru dislocirane enote Nova Gorica 
na lokaciji Tolmin bo za 42 prijavljenih kandidatov 11. avgusta na Fakul-
teti za strojni{tvo v Ljubljani. Ostalim zainteresiranim bo konec avgusta 
oziroma v za~etku septembra na voljo {e drugi vpisni rok. Dodatne infor-
macije o to~nem datumu drugega vpisnega roka boste lahko dobili na 
Poso{kem razvojnem centru (telefon: 05/38-41-500).
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Krepitev razvoja kadrov v Zgornjem Poso~ju

na izredni visokošolski študij strojni-
štva na dislocirani enoti Nova Gorica, 
ki se bo izvajal v Tolminu, je bilo 
oddanih 45 prijav – od tega 42 kan-
didatov že izpolnjuje pogoje za prvi 
vpisni rok. Na seznamu prijavljenih 
kandidatov, ki so jim na dan podpisa 
pogodbe že poslali obvestilo o vpisu 
na omenjeni študij, jih je največ iz 
občine Tolmin (20), osem jih prihaja 
iz občine Kobarid, štirje so iz občine 
Kanal ob Soči, trije iz občine Bovec, 
dva iz občine Cerkno, po eno prijavo 
pa so oddali tudi kandidati iz občin 
Komen, Šempeter-Vrtojba, Vipava in 
Mestne občine Nova Gorica. 

[est semestrov trajajo~ {tudij
Izredni študij v Zgornjem Posočju 

se bo tako začel že oktobra letos. 
Trajal bo šest semestrov – vsak seme-
ster eno šolsko leto. Predavanja bodo 
potekala v prostorih Gimnazije Tol-
min, predvidoma dva- ali trikrat te-
densko, med tednom v popoldan-
skem, ob sobotah (tri do štiri sobote 
na leto) pa v dopoldanskem času. 
Glede na to, da študij strojništva 
omogoča izbiro študijske smeri, se 
bo program v četrtem, petem in še-

vanja in usposabljanja zaposlenih 
(SOČA 2013), ki je bil odprt do 27. 
julija 2007. Majhna in srednja podje-
tja lahko z uspešno prijavo na ta 
razpis pridobijo do 80 odstotkov stro-
škov plačane šolnine, velika podjetja 
pa 60 odstotkov. Podjetja iz krajev 
zunaj območja treh posoških občin 
pa bodo imela možnost kandidirati 
na vseslovenskem razpisu za spod-
bujanje izobraževanja in usposablja-

stem semestru vsebinsko prilagodil 
željam in potrebam študentov. Enkrat 
do dvakrat letno pa se bodo morali 
izredni študentje odpeljati tudi v Lju-
bljano, kjer se bodo izvajale obvezne 
študijske vaje. 

[olnino sofinancirajo tudi 
poso{ke ob~ine 

Polna šolnina za študij strojništva 
v Tolminu znaša 1.566 evrov (nekaj 

več kot 375.000 tolarjev) na semester, 
vendar bo posebna znižana šolnina 
za študij strojništva v Tolminu (zara-
di sofinanciranja študija s strani po-
soških občin) znašala 1.069 EUR 
(okoli 256.000 tolarjev) na semester. 
Podjetja z območja Zgornjega Poso-
čja so si lahko delno povračilo šolni-
ne, ki jo plačajo za svoje študente, 
zagotovila tako, da so se prijavila na 
Javni razpis za spodbujanje izobraže-

PODPIS POGODBE – V učilnici matematike na Gimnaziji Tolmin, kjer se bodo izvajala predavanja za izredne študente strojništva v Tolminu – so 
sodelujoči partnerji podpisali Pogodbo o izvajanju omenjenega študija na dislocirani enoti. Foto: Tatjana Šalej Faletič

WWW.PODARIMO.SI
Slovenija – V podjetju CC-Splet si 
v sodelovanju s Slovensko Karitas 
prizadevamo seznaniti prebivalce 
Slovenije z obstojem spletnega dari-
tvenega oglasnika www.podarimo.
si. Gre za spletno mesto, kjer ljudje 
lahko objavijo oglase za predmete, 
ki jih želijo podariti, tisti v pomanjka-
nju pa lahko objavijo svoje potrebe. 
Potrebe najšibkejših na portalu be-
leži Slovenska Karitas, saj sami naj-
pogosteje žal nimajo lastnega dosto-
pa do spletnih strani.
Miha Jereb, idejni vodja projekta 
Vir: 
OBČINA Bovec. (2007). Obvestila – Podari-
mo si. [Online]. Občina Bovec. Bovec. [Citira-
no: 3. avgust 2007; 16:29]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://www.bovec.net/ob-
cina/page.php?id=00038&podatek=00742.

DELO NA OBNOVLJENIH 
PLANINAH JE LA@JE
Planina Sleme – V velikonočnem 
potresu leta 1998 je bilo v Posočju 
poškodovanih več kot dvajset pla-
nin. V Državni tehnični pisarni 
(DTP) so pred začetkom popotresne 
obnove ugotovili, da so v Posočju ži-
ve le še štiri – Polog, Kuhinja, Razor 
in Sleme. Nazadnje so z obnovo za-
ključili na planini Sleme.

Vodja DTP Stanislav Beguš je poja-
snil, da je posebnost popotresne 
obnove teh planin, da so njeni nosil-
ci občine, ki jih morajo lastniki poo-
blastiti za vodenje vseh upravnih in 
investicijskih postopkov. “Tehnolo-
gija ni predmet obnove, ampak 
morajo denar zanjo zagotoviti ob-
čine in agrarne skupnosti,” je dodal.

Obnova sirarne na planini Polog je 
zaključena, medtem ko se lastniki za 
dela na hlevu niso poenotili in jih za-
to ne bodo izvedli. Investicija je po 
Beguševih besedah stala približno 
160.000 evrov. Prav tako je zaklju-
čen del popotresne obnove, ki jih 
DTP vodi na planini Kuhinja. Za mle-
karno, sirarno in sedem hlevčkov je 

država namenila približno 309.000 
evrov popotresnega denarja. Popo-
tresna obnova planine Razor je – ta-
ko Beguš – “v programu DTP za le-
to 2008, pri čemer ocenjujemo, 
da bo stala 311.000 evrov”. 

Obnova mlekarne in sirarne na pla-
nini Sleme je zahtevala  približno 
273.000 evrov popotresnega de-
narja. Po besedah izvajalca del Me-
toda Kavčiča iz Agrarne skupnosti 
Zatolmin je trajala dobrih sedem me-
secev, v tem času pa so na Sleme 
dovozili 900 ton materiala. Zaradi 
kratke in mile zime so z deli končali 
v načrtovanem roku, posodobljene 
opreme pa so se najbolj razveselili 
pastirji in sirarji.

V Agrarni skupnosti Zatolmin me-
nijo, da sta obnovljena sirarna z bi-
valnimi prostori in novozgrajeno so-
dobno molzišče na mestu nekdanje-
ga hleva pomembni pridobitvi. Prej 
so lahko naenkrat molzli štiri krave 
ročno, sedaj pa jih bo mogoče 
osem strojno. S tem bodo pridobili 
veliko časa, mleko pa bo tudi lažje 
ustrezalo higienskim zahtevam.

Letošnja pašna sezona bo ena naj-
daljših v zadnjih letih, saj so kmetje 
krave gnali na planine že 16. maja, 
zaključek sezone pa predvidevajo 1. 
septembra. Na Slemenu je 43 mol-

OB URADNEM ODPRTJU OBNOVLJENE PLANINE SLEME – Zaradi kratke in mile zime so s 
sanacijskimi deli končali v načrtovanem roku, posodobljene opreme pa so se najbolj razve-
selili pastirji in sirarji. Foto: Božo Rustja

EPIcenter, letnik VIII, {t. 6-7, 2007



EPIcenter, letnik VIII, {t. 6-7, 2007

( 11 )

V Tolminu so v četrtek, 26. julija, v prostorih Gimnazije Tolmin – natanč-
neje v učilnici matematike, kjer se bodo izvajala (tudi virtualna) predavanja 
za izredne študente strojništva v Tolminu – sodelujoči partnerji podpisali Po-
godbo o izvajanju izrednega študija strojništva v okviru dislocirane enote 
Nova Gorica na lokaciji Tolmin.

S podpisom pogodbe se je Fakulteta za strojništvo zavezala, da bo izvajala 
veljavni akreditirani visokošolski strokovni študijski program strojništva v di-
slocirani enoti – v Tolminu, vse tri posoške občine pa so s podpisom zagoto-
vile, da bodo delno krile stroške šolnine. Pogodbo je podpisal tudi Posoški 
razvojni center (PRC), ki bo poskrbel za prostorske, tehnične in druge pogoje 
za izvedbo predavanj. Poleg tega pa bo prevzel tudi koordinacijo med omenje-
no fakulteto, občinami, študenti in drugimi partnerji, ki zagotavljajo prostore 
in/ali opremo. 

Pogodbo so podpisali: iz. prof. dr. Janez Kramar, prodekan za pedagoško 
delo – za visokošolski strokovni študij na Fakulteti za strojništvo, mag. Roman 
Medved, direktor Posoškega razvojnega centra, Uroš Brežan, župan občine 
Tolmin, Robert Kavčič, župan občine Kobarid Danijel Krivec, župan občine 
Bovec. Podpisa pogodbe pa so se udeležili tudi mag. Uroš Saksida, direktor 
Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica, Bojan Tuta, 
ravnatelj Gimnazije Tolmin in predstavniki medijev. Iz Ljubljane pa je zbrane 
prek spletne video povezave pozdravil tudi prodekan za znanstvenoraziskoval-
no delo Fakultete za strojništvo prof. dr. Jože Poredoš.

nja zaposlenih.

Drugi ukrepi za krepitev 
razvoja kadrov v dolini

Ključni ukrepi, ki jih v vlogi poso-
ške in nosilne regijske razvojne agen-
cije za promocijo deficitarnih pokli-
cev in dvig izobrazbene ravni prebi-
valstva izvaja PRC, so naslednji:
• štipendiranje

Gre za instrument v okviru razvoj-
nih programov Soča 2006 in Soča 
2013, ki se izvaja že od leta 2002. S 
pomočjo tega instrumenta je bilo v 
šolskem letu:
-  2002/03 podeljenih 12 kombinira-
 nih in 18 samostojnih štipendij,
-  2003/04 podeljenih 25 kombinira-
 nih in 33 samostojnih štipendij,
-  2004/05 podeljenih 26 kombinira-
 nih in 40 samostojnih štipendij,
-  2005/06 podeljenih 42 kombinira-
 nih in 42 samostojnih štipendij,
-  v letošnjem šolskem letu pa pode-

ljujemo 52 kombiniranih in 30 sa-
mostojnih štipendij.
Samostojne štipendije vsekakor 

predstavljajo pomemben prispevek k 
dvigu izobrazbene ravni prebivalstva 
na določenem območju. Če se te na-

menjajo predvsem za poklice, ki so 
deficitarni, pomenijo še dodatno 
spodbudo mladim, da se odločijo za 
študij, ki ga sicer morda ne bi izbra-
li. Pomembno nadgradnjo tega mo-
dela pa pomenijo kombinirane šti-
pendije. To so štipendije, ki jih PRC 

financira le delno, drugi del pa zago-
tavlja podjetje. Tak model štipendira-
nja prinaša poleg prej navedenih 
pozitivnih učinkov še dodatnega. 
Kombinirana štipendija študenta, 
prejemnika štipendije, veže na dolo-
čeno podjetje in obratno, pri tem pa 

Utrinki

imata korist obe strani – študent, ki 
mu je po koncu študija zagotovljena 
ustrezna zaposlitev, in podjetje, ki si 
s tem zagotovi kader želenega profi-
la. Dodana vrednost takih štipendij 
je torej, da zagotavljajo vračanje mla-
dih izobraženih kadrov, zato se Po-
soški razvojni center konstantno 
trudi, da povečuje število teh štipen-
dij v primerjavi s samostojnimi.
• regijska štipendijska shema – Gre

za projekt štipendiranja na ravni 
celotne severne Primorske (Gori-
ške statistične regije), ki ga PRC 
vodi drugo leto, izvaja pa se že od 
leta 2005. Za študijsko leto 2006/07 
je bilo podeljenih 31 štipendij, ki 
se vse izvajajo kot kombinirano 
štipendiranje.

• različni drugi projekti, ki jih PRC
izvaja skupaj z osnovnimi in sre-
dnjimi šolami, in so v prvi vrsti na-
menjeni promociji deficitarnih po-
klicev: Iskani poklici, Mladim v re-
giji približujemo deficitarne poklice 
– podjetjem pomagamo pridobiti 
ustrezne kadre, Študentje in podje-
tja iz Posočja se spoznavajo …

Nataša Humar, Posoški razvojni center

znih krav, druge člani Agrarne sku-
pnosti Zatolmin pasejo na nižjih pre-
delih. Naenkrat so na planini po štir-
je delavci, pravilo pa je tako, da mo-
ra vsak lastnik oddelati štiri dneve in 
pol na kravo oziroma 2,75 dneva, 
če se odloči prevzeti vsa dela na 
planini. 
Špela Kranjc

ZA OBISKOVALCE BA[KE 
GRAPE
Podbrdo – Od 6. julija ima svojo tu-
ristično info točko tudi Baška grapa. 
Turisti se bodo po informacije lahko 
obrnili v Jakovkno hišo, ki stoji ob 
cerkvi v starem jedru kraja.

Jakovkna hiša je zavarovan etnološki 
objekt, ki je bil obnovljen skozi po-
potresni program. Lastnika stavbe 
Ernest Kemperle in  Ludvik Volf  
sta že lani odstopila Občini Tolmin 
pritlične prostore v brezplačni najem 
za 40-letno obdobje. Občina je 
skrbništvo zaupala Lokalni turistič-
ni organizaciji (LTO) Sotočje, s 
katero je tudi sklenila pogodbo o 
upravljanju. Kljub temu “bodo večji 
del operativnega posla opravili v 
Turističnem društvu (TD) Podbr-
do”, je pojasnil direktor LTO Sotočje 
Janko Humar. Kot je še dejal, so 

sleni v Tolminskem muzeju. Ti bodo 
v veliki kmečki izbi in sobah nasproti 
info točke uredili muzejsko zbirko o 
Baški grapi, ki bo zajemala arheolo-
gijo, kolonizacijo, gradnjo Bohinjske 
železnice in obdobje med obema 
svetovnima vojnama (rapalska meja). 
“Želimo, da ta točka postane izho-
dišče za izlete po rapalski meji, in 
verjamem, da ima projekt Pot po 
stari meji - rapalska meja priho-
dnost,” meni Humar. V TD Podbrdo 
imajo zaenkrat devet vodnikov za 
območje rapalske meje – pot pote-
ka po starih vojaških poteh oziroma 
mulatjerah od Črne prsti do Porezna 

– trije od njih pa so pred krat-
kim opravili še diplomo za 

splošne lokalne turistične 
vodnike.

TIC-ova vrata bodo po 
besedah predsednika 
TD Podbrdo Jožeta 
Dakskoblerja v času 

turistične sezone (julija in 
avgusta) odprta vsak dan 

med 10. in 15. uro, ob so-
botah in nedeljah pa od 10. do 

16. ure. V septembru in oktobru bo 
turistična pisarna delovala le ob so-
botah in nedeljah, in sicer od 10. do 
15. ure. V tem času bo na ogled tu-
di razstava Tolminskega muzeja. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

letos v opremo in projekte že vložili 
dobrih 7.500 evrov (okoli 
1.800.000,00 tolarjev). Osnovni na-
men podbrškega turističnega infor-
macijskega centra (TIC) je turistom 
ponuditi informacije o lokalni turistič-
ni ponudbi, znamenitostih in priredi-
tvah v Baški grapi in na Tolminskem 

sploh, pa tudi pri bližnjih 
sosedih (Bohinj, Železniki/
Škofja Loka, Cerkno). S svojim pro-
mocijskim gradivom se bodo na tem 
mestu lahko predstavljala vsa lokal-
na društva. 

Sicer pa bodo poleg LTO Sotočje 
vsebino TIC-a zagotovili tudi zapo-

INFO TOČKA V PODBRDU zagotavlja najnujnejše informacije, v muzej-
skem delu pa je na ogled začasna razstava o 100-letnici Bohinjske že-
leznice. Tokratna rešitev je začasna z improviziranim pohištvom in im-
provizirano vsebino. Dokončno ureditev tako info točke kot razstavnih 
vsebin pa bodo zaključili jeseni. 
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( 12 )[tudijski kro�ki � Spodbuda za osebni razvoj

[ tudijski krožki, ki jih 
 sofinancira Ministrstvo  
 za šolstvo in šport RS, 

so razširjeni po vsej Sloveni-
ji. V majhnih krajih so prilo-
žnost za učenje, druženje in 
delovanje v okolju. Teme, ki 
jih obravnavamo, so raznoli-

Od zamisli do sadov
Tudi v leto{njem {olskem letu se je v programe vse`ivljenjskega u~enja, ki jih izvajamo na Poso{kem ra-
zvojnem centru vklju~ilo lepo {tevilo uka`eljnih. Med pestro paleto programov smo tako `e peto leto zapo-
red izvedli tudi {tudijske kro`ke, ki smo jih poimenovali Od zamisli do sadov. Z njimi smo namre~ `eleli 
udele�encem pomagati pri realizaciji njihovih skritih `elja in zamisli.

ke: od ekologije, ročnih spre-
tnosti, zdravja, zgodovine, 
etnologije pa do fotografije, 
komunikacije ... Da si boste 
laže predstavljali, kaj vse 
počnemo, vam tokrat s foto-
grafijami predstavljamo tiste 
krožke, ki so v Zgornjem Po-

sočju potekali v tem šolskem 
letu. Mednje sodijo: • Skriv-
nostni svet posoških kamnin, 
• Ohranjanje tradicije ročnih 
spretnosti, • Uporaba obno-
vljivih virov energije, • Moj 
svet ustvarjanja oseb iz pri-
povedk.

1 – OHRANJANJE TRADICIJE 
ROČNIH SPRETNOSTI – Udele-
ženci so v Bovcu in Kobaridu odkri-
vali tehnike pletenja košar in ob 
koncu domov odnesli vsak svoj la-
sten izdelek.

2 – UPORABA OBNOVLJIVIH VI-
ROV ENERGIJE – V Kobaridu in 
Bovcu so si udeleženci študijskega 
krožka sami izdelali sončne kolek-
torje.

3 – SKRIVNOSTNI SVET POSO-
ŠKIH KAMNIN – Udeleženci študij-
skega krožka, ki je potekal v občini 
Tolmin, so k sodelovanju povabili 
danes že pokojnega prof. dr. Stan-
ka Buseja, s katerim so organizirali 
terenske vaje spoznavanja kamnin 
za prebivalce Posočja. Krožek smo 

zaključili z izdajo zgibanke o soških 
prodnikih. 

4 – MOJ SVET USTVARJANJA 
OSEB IZ PRIPOVEDK – Udeležen-
ci so na štirih izdanih razglednicah 
(Dante, Medvedova glava, Duga 
baba in Riba Faronika) obudili ose-
be in motive iz bogate naravne, kul-
turne in etnološke dediščine Tol-

minske. Na fotografiji smo ravno 
odkrivali Dantejevo jamo. 

Foto: Peter Domevšček in Patrici-
ja Rejec

1 2

3 4
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Z  minulim letom se je Soča 2006
 zaključila. Marca letos pa je 
 Vlada RS sprejela Program 

spodbujanja razvoja v Posočju 2007–
2013 (Soča 2013), o katerem smo več 
pisali v EPIcentru št. 2-3. Nov pro-
gram prinaša nekaj novosti, njegov 
namen pa ostaja enak. Nadaljeval se 
bo tudi ukrep, ki spodbuja začetne 
investicije in ustvarjanje novih delov-
nih mest.

Na javnih razpisih za začetne in-
vesticije je od leta 2002 pridobilo 
sredstva 47 podjetij. Zanimalo nas je, 
kako takšni programi prispevajo k 
uspešnosti njihovega poslovanja. V 
tokratni številki našega glasila vam 
predstavljamo podjetje Penzion Ko-
bala, Komar Renata s.p., s sedežem 
v Poljubinju. Pogovarjali smo se z 
lastnico Renato Komar.

Kako bi na kratko predstavili vašo 

Penzion Kobala, Komar Renata s.p.

Podjetja in razvojni program So~a 2006

Program spodbujanja razvoja v Poso~ju 2002�2006 (So~a 2006) je pripravil Poso{ki razvojni center 
na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbu-
janja razvoja v Poso~ju (ZPOOSRP-C) z namenom dodeljevanja razvojnih spodbud za vzpostavljanje 
razvojne infrastrukture, pospe{evanje podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih 
delovnih mest ter usposabljanje in razvoj kadrov. Razvojne spodbude so se dodeljevale ob upo{teva-
nju pravil dodeljevanja dr`avnih pomo~i ter Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Utrinki

dejavnost?
Pred dvanajstimi leti se je mama 

začela ukvarjati s kmečkim turizmom 
– uredila je dva apartmaja. Z leti po-

slovanja se je pokazalo, da je noči-
tvenih zmogljivosti v dolini vedno 
premalo, in to mi je dalo zagon, da 
dejavnost ohranim in ponudbo raz-
širim. Rada delam z gosti, veliko se 
jih k nam vrača vsako leto, od nas 
odhajajo zadovoljni in zdelo se mi je 
smiselno, da delo v turizmu nadalju-
jem po mamini upokojitvi. S prido-
bitvijo ustrezne izobrazbe sem izpol-
nila pogoje, ki so ključni za odprtje 
dejavnosti. Mama je vesela, da pe-
ljem tradicijo naprej. Res je, da ne 
gre za dolgo tradicijo, ampak tudi 
dvanajst let dela in vlaganja ni malo, 
in škoda bi bilo vse skupaj zapreti.

Kot sem že omenila, sem se odlo-
čila, da se preusmerim in ponudbo 
razširim. Dva apartmaja z dvanajsti-
mi ležišči sta bila premalo. Gospo-
darsko poslopje, kjer smo imeli prej 
živino, smo adaptirali, saj nismo več 
izpolnjevali pogojev za kmečki turi-

USPEŠNA KANDIDATURA ZA SREDSTVA RAZVOJNEGA PROGRAMA SOČA 2006 je Komar-
jevi pomagala, da je sodobno opremila kuhinjo v novem Penzionu Kobala in ponudbo popestri-
la z zunanjim masažnim bazenom.

SO[KO GOZDNO 
GOSPODARSTVO PRI 
[ESTDESETIH
Tolmin – Soško gozdno gospo-
darstvo Tolmin (SGG) praznuje vi-
sok jubilej. Bogata, enkratna zgodo-
vina družbe SGG se je začela 
ustvarjati pred 60 leti. Ob nastanku 
je bilo zaposlenih več kot 1.100 de-
lavcev, njihovo število pa se je ka-
sneje zmanjševalo. Danes družba 
delo nudi 105 zaposlenim.

Neponovljiva preteklost je ohranjena 
v življenju zgodovinskega spomina, 
ki ga je ustvarjalo več generacij se-
kačev, žičničarjev, oglarjev, furma-
nov, gojiteljev, drevesničarjev, mani-
pulantov, logarjev, revirnih gozdar-
jev, delovodij, traktoristov, mehani-
kov, gradbincev, voznikov, kmetov in 
kooperantov, geometrov, projektan-
tov, računalničarjev, načrtovalcev, 

planerjev, urejevalcev, taksatorjev, 
skladiščnikov, nabavnikov, vzdrže-
valcev, inštruktorjev, lovskih čuvajev, 
vodij obratov, računovodij, knjigovo-
dij, komercialistov, sekretarjev, taj-
nic, direktorjev, referentov za goje-
nje, pridobivanje, varnost in zdravje 
pri delu, tesarjev, tehtničarjev …

SGG je izvajalo številne pestre de-
javnosti, kot so vzgoja in prodaja sa-
dik in semen, pogozdovanje, goji-
tvena in varstvena dela, urejanje in 
izkoriščanje gozdov, odkup in pro-
daja glavnih in stranskih gozdnih 
proizvodov, projektiranje, gradnja in 
vzdrževanje gozdnih cest, stavb in 
vlak, projektiranje in gradnja gozdar-
skih žičnih naprav, tesanje tramov, 
gojitev, odstrel in prodaja divjadi, lo-
vski turizem, računalniške storitve za 
lastne in tuje potrebe … Družba je 
tvorno sodelovala pri številnih pro-
jektih, na primer na področju turiz-

ma v Posočju (soinvestiranje v gra-
dnjo Kanina), lesne industrije (soin-
vestiranje v Iverko Meblo) in kmetij-
stva. Od leta 1948 dalje je bilo na 
območju zgrajenih 581 in rekonstru-
iranih 306 kilometrov gozdnih cest 
oziroma urejenih skupno 887 kilo-
metrov. Mnoge od njih so omogoči-
le povezavo vasi z dolinami in na ta 
način odigrale pomembno vlogo pri 
ohranjanju in razvoju podeželja v za-
hodnem delu Slovenije.

Ob šestdesetletnici SGG-ja je treba 
izreči iskreno zahvalo vsem nekda-
njim in danes zaposlenim, ki so z 
odrekanji gradili in sooblikovali da-
našnjo podobo in pomen družbe v 
prostoru in času. Ustvarjalni stik tra-
dicije in živo zavzemanje zaposlenih 
sta izoblikovala enkratno preteklost, 
ki je gradila na tistem, kar je trajno, 
in hkrati ni zamudila nobene prilo-
žnosti, da bi sledila novostim – da bi 

preizkusila novo, tisto, kar se zrcali v 
sedanjosti in je vznemirljivo usmerje-
no s pogledom v prihodnost.

Proizvodna vloga gozdov bo tudi v 
prihodnje pomembna razvojna se-
stavina. Zaradi vse hitrejšega razvoja 
družbe v ospredje vstopajo prvin-
ske, okoljetvorne vloge gozdov kot 
vir vitalnih substanc (čista voda in 
zrak, ohranjanje tal …) in ekološke-
ga ravnovesja.

Bogata preteklost nas navdaja z izje-
mno motivacijo, pogumno zastavlje-
ni cilji v strategiji razvoja družbe pa 
usmerjajo naš pogled v prihodnost. 
Ta hotenja, zlita z energijo gozdov in 
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zem. Z veliko rekonstrukcijo smo tu 
uredili glavni objekt, ki nosi ime Pen-
zion Kobala. V pritličju se nahajajo 
restavracija, sodobno opremljena ku-
hinja, točilni bar, recepcija in pralni-
ca ter pokrita terasa, v nadstropju in 
mansardi pa smo uredili sobe.

Delate večinoma družinski člani?
Da. Sama sem nosilka dejavnosti, 

ostali pa mi pomagajo. Pogodbeno 
imamo zaposlena dva kuharja in či-
stilko, v višku sezone pa zaposluje-
mo tudi študente za delo v strežbi in 
čiščenje.

Rada bi zaposlila kuharja, vendar 
ga je težko najti. Penzion ne prenese, 
da bi imeli enega kuharja, enega po-
mivalca, ampak potrebuje samostoj-
nega kuharja. Penzionske goste sedaj 
postrežemo kar sami (obe z mamo 
imava ustrezno izobrazbo za delo v 
kuhinji), če imamo večje skupine, 
zabave ali poroke, pa pokličem ku-
harja, ki delata za nas pogodbeno.

Penzion je odprt od aprila do no-
vembra, vse leto pa prihajajo naja-
vljene skupine; prirejamo poroke, 
praznovanja rojstnih dni, obletnice, 
prostor najamejo tudi za delovna sre-
čanja.

V letu 2006 ste se vključili v pro-
gram Soča 2006. Kako so vam ta 
sredstva pomagala pri poslovanju?

Vrednost celotne investicije je bila 
kar precejšnja – okoli 120 mio tolar-
jev, kar je dobrih 500.000 evrov. V 
letu 2006 sem kandidirala na razpisu 
in dobila 6,3 mio tolarjev oziroma 
dobrih 26.000 evrov. Del sredstev 
sem porabila za ureditev in dokonča-
nje kuhinje, ostalo pa namenila po-
stavitvi zunanjega masažnega bazena 

vlaganj v gradnjo. Dodam naj še, da 
nepovratna sredstva še zdaleč niso 
podarjena. Da jih pridobiš, moraš 
izpolniti veliko pogojev, potem pa 
sledijo še zaposlitve kadrov, ki jih, 
kot je znano, v naši dolini primanj-
kuje. Rabimo samostojnega kuharja, 
osebo za delo v strežbi …

Kakšne so vaše zmogljivosti?
Imamo 28 ležišč. Možno je še ka-

kšno dodatno, tako da lahko sprej-
memo do 32 gostov. Ponujamo raz-
lično velike sobe, od dvoposteljnih 
do družinskih sob – suit. Tri enote 
so urejene tako, da ima gost možnost 
kuhanja, vendar se tega bolj malo 
poslužujejo, saj jim ponujamo nasta-
nitev s penzionom, polpenzionom ali 
nočitve z zajtrkom. V restavraciji, ki 
je razdeljena na dva dela, imamo 50 
sedežev, na pokriti terasi pa jih je 30. 
Poudarek dajemo zdravi domači pre-
hrani. Goste postrežemo individualno 
glede na njihove zahteve. Zajtrki in 
večerje so največkrat samopostrežni; 
gosti izbirajo med različnimi mesni-
mi in vegetarijanskimi jedmi.

Od kod prihaja večina vaših go-
stov? 

žamo vse več Nizozemcev, ki priha-
jajo k nam ribarit. Pozimi prihajajo 
posamezniki, ki nas obiskujejo že 
leta, ukvarjajo pa se z lovskim turiz-
mom. Ker je penzion bolj zaprtega 
in umirjenega tipa, k nam pogosto pri-
dejo tudi poslovneži. Moram še do-
dati, da pride zelo malo Slovencev.

V gostinstvu in turizmu se soočate 
s konkurenco. Kako gledate nanjo? 
Kako si prizadevate za boljšo pre-
poznavnost? 

Pozdravljam vso konkurenco. Mi-
slim, da bi morali biti med seboj še 
bolj povezani, si izmenjevati mnenja 
in včasih tudi skupaj nastopiti. Ko je 
sezona, imamo vsi dovolj dela in do-
bro bi bilo, da bi bilo še več ponu-
dnikov, še več takih penzionov … V 
turizem bi se lahko še več vlagalo in 
bi se še bolj izkazali kot privlačna 
turistična destinacija. Če pogledamo 
Avstrijo ali Italijo, vidimo, da je pri 
njih polno zelo uspešnih penzionov, 
majhnih družinskih hotelov … Tako 
bi bilo lahko tudi pri nas.

Promocijo gradimo predvsem s 
prijaznostjo in ustrežljivostjo. Gostu 
skušamo dati čim več, prisluhnemo 
njegovim željam, mu skušamo ustre-

Najprej bi želela povrniti kredite. 
V treh letih bomo morali tudi zapo-
sliti kader (to nas obvezujejo sred-
stva, ki smo jih pridobili). Še naprej 
bomo gradili na kakovosti ponudbe. 
Počasi bo treba obnoviti starejša 
apartmaja, razmišljati pa bo treba 
tudi o dodatni ponudbi, morda well-
nesu. 

Zavedati se je treba, da so gosti vse 
bolj zahtevni. Ne zadostuje več, da 
ima soba satelitsko televizijo in inter-
net. Zahtevajo več in več, in na tem 
je treba graditi. Veliko jim pomeni, 
da se ukvarjaš z njimi, da vidijo, da 
so dobrodošli. Stalno jim moraš biti 
na razpolago, vlagati, se jim posve-
čati … In predvsem – delo moraš 
opravljati z veseljem. Ko vidiš, da so 
gosti zadovoljni in se vračajo, je trud 
poplačan. To mi veliko pomeni.

Morda za zaključek še kaj?
Zadovoljna sem, da smo vsi v dru-

žini zagnani za to dejavnost in gre za 
pravi družinski penzion. Čeprav je 
dejavnost napisana name, mi vsi pri-
sluhnejo in me ne zapustijo v najtež-
jih trenutkih. Za to sem jim zelo 
hvaležna.
Pogovor pripravila: Mateja Kutin

RENATA KOMAR NADALJUJE DRUŽINSKO TRADICIJO V TURIZMU; kmečki turizem je nadgradila v penzion, ki privablja predvsem tuje goste. 
Na fotografiji levo je skupaj z bratom Urošem Komarjem.

s sončno teraso.
Rada bi povedala, da so bila nepo-

vratna sredstva zelo dobrodošla, saj 
so mi pomagala dokončati investicijo 
in razširiti ponudbo. Kljub temu bi 
mi veliko bolj pomagala, če bi jih 
dobila leto poprej, ko smo gradili in 
bi me lahko razbremenila kreditov in 

Prve pomladne lastovke so pri nas 
Madžari, Nemci in Italijani. To so 
večinoma športniki, ki se ukvarjajo z 
letenjem, vodnimi in drugimi športi. 
V poletnih mesecih nas obiskujejo 
tudi družine, ki so vezane na poči-
tnice in prihajajo od vsepovsod. V 
pomladnih in jesenskih mesecih opa-

či … To je največja promocija. Turi-
zem ni le strežba hrane in pijače. Z 
gostom se moraš ukvarjati, se z njim 
pogovarjati, mu svetovati, kam naj 
gre … To je turizem.

Za vami je velika investicija. Ka-
kšni so načrti za naprej?

Utrinki

ljudi, nas bogatijo tudi v jubilejnem 
letu 2007.
Bogato preteklost smo želeli tudi 
slavnostno obeležiti. Danes zaposle-
ni, nekdanji zaposleni, upokojenci, 
poslovni partnerji, delničarji in prija-
telji z območja celotne severne Pri-
morske so se zbrali 16. junija na 
Mostu na Soči. Srečanje je bilo na-
menjeno obeležitvi častitljivega jubi-
leja družbe SGG Tolmin in celotne-
ga gozdarstva v tem delu Slovenije. 
Udeležili so se ga tudi drugi pred-
stavniki gozdarskih družb iz Sloveni-
je, s priložnostnim nagovorom pa se 
je udeležencem pridružil še posla-
nec v parlamentu EU Borut Pahor. 
Rafael Vončina, predsednik uprave 
SGG Tolmin d.d.

Podjetja in razvojni program So~a 2006
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Ob~ina Bovec
[est ob~inskih nagrajencev

Na slavnostni seji bovškega občin-
skega sveta, ki je bila ob prazniku 
Občine Bovec 4. julija v trdnjavi Klu-
že, so podelili šest občinskih pri-
znanj. 

Plaketo je prejelo podjetje TKK 
Srpenica d.d., ki kot najstarejša go-
spodarska družba v občini letos pra-
znuje 60-letnico uspešnega dela. 
Leta 1947 ustanovljeno podjetje Kre-
da Srpenica, ki je pridelovalo kredo, 
je predvsem prebivalcem Srpenice in 
Žage takrat ponudilo prva delovna 
mesta na Bovškem sploh. Enajst let 
kasneje so začeli s proizvodnjo ste-
klarskega kita, leta 1963 so začeli 
proizvajati dodatke za beton, leta 
1977 tesnilne mase in dvajset let ka-
sneje poliuretanske pene. 

Po preobrazbi v delniško družbo 
leta 1990 se je uspešno delovanje 
podjetja še posebej razmahnilo. V 
zadnjih desetih letih so zaposleni za 
petkrat povečali obseg poslovanja, ki 
je v lanskem letu presegel 35 milijo-
nov evrov. Kar 83 odstotkov prodaje 
družba ustvari s prodajo na evrop-
skem, ameriškem in azijskem trgu. V 
zadnjem desetletju se je število zapo-
slenih podvojilo in je danes večje od 
200. Med njimi je kar dvajset odstot-
kov strokovnjakov z univerzitetno in 
višjo izobrazbo in le 30 odstotkov 
delavcev brez kvalifikacij, zato je 

plazu v Logu pod Mangrtom, lani pa 
je bil tudi član strokovnega štaba ob 
velikem požaru na Krasu. Pomemb-
no je, da v teh zahtevnih intervenci-
jah ni bil poškodovan nihče od gasil-
cev. Posebej Bozjo odlikuje široko 
strokovno znanje iz gasilstva ter sis-
tema zaščite in reševanja, ki ga s 
čutom za odgovornost prenaša na 
mlajše generacije in ostale gasilce.

Miro Bozja je tudi vojni veteran, 
saj je leta 1991 aktivno sodeloval v 
osamosvojitveni vojni za Slovenijo. 
Na lanskih lokalnih volitvah so ga 
Bovčani izvolili v občinski svet, kjer 
deluje v več odborih in komisijah. 
Bozja deluje tudi v kulturi – je glas-
benik in član Folklorne skupine B’c, 
v bovškem župnišču pa se obenem 
ukvarja s pritrkavanjem. 

Igor Černuta je prejel priznanje za 
uspešno delo v gasilstvu in krajevnih 
organizacijah v Logu pod Mangrtom. 
V PGD Log pod Mangrtom se je 
vključil že kot pionir ter s svojim ak-
tivnim delom in izobraževanjem po-
stal njegov predsednik. Deluje tudi v 
Svetu KS Log pod Mangrtom, Izvr-
šnem odboru Razvojne zadruge 
Mangrt (je tudi eden od njenih usta-
novnih članov in nekdanji predse-
dnik), TD Log pod Mangrtom in 
poje v Moškem pevskem zboru Go-
lobar.

Mnogi se ga spominjajo zaradi ve-

Utrinki

podjetje uspeh doseglo z razvojem 
na osnovi lastnega uma. Obenem 
TKK Srpenica dobro sodeluje tudi v 
širšem družbenem življenju na Bov-
škem ter podpira mnogo društev in 
organizacij. 

Komisija za priznanja in odliko-
vanja Občine Bovec je letos sklenila 
podeliti štiri občinska priznanja, od-
ločitev pa je podprl tudi občinski 
svet. 

Priznanje za življenjsko delo v 
družbenih dejavnostih si je zaslužila 
nekdanja učiteljica Rozalija Piuzi. 
Sicer rojena na Idrskem pri Kobaridu 
je po šolanju kratek čas službovala 
na Krasu, od koder jo je pot vodila v 
Trento in nazadnje v Bovec, kjer je 
ostala do upokojitve. V družbenem 
življenju na Bovškem je delovala v 
več društvih in organizacijah, svoje 
funkcije pa je vedno opravljala zane-
sljivo in z vso vnemo. Bila je pod-
predsednica Planinskega društva 
Bovec in v njegovem okviru vodite-
ljica pionirjev planincev, članica Sve-
ta Krajevne skupnosti (KS) Bovec in 
Organizacijskega odbora Čomparske 
noči ter predsednica Sekcije bovških 
žena pri Turističnem društvu (TD) 
Bovec. Lani je v samozaložbi sočasno 
izdala dve knjigi. V pesniški zbirki 
Na oranžni mavrici hrepenenja je 
objavila pesmi, ki jih je pisala že dlje 
časa, Na črti niča (Zapiski rakave 

bolnice) pa je naslov knjige, ki pripo-
veduje o žalosti in bolečin polni poti, 
ki jo je morala prehoditi tudi ona.

Miro Bozja si je priznanje Občine 
Bovec prislužil s svojim delom v ga-
silstvu, kulturi in širše. Član Prosto-
voljnega gasilskega društva (PGD) 
Bovec je že 35 let, vanj pa se je vklju-
čil še kot pionir. Zaradi izrednega 
zanimanja je opravil vse tečaje in 
usposabljanja organizacijske in ope-
rativne smeri v gasilstvu, lani pa je 
napredoval še v višjega gasilskega 
častnika I. stopnje. V PGD Bovec je 
bil vodja mladine, podpoveljnik in 
poveljnik, ob ustanovitvi Gasilske 
zveze (GZ) Bovec leta 2003 je postal 
njen poveljnik, obenem pa je tudi 
namestnik poveljnika Civilne zaščite 
Občine Bovec. Njegovo strokovno 
znanje so opazili tudi pri GZ Slove-
nije, kjer so ga izvolili za člana Mla-
dinskega sveta, člana Poveljstva za 
požare v naravnem okolju, na regij-
ski ravni pa je član poveljstva in 
predsednik Komisije za mladino se-
vernoprimorske regije. 

Bozja je eno od ključnih vlog odi-
gral pri reševanju človeških življenj 
in varovanju premoženja v prvih tre-
nutkih in nadaljnjih interventnih 
dneh po številnih naravnih nesrečah, 
ki so v zadnjih letih prizadele Zgor-
nje Posočje. Vodil je intervencije pri 
požarih v visokogorju, obeh potresih, 

TRENTARSKI SENJEM 
PRIVLA^I TUDI NETRENTARJE
Trenta – Trentarski senjem oziro-
ma sejem zadnje desetletje pomeni 
sklop izvirnih, iz izročila prenesenih 
prireditev. Na vrhuncu poletne turi-
stične sezone jih pripravlja Turistič-
no društvo (TD) Soča - Trenta. Le-
tošnji sejem se je odvijal od 26. juli-
ja do 11. avgusta.

V tem času Trento obišče ne le mno-
žica domačih gostov in vikendašev, 
ampak tudi iz leta v leto več turistov 
iz tujine. Ti se posebej radi udeležu-
jejo etnoloških prireditev, saj tako po 
počitnicah domov odnesejo prijeten 
spomin na Slovenijo in pristen okus 
po njej. 

Na delavnici pod mentorstvom Vere 
Vardjan so lahko izdelali keramično 
kokoško. Otroci so se pomerili v pa-
stirskih in drugih igrah, odrasli pa ta-
ko kot nekoč stari Trentarji kegljali 
za pejste, kot so rekli nagradam, in 
šacali pršut oziroma s stavo ugibali 
o teži pršuta, obešenega visoko pod 
strop šotora. 

Čeprav se je pod večer pod trentar-
skimi gorami pooblačilo in se je raz-
divjala nevihta, se je slavje pod šoto-
rom nemoteno nadaljevalo ob glasbi 
Kozjanskega zvena. Organizatorji 
so bili tako z obiskom osrednjega 
dogodka Trentarskega senjema 
zadovoljni, o priljubljenosti prireditve 
med gosti, ki se na senjem redno 

Zasnova za teden prireditev pod 
imenom Trentarski senjem izvira iz 
nekdanjih trentarskih ljudskih običa-
jev. Trentarji so poleti praznovali dva 
praznika – konec julija zavetnico 
Trente, sv. Ano, začetek septembra 
pa mali šmaren, ko je v vasi potekal 
velik sejem plemenske živine. S 
Trentarskim senjemom so njihovi 
nasledniki praznovanje teh dveh pra-
znikov združili v eno večdnevno pri-
reditev, ki je svoje mesto našla sredi 
poletja. 

Osrednji dogodek je bil tokrat 28. 
julija na Logu pred Domom Trenta in 
prvič v desetletju ga je pred muha-
stim alpskim vremenom obvaroval 
šotor. Že zgodaj popoldne je zažive-

la ekološka tržnica, ki zadnja leta 
ponuja vedno več domačih pridel-
kov in proizvodov. Ponujali so bovški 
ovčji in tolminski kravji sir, prav tako 
ni šlo brez zelenjave in sadja, medu, 
žganja in ekološkega vina iz Brd. Tr-
žnico so popestrili še ekološki pri-
delki s kmetije iz okolice Ljubljane, 
manjkali pa niso niti stari znanci se-
njema iz družine Kobola, izdelovalci 
domače lesene obrti iz Kočevja in 
belokranjska keramičarka Vera 
Vardjan. 

Obiskovalci so lahko preskusili in 
dopolnili svoje fotografsko znanje 
pod mentorstvom izvrstnega fotogra-
fa Jožeta Miheliča, sicer tudi sode-
lavca Triglavskega narodnega parka. 
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like tragedije, ko mu je zemeljski 
plaz leta 2000 vzel ne le domačijo, 
ampak tudi starše. A to ga ni strlo, 
temveč se je pogumno in samozave-
stno zavzel za svojo vas in reševal, 
kar se je rešiti dalo. Ko so se razme-
re umirile, se je vselil v nadomestno 
hišo in kot predsednik PGD kmalu 
izdal pobudo za gradnjo novega ga-
silskega doma v Logu pod Mangrtom 
ter se postavil na čelo gradbenega 
odbora. Z vztrajnostjo in prepričlji-
vostjo mu je uspelo pridobiti podpo-
ro bovške občine, GZ Bovec in sokra-
janov, tako da se vas danes poleg vse 
sodobne opreme lahko pohvali tudi 
z novim gasilskim domom, ki je bil 
potreben. Za svoje delo v gasilstvu je 
Černuta prejel tudi priznanje tretje 
stopnje GZ Slovenije.

Skladatelj in duhovnik Avgust Ipa-
vec, ki je svoj drugi dom in navdih 
za ustvarjanje v zadnjih nekaj dese-
tletjih našel Za Otoki na Bovškem, je 
prejel letošnje četrto občinsko prizna-
nje. Ipavec se je leta 1940 rodil v 
Gorici. Odločil se je za študij teologi-
je v Ljubljani, leta 1966 pa so ga v 
Logu pri Vipavi posvetili v duhovni-
ka. Eno desetletje je služboval v Cer-
knem, Izoli, Kobaridu, Idriji in Rav-
nici, obenem pa študiral na ljubljan-
ski Akademiji za glasbo, kjer je leta 
1974 pri profesorju Danetu Škerlu z 
odliko diplomiral iz kompozicije. Na-
to se je želel izpopolnjevati na dunaj-

ski glasbeni akademiji, srečanje s 
tamkajšnjim profesorjem Alfredom 
Uhlom pa ga je še bolj zapisalo glas-
bi. Kot dušni pastir je ostal v dunaj-
ski bolnišnici Otto-Wagner-Spittal in 
v prostem času komponiral. 

Značilnost Ipavčevega ustvarjanja 
so velike zasedbe – poleg orkestra 
vključi več zborov, recitatorjev, soli-
stov in plesalcev. Piše v več jezikih 
in k izvedbi povabi zbore iz več dr-
žav. Njegovo najbolj znano delo je 
Maša narodov, ki je kot edina maša 
v zgodovini cerkvene glasbe napisana 
v štirih jezikih. Doslej mu priznanja 
ni podelila še nobena slovenska kul-
turna, politična ali cerkvena institu-
cija, so mu pa decembra lani podelili 
Zlati častni znak Republike Avstrije.

Denarno nagrado Občine Bovec so 
tokrat dodelili Folklorni skupini B’c, 
ki letos praznuje peto obletnico de-
lovanja. V tem času so se soočali s 
številnimi težavami, vendar se jim je 
uspelo obdržati in s profesionalnim 
pristopom ohraniti veliko skoraj že 
pozabljene bovške kulturne dedišči-
ne. Danes tako na Bovškem brez 
njihovega obujanja avtohtonih plesov 
ne mine skoraj nobeno kulturno do-
gajanje. V okviru skupine delujejo 
tudi Buške čeče, ki ohranjajo tradici-
jo starih bovških ljudskih pesmi.
Po predlogih za podelitev priznanj in 
odlikovanj Občine Bovec za leto 
2007 pripravila: Špela Kranjc
Foto: Tatjana Šalej Faletič

na svojih zemljiščih.
3. Občina Bovec predlaga vsem pri-
stojnim političnim institucijam, da 
zagotovijo, da gojenje GSO ali njiho-
vo sproščanje v okolje ne območju 
Slovenije ne bo mogoče.
4. Občina Bovec predlaga odgovor-
nim političnim institucijam, da zago-
tovijo, da bodo interesi tistih sloven-
skih kmetov, ki želijo pridelovati 
pridelke brez prisotnosti GSO, v pri-
hodnosti zakonsko zaščiteni ter da 
bodo uporabljeni vsi primerni ukrepi 
za preprečitev kakršnegakoli onesna-
ženja njihovih zemljišč in pridelkov 
z GSO. Nadalje občina Bovec zahteva 
natančno opredelitev obveznih za-
konskih predpisov v skladu z nače-
lom “onesnaževalec plača”.
Mateja Kutin

Vas s sodobno infrastrukturo
Obnova po plazu, ki je leta 2000 

prizadel Log pod Mangartom, se za-
ključuje. Skupno bo sanacija vasi, ki 
poteka v okviru Državne tehnične 
pisarne (DTP), stala dobrih pet mili-
jonov evrov. Novo čistilno napravo in 
komunalno infrastrukturo je 19. juli-
ja v poskusno obratovanje predal 
minister za okolje in prostor Janez 
Podobnik. 

Sanacija je obsegala rušitev stano-
vanjskih objektov in šestnajst nado-
mestnih gradenj, ureditev komunalne 
infrastrukture ter gradnjo čistilne na-

Ob~ina brez gensko 
spremenjenih organizmov

Inštitut za trajnostni razvoj se je 
januarja pridružil vseevropski kam-
panji za ohranitev in zavarovanje 
kmetijstva brez gensko spremenjenih 
organizmov (GSO) ter za zagotovitev 
pravice potrošnikov do izbire hrane 
brez GSO. Neposredni cilj kampanje 
je, da čim več slovenskih občin sprej-
me izjavo o območju brez GSO, po-
sredni cilj pa je ohraniti Slovenijo 
brez gojenja GSO ter s tem prepreči-
ti neželene okoljske, zdravstvene, 
socialne in ekonomske posledice.

Kampanji so se pridružili tudi na 
Bovškem, in sicer s soglasno spreje-
tim sklepom članov Občinskega sve-
ta Občine Bovec na sedmi redni seji, 
da se sprejme in potrdi Izjava o na-
sprotovanju gojenja gensko spremenje-
nih organizmov na območju občine 
Bovec. V njej je zapisano:
1. Občina Bovec se v obsegu svojih 
zakonskih in organizacijskih možno-
sti zavezuje, da tistim, ki imajo v 
rabi oziroma upravljanju njena ze-
mljišča, ne bo dovoljevala gojenja 
gensko spremenjenih organizmov 
(GSO) na teh zemljiščih.
2. Občina Bovec se nadalje zavezuje, 
da bo uporabila vse primerne ukre-
pe, kot npr. izobraževanja in razpra-
ve, da se kmetje in lastniki zemljišč 
na območju občine Bovec ne bi od-
ločili za gojenje in sproščanje GSO 
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Iz ob~inskih uprav

vračajo, pa govori dejstvo, da so na-
stanitvene zmogljivosti v Trenti prav v 
tem času že več let zapored polno 
zasedene. 
Špela Mrak

3. BU[KI DAN
Bovec – Turistično društvo (TD) 
Bovec je 7. julija uspešno organizi-
ralo 3. Buški dan. Prireditev se je 
pričela na predvečer z odprtjem raz-
stave Bovec nekoč in danes v bov-
škem kulturnem domu, ki so jo pri-
pravili tako člani TD Bovec kot člani 
Sekcije Mladih TD Bovec s pomočjo 
avtorice Ksenije Krivec.

V sončnem sobotnem jutru se je de-
javnost začela s programom na stoj-
nicah, kjer je bilo moč videti, poku-
šati in kupiti vse od ovčjega sira, 
medu, žganja in drugih izdelkov 
Kilc, keramike, kristalov, vina, ročno 
vezenih vizitk, panjskih končnic ter 
volnenih nogavic do spominčkov 
w’ca ‘z B’ca. Nekaj ročnih spretno-
sti starih obrti so prikazale članice 

zdaj že nekdanjega društva Buške 
žene skupaj z lokalnim izdeloval-
cem pletenih košar, Posoški ra-
zvojni center pa je ob pomoči Dru-
štva rejcev drobnice Bovec s po-
močjo nove zloženke Po stezah 
bovške ovce predstavil sirarsko pot 

UTRIP 3. BOVŠKEGA DNE – stojnice ročnih izdelkov Foto: Iris Stres

po Bovškem. Na njihovi stojnici so 
obiskovalci lahko poskusili sirotko v 
mnogih okusih, videli smo, kako se 
siri, in še drugo. Ob deseti uri so or-
ganizirali pohod v Bavšico do čebel-
njaka, kjer je pohodnike z medom in 
čajem pričakal bovški čebelar Mati-

ja Komac. Medtem so bovški plac 
s svojo razigranostjo napolnili otroci, 
ki so se udeležili ustvarjalnih delav-
nic Sekcije Mladih TD Bovec. V 
popoldanskem programu so se na 
nogometnem igrišču ob bovškem le-
tališču pomerili moški člani pobrate-
nih občin: Občine Bovec, Občine 
Sedegliano in Občine Tarcento, 
ženske članice pa so se v odbojki 
pomerile v bovški telovadnici. V ve-
černem programu smo lahko najprej 
prisluhnili vodenemu prikazu progra-
mov na stojnicah, v svojih pisanih 
nošah in z zanimivimi plesi pa sta se 
nam predstavili domača Folklorna 
skupina Bc in folklorna skupina 
iz Tarcenta. Zabavni program se je 
pozno v noč nadaljeval s skupino 
Pop’n’dekl.

Ocenjujemo, da je prireditev obiska-
lo približno 2.000 ljudi – upošteva-
joč razstavo, pohod, ustvarjalne de-
lavnice, športna srečanja in zabavni 
del programa. Poleg domačinov je 
bilo med obiskovalci tudi veliko tuj-
cev – med njimi tudi člani filmske 
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prave. Do sedaj so v Logu zgradili 
petnajst objektov visokih gradenj. Kot 
je pojasnil vodja DTP Stanislav Be-
guš, so štiri odplavljene objekte na-
domestili takoj po nesreči, enajst le-
tos, en objekt pa bodo dokončali 
prihodnje leto. Stare objekte bodo 
porušili po pridobitvi uporabnih do-
voljenj. Komunalna oprema vasi – vo-
dovod z vodohranom, čistilna napra-
va z varovalnim zidom, fekalna ka-
nalizacija, prestavitev električnih 
vodov, cestni priključki na nove stav-
be, komunalni priključki na vse 
objekte – je stala 2,65 milijona evrov. 
Dela na čistilni napravi in njenem 
varovalnem zidu je v okviru državne 
pomoči opravilo velenjsko podjetje 
Vegrad d.d. s strokovnjakom dr. Jo-
žetom Duhovnikom, ostalo komu-
nalno infrastrukturo pa je uredilo 
ajdovsko Primorje.

Po Beguševih besedah večjih pose-
gov ne bo več, je pa tako Log pod 
Mangartom “po kruti elementarni ne-
sreči postal sodobna prometno, komu-
nalno in energetsko opremljena vas”. 
Kot so poudarili vsi akterji, je uspe-
šna sanacija rezultat dobrega sodelo-
vanja Ložanov in njihove krajevne 
skupnosti (KS), Občine Bovec, DTP 
ter Ministrstva za okolje in prostor. 

Slovesnost ob vključitvi nove čistil-
ne naprave, kar je s klikom na gumb 
računalniške miške naredil minister 
Podobnik, je bila skromna. Bovški 

župan Danijel Krivec je z obžalova-
njem pojasnil, da je le nekaj dni prej 
preminil “najbolj zaslužen koordinator 
za celotno obnovo vasi po plazu iz KS 
Log pod Mangartom Stane Mlekuž”.

Minister Podobnik je kasneje obi-
skal še Bovec, kjer si je v družbi žu-
pana Krivca ogledal potek popotresne 
obnove. Za odpravo posledic na 
objektih, ki so nastale v treh narav-
nih nesrečah, bo država skupno na-
menila 130 milijonov evrov. Do sedaj 
jih je bilo v Zgornjem Posočju pora-
bljenih 80 milijonov. Skupna vre-

dnost obnovitvenih del na 1.730 
objektih, ki so bili poškodovani v 
potresu leta 1998, je znašala skoraj 
70 milijonov evrov. Na objektih, po-
škodovanih v drugem potresu leta 
2004, je bilo do konca junija konča-
nih 129 investicij, kar je stalo 7,5 
milijona evrov popotresnega denarja. 
Obnovi po prvem potresu in plazu 
naj bi se zaključili prihodnje leto, 
obnova po potresu izpred treh let pa 
eno leto kasneje, je še izjavil Podob-
nik. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Novo vozilo za bov{ke gasilce
Kot smo napovedali v prejšnji šte-

vilki EPIcentra, so zadnji dan v juni-
ju v sklopu praznovanj občine Bovec 
bovški gasilci dobili novo gasilsko 
vozilo GVC 24/50. Po investicijskem 
načrtu za obdobje 2004–2010 je Ga-
silska zveza (GZ) Bovec na prvo 
mesto uvrstila nabavo omenjenega 
novega vozila. “Tako smo v letu 2006 
pričeli z zbiranjem informacij, ki so 
bile potrebne za odločitev pri izbiri 
podvozja in nadgradnje. V začetku 
leta 2007 smo uspeli pridobiti sred-
stva, ki so zadoščala za nabavo pod-
vozja in nadgradnje,” je ob svečanem 
prevzemu vozila zbranim pojasnil 
predsednik Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Bovec Boris Zorko.

Vrednost vozila na štirikolesni po-
gon brez opreme je znašala dobrih 
185.000 evrov oziroma – preračunano 
v staro valuto – okoli 43 milijonov 
tolarjev. Proizvajalec podvozja Mer-
cedes Daimler (oznaka AXOR 1833, 
4x4) je poskrbel za osnovno ogrodje 
v skupni dovoljeni masi vozila osem-
najst ton in z močjo motorja 330 
KM. 

Nadgradnjo vozila je prevzelo pod-
jetje Gasilska vozila Pušnik iz Čre-
šnjevca pri Slovenski Bistrici. “Vozilo 
je nadgrajeno v gasilsko vozilo s čr-
palko z oznako GVC 24/50, kar po-
meni, da ima vgrajeno črpalko s 
pretokom 2400 l/min in rezervoar za 

OBISK MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR – (z leve proti desni): direktor Državne tehnične 
pisarne Lojze Beguš je ministru Janezu Podobniku, predsedniku KS Žarku Mlekužu in bovške-
mu županu Danijelu Krivcu predstavil obnovo idilične vasice pod Mangartom, ki “po kruti ele-
mentarni nesreči postaja sodobna prometno, komunalno in energetsko opremljena vas”.

Utrinki

KOT SE ZA KMEČKE IGRE V ČEZSOČI SPODOBI, so se tudi tokrat obiskovalcem – po oceni 
organizatorjev naj bi jih bilo okoli 2.500 – predstavila udeležena moštva iz Kamnika, Livka, 
Libelič, Podkorna, Povirja in Čezsoče. Foto: Dušan Čopi

ekipe produkcijske hiše Walt Di-
sney, ki so v Bovcu snemali film 
Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan.
Nataša Bartol, predsednica TD Bovec

22. KME^KE IGRE 
^ezso~a – Člani Turističnega dru-
štva Čezsoča so v soboto, 21. juli-
ja, organizirali že 22. Kmečke igre. 
Program, ki ga je vodil Boris Kopi-
tar, voditelj, pevec in humorist, se 
je pričel s prikazom etnoloških zna-
čilnosti Bovške – klepanjem kose, 
brušenjem žage amerikanke, plete-
njem korp, praženjem kofov tu br-
štuline, kuhanjem žganja, pripravo 
skute, ostrenjem kolov in ragelj, re-
zanjem stelje v stolu. 

Kot je to že v navadi, pa so se tudi 
tokrat obiskovalcem – po oceni or-
ganizatorjev naj bi jih bilo okoli 
2.500 – predstavila moštva iz Ka-
mnika, Livka, Libelič, Podkorna, Po-
virja in Čezsoče. Ekipe so se pome-
rile v treh igrah, in sicer so morali iz 
koruze oziroma po čezsoško sirka 

preganjati jazbeca, ribati in tlačiti ze-
lje oziroma kaps ter pripraviti krmo 
oziroma futer za živino. Zadnjo igro 

so poleg komisije  ocenjevali tudi tri-
je izkušeni čezsoški kmetje Ernest 
Bizjak, Ivan Klavora in Bruno Kra-

vanja ter naposled določili zmago-
valce. To so postali Korošci iz Libe-
lič.

V sklopu programa letošnjih kmeč-
kih iger so se predstavile še mažo-
retke iz Povirja in članice Aktiva 
kmečkih žena iz Čezsoče, ki so 
zbrane razvajale z bovškimi kulina-
ričnimi specialitetami. Na jedilni list 
so uvrstile celo paleto dobrot – 
bganco (potico), čompe an skuto, 
krafe (krofe), štrudelj (zavitek), fan-
cele, palačinke, srnjakov golaž, pito 
… Pecivo iz Nove Gorice je speklo 
pico velikanko – s prodajo zbran de-
nar so namenili za ureditev kobari-
škega dializnega centra. Seveda tu-
di letos ni šlo brez izbora Kerlca 
kmečkih iger Čezsoča 2007. Naj-
več moči pri valjanju senene bale je 
pokazal domačin Jure Klavora in 
tako osvojil naziv najkerlca. Čezso-
ške 22. Kmečke igre je zaokrožila 
glasbena zasedba Čuki, ki je poskr-
bela za nadaljnjo zabavo. 
Katja Kravanja, Posoški razvojni center
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vodo velikosti 5.000 l. Tipizacija pred-
pisuje tudi rezervoar za penilo 500 l. 
Črpalka rosenbauer NH 30 dejansko 
razvije pri delu z normalnim tlakom 
10 bar pretok 3000 l/min, pri delu na 
visokem tlaku pa tlak 40 bar in pre-
tok 400 l/min,” je s tehničnimi po-
datki postregel Zorko. Poleg tega so 
v črpalko vgrajeni visokotlačni navi-
jak (60 m), štirje normalni tlačni iz-
livi, top s pretokom do 2.400 l/min 
in 1D-izliv – dodatni izliv za penilo. 
Vozilo ima vgrajen dvižni steber z 
dvema reflektorjema po 1.000 W, 
vgrajena pa je tudi vsa potrebna si-
gnalizacija (sirena, rotacijske luči), ki 
jo predpisuje tipizacija. Ostala gasil-
ska oprema je porazdeljena po osmih 
boksih – po štirje so na vsaki strani 
kamiona.

Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Skozi Bov{ka vrata na morje 
ali v Alpe

Ob 210. obletnici Napoleonovega 
pohoda skozi Kluže so 23. junija od-
krili spomenik, ki je simbol prehodov 
narodov skozi tako imenovana Bov-
ška vrata med morjem in Alpami. 
Avtorja spomenika sta kipar Marko 
Drpić in oblikovalka Maja Licul, av-
tor napisa na njem pa pisec, prevaja-
lec in urednik Zdravko Duša.

S to gesto je Občina Bovec obele-
žila dogodke iz leta 1797, ko so Av-
strijci trdnjavo na strateški legi bra-

nili pred enotami francoske armade. 
Te so pred tem pod poveljstvom ge-
nerala Napoleona Bonaparteja av-
strijsko vojsko porazile že v severni 
Italiji in nato prodirale ob Soči nav-
zgor skozi naše kraje proti Trbižu. 
Na svoji poti so zavzele tudi trdnjavo 
Kluže in jo po dobljeni bitki z grajsko 
skupino petstotih vojakov požgale. 

Znana legenda, po kateri naj bi se 
branilci proti premočnemu nasprotni-
ku poslužili zvijače, naj bi bila po 
trditvah zgodovinarjev natanko to – 
neresnična. Po njej naj bi namreč 
nemočni Avstrijci zvečer odstranili 
most čez reko Koritnico, zato naj bi 
v temi številni francoski vojaki padli 
globoko v korita reke. Naslednjega 
dne so se menda morali branilci 
kljub temu vdati, zmagovalci pa naj 
bi trdnjavo v besu požgali.

V spomin na omenjeno bitko so na 
trdnjavi Kluže, ki je današnjo podobo 
dobila leta 1882, odkrili spominsko 
obeležje. Slavnostni nagovor je pri-
pravil sekretar na Direktoratu za kul-
turno dediščino na Ministrstvu za 
kulturo RS, Silvester Gaberšček. 
Kulturni program prireditve so pri-
pravili učenci in učitelji iz Glasbene 
šole Tolmin, skavtska skupina iz 
Bovca, člani skupine CENS iz češke-
ga Brna kot francoski vojaki in člani 
skupine iz hrvaškega Slunja kot hr-
vaški krajišniki.
Špela Kranjc
Foto: Č. J.

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

NOVO GASILSKO VOZILO GVC 24/50 je bilo prvo na seznamu prioritet GZ Bovec do leta 
2010.  

OB 210. OBLETNICI NAPOLEONOVEGA POHODA SKOZI KLUŽE so odkrili spominsko obe-
ležje.

[E BOMO JEDLI PLANINSKI 
SIR
Zaslap – Na planini Zaslap, ki leži 
na 1.360 m nadmorske višine, sku-
pina petih gospodarjev domačij iz 
vasi Smast kljub zahtevnim pogojem 
vztraja s pašo molzne živine. Na 
skoraj 200 hektarjih pašnikov, ki se 
razprostirajo na nadmorski višini od 
1.100 do 1.500 metrov in kjer je še 
v petdesetih letih preteklega stoletja 
dvajset gospodarjev paslo kar do 
100 glav živine, se danes pase le še 
20 do 25 molznic.

Z izdelavo sira so v planini po več 
stoletjih prenehali leta 1968, ko so s 
planine do vasi Krn napeljali mleko-
vod, po katerem so v pašni sezoni 
pošiljali namolzeno mleko v dolino. 
Sirarna, ki je svojemu namenu služi-
la več desetletij, morda celo stoletij, 
je z izgradnjo mlekovoda izgubila 
svoj pomen. Neuporaba in zob časa 
sta tako na zgradbi kot tudi na opre-
mi pustila svoj pečat. Objekte in 

mlekovod sta še dodatno poškodo-
vala zadnji potres in snežni plaz, ki 
se je sprožil v krnskem pogorju, za-
radi česar pošiljanje mleka v dolino 
ni bilo več mogoče.
Če planina Zaslap ne bi imela pre-
danih in zagnanih lastnikov, bi se 
zgodba lahko na tem mestu žalostno 
končala. Pa na srečo ni bilo tako. 
Lastniki, ki so s pašo v planini vztra-
jali, so se pogumno odločili, da v 
planini ostanejo, in sprejeli sklep, da 
bodo sirarno obnovili in opremili s 
sodobno tehnologijo. Navkljub neu-
spehu pri pridobivanju sredstev 
Evropske unije in sredstev za po-
potresno obnovo ter pri najemanju 
ugodnih kreditov so Aleksander 
Ivančič, Stane Ivančič, Vili Ivan-
čič, Branko Sovdat in Bogdan Vo-
larič zavihali rokave in se lotili dela. 
Predanost, vztrajnost in pregovorna 
hribovska trma so obrodile sadove 
in 2. junija so v obratovanje slove-
sno predali prenovljen stan z živino, 
zbiralnico mleka, sirarno in zorilnico 

sira. V objektu so uredili tudi sodob-
no kuhinjo s kmečko pečjo za mle-
karja in pastirje.

Obnova objektov se je začela v pre-
teklem letu, takoj po končani pašni 
sezoni. Najprej je bil na vrsti stan s 
pripadajočimi prostori, vsak od go-
spodarjev pa je izvedel tudi obnovo 
kritine na svojem hlevu. Opravili so 
zahtevna zemeljska dela pri obnovi 
starega vodovoda za sanitarije in na-
pajanje živine. Zaradi vedno pogo-
stejših in daljših sušnih obdobij v po-
letnih mesecih so za potrebe sirarne 
in pitne vode na pobočju Kožljaka 
na zahodni strani planine uredili do-
datno zajetje, ki omogoča prečrpa-
vanje. Gradbenim delom je nato sle-
dil nakup opreme, ki so jo zaključili 
tik pred ponovnim prigonom živine 
na planino. 

Izdelavo sira in prave planinske sku-
te so v letošnji sezoni lastniki zaupali 
Andreju Sovdatu, sinu enega od 
gospodarjev. Mlad, še ne devetnaj-
stletni dijak, ki je znanje med letom 

pridobival pri domačih strokovnjakih 
in izkušenih mlekarjih, je uspešno 
pridobil naziv mlekarja.

Letošnji junij je bil torej pomembna 
prelomnica v zgodovini planine Za-
slap. Ko je še zadnja krava vodnica 
prispela na planino, je ta ob ponov-
nem zvonjenju kravjih zvoncev, ki ga 
je ob prihodu pospremil še glasni 
vrisk enega od gospodarjev, spet 
oživela. Veselje ob pogledu na sijaj-
ne rezultate obnove je pregnalo 
spomine na vsa odrekanja in števil-
ne ure trdega dela v mrazu in megli. 
Ob strani sta bila tega dne tudi strah 
in groza tistih, ki so ob zadnjem po-
tresu opazovali skalovje, ki se je po 
pobočjih valilo na planino.

Lastniki so z letošnjim gospodarjem 
planine Brankom Sovdatom in mla-
dim mlekarjem dorekli še zadnje 
malenkosti v načrtu dela do koncu 
pašne sezone, slovesno prerezali 
trak in obnovljeno sirarno predali na-
menu. Da začetek nove pašne sezo-
ne ne bi bil le vesel, ampak tudi sla-
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Ob~ina Kobarid

Aljoša Mozetič, Vrsno
Marijan Stres, Kobarid 
Anton Urh, Kobarid

Pe{~ica najpogumnej{ih
Potem ko je postalo jasno, da tek-

me za svetovni pokal v skokih z ve-
likih višin zaradi prenizke vode letos 

v Kanalu ob Soči ne bodo mogli iz-
peljati, je na pobudo kobariškega 
župana Roberta Kavčiča izziv spre-
jela Lokalna turistična organizacija 
(LTO) Sotočje.

V sodelovanju z Občino Kobarid, 
nekaterimi društvi in podjetji ter 
družbo Hit so 30. junija in 1. julija 

pripravili trening in tekmo, ki si ju je 
ogledalo več kot 3.000 gledalcev. Z 
22-metrskega Napoleonovega mostu 
bi se moralo v hladno Sočo – voda je 
imela le devet stopinj Celzija – po-
gnati štirinajst najboljših skakalcev s 
štirih celin sveta, vendar se dva za to 
nista odločila. Psihološki pritisk pred 

Z 22-METRSKEGA NAPOLEONOVEGA MOSTU bi se moralo v hladno Sočo – voda je imela le 9 ºC – pognati štirinajst najboljših skakalcev s 
štirih celin sveta, vendar se dva za to nista odločila. Foto: Leo Caharija, Primorske novice

Utrinki

Seznam ob~inskih delovnih 
teles
1. Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja:
Darko Bajt, Smast
Danica Hrast, Podbela
Marijan Lazar, Drežnica 
Marko Miklavič, Idrsko
Darko Smrekar, Smast
Milan Štih, Staro selo 
Anton Urbančič, Kred 
Branko Velišček, Kobarid

2. Statutarna komisija:
Ivan Lavrenčič, Potoki
Barbara Mozetič, Vrsno
Milan Štih, Staro selo
Anton Urbančič, Kred

3. Odbor za gospodarstvo:
Edi Melinc, Kobarid
Darko Rosič, Logje
Darko Smrekar, Smast
Marijan Stres, Kobarid
Milan Štih, Staro selo

4. Komisija za podeljevanje nagrad 
in priznanj:
Danica Hrast, Podbela 
Danilo Ivančič, Drežniške Ravne

sten, so z domačimi dobrotami po-
skrbele domače gospodinje, ki so 
prav tako vestno sodelovale pri ob-
novi planine.

Planina Zaslap je zaživela kot nekoč, 
ko so tam pasli in sirili dedje in pra-
dedje današnjih gospodarjev. Njiho-
vi predanost in vztrajnost sta poma-
gali ohraniti še en košček tradicije 
teh krajev in dokazati, da je pogosto 
vendarle uresničljivo tudi tisto, kar 
se sprva zdi nemogoče.
Pavel Četrtič

MILIJONTI GOST 
KOBARI[KEGA MUZEJA 
Kobarid – Potem ko so v Kobari-
škem muzeju počastili že svojega 
stotisočega in petstotisočega obi-
skovalca, so presenečenje pripravili 
tudi za svojega milijontega gosta. Ta 
čast je po šestnajstih letih in pol mu-
zejevega delovanja zadnji junijski 
dan doletela Matjaža Roženber-
gerja, zdravnika iz Novega mesta.

Kot je presenečeno pojasnjeval no-
vinarjem, se je več družin iz njihove 
ulice tisti dan z najetim avtobusom 
odločilo obiskati dolino Soče in ene-
ga od načrtovanih postankov so 
opravili tudi v Kobariškem muzeju. 
Roženberger se je na izlet odpravil s 
soprogo, sinom in hčerjo. Po njego-
vih besedah so “v skupini vedeli, 
da se danes pričakuje milijontega 
gosta, vendar si nisem mislil, da 
bom to jaz”. Direktor Kobariškega 
muzeja Jože Šerbec je obiskovalcu 
z Dolenjske podelili posebno plake-
to, da mu bo dogodek zagotovo 
ostal v trajnem spominu. Obenem 
bodo njega in njegovo družino na-
gradili z brezplačnim enodnevnim bi-
vanjem v Kobaridu ter jim pripravili 
zgodovinski dan. “Popeljali jih bo-
mo po muzeju, Kobariški zgodo-
vinski poti, jim razkazali muzej v 
naravi na Kolovratu in še kaj,”je 
naštel Šerbec. Roženbergerja zgo-
dovina prve in druge svetovne vojne 
že od  nekdaj zanimata, zato je pre-

MATJAŽ ROŽENBERGER, ZDRAVNIK IZ NOVEGA MESTA, JE POSTAL MILIJONTI GOST KO-
BARIŠKEGA MUZEJA – Za nagrado bodo Roženbergerjevo (na sliki levo) družino brezplačno 
“popeljali po muzeju, Kobariški zgodovinski poti, jim razkazali muzej v naravi na Kolovratu in še 
kaj,” je naštel Jože Šerbec (desno), direktor muzeja, ki deluje že šestnajst let in pol.
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izvajanjem salt in vijakov je bil nad 
le šest metrov širokim kanjonom pre-
hud. Kljub temu so čisto vsi tekmo-
valci iz enajstih držav poželi zaslu-
žen in bučen aplavz nepregledne 
množice gledalcev. Še posebej velja 
to za legendarnega Pina Auberja iz 
Trsta, ki bo kmalu dopolnil 69 let, a 
je s skokom na glavo zunaj konku-
rence očaral tudi tekmovalce, stare 
od 23 do 43 let.

Svetovni pokal v skokih z velikih 
višin letos že dvajsetič poteka v okvi-
ru Evropske zveze morskih športov 
Fedemar, v Sloveniji pa smo tovrstno 
tekmovanje gostili tretje leto zapored. 
Prva letošnja tekma je bila v franco-
skem Oulxu, druga bi morala biti v 
Torinu, a je zaradi slabega vremena 
odpadla, tretjo so 27. junija pripravi-
li na Bledu, po Kobaridu pa so ska-
kalci 4. julija letošnji pokal zaključili 
z nastopom v Beogradu. 

Predsednik organizacije Fedemar 
Vittorio Zanetti je bil po prvem obi-
sku Kobarida vesel, saj se je že po 
ogledu Napoleonovega mostu prepri-
čal, da bodo na tekmovanju nastali 
zelo lepi posnetki. Kot je pojasnil 
Fedemarjev predstavnik za Slovenijo 
Miran Ipavec, se na tekmah svetov-
nega pokala skače z 22 do 28 metrov. 
Globina vode mora biti najmanj 4,8 
metra, saj vanjo tekmovalci priletijo 
s sto kilometri na uro. Zanetti je še 
poudaril, da je “na svetu največ 40 

tekmovalcev, ki so sposobni skakati 
s takih višin”. Med njimi je najbolj 
znan Kolumbijec Orlando Duque, 
med leti 2000 in 2007 šestkratni zma-
govalec svetovnega pokala. Rus Ser-
gey Zotin, po poklicu pediatrični 
kirurg, je bil najboljši leta 2003 in 
letos, ko je zmagal prav na vseh tek-
mah, tudi v Kobaridu. Kot je povedal, 
ga je ob pogledu v globino vsakič 
znova strah. “Vsak skok je drugačen, 
zato se je pomembno že doma dobro 
psihično pripraviti.” 

Tekma v Kobaridu naj bi postala 
tradicionalna, bodo pa organizatorji 
v tem primeru prihodnjič povečali 
število redarjev, saj so nekateri gle-
dalci v želji po čim boljšem pogledu 
na izvajanje skokov tvegali preveč. 
Špela Kranjc

V okviru Kotarskih {e 
Tonklijevi dnevi

Breginjsko vaško jedro je 4. avgu-
sta obiskalo veliko ljubiteljev Kotar-
skih dnevov od blizu in daleč. Z dvo-
dnevno prireditvijo so se v Turistič-
nem društvu (TD) Breginj spomnili 
100. obletnice smrti narodnega budi-
telja dr. Jospia Tonklija, po rodu 
Breginjca.

Slavnostni govornik uvodnega ve-
čera Tonklijevih dnevov je bil kobari-
ški župan Robert Kavčič. Ljudje so 
mu zbrano prisluhnili, saj je v svo-
jem nagovoru poudaril Tonklijevo 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

osrednjo misel – v slogi in združenju 
je moč. “Če bomo temu sledili, se 
bomo tudi v našem lepem Breginj-
skem kotu hitreje razvijali in dosegli 
blagostanje.” Kavčič je še izpostavil 
svojo osebno pripravljenost pri reali-
zaciji projektov in drugih vsebin, ki 
bodo imeli tudi ekonomski učinek. 

Člani so predstavili ljudske pesmi iz 
Breginjskega kota in drugih krajev v 
Posočju ter zaigrali več viž na stara 
ljudska glasbila. 

Naslednji dan je nastopila Folklor-
na skupina B’c iz Bovca. Med ude-
leženci tega kulturnega dogodka je 
bil tudi poslanec slovenskega držav-

“To so kraji z velikim intelektualnim 
nabojem,” je še ugotavljal, “saj so 
Tonkliju – politiku, pravniku in budi-
telju – sledili mnogi Kotarji, ki danes 
opravljajo pomembne družbene nalo-
ge”. 

Prireditev se je nadaljevala s kon-
certom glasbene skupine Dednina. 

nega zbora Jožef Školč, tudi rojen v 
Breginju. Zaključek Kotarskih dnevov 
bo 8. septembra na Robidišču s tra-
dicionalno prireditvijo Stare poti za 
nove vezi, ki jo TD Breginj pripravlja 
skupaj z zamejci iz Italije. 
Vida Škvor in Špela Kranjc
Foto: Vida Škvor

pričan, da je nagrada kot nalašč 
zanj. Kobariški muzej je na omenjeni 
dan sicer obiskal prvič, vendar se 
bo glede na svoje zatrjevanje na 
zgodovinski dan še posebej dobro 
pripravil.

S povprečnim letnim obiskom 
60.000 gostov je Kobariški muzej 
najbolje obiskana tovrstna ustanova 
v Sloveniji. Po besedah Vojka Hobi-
ča si ob ustanavljanju leta 1990 ni-
so mislili, da bo v šestnajstih letih in 
pol skozi muzejska vrata stopilo več 
kot milijon ljudi. Največ obiskoval-
cev, kar 89.000, so našteli leta 
1993, ko so Kobariškemu muzeju 
podelili muzejsko nagrado Sveta 
Evrope. V prvem polletju letos si ga 
je že ogledalo 21.000 gostov, med-
tem ko se vrhunec sezone še ni za-
ključil – pri njih namreč traja od julija 
do oktobra. Zadnja tri leta je 62 od-
stotkov gostov tujcev, med katerimi 
prevladujejo Italijani in nemško go-
voreči. Precej je tudi Izraelcev ter 
zadnje čase Madžarov in Čehov, na-
rašča pa tudi število Hrvatov in Sr-

bov. V dobrih šestnajstih letih se je 
“nabralo več kot 50 knjig z vtisi 
obiskovalcev, v vpisni knjigi po-
membnih gostov pa je že skoraj 
200 imen,” je še dodal Šerbec.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

ZA^NIMO S PROMETNO 
VZGOJO @E PRI NAJMLAJ[IH
Tolmin – AMD Tolmin je ob finanč-
ni podpori Občine Tolmin sredi ju-
nija izpeljalo dvodnevno preventivno 
akcijo prometne vzgoje za najmlaj-
še. V športnem parku Brajda je pod-
jetje Jumicar postavilo poligon za 
izvedbo svojega novega programa 
Kolesarčki.

Ta je sicer podoben programu za 
osnovnošolce Avto šola za mlade, 
vendar prilagojen otrokom od četrte-
ga do sedmega leta. S štirikolesniki 
na nožni pogon se je pod strokov-
nim nadzorom mentorjev urilo sku-
paj 120 otrok iz tolminskega vrtca in 
njegovih dveh podružnic. Princip je 
zelo enostaven. Najmlajši se eno 

uro vozijo po poligonu, ki je opre-
mljen z osnovnimi prometnimi znaki 
in talno prometno signalizacijo. Pod 
nadzorom na zabaven in hkrati zelo 
poučen način spoznavajo osnovne 

cestnoprometne predpise, se učijo 
pravilno prečkati cestišče, spozna-
vajo semafor in drugo prometno si-
gnalizacijo ter se podučijo o pome-
nu čelade, znakov in ostali osnovnih 
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Ob~ina Tolmin
Druga poso{ka ob~ina brez 
GSO

Tako kot bovški občinski svetniki 
in svetnice so tudi člani Občinskega 
sveta Občine Tolmin na svoji zadnji 
redni seji 12. julija izrazili odklonilno 
stališče do gensko spremenjenih or-
ganizmov (GSO). Sprejeli so sklep, 
da se sprejme in potrdi Izjava o na-
sprotovanju gojenja gensko spremenje-
nih organizmov na območju občine 
Tolmin. Besedilo izjave je za vse ob-
čine enako in ga v tej številki EPIcen-
tra objavljamo na straneh, namenje-
nih Občini Bovec. 

Za kratek komentar smo poprosili 
tolminskega župana Uroša Brežana, 
ki meni, da je sprejem omenjene iz-
jave “po eni strani logično nadaljeva-
nje usmeritve občine, ki spodbuja 
ekološko kmetijstvo”. Občina Tolmin 
to po njegovih besedah počne že dol-
go, in sicer “s projekti, kot je ekološka 
tržnica, Lacjodrom, kjer v sodelova-
nju z Občino Tavagnacco pripravlja-
mo promocijski DVD in zgibanko o 
ekološkem kmetijstvu, podpiramo 
spomladanski ekopraznik ter dobro 

sodelujemo z Združenjem ekoloških 
kmetov Severne Primorske in ekolo-
škimi kmeti v občini”. Po drugi stra-
ni je – tako Brežan – to tudi “izraz 
nestrinjanja z uvajanjem GSO, ki po-
meni veliko globalno tveganje, kate-
rega dimenzije si težko predstavlja-
mo”. Nenazadnje pa je ekološka 
usmerjenost občine pomemben de-
javnik, ki ga bo treba izpostaviti tudi 
pri turistični promociji naših krajev, 
je še dodal župan. 
Špela Kranjc 

Kon~ali so z deli na 
{portnem igri{~u

Po lanski preplastitvi športnega 
igrišča in postavitvi mreže okoli nje-
ga so člani Športnega društva (ŠD) 
Zarja Grahovo-Koritnica 16. junija 
predstavili še zadnje pridobitve. Ob 
igrišču so sedaj reflektorji, tribune, 
otroška igrala in na pokritem delu 
dva zabojnika, v katerih so po novem 
društveni prostori. 

Člani društva so igrišče v zadnjih 
dveh letih v celoti obnovili. Potreben 
denar so dobili od Fundacije za šport 
in iz proračuna Občine Tolmin, del 
sredstev pa so zagotovili sami. Kot je 
povedal član društva Tomaž Mavri, 
jim podvig gotovo ne bi uspel brez 
nešteto ur prostovoljnega dela, ki so 
se nabrale med obnovo. 

Ob odprtju prenovljenega igrišča 
so člani društva pripravili pester pro-
gram s hokejskimi in nogometnimi 
tekmami ter večerno zabavo. Prvi so 

se na asfalt podali najmlajši hokejisti 
na rolerjih, po besedah enega od or-
ganizatorjev, Bojana Špika, pa je bil 
vrhunec prireditve prihod igralcev 
jeseniške hokejske ekipe, ki imajo v 
Baški grapi že od nekdaj veliko pri-
vržencev. 

Za glasbeno spremljavo je skrbel 
Pihalni orkester Tolmin, nato pa sta 
se v prijateljski nogometni tekmi po-
merili ekipi Fantički iz Podbrda in 
veterani KMN Puntar, za katere je 
zaigral tudi tolminski župan Uroš 
Brežan. Zadnji so na igrišče stopili 
jeseniški hokejisti in gostujoče mo-
štvo. Kot je še dodal Špik, “kljub ob-
časnim ploham dež ni pregnal špor-
tnih zagnancev, ki so se med nalivi 
zatekli pod nov objekt, s katerim po 
novem razpolaga naše športno dru-
štvo”. 
Špela Kranjc

Tolminska korita v celoti 
odprta

Gradnja galerije pred Hudičevim 
mostom se zaključuje, s čimer ne bo 
več ovir za obisk vseh poti na obmo-
čju Tolminskih korit. Obiskovalci si 
bodo tako lahko ogledali tudi del pod 
Hudičevim mostom do toplega izvira, 
ki je bil v letošnjem letu zaprt. Ome-
njeni del poti je bil ob podoru in 
nadaljnih delih na cesti močno po-
škodovan, vendar smo ga popravili 
in uredili že v minulem tednu. S po-
novnim odprtjem vseh poti uvelja-
vljamo tudi z občinskim odlokom 
določeno ceno vstopnine, ki znaša tri 
evre za odrasle in 1,5 evra za otro-
ke od sedmih do štirinajstih let. Do 
sedaj smo namreč zaradi zaprtega 
dela poti vsem obiskovalcem nudili 
eno tretjino popusta.
Janko Humar, direktor LTO Sotočje

ZADNJE PRIDOBITVE IGRIŠČA NA GRAHOVEM OB BAČI – Po lanski preplastitvi športnega igrišča in postavitvi mreže okoli njega so člani ŠD 
Zarja Grahovo-Koritnica ob igrišču letos postavili še reflektorje, tribune, otroška igrala in dva zabojnika, v katerih so po novem društveni prostori. 
Foto: Tomaž Mavri

Trgoavto d.d., Pristani�ka ul./43 a, 6000 Koper

�elite graditi svojo kariero in se 
podati novim podjetni�kim izzi-
vom naproti? Imate svoj poslovni 
prostor ali ga lahko pridobite, ve-
lik vsaj 150 m2? Ste �e podjetnik 
s svojo trgovino ali servisom, pa 
�elite svoj program �e dopolniti?

Trgoavto d.d. Vam ponuja 
PRILO�NOST!

Na območju Tolmina i�čemo 
primerno lokacijo, zato Vas 
vabimo, da se pridru�ite dru�ini 
trgovin Trgoavta d.d. s fran�i-
znim sodelovanjem. Po�ljite nam 
svojo ponudbo na naslov Trgo-
avto d.d. Pristani�ka 43/a, 6000 
Koper, s pripisom za »RAZPIS«, v 
osmih dneh po objavi.

prometnih predpisih. 

Otroci so pri izvajanju tega progra-
ma postavljeni v vlogo voznika. Tako 
kot odrasli vozniki morajo potrpežlji-
vo počakati v vrsti na zeleno luč, se 
ustaviti pred znakom stop, kar se jim 
zagotovo vtisne v spomin. Ko bodo 
odrasli, lahko zanje upamo, da bodo 
bolj strpni vozniki, kot smo mi.  

Tovrstne akcije gre pozdraviti in na-
dejamo se že nadaljevanja programa 
po drugih večjih krajih v Zgornjem 
Posočju. Predsednik AMD Tolmin 
Jože Režonja obljublja, da bodo na 
začetku prihodnjega šolskega leta 
Kolesarčke peljali tudi v Bovec, Ko-
barid, Podbrdo in na Most na Soči. 
Če vsaj pet odstotkov povedanega v 
tem programu otrokom ostane v 
spominu, je to po njegovem mnenju 
za njihovo starost veliko. “Najboljši 
programi so tisti, ki so prilagojeni 
starosti otrok in ki jim vsebino pri-
našajo skozi igro,” je prepričan Re-
žonja. 
Peter Domevšček
Foto: TŠF

Utrinki
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se je zmanjšalo za 25, leto kasneje za dodatnih 67, 
nato še za 62 in nazadnje za 52 ljudi. Žensk je 
bilo konec leta 2007 za 158 manj kot konec leta 
2002, pri moških pa je ta negativna razlika znaša-
la “samo” 42. Na ta dan je v občini Tolmin prebi-
valo približno 49,5 odstotkov moških in 50,5 od-
stotkov žensk.

Poso~je v {tevilkah

Prebivalstvo
Statistika je nekaj posebnega. Ob besedni zvezi �po statisti~nih podatkih� marsikdo sa-
mo zdolgo~a-seno zamahne z roko, medtem ko drugi z zanimanjem prisluhnejo oziroma 
berejo dalje. Kakorkoli, 19. avgusta bo minilo 63 let, odkar so na seji Slovenskega naro-
dnoosvobodilnega sveta sprejeli Sklep o ustanovitvi Statisti~nega urada RS, in prav toli-
ko je torej stara uradna slovenska statistika. 

Morda je pričujoči prispevek od prvotne 
zamisli do realizacije zahteval veliko ča- 
 sa, a obdelava numeričnih podatkov za 

tega nevajeno novinarko ni mačji kašelj. Za usme-
ritve se moram na tem mestu zahvaliti Mileni 
Brešan in Jolandi Goljevšček Zlodej z Upravne 
enote Tolmin. Predvsem bom v tej rubriki skušala 
na osnovi statističnih podatkov priti do zaključkov, 
značilnih za tri posoške občine. Primerjala bom 
stanje od leta 2002 dalje, začenjam pa z zelo po-
membno dimenzijo – prebivalstvom.

Nihajo~e {tevilo Bov~anov
Medtem ko je število prebivalcev v občini Bovec 

v zadnjih petih letih nihalo, se je v občinah Koba-
rid in Tolmin nenehno zmanjševalo. Leta 2002 
(opomba: navedeni podatki za vsako leto so na 
dan 31. decembra) je v bovški občini prebivalo 
3.326 ljudi, leto kasneje deset več, do konca leta 
2004 se je zmanjšalo na 3.307 in do konca leta 
2005 na vsega 3.300 ljudi, 31. decembra lani pa je 
imela občina Bovec znova 3.326 prebivalcev. Pri 
tem velja poudariti, da se je število moških v letu 
2004 zmanjšalo kar za 30 in nato v letu 2006 spet 
naraslo za 21, medtem ko pri ženskah ni opaziti 
posebnih odstopanj. Konec lanskega leta so na 
Statističnem uradu RS v občini Bovec zabeležili 
48,8 odstotkov občanov in 51,2 odstotka občank.

V {tirih letih 112 kobari{kih ob~anov 
manj

Kobariška občina je največ prebivalcev, in sicer 
4.561, imela v prvem obravnavanem letu, torej 
2002. Kasneje se je njihovo skupno število iz leta 
v leto zmanjševalo – najprej je do konca leta 2003 
padlo na 4.543, v naslednjem letu na 4.509, konec 
leta 2005 je znašalo 4.491 in ob koncu lanskega 
4.449. Skupno se je torej število občanov kobariške 
občine v štirih letih zmanjšalo za 112, od tega je 
46 manj moških in 66 manj žensk. Prebivalstvo 
občine Kobarid je torej 31. decembra 2007 sesta-
vljalo 48,8 odstotkov moških in 51,2 odstotka 
žensk.

Na Tolminskem 200 prebivalcev manj
V občini Tolmin se je število občanov od 31. 

decembra 2002 do 31. decembra 2006 zmanjšalo 
za 200, z 12.133 je padlo na 11.933. V letu 2003 

1 – moški Bovec, 2 – ženske Bovec, 3 – moški Kobarid, 4 – 
ženske Kobarid, 5 – moški Tolmin, 6 – ženske Tolmin

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notra-
nje zadeve – Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za 
notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve. 

PREBIVALCI POSOČJA NA DAN 31. DECEMBRA 2007

navanih letih v vseh občinah negativen. V občini 
Bovec najbolj v letih 2004 (–22) in 2002 (–21), v 
občini Kobarid v letih 2003 (–28) in 2005 (–27) ter 
v občini Tolmin v letih 2002 (–67) in 2005 (–63).

Negativen tudi skupni prirast 
prebivalcev

Negativen je bil tudi skupni prirast prebivalstva, 
ki je odvisen od naravnega prirasta in priseljevanja 
oziroma odseljevanja ljudi. Občina Bovec je imela 
edina med tremi posoškimi občinami vsa leta po-
zitiven skupni selitveni prirast, občini Kobarid in 
Tolmin pa le v letih 2003 in 2005. Najbolj očitno 
je bilo odseljevanje prebivalcev občin Kobarid in 
Tolmin v druge slovenske občine, medtem ko so 
bile te vrednosti v občini Bovec vsa leta pozitivne. 
V občini Bovec je v letih 2002 in 2004 zaznati 
nekaj odselitev v druge države, medtem ko je sicer 
število tujcev, ki so se preselili v Posočje, večje od 
števila domačinov, ki so ga zapustili in odšli živet 
v tujino. (Glej preglednico 3)

Negativen naravni prirast prebivalcev
Statistični urad RS na svoji spletni strani razpo-

laga tudi s podatki o naravnem gibanju in skup-
nem prirastu prebivalstva po občinah, vendar le 
do konca leta 2005. Število novorojenčkov se je v 
splošnem v vseh treh občinah v tem obdobju 
zmanjševalo, prav tako število umrlih. Oboje na-
tančneje prikazujeta preglednici 1 in 2.

Preglednica 1: Število živorojenih otrok

2002 2003 2004 2005

Bovec 29 22 23 27

Kobarid 39 32 32 29

Tolmin 91 102 99 87

Preglednica 2: Število umrlih moških in žensk

2002 2003 2004 2005

Bovec 50 31 45 43

Kobarid 64 60 52 56

Tolmin 158 143 142 150

Naravni prirast prebivalstva je bil torej v obrav-

Utrinki

BA[KA GRAPA ODPRLA SVOJA VRATA
Ba{ka Grapa – V začetku julija je Društvo Ba-
ška dediščina odprlo vrata več objektov tehni-
ške dediščine zgornjega dela Baške grape. V 
sončnem dnevu so na Dnevu odprtih vrat vodniki 
društva, ki so pred kratkim opravili tudi tečaj za lo-
kalne turistične vodnike, vse od 10. pa  tja do 18. 
ure odkrivali obiskovalcem tukajšnjo zgodovino. 

Trije od objektov, ki stojijo ob glavni cesti Koritni-
ca–Podbrdo, so že razglašeni za tehniški spome-
nik lokalnega pomena. Eden takšnih stoji tik pred 
predorom Bukovo. Gre namreč za prezračevalno 
napravo, ki je bila za potrebe prezračevanja pre-
dora zgrajena leta 1922 in je delovala do leta 
1975. Je edina še ohranjena naprava te vrste v 
Evropi. V njej so tega dne obiskovalcem prikazo-
vali tudi projekcijo Največji alpski prelazi v Evro-
pi. 

Med Hudajužno in Podbrdom ob potoku, ki se 
ponaša z več imeni (Prangerca, Stržiškarski po-
tok, Rovtarski potok), stojita še dva spomenika, 
Prangarjev mlin z žago venecijanko in Jakova ko-
vačija. Posebnost mlina je v tem, da ga je gnala 

1
2

3

4

5

6

1623  8 %

1703  9 %

2169  11 %

2280  12 %

5903  30 %

6030  30 %
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Na{i sosedje so tudi ljudje tujih 
narodnosti

Občina Tolmin je med tremi posoškimi občinami 
tista, v kateri je v zadnjih štirih letih prebivalo 
največ tujcev, čeprav je bil odstotek tujcev s stal-
nim in začasnim prebivališčem večji v občini Bo-
vec. 

Število tujcev v občini Bovec – V Bovcu je šte-
vilo tujcev s stalnim prebivališčem od 31. decembra 
2002 stalno naraščalo; s sedemnajst se je povzpe-
lo na dvajset ob koncu leta 2003, na 25 ob koncu 
leta 2004 in na 30 eno leto kasneje, konec lanske-
ga leta pa so v občini zabeležili 45 tujcev s stalnim 
prebivališčem. Slika je bila nekoliko drugačna pri 
tujcih, ki so imeli v občini Bovec začasno prebiva-
lišče. V letih 2002 in 2003 jih je bilo 96, nato 63 
in 59, do 31. decembra lani pa se je njihovo števi-
lo zopet povzpelo na 67. Skupaj je na ta dan ime-
lo prebivališče v občini 3,4 odstotke tujcev. 

Število tujcev v občini Kobarid – Tudi v Koba-
ridu je število tujcev s stalnim prebivališčem nara-
ščalo, in sicer v naslednjem letnem zaporedju: 
devet, enajst, dvanajst, štirinajst in 31. Število tistih, 
ki so v občini bivali le začasno, je v trendu pada-
lo. Leta 2002 jih je bilo 60, 58 leta 2003, 49 leta 
2004, do konca leta 2005 se je znova povzpelo na 
66 in se do 31. decembra 2006 precej zmanjšalo  
– na 83. Delež tujcev s prebivališčem v občini je 

ŠTEVILO NOVOROJENČKOV se je v splošnem v vseh treh 
občinah v tem obdobju zmanjševalo. Foto: Tatjana Šalej Fa-
letič

ČISTO VSAKO LETO SMO V POSOČJU PRAZNOVALI KAK 
STOTI ROJSTNI DAN, največ – kar pet – takih jubilejev se je 
zvrstilo leta 2004. Foto: Arhiv družine Laharnar

Preglednica 3: Meddržavne in medobčinske selitve

2002 2003 2004 2005

Meddržav-
ne selitve

Notranje se-
litve med 
občinami

Meddržav-
ne selitve

Notranje se-
litve med 
občinami

Meddržav-
ne selitve

Notranje se-
litve med 
občinami

Meddržav-
ne

selitve

Notranje se-
litve med 
občinami

Bovec –7 16 2 12 –9 16 6 7

Kobarid 8 –13 12 5 –2 –8 24 –15

Tolmin 14 –36 34 –19 23 –25 32 –29

bil na ta dan 1,6 odstotka.
Število tujcev v občini Tolmin – Gibanje je bilo 

podobno tudi v občini Tolmin – naraščanje števila 
tujcev s stalnim in vpadanje števila tujcev z zača-
snim prebivališčem. Z 81, kolikor so tistih s stalnim 
prebivališčem našteli leta 2002, se je to število v 
naslednjih letih vzpenjalo na 91, nato 93 in 105 ter 
do konca minulega leta poskočilo na 184. Počasne-
je, a vendarle, se je zmanjševalo število tujcev, ki 
so v občini Tolmin našli svoje začasno prebivališče. 
Sprva jih je bilo 185 leta 2002, leto kasneje dva 
manj, konec leta 2004 je bilo takšnih 170 in je v 
naslednjem letu padlo še za enajst, medtem ko so 
jih 31. decembra 2006 našteli 135. Skupni delež 
tujcev tako s stalnim kot začasnim prebivališčem 
v tolminski občini je bil na ta dan 2,7 odstotka. 

Kaj pa starost ljudi v Poso~ju?
V obravnavanem štiriletnem obdobju je bila v 

občini Bovec najbolj številčna starostna skupina 
največkrat skupina od 50 do 54 let, sledila pa ji je 
skupina od 40 do 44 let. Občina Kobarid je imela 
največkrat največ občanov v starostni skupini od 
45 do 49 let, sledi ji skupina od 40 do 44 let. V 
tolminski občini je bila najpogosteje najštevilčnej-
ša starostna skupina od 45 do 49 let, le leta 2006 
je bilo največ občanov starih med 50 in 54 let. 

Zanimivost za konec ... 
Čisto vsako leto smo v Posočju praznovali kak 

stoti rojstni dan, največ – kar pet – takih jubilejev 
se je zvrstilo leta 2004. Starostnikov med 95. in 
99. letom je bilo v zadnjih dveh letih precej, in 
sicer kar 28, leta 2004 pa samo štirje manj.
Špela Kranjc

Vir: 
STATISTIČNI urad RS. (2007). [Online]. [Citirano: 24. julija 
2007; 20:28]; Dostopno na spletnem naslovu: www.stat.
si.

Utrinki

turbina, medtem ko je mlinsko kolo, 
ki je bilo nameščeno ob mlinu, gna-
lo vrvenico ob Jakovi kovačiji na na-
sprotnem bregu. Tega dne se je iz 
kovačije razlegal  skorajda že poza-
bljen hrup. Kovač je vihtel kovaško 
kladivo, njegova pomočnika pa sta 
gnala kovaški meh, ki je razplamte-
val ogenj na ognjišču in poganjal is-
kre v  vrtinčast  ples. Drobni kovaški 
izdelki so nastajali na nakovalu in 
razveseljevali predvsem otroke. Po-
poldne je na obisk prišel tudi zadnji 
kovač, ki je delal v kovačiji in obisko-
valcem pripovedoval, kako je bilo v 
kovačiji nekoč. Tudi dve obiskovalki 
Prangarjevega  mlina  sta  se še 
spominjali časov, ko je mlin deloval, 
saj sta tudi sami delali v njem.  

Na Bači pri Podbrdu, kamor je viju-
gaste ceste nevajene obiskovalce 
vozil tudi kombi, so si ti ogledali sta-
ro mlekarno, ki je delovala do leta 

1990, kratko projekcijo izdelave sira 
v mlekarni v času njenega delova-
nja, razstavo Bača skozi čas in hišni 
muzej na domačiji Pri Martinu.   

Društvo je dan zaključilo na Graho-
vem s predavanjem Marjete Keršič 
Svetel  na temo Naravna in kultur-
na dediščina kot razvojni vir. V 
skoraj dvourni razlagi je obrazložila, 
kako se da od prodaje dediščine ži-
veti, koliko tega potenciala ima Ba-
ška grapa in kako ga je mogoče trži-
ti.     

Člani Društva baška dediščina, kar 
okrog 35 jih je sodelovalo pri izved-
bi dneva odprtih vrat, so bili z obi-
skom zelo zadovoljni. Kot zanimivost 
pa naj še dodamo, da je kar tri četr-
tine obiskovalcev prišlo iz drugih 
krajev Slovenije – največ iz Ljublja-
ne.  

Olga Zgaga, Društvo baška dediščina

ODPRTA VRATA OBJEKTOV TEHNIŠKE DEDIŠČINE ZGORNJEGA DELA BAŠKE GRAPE – 
Posebnost Prangarjevega mlina je v tem, da ga je gnala turbina, medtem ko je njegovo mlinsko 
kolo gnalo vrvenico ob Jakovi kovačiji na nasprotnem bregu. Na fotografiji so: zadnji kovač Ja-
kove kovačije Jože Drole s sestro Danico Panjtar ter kovači dneva odprtih vrat Milan, Roman 
in Livijo. Foto: Alenka Zgaga
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GSO � prilo`nost ali nevarnost?
Sredi julija je v ljubljanskem Cankarjevem domu potekal tematski posvet Gensko spremenjeni orga-
nizmi � prilo`nost ali nevarnost? Organizator posveta Zdru`enje Zares je s tem `elel spodbuditi 
konstruktivno in argumentirano izmenjavo mnenj, saj se tudi Sloveniji kmalu obeta nov Zakon o 
soobstoju gensko spremenjenih organizmov. Pomembni premiki na zakonodajnem podro~ju ~akajo 
tudi Evropsko unijo (EU), ki pa trenutno {e nima enotnega stali{~a o ravnanju s tak{nimi organizmi. 

P o podatkih mednarodnih ci-
 vilnih združenj število regij, 
občin in mest brez gensko 

spremenjenih organizmov (GSO) v 
Evropi strmo narašča – tudi pri nas 
je že 26 občin podpisalo izjavo Obči-
na brez GSO. 

Burna razprava
Glede na raznolikost stališč razpra-

vljavcev posveta smo bili priča zani-
mivi in burni razpravi:
• dr. Mojca Gabrovšek, doktorica

znanosti s področja biokemije in 
molekularne biologije (Združenje 
Zares), je spregovorila o zgodovini 
GSO in splošnih zanimivostih;

• Meta Vrhunc z Društva za biolo-
ško dinamično gospodarjenje Ajda, 
Vrzdenec, Združenje za zdravo 
Slovenijo, je predstavila nevarnosti 
uničenja kulturnih rastlin in eko-
loškega kmetijstva; 

• mag. Bara Hieng, strokovnjakinja
s področja agronomije, je zbrane 
skušala prepričati o varnosti gen-
sko spremenjene hrane za potro-

šnika in o pomenu soobstoja gen-
sko spremenjenih rastlin za ostale 
oblike kmetijske pridelave za Slo-
venijo in EU; 

NA POSVETU GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI – PRILOŽNOST ALI NEVARNOST? so se kresala mnenja “za” in “proti” GSO. 

Referate kot tudi posnetke s posveta o gensko spremenjenih organizmih 
(Ljubljana, 17. julij) vseh omenjenih gostov si lahko ogledate na spletnih 
straneh: http://www.zares.si/index.php/posnetki-prispevkov-s-posveta-o-gso. 

Utrinki

TABOR GASILSKE MLADINE 
Breginj – Tretjič zapored se je mla-
dina Gasilske zveze (GZ) Bovec in 
GZ Kobarid zbrala na gasilskem ta-
boru, tokrat v Breginju v tamkajšnji 
nekdanji vojaški stražnici v prelepem 
okolju, kjer so dobri pogoji za izved-
bo tovrstnih dejavnosti. Letos so se 
jim pridružili še mladi gasilci iz Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Kranjska Gora, s katerimi 
obe zvezi dobro sodelujeta. Tabor je 
potekal od 23. do 27. junija in tudi 
letos se je število otrok na njem po-
večalo, kar dokazuje, da je program 
zelo dobro pripravljen. 

Stroške taborjenja krijeta omenjeni 

gasilski zvezi, po oddanem konč-
nem poročilu tabora pa nastale stro-
ške lokalnim zvezam povrne Mla-
dinski svet Gasilske zveze Slove-
nije, tako da se lahko tabora udele-
žijo tudi tisti otroci, ki imajo nekoliko 
šibkejši socialni položaj. Glavni cilj 
tabora je, da otroci odnesejo čim 
več gasilskega znanja in skupaj pre-
živijo nekaj dni v naravi, kjer stkejo 
nova poznanstva med sovrstniki in 
mentorji. Rednim gasilskim vešči-
nam smo letos dodali še veščini ko-
lesar in gozdar. Velik poudarek smo 
dali tudi orientaciji v naravnem oko-
lju, saj se bodo naši pionirji med 
drugim udeležili tudi državnega tek-
movanja, ki bo v začetku septembra 

v Brezovici pri Ljubljani. 

Vreme smo imeli vse dni lepo, tako 
da smo veliko časa lahko izkoristili 
tudi za športne dejavnosti. Ob veče-
rih so mladi gasilci, ki jih je na tabo-
ru iz leta v leto več, pripravljali dru-
žabne igre, tako da nam tudi zabave 
ni manjkalo. Za okusno hrano je skr-
bel kuhar, sicer član PGD Breginj, 
včasih pa so se v kuharskih vešči-
nah preizkusili tudi otroci. 

Ob zaključku tabora so se udele-
ženci pripravili na izvedbo zaključne 
gasilske vaje, ki so si jo ogledali tudi 
župan občine gostiteljice Robert 
Kavčič in njegov bovški kolega Da-
nijel Krivec, poveljnik in predsednik 

GZ Bovec Miro Bozja in Edi Me-
linc ter poveljnik in predsednik GZ 
Kobarid Marjan Stres in Darko 
Gregorčič. Gostje niso mogli skriti 
veselja in navdušenja nad dobro iz-
peljano vajo in dobro organiziranim 
taborom, za kar gre seveda v prvi vr-
sti zasluga gasilskim mentorjem ter 
vodji tabora Sandiju Grkoviču in 
njegovim pomočnikom. 

Zbrani so zaokrožili sklepno misel z 
odločitvijo, da tudi prihodnje leto or-
ganizirajo tabor in tako nadaljujejo z 
dobrim gasilskim sodelovanjem na 
področju dela z mladino. 
Miro Bozja, poveljnik GZ Bovec
Foto: Arhiv GZ Bovec
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hrana nimajo nobenih škodljivih 
učinkov na zdravje ljudi’. Nadalje je 
raziskava pokazala, ‘da ni nobenih 
dokazov, ki bi namigovali, da je hra-
na iz obstoječih vrst gensko spreme-
njenih pridelkov na trgu strupena, 
škodljiva, alergena ali prehransko 
manjvredna.’” O vplivu GSO na 
zdravje smo spraševali tudi na posve-
tu. Zanimalo nas je, ali nam lahko 
prof. dr. Peter Raspor osebno zago-
tovi, da uživanje GS-hrane ni škodlji-
vo za ljudi, vendar se je odgovoru na 
vprašanje izognil – kar dvakrat. Tudi 
po posvetu njegovega mnenja nismo 
uspeli dobiti, nam je pa zato, kot je 

nica GSO, ki je med drugim zapisala 
naslednje: “Zahteve za pridelavo GS-
rastlin v tretjih državah, kot je npr. 
ZDA, nikakor ne moremo primerjati 
z zahtevami za pridelavo GS-rastlin v 
Evropski skupnosti (ES), kjer so zah-
teve strožje. ZDA imajo vsesplošno 
drugačno življenjsko filozofijo glede 
prehrane kot ES, kar hkrati velja tudi 
za GSO. Pomembno dejstvo pa je, da 
je gensko spremenjena hrana v ZDA 
na tržišču že trinajst let in do danes 
se še ni zgodilo, da bi se pokazali 
negativni učinki teh živil na zdravje 
ljudi.”

Na drugi strani nas več deset znan-

GM-free sustainable world – dostopno 
na www.indsp.org/ISPreportsummary 
.php) z dokazi opozarjajo na tvega-
nja, ki jih povzročajo GS-poljščine, 
obenem pa tudi na uspešnost in ko-
ristnost trajnostnega poljedelstva 
brez GSO. Opozarjajo nas, da so GS-
hrana in krmila že sami po sebi zdra-
vstveno oporečni. Iz druge izjave za 
javnost, ki jo je ISIS napisal 28. juni-
ja letos, poslovenil pa Mitja Fajdiga, 
povzemamo le nekaj raziskav:
• podgane, ki so bile krmljene z GS-

sojo, so rojevale opazno manjše in 
izmaličene mladiče;

• miši, krmljene z grahom, v katere-
ga so prenesli neškodljivo fižolovo 
beljakovino, so dobile močno vne-
tje pljuč in postale splošno preob-
čutljive na hrano;

• za GS-koruzo vrste mon 863 je 
proizvajalec trdil, da je varna kot 
gensko neoporečna koruza, zato jo 
je Evropska uprava za varnost 
hrane odobrila, ob ponovni analizi 
pa so neodvisni znanstveniki iz 
Criigena ugotovili (omenjeno raz-
iskavo najdete na: www.criigen.
org), da zastruplja jetra in ledvi-
ce;

• na herbicide odporne poljščine v
sebi kopičijo herbicide, ki so izje-
mno strupeni za živali in človeka, 
pa tudi za rastline;

• na trgu so že prisotni tudi različni
farmacevtski izdelki iz GS-polj-
ščin. 
Kdor bi želel omenjeno izjavo za 

javnost prebrati v celoti, naj se obrne 
na e-naslov prevajalca: mitja.fajdiga@
siol.net.

2. S kakšnim znanjem o genskem 
inženiringu (GI) trenutno razpola-
gamo?

V članku Rastlinska biotehnologija 
– kaj nam prinaša prihodnost? je av-
torica dr. Katarina Cankar med dru-
gim zapisala: “Tehnologija rekombi-
nantne DNA je omogočila razvoj na-
tančnejšega spreminjanja rastlin z 
vstavljanjem izbranih dobro raziska-
nih genov z namenom izboljšanja 
lastnosti kulturnih rastlin.¹ Do danes 
je bilo uspešno gensko spremenjenih 
že nad 100 rastlinskih vrst.” (glej pre-
glednico)

Neodvisni znanstveniki pa trdijo 
drugače: “GI na rastlinah in živalih 
se je začel sredi 1970-ih let v zmo-
tnem prepričanju, da je genski zapis 
— celotno gensko gradivo določene 
vrste — nespremenljiv in dan za zme-
raj ter da so značilnosti organizma 
določene z geni. Vendar so genetiki 
na svoje presenečenje kmalu ugotovi-

Lastnost GS-rastlin
Število različnih

gensko spremenjenih linij

Odpornost proti herbicidom 63

Odpornost proti škodljivcem 35

Zakasnjeno dozorevanje/staranje 7

Sprememba vsebnosti maščobnih kislin 5

Odpornost proti virusom 5

Sprememba barve,
spremenjena aminokislinska sestava in
zmanjšana vsebnost nikotina 

4

¹ Preglednica: Z namenom, da bi izboljšali lastnosti kulturnih rastlin, znanstveniki slednjim 
vstavljajo izbrane gene rastlinskih ali živalskih vrst. S tem dobimo nove gensko spremenjene 
rastline z določenimi lastnostmi. V preglednici so naštete najpogostejše lastnosti GS-rastlin, 
ki imajo dovoljenje za tržno pridelavo, v drugem stolpiču pa je prikazano število različnih 
gensko spremenjenih linij, kot so na primer: linije gensko spremenjene koruze, soje, oljne repi-
ce, riža, bombaža … Ob pogledu na preglednico pa nasprotniki GSO vidijo vse prej kot “izbolj-
šane” lastnosti novoustvarjenih rastlin. Najprej jim v oko stopi število GS-linij rastlin, ki so odpor-
ne na herbicide in škodljivce. Skrbijo jih rezultati raziskav neodvisnih znanstvenikov, ki trdijo, da 
prav takšne poljščine v sebi kopičijo herbicide, ki pa so izjemno strupeni za živali in človeka kot 
tudi za same rastline.

Utrinki

• Anamarija Slabe, strokovna vodja
na Inštitutu za trajnostni razvoj, je 
predstavila vseslovensko kampanjo 
Brez GSO in negativne okoljske 
posledice GSO;

• prof. dr. Peter Raspor, predstojnik
Katedre za biotehnologijo na Bio-
tehniški fakulteti v Ljubljani, pa je 
predstavil tehnološke in prehran-
ske vidike GSO.
Gostje so skušali odgovoriti na 

vprašanje, kakšne so koristi GSO in 
kakšne so lahko posledice pridelave 
takšne hrane in krmil za zdravje lju-
di in živali ter za naravo. 

Dejstva in trditve zagovorni-
kov in nasprotnikov

So za “neupravičene” strahove in 
odklonilno stališče javnosti zares kri-
vi samo glasni nasprotniki uporabe 
GSO, atraktivnih novic željni mediji, 
javnemu mnenju prilagodljiva politi-
ka in ignoranca nekaterih strokovnih 
krogov za razumevanje novosti? Da 
si boste lažje ustvarili svoje mnenje, 
vam ponujamo dejstva in trditve tako 
tistih, ki zagovarjajo GSO, kot tistih, 
ki temu nasprotujejo.

1. Varnost in posledice uživanja 
GSO za zdravje ljudi 

V brošurici Rastlinska biotehnolo-
gija v kmetijstvu: Kako nam lahko 
koristi zagovorniki GSO (s spodnjim 
besedilom) dokazujejo, da mit, ki 
pravi, da je biotehnologija škodljiva 
za zdravje ljudi, ne drži. “Raziskave, 
ki so jih opravili zadnja leta, so po-
kazale, da biotehnologija ni škodljiva 
za zdravje ljudi. Leta 2003 je britan-
ska vlada naročila znanstveno razi-
skavo o varnosti GSO, ki je pokazala, 
da ‘obstoječi gensko spremenjeni pri-
delki in gensko spremenjena (GS) 

zapisal tudi v svojem referatu, odgo-
voril, da “glede na znanje, s katerim 
trenutno razpolagamo, ni videti, če 
spoštujemo pravila, da predstavlja 
uživanje obstoječih gensko spremenje-
nih rastlin resnično nevarnost za člo-
veka ali žival”. Z njim se strinja tudi 
mag. Bara Hieng, prav tako zagovor-

stvenikov iz vsega sveta skupaj z 
znanstveniki z evropskega Zavoda za 
družbeno koristno znanost oziroma 
Institute of science in society (ISIS), 
ki so se leta 2003 povezali v Neodvi-
sni odbor za znanost, v svojem po-
ročilu z naslovom Razlogi za ohrani-
tev sveta brez GSO (The case for a 
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li, da se genski zapis s časom spre-
minja in je nestanoviten2 v smislu, 
da se njegov zapis in ustroj stalno 
spreminjata pod vplivi iz okolja. Naj-
večja korist razkritega človekovega 
genskega zapisa je v tem, da se je 
dokončno zrušil mit o genetski dolo-
čljivosti živih organizmov, ugotovila 
se je dodatna molekularna zaplete-
nost in nestanovitnost genskega za-
pisa skozi čas in kako zelo je podvr-
žen vplivom iz okolja.”
2 “Nestanovitnost genskega zapisa je posle-
dica natančno vodenega dogajanja v celo-
tnem organizmu, zelo usklajenega “plesa ži-
vljenja”, ki je nujen za obstanek. V nasprotju s 
tem pa je laboratorijski GI grob, nenatančen 
in vsiljiv. Prevarantski geni, ki se vstavljajo v 
genski zapis GS-rastline ali živali, se lahko 
usidrajo kjerkoli, ker je zanje značilno, da pre-
uredijo, zmaličijo, pomešajo ali povzročijo 
mutiranje genskega zapisa gostitelja, obe-
nem pa lahko po vnosu v celico nenadzoro-
vano spreminjajo svoje mesto in vlogo v DNK. 
To je pravzaprav glavni razlog, zakaj spremin-
janje genskega zapisa ne učinkuje v skladu s 
pričakovanji in je poleg vsega še nevarno.”

3. Označevanje živil
Nasprotnike GSO skrbi tudi 

(ne)označevanje GS-živil. V zadnjih 
nekaj letih se je GS-hrana namreč že 
prikradla v prehransko verigo tudi v 
Sloveniji. GS-hrana in GS-krma mo-
rata biti sicer primerno označeni, 
medtem ko mesa, mesnih izdelkov, 
mleka in mlečnih izdelkov živali, kr-
mljenih z GS-sojo ali koruzo, ni treba 
več označevati. S tem se sled zabriše. 
In zakaj živil takšnega živalskega iz-
vora po mnenju zagovornikov GSO 
ni treba označevati?

Mag. Bara Hieng v svojem referatu 
pojasnjuje: “Živila takšnega živalske-
ga izvora niso gensko spremenjena 
živila, zato jih tudi ni potrebno ozna-
čevati. Tudi med sodi v kategorijo, ki 
se ne označuje, in ni gensko spreme-
njen. Označiti tudi ni potrebno aditi-
vov (npr. aspartam, glutamat, ksan-
tan), arom in vitaminov (npr. vita-
min B1), proizvedenih s pomočjo 
gensko spremenjenih mikroorganiz-
mov. Ni potrebno označevati encimov 
(npr. amilaze, invertaze, kimozin za 
proizvodnjo sira), katere proizvedejo 
gensko spremenjeni mikroorganizmi, 
ter določenih živil ali aditivov, kjer je 
rastni medij pripravljen iz GSO – ko-
ruza ali soja (npr. pekovski kvas, vi-
tamin C, citronska kislina). Ne ozna-
čuje se živil, ki vsebujejo pod 0,9 % 
GSO, itd.”

Kaj bi torej lahko {lo narobe?
Na vprašanje v svojem referatu od-

govarja Anamarija Slabe. Kot piše: 
“Odgovor na to vprašanje je odvisen 
od tega, kako dobro znanstveniki po-
znajo organizem in okolje. Danes sta 

biologija in ekologija še veliko prešib-
ki, da bi lahko bili prepričani, da 
smo na vprašanje odgovorili v celoti. 
Po našem mnenju, ki ga delimo s 
številnimi strokovnjaki, je sedanja 
raven znanja o živem svetu (na ravni 
posameznega organizma in na ravni 
ekosistemov) na prenizki ravni, da bi 
dovoljevala tako globoke posege v 
njegov ustroj, kot jih omogoča genska 
tehnologija. Drug bistveni problem pa 
je neustrezno razvit način odločanja 
o (sistematični) uporabi novih tehno-
logij, ki bi moral biti po našem mne-
nju izrazito interdisciplinaren in ce-
losten, a to ni. 

Dejstvo je, da o njeni morebitni 
koristnosti in morebitnih neželenih 

učinkih ni konsenza ne med strokov-
njaki ne v javnosti, zato je najprej 
potrebno najti ustrezen način razpra-
ve in odločanja glede morebitne rabe. 
To je nujno zaradi dolgoročnih tve-
ganj in nevarnosti na področju oko-
lja, zdravja, kmetijstva, gospodarstva 
… Pritiski za čim širšo komercializa-
cijo po drugi strani prihajajo s strani 
maloštevilnih, a zelo močnih global-
nih podjetij.” 

“OCVIRK”
Tokratni ocvirk smo našli v refera-

tu Anamarije Slabe Brez GSO in ne-
gativne okoljske posledice GSO. V 
njem je namreč govora tudi o ribah, 
gensko spremenjenih tako, da vsebu-

Da je tematika GSO obse`na, lahko opazimo tudi, ~e se sprehodimo po 
spletnih straneh, kjer lahko iz dneva v dan najdemo ve~ spletne literature 
na to temo. Med njimi na primer na spletni strani:
•  www.itr.si (In{titut za trajnostni razvoj),
•  www.i-sis.org.uk/membership.php (Institute of Science in Society),
•  www.ajda-vrzdenec.si (Dru{tva za biolo{ko-dinami~no gospodarjenje),
•  www.gmo-compass.org/eng/home (stran EU s seznamom odobrenih  
 GS-rastlin in z novostmi s podro~ja rastlinske biotehnologije),
•  www.agbios.com (kanadska stran s podatkovno bazo o GS-rastlinah in  
 ~lanki o raziskavah varnosti le-teh);
•  www.nib.si (Nacionalni in{titut za biologijo v Ljubljani) �
Morda pa si bo kdo raje ogledal dokumentarni film Life running out of 
Controle oziroma @ivljenje uhaja iz kontrole, brezpla~no dostopen na: 
http://video.google.com/videoplay?docid=1876901729566469042&hl=en.

Utrinki

POL STOLETJA FOLKLORE
[entvi{ka Gora – Člani Folklorne-
ga društva (FD) Ivan Laharnar – 
Planota so 15. tradicionalno folklor-
no prireditev Ajns letos podnaslovili 
Abraham, saj mineva 50 let od 
ustanovitve prve folklorne skupine 
(FS) na Šentviški planoti. Ta po-
memben jubilej so slovesno obeležili 
30. junija, že maja pa je Občina Tol-
min društvu podelila denarno nagra-
do.

Na prireditvi so se sprehodili skozi 
bogato zgodovino folklorne dejavno-
sti na Šentviški planoti, zato je bil po 
besedah organizatorjev “letošnji 
Ajns lepa priložnost za vse ljubite-
lje slovenske ljudske glasbe, obi-
čajev in plesa ter za nekdanje fol-
kloriste, da so doživeli umetniško 
izdelano in vsebinsko zaokroženo 
folklorno predstavo”. 

Kmalu po drugi svetovni vojni se je 
leta 1957 številnim društvom na Pla-
noti pridružil še folklorni krožek, ki 
ga je vodila takratna učiteljica na 
Šentviški Gori Perina Kenda (danes 
poročena Velikonja). Ker so bili fan-
tje preveč sramežljivi, so z ljudskimi 
plesi in gledališkimi igrami na skoraj 

vseh prireditvah na Gori sprva na-
stopale le učenke, ki se jim je ka-
sneje pridružil mladi harmonikar 
Slavko Črv. Po učiteljičinem odho-
du je krožek deloval še do leta 
1963. Nato so dve leti kasneje v 
okviru prosvetnega društva mladi s 
Šentviške Gore in bližnjih vasi usta-
novili FS in jo poimenovali po doma-

činu, organistu in skladatelju Ivanu 
Laharnarju. Gonilna sila skupine je 
bila Marija Grahelj - Nanca, z de-
narno pomočjo pa se je izkazal tudi 
pisatelj France Bevk. Leta 1970 je 
bila skupina ena od 40 registriranih 
FS v Sloveniji.

Tri leta kasneje je skupina za nekaj 
časa prenehala delovati, saj je več 

jejo beljakovine, ki vežejo kovine. Te 
so bile predlagane kot “žive čistilne 
naprave” za čiščenje onesnaženih 
voda. Ob tem pa se človek nehote 
vpraša, kaj se zgodi, če takšno ribo 
požre na primer druga riba, vidra, 
medved … oziroma se tako posredno 
ali neposredno znajde na naših kro-
žnikih. Pa nadzor? Upamo lahko le, 
da bo bolj uspešen, kot je bil letošnji 
pri GS-rižu, ki ni imel dovoljenja za 
prodajo, a se je kljub temu znašel na 
naših trgovskih policah.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

Viri:
• CANKAR, Katarina. (2007). Rastlinska bio-
tehnologija – kaj nam prinaša prihodnost? V: 
Življenje in tehnika. Letnik LVIII, št. 7–8). 
• Inštitut za trajnostni razvoj. (2006). Inte-
raktivni zemljevid “občin brez GSO”. [Online]. 
Inštitut za trajnostni razvoj. Ljubljana. Datum 
zadnjega popravljanja: 12. april 2007. [Citira-
no: 9. 7. 2007, 16:05]. Dostopnost na sple-
tnem naslovu: http://www.itr.si.
• MORALES, Michel, in Bertram VERHAAG 
(producenta). VERHAAG Bertram in Gabriele 
KRÖBER (režiserja). (2007). Dokumentarni 
film: “Life running out of Control” (Življenje 
uhaja iz kontrole). [Online]. Produkcija: DENK 
mal Film in Haifisch Film. [29. 7. 2007, 20:45]. 
Dostopnost na spletnem naslovu: http://vi-
deo.google.com/videoplay?docid=1876901
729566469042&hl=en.
• Institute of science in society. (2007). Life 
beyond the central dogma series, SiS 24; 24. 
nanizanka SiS Življenje je večje od osrednje 
dogme. Druga izjava za javnost. Prevod: Mitja 
Fajdiga

Foto: Blaž Jereb

Trditve zagovornikov in nasprotnikov gensko spremenjenih organizmov
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( 27 )Pred na{im pragom

O nekoliko druga~nih odpadkih
Tokratni prispevek o odpadkih je nekoliko druga~en, saj se le delno nana{a na dejavnost Komunale 
Tolmin in {e to na vzdr`evanje zelenih povr{in, ne na ravnanje z odpadki iz gospodinjstev. V mislih 
imamo pasje odpadke na javnih zelenicah.

L astnike psov, ki brezvestno vo-
 dijo svoje ljubljenčke na potre-
 bo na javno zelenico, bi z ve-

seljem povabili na košnjo trave, v 
kateri so skriti pasji odpadki. Ti od-
padki se med košnjo drobijo in raz-
pršijo po okolici, po delavcih, ki iz-
vajajo košnjo, lahko tudi po mimoi-
dočih. Kritične so zlasti manjše zele-
ne površine, ki jih lastniki psov 
uporabljajo kot pasja stranišča.

Za lep{i videz kraja
Javne zelene površine so namenje-

ne lepšemu videzu kraja, poživitvi 

betonskih in asfaltnih površin, večje 
parkovne površine tudi posedanju in 
igri. Gibanje psov na potkah ni pre-
povedano, naloga lastnika pa je, da 
poskrbi za odstranitev njihovih od-
padkov. Travnate in zasajene parkov-
ne površine niso namenjene psom, 
še najmanj so to pasja stranišča.

Neodgovorni lastniki psov 
izni~ijo ves trud 

Ves trud lokalne skupnosti in izva-
jalcev za urejen videz naselja in re-
dno vzdrževanje takih površin izni-
čijo neodgovorni lastniki psov. Ko-

munala Tolmin se s tem srečuje pri 
vzdrževanju javnih zelenih površin, 
tega pa ne manjka niti na zelenicah 
ob javnih stavbah in stanovanjskih 
blokih. Pasji odpadki redno spremlja-
jo rekreativce na njihovih poteh v 
bližini naselij, s tem se srečujejo tudi 
lastniki kmetijskih zemljišč.

Je v naših krajih res tako malo 
kulture, da bodo to stanje rešile sa-
mo visoke kazni? 

Olga Štrukelj, vodja splošnega sektorja, 
Komunala Tolmin, Javno podjetje d. d.

Utrinki

fantov odšlo k vojakom. Tudi sicer 
so imeli v njej zaradi mladega član-
stva ves čas veliko težav, saj so se 
plesalci pogosto menjavali in je bilo 
treba vpeljati nove, ostale pa so no-
še, plesi in vedno pripravljen harmo-
nikar Slavko. Leta 1975 se je skupi-
na ponovno oblikovala, vodstvo pa 
sta prevzela Boris Pagon in Antoni-
ja Črv.
Na Šentviški Gori se je spomladi 
1989 zbralo približno 40 plesalcev 
in plesalk, da bi ponovno oživili leta 
1981 prekinjeno folklorno dejav-
nost. Med njimi so bili mladi, številni 
nekdanji folkloristi in seveda harmo-
nikar Slavko. Umetniški vodja je po-
stala Melita Drole. Že po prvih ne-
kaj vajah se je število plesalcev pre-
polovilo, saj so ugotovili, da plesanje 
ljudskih plesov zahteva kar nekaj 
spretnosti, predvsem pa veliko vaj. 
Od takrat so člani folklornega dru-
štva prečesali domala vso Slovenijo, 
slovensko ljudsko izročilo in plese 
pa so ponesli tudi na Nizozemsko, v 
Italijo in Avstrijo. Zaradi mladih za-
gnanih članov, ki prihajajo iz vseh 
vasi na Planoti, novih idej ne manj-
ka, ampak kvečjemu zmanjka časa 
in sredstev za njihovo uresničitev. 

Pred skoraj štirimi leti so tako zbrali 
dovolj denarja in poguma za izdela-
vo kostumov, ki predstavljajo oblačil-
no kulturo Šentviške planote. V za-
dnjih osemnajstih letih se je v dru-
štvu zamenjalo več kot 70 mladih 
plesalcev in plesalk, lani pa se mu je 
pridružil še Moški pevski zbor 
Ivan Laharnar.
“Ko vas danes vidim plesati ali ko 
vidim vašo sliko v časopisu, me 
nekje znotraj nekaj požgečka in 
se spomnim na lepe čase na 
Šentviški Gori. Ponosna sem na 
vas in včasih me ‘prime’, da bi se 
vam kar pridružila na odru,” je na-
slednike pohvalila začetnica folklo-
rizma na Šentviški planoti Perina 
Velikonja. 

Dan po letošnji izvedbi Ajnsa so čla-
ni društva pod geslom Preplešimo 
Planoto obiskali vse vasi na Šentvi-
ški planoti. S plesom in petjem so 
se zahvalili nekdanjim plesalcem, 
godcem in tistim, ki so kakorkoli za-
služni, da folklorna dejavnost na Pla-
noti živi in se razvija že celih 50 let. 
Praznovanje jubileja so v društvu za-
činili še z izdajo priložnostnega 
zbornika. 
Špela Kranjc in Nataša Ozebek

7. TABOR NARAVE IN GLASBE
^adrg – Čadrška mladina že sed-
mo leto zapored organizira Tabor 
narave in glasbe, ki prednjači z 
umetniškimi, etnografskimi in ekolo-
ško usmerjenimi vsebinami. Leto-
šnje dejavnosti, ki se odvijajo julija in 
avgusta, bodo višek doživele 24. in 
25. avgusta. Slovo od poletja in sko-
rajda že od pašne sezone bo po-
streglo s številnimi delavnicami, ki 
se bodo izvajale oziroma zaključile 
na omenjeni konec tedna. 

Delavnice o užitnih divjih rastlinah iz-
vajajo vsak mesec pod mentorstvom 
Daria Corteseja, znanega publici-
sta in dobrega poznavalca alternativ-
nih prehranjevalnih navad. Zadnjo 
delavnico na to temo bodo izvedli 
24. avgusta in zanimivo bo videti, kaj 
ponuja narava v tem letnem času 
dobrega za pod zob. Po terenu bo-
do udeleženci pokušali tokratni Cor-
tesejev nabor zeli, spoznali, kako se 
vse skupaj prepleta v kombinaciji s 
sirotko, kisavo, skuto, in podobno. 
Tradicijo v Čadrgu imajo tudi lesar-
sko-kiparske delavnice, ki jih že več 
let vodi kipar narave Dušan Gerli-
ca. Plod teh delavnic je svojevrstna 
ograja na razgledni točki v Čadrgu, 

ki jo sproti dopolnjujejo in daje kraju 
na koncu sveta, kot mu pravijo Ča-
držani, še višji umetniški pomen. 

Povezavo z glasbo, ki je ne slišimo 
prav pogosto in je razpoznavni znak 
prireditve, bo letos obogatil Borut 
Planinc na glasbeni delavnici. Pla-
ninc je velik poznavalec akustičnih 
ljudskih inštrumentov s celotnega 
sveta in bo imel udeležencem marsi-
kaj pokazati. Tečajniki bodo izdelali 
glasbila iz naravnih materialov, po 
krajši tonski vaji pa bodo izvedli še 
skupni koncert. Zvrstili se bosta tudi 
likovna delavnica na temo naravni 
materiali pod vodstvom Dunje Dre-
žnič, študentke likovne pedagogike, 
in letos prvič reciklažna delavnica, 
na kateri bo mentorica Neža Naglič 
prikazala, da ni vse, kar odvržemo, 
neuporabno. 

V večernih urah bo sledila diaprojek-
cija Urbana Goloba, alpinista in po-
znanega fotografa, ter pestra po-
nudba etnološke in nekoliko drugač-
ne glasbe, kot se zdi, edine primerne 
za ambient, v katerem se vse skupaj 
odvija. Čadrg je priložnost, da še za-
dnje dni poletnih počitnic preživite 
aktivno in predvsem drugače.
Peter Domevšček
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( 28 )Spletni bonton

P ri spletnem komuniciranju 
moramo dobro premisliti, pre-
den pošljemo sporočilo. Vsebi-

na in ton napisanega se namreč prav 
gotovo zelo razlikujeta, če se pogo-
varjamo s prijateljem prek messen-
gerja ali pa če pošiljamo uradno ele-
ktronsko pošto nekemu podjetju. To 
je sicer povsem razumljivo, saj se 
tudi pri komuniciranju v realnem 
svetu vedemo različno – torej glede 
na naslovnika in dano situacijo, v 
kateri smo se znašli. Kljub temu pa 
veliko ljudi pozablja na osnovna pra-
vila obnašanja, ki veljajo za virtualno 
komuniciranje. 

Naj medmre`je ne spremeni 
na{ega vedenja

Kot smo pisali že v prejšnjih šte-
vilkah, je pomembno, da medmrežje 
ne spremeni našega obnašanja, kljub 
temu pa moramo sporočila prilago-
diti. Pazite torej na dolžino in jezik 
sporočila, saj se lahko kultura, jezik 
in smisel za humor razlikujejo od 
vašega. 

Slediti pravilom 
administratorja

Prostorov, v katerih se pri komu-
niciranju prek spleta gibljemo, je 
veliko. Pošiljamo lahko elektronsko 
pošto, se pogovarjamo prek messen-
gerja, skypea, googletalka in različnih 
forumov. Prav slednji imajo navadno 
že sami določena pravila pisanja, ki 
jih na forumu objavi administrator. 
Tako tam najdemo pravila, kot so na 
primer:
• pred odprtjem nove teme poglejte,
 če je ta že odprta,
• teme na forumu naj bodo poime-
 novane smiselno,
• držite se teme, o kateri debatirate, 
 in ne zaidite na drugo,

Pravilo 3: Spoznajmo prostor, 
v katerem se gibljemo

To pravilo je pomembno predvsem zato, ker lahko nekaj izre~enega oziroma bolje re~eno napisane-
ga, kar je v dani situaciji popolnoma sprejemljivo, v neki drugi situaciji deluje zelo nevljudno in ne-
primerno. Ker se spletni bonton razlikuje glede na prostor, v katerem se gibljemo, ga moramo 
resni~no spoznati.

poudarjajo pa tudi:
• naj razen velikih začetnic pišemo

z malimi črkami, saj v virtualnem 
svetu pomenijo velike tiskane črke 
kričanje, 

• naj ne žalimo sogovornikov in 
• ne ogrožamo anonimnosti.

Če se navodil administratorja ne 
bomo držali, lahko ta v takem prime-
ru naš odgovor na temo ali komentar 
izbriše ali zaklene brez opozorila, 
uporabnika pa blokira. 

Priporo~a se pregled arhiva 
sporo~il in tematik

Ko se registriramo na forum, je 
torej priporočljivo, da najprej dobro 
pregledamo arhiv sporočil in temati-
ko, spoznamo obnašanje ljudi, ki že 
dlje časa uporabljajo forum, in šele 
nato tudi sami aktivno sodelujemo v 
pogovoru. Šele tako bomo lahko sle-
dili pravemu pomenu teme brez pri-
pomb, ki nimajo zveze z osnovno 
nitjo debate, in s tem prizanesli dru-

gim, da se bodo hitro znašli na foru-
mu. Ampak o tem kaj več v naslednji 
številki, ko bomo obravnavali četrto 
pravilo – spoštuj čas in denar dru-
gih.  
Mariša Bizjak
Viri:
• Center za e-izobraževanje FM Koper. 
(Šol. leto: 2005/06). Net-etika. [Spletne strani 
– online]. Koper. Univerza na Primorskem Fa-
kulteta za managment Koper. [7. 2. 2007, 
1:21]. UUMeI. Dostopno na spletnem naslo-
vu: http://sl.os-cvetka-golarja.si/sitedata/309/
upload/File/Net_etika.pdf.
• SHEA, Virginia. (1994). Netetiquette. 
[Spletne strani – online]. Albion Books. [7. 2. 
2007, 5:37]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.albion.com/netiquette/index.html.
• PRIPOLJAC, Alem. (Šol. leto: 2002/03). 
Seminarski rad: Pravila ponašanja na interne-
tu. [Spletne strani – online]. Sarajevo. Univer-
zitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet u Zenici, 
odsjek matematika i informatika. [7. 2. 2007, 
1:43]. Dostopno na spletnem naslovu: http://
www.pf.unze.ba/seminarski/Pravila%20pona
sanja%20na%20internetu%20-%20Nettiquet
te%20(Pripoljac%20Alem).pdf.
• InvisionFree. (2005). Netiquette ali Inter-
netni bonton. [Spletne strani – online]. [7. 2. 
2007, 6:31]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://s4.invisionfree.com/OKOLJE/ar/t78.htm.

Pravil net-etike je veliko � nekaj smo jih v EPIcentru `e obravnavali, o 
ostalih boste lahko ve~ prebrali v naslednjih {tevilkah. Pomembno je, da 
ta enostavna pravila, ki se jih vsak lahko nau~i, vsi upo{tevamo, saj tako 
olaj{amo medsebojno komuniciranje sebi in drugim uporabnikom svetov-
nega spleta ter s tem pripomoremo, da preidejo v splo{no veljavo. Nave-
dena pravila spletnega bontona so namre~ uporabnikom zgolj v pomo~, 
da ravnajo eti~no in pravilno, nimajo pa pravne veljave. Na sodi{~u se 
lahko sklicujemo zgolj na: Zakon o medijih, Zakon o elektronskem poslo-
vanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Kazenski Zakonik Republike Slo-
venije: 16. poglavje, Kazniva dejanja zoper ~lovekove pravice in 
svobo{~ine, ~l. 150, 151, 158, 159; 18. poglavje, Kazniva dejanja zoper 
~ast in dobro ime, ~l. 169, 170, 171, 172.

Utrinki

PRVA SKUPINA KOLESARJEV ŠD BAČA PODBRDO pri eni zadnjih postojank, Prangarjevem 
mlinu in Jakovi kovačiji. Foto: arhiv ŠD Bača Podbrdo

S KOLESI PO POTI KULTURNE 
DEDI[^INE
Ba{ka grapa – Športno društvo 
Bača Podbrdo se je tudi letos s ko-
lesarjenjem Po poti kulturne dedi-
ščine pridružilo prireditvi Dan odpr-
tih vrat po objektih tehniške dedišči-
ne zgornjega dela Baške grape, ki 
ga je v začetku julija organiziralo 
Društvo baška dediščina. Pot so 
začeli v središču Podbrda in se po 
asfaltirani cesti povzpeli v vas Bača 
pri Podbrdu do stare mlekarne. Po 
ogledu so se razdeljeni v več skupin 
vrnili na začetek vasi, zavili na staro 
italijansko mulatjero in se nato spu-
stili še po gozdni poti, ki jih je prek 
Ave pripeljala nazaj v Podbrdo. Ko-
lesarjenje so nato nadaljevali do Ko-
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( 29 )Botani~no popotovanje

Rapontika � kot kaka rjavoluskasta 
arti~oka

^e v gorah naletimo na rapontiko, jo zlahka prepoznamo. @e tr`a{ki botanik Muzio 
Tommasini jo je mlademu Juliusu Kugyju opisal zelo nazorno: �Njena cvetna glavica je 
videti tako nenavadna in tuja kot kaka rjavoluskasta arti~oka.�

Na Kranjskem oziroma na ozemlju Slovenije 
je rapontiko (Stemmacantha rhapontica) 
prvi našel botanik Karel Zois, in sicer “na 

gori, ki se imenuje ‘Per Jeser’” –na Tičarici nad 
Dolino Triglavskih jezer. Po njem so tudi povze-
mali podatek iz Kamniških Alp. Našel naj bi jo “na 
Grintovcu, proti hudourniku, ki se mu pravi Ko-
kra”. Pojavljanje rapontike v Kamniško-Savinjskih 
Alpah dolgo časa ni bilo potrjeno, pred nekaj leti 
pa so jo gorski stražarji Planinskega društva Lju-
bljana – Matica odkrili na jugovzhodnem pobočju 
Košutne nad dolino Korošice. V Sloveniji so bila 
doslej zanesljiva le nahajališča v Julijskih Alpah (v 
Dolini Triglavskih jezer, pod Škrbino, na Spodnji 
Komni, Lemežu, Kaninu, Kobariškem Stolu …). 

Cveti od julija do septembra
Rapontika je lahko visoka več kot en meter, 

njena stebla so nerazrasla in pajčevinasto dlakava. 
Številni pecljati listi so zgoraj goli, na spodnji stra-
ni pa sivo polsteni. Steblo nosi za otroško pest 
velik košek, ki je obdan s številnimi rjavimi suho-
kožnatimi ovojkovimi listi. Cvetovi v košku (socve-
tju) so rožnato rdeči do purpurni. Cveti od julija 
do septembra. Uspeva ponavadi v skupinah na 

meliščih, traviščih, med visokimi steblikami in med 
ruševjem. Rapontika je razširjena v Alpah, čeprav 
je marsikje redka ali pa je sploh ni.

V kategoriji redkih vrst
Na slovenskem rdečem seznamu ogroženih ra-

stlin je rapontika uvrščena v kategorijo redkih vrst. 
Označujemo jih s črko R (iz angleškega izraza 
‘rare’ – redek). Vrste v tej kategoriji niso neposre-
dno ogrožene, so pa redke.

 V alpskem botaničnem vrtu Juliana je pokojni 
vrtnar Jože Završnik posadil nekaj primerkov s 
Kanina, ki do zdaj še niso zacveteli, v času pred 
drugo svetovno vojno pa naj bi cvetela domala 
vsako leto: “In kadar do tega pride, si nadenemo 
slovesne izraze in bi vrt najraje okrasili z zastavami. 
Ta cvet je pač treba videti!” 
Dr. Nada Praprotnik, muzejska svetnica, vodja Kusto-
diata za botaniko in vodja alpskega botaničnega vrta Ju-
liana, Prirodoslovni muzej Slovenije

RAPONTIKA je dobila sloves “bajeslovnega bitja”. Foto: Ciril 
Mlinar

 �In prav blizu onstran potke je najva`nej{i kraj mojega romanja. Tam `ivi in cvete rapontika /.../ Ta-
ko zelo romanti~ni rastlini priti~e dostojno zvene~e romanti~no ime /.../ Nedvomno je najbolj nena-
vadna izmed ko{aric Julijcev, pravcato bajeslovno bitje, kot da bi jo bila julijska cvetana s 
spo{tovanjem prevzela in ohranila iz fantasti~nih oblikovnih iger starih `e zdavnaj minulih ~asov!� 
Tako je zapisal Julius Kugy v svojem slavospevu na{i Juliani v delu Iz minulih dni. 

Utrinki

ritnice, med potjo pa so si ogledali 
še vse objekte tehniške dediščine, 
ki so na ta dan odprli svoja vrata.  
Olga Zgaga

PEVSKI ZBOR IN 
HARMONIKARSKI ORKESTER 
SKUPAJ NA ODRU
Kne`a – Mešani mladinski pev-
ski zbor Gimnazije Tolmin in pri-
ložnostni Harmonikarski orkester 
Društva glasbenikov PALbin sta 
16. junija s skupnim koncertom na-
polnila dvorano krajevne skupnosti. 

Gimnazijski zbor, ki združuje več kot 
30 pevcev in pevk, se je pod vod-
stvom zborovodje Mateja Kavčiča 
najprej predstavil s tolminskimi ljud-

skimi napevi. Sledile so točke z na-
rodnozabavnimi skladbami, ki so jih 
pripravili člani Društva glasbenikov 
PALbin. Društvo deluje šele slabo 
leto in v tem času se je pri mentorjih 
Andreju Lebanu in Andreji Leban 
igranja na frajtonarico učilo devet-
najst harmonikarjev, starih od šest 
do 65 let. Nekateri od njih so se 
pod Lebanovim vodstvom s tem 
glasbilom spopadali že prej. Pevci in 
pevke v zanimivih ljudskih nošah so 
se nato predstavili še z narodnoza-
bavnimi napevi, ki jih je njihov zboro-
vodja Kavčič priredil za pevske zbo-
re. Ob spremljavi harmonikarjev so z 
zaključno točko Na Roblek nastopa-
joči skupaj navdušili polno dvorano. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc
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( 30 )Dru{tvo Peski 1915�1917

Z amisel o ustanovitvi društva
 je na pobudo Stanislava Jer-
 mola nastala že decembra 

1996, društvo pa je bilo uradno regi-
strirano leto kasneje. Z društvom so 
želeli povezati zbiralce, poznavalce 
in preučevalce ostalin in dogodkov iz 
prve svetovne vojne ter v sodelovanju 
s strokovnimi institucijami prispeva-
ti k ohranjanju in varovanju kulturne 
dediščine. S tem bi radi spodbujali 
člane k zbiranju, preučevanju in pi-
sanju prispevkov na to temo. K do-
polnjujočim dejavnostim društva 
sodijo tudi fotografiranje, topografija 
in kartiranje prizorišč prve svetovne 
vojne. Poleg tega v društvu skrbijo še 
za organizacijo ekskurzij, predavanj 
in razstav ter vodenje po prizoriščih 
soške fronte. V društvu se je zato pet 
članov izšolalo za lokalnega turistič-
nega vodnika, vsako leto pa se ude-
ležujejo različnih seminarjev, izletov 
in razstav. Kot je povedal Stojan Ken-
da, predsednik društva Peski 1915–
1917, dejavnost izvajajo večinoma 
prostovoljno. Pri posameznih projek-
tih jim finančno pomagajo Ministr-
stvo za kulturo (MK) Republike 
Slovenije, Ustanova Fundacija Poti 
miru v Posočju ter različni sponzor-
ji in donatorji. 

Letos so opravili tudi že več kot 
900 prostovoljnih ur na terenu. Da-
nes društvo šteje 42 članov, poleg 
tolminske občine, od koder jih priha-
ja največ, pa so vanj včlanjeni še 
ljubitelji ostalin iz Kobarida, Nove 
Gorice, Solkana, Kranja in Bleda. 
Društvo Peski 1915–1917 sodeluje s 
sorodnimi društvi iz Slovenije, Italije, 
Madžarske in Češke, si z njimi izme-
njuje izkušnje ter si pomaga pri pre-
poznavanju ostalin in njihovi regi-
straciji. Včlanjeno je v Turistično 
zvezo Gornjega Posočja in sodeluje 
tudi z ostalimi društvi v Posočju, Lo-
kalno turistično organizacijo (LTO) 

Pred skoraj enajstimi leti se je osmim ljubiteljem gora in voja{kih ostalin ob pogledu na propadajo~ 
spomenik na Peskih porodila zamisel o dru{tvu, ki bi skrbelo za ohranjanje in varovanje zapu{~ine 
prve svetovne vojne. Tako je dru{tvo dobilo svoje ime in v logotip ujet simbol piramide s kamnito 
kroglo, spomeniki pa nekoga, ki bo skrbel zanje.

PIRAMIDA NA PESKIH pred obnovo in po njej.

Sotočje, že omenjeno Fundacijo Poti 
miru v Posočju, Lovsko družino Tol-
min, Planinskim društvom Tolmin 
in Slovensko vojsko. 

Dejavni v preteklosti
V desetletnici obstoja ima društvo 

Peski 1915–1917 za seboj že kar nekaj 
uspešnih projektov. S prostovoljnim 
delom, pomočjo pristojnih ministr-
stev in TKK Srpenice so že oktobra 
1994 začeli z obnovo in zaščito ka-
mnite piramide na Peskih v Krnskem 
pogorju, postavljeno v spomin na 

padle vojake 15. avstrijske gorske bri-
gade. V sodelovanju z MK je v izde-
lavi replika bronaste spominske table 
in tako upajo, da bo obnovitev pira-
mide čim prej zaključena. 

Že pred ustanovitvijo društva no-
vembra leta 1995 so začeli z odko-
pom in ureditvijo kaverne pod Mr-
zlim vrhom in obnovili oltar z napi-
som v madžarskem jeziku. 

Leta 2003 so člani društva v sode-
lovanju z Ustanovo Fundacijo Poti 
miru v Posočju zaključili rekonstruk-
cijo korita in vodohrama Na Lazu, ki 
tako spet oskrbuje z vodo bližnje 
planine in številne obiskovalce. Celo-
tno izvedbo projekta je nadzoroval 
Zavod za varstvo kulturne dediščine 
(ZVKD) Nova Gorica.

Leta 2005 so očistili dostop in oko-
lico elektrarne Pologar v Pologu, na-
slednje leto pa so začeli sodelovati z 
LTO Sotočje pri turistični predstavitvi 
Tolminske. Lani so tako začeli z ure-
janjem enega izmed bunkerjev v Po-

Utrinki

[IRILI BODO STALNO ZBIRKO 
UMETNI[KIH DEL
Trenta – V sklopu Trentarskega se-
njema so 27. julija v Domu Trenta na 
ogled postavili dela, ki so nastala na 
prvi likovni delavnici TrentaArs 
2007. Z likovno delavnico je kraj pri-
dobil še en vabljiv atribut kulturnega 
središča v Posočju – vsaj na vrhun-
cu poletja. 

Množica priznanih umetnikov različ-
nih generacij in umetniških smeri je 
teden dni ustvarjala v podnožju naj-
višjih slovenskih gora in okolju Tri-
glavskega narodnega parka 
(TNP). Večina izdelkov je zaradi mu-
hastega vremena sicer nastala med 
štirimi stenami Doma Trenta, ven-
dar so vsi umetniki nastalim delom 
vtisnili in vdahnili pečat okolja. 

Letošnjo likovno delavnico Trenta-
Ars in istoimensko razstavo so za-
znamovali kipar z Obale, tudi docent 
na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani Dušan Bučar, akademik 
Azad Karim iz Iraka, koroški slikar 
Valentin Oman, slikar in ilustrator s 
kobariškimi koreninami Rudi Sko-
čir, fotograf časopisa Dnevnik Bo-
jan Velikonja in ljubljanska slikarka 
kitajskega rodu Huiqin Wang. 

Tako si v Trenti kultura in umetnost 
še bolj zavzeto podajata roke z nara-
vo. Umetniška delavnica TrentaArs 
se je pridružila že tradicionalnemu 
Mednarodnemu glasbenemu foru-
mu Trenta, na katerem se že več let 
zapored zbirajo najbolj nadarjeni 
mladi glasbeniki iz vsega sveta in 
priznani profesorji z Dunajske fil-
harmonije. 

Pobudnica projekta TrentaArs Kri-
stina Menih, ki se v dolino Trente 
vrača že dolga desetletja, želi v na-
slednjih letih pridobiti imenitno zbir-
ko umetniških del priznanih sloven-
skih in tujih slikarjev, kiparjev in foto-
grafov, saj bodo po eno likovno delo 
vsakega umetnika uvrstili v stalno li-
kovno zbirko Informacijskega sre-
dišča TNP v Domu Trenta. Ob od-
prtju razstave je izšel tudi izvirno 
oblikovan katalog, katerega avtor je 
udeleženec delavnice Azad Karim. 
Bojan Velikonja je prispeval na de-
lavnici posnete fotografije, uvodnike 
pa so spisali vodja Informacijskega 
središča TNP v Trenti Marko Pre-
tner, pobudnica projekta Kristina 
Menih in kustosinja razstave Nives 
Marvin. 
Špela Mrak

V skrbi za propadajo~e spomenike
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logu, ki je ostalina nekdanje rapalske 
meje, in ga nameravajo obnoviti tako, 
da bo lahko dostopen za obiskoval-
ce. 

Lotili so se tudi obnove češkega 
spomenika na opuščenem vojaškem 
pokopališču padlih avstro-ogrskih 
vojakov pehotnega bataljona II/18, ki 
leži na severovzhodnem pobočju Mr-
zlega vrha. Obnova tako kot ostale 
poteka pod nadzorstvom ZVKD Nova 
Gorica, društvu pa finančno pomaga 
Fundacija Poti miru v Posočju. Repli-
ko spominske plošče bo darovalo 
društvo s Češke, ki se ukvarja s po-
dobnimi dejavnostmi kot društvo 
Peski 1915–1917. 

Na~rti za prihodnost
Stojan Kenda je povedal, da želijo 

dejavni člani v naslednjih letih do-
končati to nalogo in zaključiti obno-
vo češkega spomenika na opuščenem 
vojaškem pokopališču ter dokončati 
bunker v Pologu. V njihovih načrtih 
je tudi izdelava replike bronaste plo-
šče in s tem dokončna obnova pira-
mide na Peskih. Poleg obnovitvenih 
del je njihova velika želja pridobitev 
društvenega prostora, kjer bi lahko 
imeli sestanke in bi shranjevali vso 
dokumentacijo, potrebno za delova-
nje društva in vodenje evidence. 

Tradicionalna slovesnost pod 
Mrzlim vrhom

Leta 2000 je upravni odbor društva 
Peski 1915–1917 pred kaverno pod 
Mrzlim vrhom prvič organiziral spo-
minsko slovesnost z mašo, posveče-
no vsem vojakom, padlim v prvi 

V OSRČJU MRZLEGA VRHA – Obnovljena kaverna pod Mrzlim vrhom in oltar z madžarskim 
napisom. 

OBNOVLJENO KORITO IN VODOHRAM – Člani društva Peski 1915–1917 so leta 2003 obno-
vili korito in vodohram Na Lazu z napisom Ratvay-Brunnen.

svetovni vojni. Slovesnosti so se ude-
ležile številne znane kulturne in dr-
žavne osebnosti, cerkveni dostojan-

stveniki, veleposlaniki iz držav, ki so 
sodelovale v prvi svetovni vojni, ter 
društva s podobnimi cilji iz Slovenije, 

Utrinki

Češke, Italije Madžarske in Nemčije. 
Ob desetletnici ustanovitve društvo 
Peski 1915–1917 18. avgusta pred ka-
verno pod Mrzlim vrhom letos orga-
nizira že 7. slovesnost. Po kratkem 
glasbenem programu bo sledil slav-
nostni govor Cirila Testena, poslanca 
Državnega zbora Republike Sloveni-
je, nato pa polaganje vencev in maša 
za padle vojake v prvi svetovni voj-
ni. 

Odprtje kro�ne poti na 
Mrzlem vrhu 

Ob slovesnosti pred kaverno bo 
potekala tudi otvoritev krožne poti na 
Mrzlem vrhu, ki je speljana mimo 
obnovljenih spomenikov in kavern iz 
prve svetovne vojne. Omenjena pot, 
ki so jo pred kratkim označili tudi z 
informativnimi tablami, bo predsta-
vljala osnovo enega izmed šestih 
muzejev na prostem. Te so začela 
obnavljati različna zgodovinska in 
turistična društva v Posočju s pomo-
čjo Fundacije Poti miru v Posočju, s 
katero je društvo Peski 1915–1917 
začelo sodelovati leta 2003. Muzeji 
na prostem so nastali na tistih delih 
frontne črte, kjer se je ohranilo naj-
več ostalin, in sicer na Mengorah, 
Kolovratu, Mrzlem vrhu, blizu plani-
ne Zaprikraj, na Ravelniku in na Če-
lu. Člani društva Peski 1915–1917 
bodo tudi v naslednjih letih sodelo-
vali v tem projektu in s tem, kot pra-
vijo sami, poskušali spodbuditi zgo-
dovinski turizem. 
Mariša Bizjak 
Foto: Arhiv društva Peski 1915–1917

ZA^ETKI POLETJA BODO V 
PRIHODNJE SO^NI
Tolmin – Jazz, soul, funky in etno 
ritmi so zaznamovali prvi Sočn’fest, 
ki je med 28. junijem in 1. julijem v 
športni park Brajda privabil lepo šte-
vilo obiskovalcev. Nekoliko druga-
čen festival od tistih, ki so si svoje 
mesto v Tolminu že utrdili, so pripra-
vili člani Kulturnega društva (KD) 
Pihalni orkester Tolmin.

Ime festivala je po pojasnilih glavnih 
organizatorjev Mihe Veharja in Aljo-
še Križniča besedna igra, ki izhaja 
iz Soče in dejstva, da je glasba na-
stopajočih sočna. Za še en, četrti 
festival, ki se je odvijal v Tolminu, so 
se odločili zaradi želje, “da Tolmin 
še pridobi na nazivu festivalsko 
mesto, da bodo poletja tukaj še 
bolj živa in da ljudje spoznajo na-

še kraje”. 

Uspeh prve izvedbe Soč’n festa je 
napovedoval že prvi večer, ko so za 
prijetno vzdušje v prireditvenem šo-
toru z nastopi poskrbeli novogoriški 
Big Band Nova s tolminskim vokali-
stom Mitjem Jerkičem, Tinkara 
Kovač in neutrudni Dej še’n litro. 
Drugi dan so organizatorji radove-
dnim ponudili zanimivo predavanje o 
zgodovini jazz glasbe, vendar je pro-
fesorja Matevža Smerkola, ki pou-
čuje na Srednji glasbeni in baletni 
šoli v Ljubljani, žal poslušalo le malo 
ljudi. Več pa se jih je v deževnem 
večeru zabavalo na Brajdi, kjer sta 
obiskovalce navdušili vokalni zased-
bi New Swing Quartet in Perpe-
tuum Jazzile,  predvsem moški del 
občinstva pa za konec še Neisha s 
svojo spremljevalno skupino. 
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( 32 )Pustili so svoj pe~at

Jo`e � Jose
Konec druge svetovne vojne, priklju~itev Primorske k Jugoslaviji, pomanjkanje dela v odro~nih pre-
delih de`ele pod Krnom in {tevil~ne dru`ine s skromnim premo`enjem so mlade kme~ke fante pre-
gnali v dolino in po svetu z `eljo po lep{em `ivljenju. Ob zimskih ve~erih v va{kih gostilnah in na 
veselicah so mladi fantje pogosto prisluhnili govoricam o bajnem `ivljenju onkraj oceana in o lepih 
zaslu`kih v de`elah prepovedane zahodne Evrope. Kar je prepovedano, pa je vedno najslaj{e.

Jože, Lojz in Pepi so polni ener-
gije že od otroštva starejšim va-
ščanom nemalokrat povzročali 

sive lase. Kot strastni zbiralci nevar-
nih ostalin prve vojne so poznali vse 
kotičke bližnjih globeli in senožeti. 
Prenekatera divjad je skrivoma kon-
čala v krušni peči kot pečenka ali ob 
ognju na jesenski paši v senožetih in 
pašnikih.

Mladost
Po končani svetovni vojni so drug 

za drugim odhajali na služenje voja-
škega roka daleč po Jugoslaviji. Dol-
gi marši, politična predavanja POPA-
RA in KAPUS ter zahtevno služenje 
vojske so vsega vajene kmečke fante 
še bolj utrdili. Po vrnitvi v domače 
kraje ni bilo dela, za domačim ognji-
ščem pa je vse prepogosto zmanjka-
lo prostora.

V dolini so prijeli za vsako delo, 
čeprav le priložnostno, da je bilo za 
preživetje in nedeljsko veselico v do-
mačih vaseh. Trije prijatelji so vse 
pogosteje prisluhnili novicam, ki so 
prihajale iz dežel onkraj Matajurja. 
Dober streljaj od domačega praga, 

most čez Sočo. V temni noči se je 
počasi dvigoval po pobočju Kolov-
rata. Izognil se je Fonom, da ga ne 
bi izdal lajež psov, in prispel na pla-
nino Bant. Nad planino je zagazil v 
star, polzmrznjen sneg. Počasi se je 
dvigoval v strmino. Sneg pod nogami 
je postal trd in vse bolj leden. Počasi 
in previdno je prispel do polzasutih 
jarkov. Dolgo je čepel v starem strel-
skem jarku in opazoval patruljo “gra-
ničarjev”, ki se je vračala v karavlo. 
Dobro se je zavedal, da ga lahko vsa-
ka neprevidna kretnja drago stane; 
najmanj grdega zapora in šikaniranja 
ob srečanju s prestrašenim ali pa pre-
več vestnim vojakom, lahko pa tudi 
svinčena krogla. Le še nekaj korakov 
ga je ločilo od vrha, od tam mimo 
zloglasnega kamna, potem pa le še 
skok ali zdrs po zaledenelem snegu 
navzdol. Brž ko se je patrulja vojske 
izgubila v temi, se je Jože pognal v 
čistino po hribu, toda v sili je poza-
bil, da je pod nogami ledena plošča 
snega. Nepreviden korak je bil do-
volj, da ga je spodneslo, in kot izstre-
ljen je poletel po strmini navzdol, 
vendar v napačno smer, stran od cilja 
– drsel je po poti, od koder je prišel. 
Uspelo se mu je ustaviti, vendar str-
ganih hlač in obtolčen po vsem tele-
su. Ni čutil bolečine ne obupa zaradi 
uničenih hlač. Počasi se je nejevoljno 
spuščal v dolino in še pred svitom 
prispel domov. Še istega dne so se 
prijatelji sestali, sklenili počakati in 
se skupaj odpraviti na pot, ko bo na 
Kolovratu skopnel sneg.

Zadnji~ skupaj
Dolgi dnevi čakanja in nestrpnosti 

so ločili trojico od dneva, ko je v do-
lini začelo zeleneti, na Kolovratu in 
Kuku pa je sonce stopilo zadnje za-
plate snega. Pepi je spet našel izgo-
vor, Lojz pa še ni bil pripravljen. 
Slovo od doma in prijateljev ni bilo 

ZLOGLASNI MEJNI KAMEN, mimo katerega so bežali mladeniči na poti v obljubljeno deželo. 
Foto: Leon Četrtič

onkraj Soče in prek Kolovrata je po-
krajina, od koder pelje pot v oblju-
bljene dežele – Francijo, Belgijo … od 
tam pa se pride v čudežno Ameri-
ko.

Na~rti
Dolga zima brezdelja, neplačano 

kidanje snega in brezupna prihajajo-

ča pomlad so mladeniče prisilili k 
razmišljanju. Jože, Lojz in Pepi so 
staknili glave in sklenili: “Ko bo v 
dolini skopnel zadnji sneg, gremo v 
Ameriko.” Vendar je bilo snega ve-
dno več. Padlo ga je več kot kadar-
koli. Pisalo se je namreč leto 1952. 
Vztrajno so iskali informacije in do-
grajevali načrte. Končno je sneg v 
dolini skopnel. Neke nedelje so se 
šele proti jutru vrnili domov, premo-
čeni od dežja, ki jih je spremljal na 
poslovilnem veseljačenju v dolini.

Jo`e gre sam
Pozno popoldne, ko je na vas pa-

del prvi mrak, je Jože prišel k Pepiju 
s starim nahrbtnikom, napolnjenim 
z najnujnejšimi oblačili, kosom sira, 
kruha in slanine, da bi šli na pot, 
kakor je bilo dogovorjeno. Pepi se je 
prestrašil odhoda in se izgovoril, da 
se je prejšnji večer prehladil. Tudi 
Lojz je našel izgovor, saj tistega ve-
čera ni bil pripravljen na avanturo.

Jože se je poslovil od prijateljev in 
dolgih korakov krenil na pot. Dokaj 
naglo je prišel v dolino in prečkal 

Utrinki

Večina je največ vročice pričakovala 
od sobotne noči. Na oder so najprej 
stopili tolminski Jazz Punt Big 
Band in za njimi Big Band Grosu-
plje. Vrhunec je festival doživel z na-
stopom The Fool Cool Orchestra 
s harmonikarjem Simonejem Zan-
chinijem in kitaristom Vlatkom Ste-
fanovskim, ki so v Tolminu gostovali 
v sklopu svoje letošnje turneje. Obi-
skovalci so nazadnje lahko zaplesali 
še ob vročih latino ritmih hrvaške za-
sedbe Cubismo. 

Zaključek festivala je pripadel ne-
deljskemu srečanju petih pihalnih 
orkestrov – Vogrsko, Salonit Anho-

vo, Goriški, Eta Cerkno in Tolmin. 
Da ne bi bilo druženja prehitro ko-
nec, je oder pod večer zavzela še 
ena variacija tolminskega pihalnega 
orkestra. 
Vehar in Križnič sta bila s krstno iz-
vedbo Soč’n festa zadovoljna, kakih 
tisoč obiskovalcev pa se je strinjalo, 
da festival mora ostati in da se pri-
hodnje leto zagotovo spet vrnejo. 
Navdušenju nad vzdušjem so se pri-
družili tudi nastopajoči – na odru so 
menda neznansko uživali tudi izku-
šeni glasbeniki, kot sta Vlatko Stefa-
novski in Tinkara Kovač.
Besedilo in foto: Špela Kranjc
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lahko, vendar je bila želja po boljšem 
in lepšem prevelika. Prijatelja sta Jo-
žeta spremljala do prvih senožeti pod 
vasjo, kjer so se poslovili, ne da bi 
slutili, da so zadnjič skupaj. Še dolgo 
sta sedela v senožeti pod vasjo in 
molče strmela v noč, v katero se je 
izgubil Jože. Še istega leta je Lojz 
odšel v Kanado, Pepi pa je starost 
dočakal doma.

Logor v bli`ini Rima
Nekaj dni po Jožetovem odhodu 

so njegove domače obiskali miličniki. 
Zasliševali so Pepija in mu grozili, 
toda ne on ne domači niso hoteli ve-

da jih bodo sprejeli.

Pot z malo upanja za 
povratek

Jože je kaj kmalu izvedel, da ga 
čaka le pot v Južno Ameriko, Avstra-
lijo ali celo povratek domov. Po težki 
odločitvi in razgovorih z novimi pri-
jatelji, predvsem Slovenci v logoru, 
se je odločil, da bo čakal na dan, ko 
ga bodo določili za dolgo pot z malo 
upanja na povratek.

S pomočjo vodstva logorja je pričel 
odhajati na delo v okoliška mesta. Že 
doma se je s priložnostnimi deli na-
učil zidarstva, v okolici Rima pa je v 

ki v stari domovini.

Jose pa se je znova postavil
Vendar Jože ni odnehal in se je z 

novim delom in vztrajnostjo kmalu 
postavil na noge. Novi posli in uspe-
hi so pripomogli, da si je postavil nov 
dom in uspešno izšolal svoje otroke. 
Danes je že ostareli Jose (izg. Hose), 
kakor ga kličejo domačini, ponosni 
oče profesorja na eni od gimnazij v 
šestmilijonskem San Jorgu in hčer-
ke, ki s svojo družino živi v najugle-
dnejšem delu mesta. Na svojega deda 
pa so ponosni tudi vnuki, ki ob sre-
čanjih s popotniki iz stare celine 

NEME PRIČE POPRETEKLE ZGODOVINE: ostanki karavle na Kolovratu. Foto: Pavel Četrtič

dolgih mesecih čakanja postal pravi 
zidarski mojster. Z delom pri podje-
tnikih je zaslužil toliko, da mu je bila 
pot v daljno Južno Ameriko lažja.

Na dolgo potovanje
Pozno jeseni, ko je daleč nekje v 

domačih planinah že zapadel prvi 
sneg, je v logor prispela skupina 
Združenih narodov, da bi izbrala 
novo skupino potnikov za pot v 
“obljubljeno deželo”. Jože je bil do-
ločen za pot v Čile. Ni imel izbire, 
saj se ni želel vrniti domov. Čakanje 
za pot se je vleklo v neskončnost. 
Končno ga je s skupino drugih be-
guncev vlak odpeljal do Neaplja in 
od tam po dolgem potovanju po ne-
mirnem morju do nove domovine, ki 
so mu jo izbrali tujci.

Uspeh in padec
Jože je kot dober zidar in delaven 

mladenič v novi domovini kmalu na-
šel primerno delo. Že po nekaj letih 
je ustanovil svoje podjetje in si ustva-
ril družino. Čeprav je bil neutruden 
delavec in družinski mož, je v po-

manjkanju znanja ekonomije in sis-
tema, v katerem se je znašel, po 
dolgih letih uspeha skorajda bankro-
tiral; v najtežjih letih, ki jih je doži-
vljala nova domovina, se je zopet 
znašel v pogojih kot pred leti, ko je 
prvič stopil na tla Južne Amerike – 
sam. Da je bila nesreča še hujša, so 
novo domovino drug za drugim za-
puščali znanci in rojaki, vsi, ki so 
dobili poroka doma, v Evropi ali Se-
verni Ameriki, da bi varno preživeli 
težke čase, ki so čakali prebivalce te 
južnoameriške države. Tudi Jože je 
pričel razmišljati, da bi se vrnil v de-
želo pod Alpe ali morda v bližnjo 

Ura je pri{la, ~loveka pa ni 
Bilo je sredi avgusta. Že ob štirih 

zjutraj so se kosci odpravili v Brezje 
kosit. Pred seboj so imeli veliko se-
nožet, ki je segala gor do meje in 
skoro do ceste. Sredi dopoldneva, ko 
so jim prinesli predjužnik, so imeli 
pokošeno že več kot pol.

Sedli so in jedli. Tedaj je z meje z 
vso naglico prihitel človek. Kosci so 
ga hoteli ustaviti, on pa se je branil, 
češ da ga spodaj ob Idrijci eden kliče 
in da mora k njemu. Komaj so ga 
kosci prisilili, da se je usedel zraven 
njih in jedel. Kmalu za tem se je od 

Idrijce zaslišal glas: “Ura in minuta 
sta prišli, človeka pa ni!”

Ko je tisti človek zaslišal ta glas, se 
je prebudil iz nešnih sanj, v katerih 
mu je bila usojena smrt, zato je tako 
silil k vodi. Ko se je najedel in odpo-
čil, se je koscem zahvalil za rešitev 
in za jed ter se pomirjen vrnil domov 
na Planoto.

(Slap ob Idrijci, 1973)

Zbral in zapisal: Janez Dolenc
Vir: DOLENC, Janez. (1992). Zlati bogatin. 
ČZP Kmečki glas. V Ljubljani: ČZP Kmečki 
glas. Str. 105.

deti ničesar o Jožetovih pripravah, in 
tako so se naveličali obiskov v vasi.

Kmalu po obiskih “zaščitnikov” 
miličnikov iz doline je Pepi prejel od 
Jožeta kratko pismo, v katerem mu 
je sporočil, da je v logoru za begun-
ce, kamor so ga preselili iz Vidma. 
Logor je bil nekje v notranjosti Italije 
pri Rimu.

Po uspešnem prehodu meje se je 
Jože znašel v Benečiji in po cesti je 
krenil v dolino proti Čedadu, da bi 
našel koga, ki bi mu svetoval, kam 
in kako naprej. Toda tudi Italijani so 
zaradi povečanega prehoda beguncev 
iz Jugoslavije in drugih vzhodnoe-
vropskih držav povečali varovanje 
državne meje. Že ob prvem svitu so 
Jožeta prijeli in odpeljali na zasliša-
nje v Videm, od tu pa v Trst in dalje 
v notranjost Italije. Znašel se je v lo-
goru, med desetinami beguncev iz 
vseh vzhodnih kranjskih dežel. Vsem 
je bil cilj pridobiti status begunca in 
nadaljevati pot v Ameriko. Le redki 
so imeli dokazilo, da jih v Združenih 
državah Amerike ali Kanadi čakajo 
sorodniki ali znanci z zagotovilom, 

Zlati Bogatin

PREDSEDNIŠKA PALAČA V ČILU. Foto: Leon Četrtič

Italijo. Verjetno bi se ta zgodba pisa-
la povsem drugače, če ga ne bi pri-
zadela nova tragedija. Doma, nekje 
ob Soči, je kruta usoda pokopala vse 
upe, da bi se preselil bližje domu. 
Jožetov brat, ki je urejal dokumente 
za preselitev v domačo deželo in bil 
njegova edina vez z domovino in do-
mačimi, je mnogo prezgodaj umrl. 
Po tem dogodku se je Jože zaprl va-
se in skorajda pretrgal vezi s sorodni-

Evrope ne pozabijo povedati, da je 
njihov ded iz dežele nekje pod Alpa-
mi.

Jože si je nedaleč od doma kupil 
majhno parcelo in si postavil skro-
mno zavetišče. Tako kot nekje pred 
mnogimi leti v domačem polju v sta-
rem stogu ostane pogosto sam ter v 
miru obuja spomine na pestro življe-
nje in davno mladost.
Zapisal: Pavel Četrtič
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Opa`anja

“Pesmi ne nastanejo načrtno, so 
odsevi doživetij, želja, da bi shranil 
trenutke,” pravi Tone Borovničar. Že 
od mladih let “shranjuje” trenutke. 
Veliko se jih je nabralo. Tone je pri-
jokal na svet v nemirnem letu 1915 
v skromni domačiji na Logarščah. 
Svetovna morija mu je vzela očeta in 
iz petih otrok naredila vojne sirote. 
Prav ta nesreča pa je pripomogla k 
Tončkovi izobrazbi, za katero je po-
skrbela takratna “domovina” Italija. 
Iz kmečkega fanta je postal učitelj. 
Druga vojna vihra ga je odpeljala na 
Sardinijo. “Tiste pesmi sem pa shra-
nil.” Kar je napisal do takrat, je Tone 
pustil pozabi.

Po drugi svetovni vojni se je ob 
materi na Logarščah zbralo le četve-
ro otrok. Izgubili so najstarejšega 
brata. Tone je nekaj mesecev preživel 
v JLA, potem pa je do upokojitve 
1970. učiteljeval po primorskih hri-
bih. Zdaj z ženo Jolando živi v Tol-
minu. 

V Ložah pri Vipavi se je 1969. lotil 
pesnitve Betiček. Na več kot 80 stra-
neh se skozi pravljično podobo glav-
nega junaka zrcali vera v dobro, ki 
bi moralo nadvladati vsa druga hote-
nja tega sveta. “Želel sem napisati 
pravljico v verzih, ki bo bralcu sporo-
čila nekaj več.” Ukvarja pa se tudi s 
prevajanjem poezije in proze iz an-
gleščine in italijanščine.

Tone Borovničar svojega dela še ni 
objavil. Nekoč so Primorske novice 
objavile neko humoresko, ki jo je 
napisal za natečaj. Svoje pesmi je 
spel v lične snopiče in jih naslovil 
Spekter. Za prijatelje, pravi. Vse od 
izpovednih, miselnih do satiričnih in 
prigodniških je najti v Spektru.

Iz tega snopiča sem izbrala dve.
Nevenka Janež 

ŽIVLJENJSKA STRUNA

Rože so kot lepe sanje, 
ki jih nudi kresna noč, 
in kdor res verjame vanje, 
dajo mu čarobno moč.

In so sanje kot cvetice: 
mavrica iz njih žari; 
vir so nežne govorice, 
ki ob njej srce drhti.

Bolj kot cvetje in kot sanje 
bežna vsa dehti mladost … 
Cvet ovene, čas požanje 
sanj privid, vonjav sladkost.

SKLEP

Vsi zakoni, pridige, modre razprave 
izboljšale niso človeške narave: 
življenje je bilo in bo direndaj, 
pol solzna dolina, pol zemeljski raj.
Ker želo ne seže v srce grešne skorje, 
ne bom več z rešetom sejal vode v 
morje!

Tone Borovni~ar

Bole~ina rakavega bolnika
Tam nekje ob malem potoku stara 

hišica stoji. V njej je moja sreča iz 
minulih mladih dni. A kaj, ko vse zdi 
tako zelo se daleč ... Sreča, kot da je 
sploh več ni. Kleščar mene danes 
grize in solza nič več mi ne pomaga 
niti vse tabletke ne. Le kje poiskala 
bi nasvet, ki ga v bistvu ni? Zato 
vprašam očka tebe, dragi, ki me gle-
daš iz neba, zakaj trpim, daj, odgo-
vor mi povej, kdo bo vzel mi boleči-
no, če ne morem več naprej. To po-
vedala sem v enem dihu – jezik res 
mi je odrezan, a mi um je ostal. Tu-
di roka desna več ne dela, a pomaga 
trdna vera. Ti tam gori Vsemogočni, 
ki odgovore poznaš – kaj storiti, pro-
sim mi povej. Kako naj pomagam si 
naprej? 

Kleščar pa grize globlje, globlje, še 

in še – neznosna bolečina, ki ne vidi 
je nihče. Že res, da nisem jaz edina 
… Na stotine nas je, ki nas enaka 
bolezen žre. Vse boli nas po telesu 
in od zunaj nič se ne ve, kje je. Pa 
ostaneš brez jezika ali brez dojke ali 
brez rodil itd. A je še ena bolečina, 
ki nikdar ne pojenja. To je bolečina 
duše, ki prosi za pomoč. 

Vedite, da rak skrita je bolezen, ki 
nikoli ne izbira. Zato nikar se ne sle-
pite – možno je, da jo tudi vi dobite. 
Bodite zatorej dobri vse dni in name-
sto prepira drug drugemu roko po-
dajte ter imejte se radí. 

Hvala sestricam v belem, hvala 
zdravniku za pomoč. Še se borim in 
še živim.

Prispevek Mary Oj. priredila T. Š. F.

PISEC, KI POZNA �ENSKO 
DU[O
Tolmin – V Knjižnici Cirila Ko-
smača Tolmin so na prvi literarni 
klepet v nizu srečanj s priznanimi 
slovenskimi avtorji, ki jih bodo gostili 
v okviru projekta Primorci beremo, 
povabili  pisatelja in pesnika Ferija 
Lainščka. Prekmurec je konec juni-
ja za svoj roman Muriša prejel kre-
snika za najboljši roman preteklega 
leta, pred kratkim pa je izdal tudi pe-
sniško zbirko Ne bodi kot drugi.

Zbirka s podnaslovom Pesmi o dvo-
jini je izšla pri Cankarjevi založbi, 
uredil pa jo je Zdravko Duša, ki je z 
Lainščkom literarno kramljal v spro-
ščenem vzdušju pred tolminsko knji-

družina v mali vasi ob madžarski me-
ji je namreč premogla samo materin 
molitvenik. Takrat se mu je zazdelo, 
da je v knjigah zapisana skrivnost ži-
vljenja. Do tretjega razreda je pre-

NA LITERARNEM VEČERU S PISATELJEM IN PESNIKOM FERIJEM LAINŠČKOM je pridih 
Prekmurja, od koder tudi prihaja literarni gost, pričaral harmonikar Rihard Zadravec.

žnico. Duša ni pozabil hudomušno 
poudariti, da njegov kolega “Feri zna 
analizirati žensko dušo”, zato bi bil 
klepet, če bi ga vodila predstavnica
nežnejšega spola, gotovo bolj zanimiv. 

Duša je najprej izpostavil Lainščkovo 
navezanost na rodno Prekmurje in 
dodal, da pisec “iz majhnega pro-
stora naredi celo vesolje”. Lainšček 
je pojasnil, da je to res njegov pri-
stop, čeprav se da pisati na različne 
načine. “V nekem trenutku sem 
spoznal, da se v majhnem okolju 
zgodi vse, kar je pomembno za ra-
zumevanje sveta,” je dodal. V do-
mačih krajih se dobro počuti, ker je 
na primer Murska Sobota ravno prav 
majhna, da si v petih minutah iz nje-
nega središča že v grmovju, ljudje 
pa nimajo posebnega odnosa do iz-
postavljenih oziroma znanih osebno-
sti. “Mnoge osebe v mojih roma-
nih so resnične, številni tudi moji 
prijatelji, a me za to ni še nihče to-
žil, čeprav je to moderno,” se je 
pošalil Lainšček, saj “vidijo v tem 
moj dober namen, ljubezen do 
Prekmurja in tamkajšnjih ljudi”. 

Lainšček je prvič prišel v stik s knji-
gami, ko je začel obiskovati podru-
žnično osnovno šolo. Njegova revna 

bral že vse, zato mu je morala nove 
nositi učiteljica iz matične šole. Pisa-
teljevanje je sedaj zanj način življe-
nja “in verjamem, da si ga tako 
lahko osmišljam”. Prav tako avtor 
verjame v odrešujočo moč ljubezni, 
saj se po njegovem človek lahko 
polno uresniči le skozi drugega. Du-
ša je ugotovil, da to pride najbolj do 
izraza v pesniških zbirkah, ki jih av-
tor doživlja kot zelo intimne. Tudi za-
dnja “je napisana z več vidikov in z 
lastno izkušnjo, zato ljudje najbrž 
v njej lahko prepoznajo sebe,” je 
komentiral Lainšček. Morda ima 
prav zato toliko bralcev kot že dolgo 
ne kaka druga pesniška zbirka, iz-
dana pri Cankarjevi založbi.

Ker je pisec prepričan, da izročilo 
sveta potuje z zgodbami, tudi njego-
ve literature brez zgodbe ni. Ob raz-
mišljanju o vplivni zgodovini pokraji-
ne, ki je bila dolgo pod tujo oblastjo, 
je Lainšček dejal, da pri Prekmurcih 
pogreša uporništvo, ki je tako zna-
čilno za Primorce. Prekmurski naci-
onalni karakter je po njegovem mne-
nju specifičen – ljudje so “potrpe-
žljivi, razumevajoči in brez čustve-
ne ostrine, da bi se uprli”.
Besedilo in foto: Špela Kranjc 

[KRATARIJE
V prejšnji številki EPIcentra 
je prišlo do neljube napake oziroma 
pomanjkljivosti. V prispevku Zaslu-
žene počitnice bi bilo treba poleg 
Nande Zega omeniti še drugo 
mentorico angleške bralne značke 
na OŠ Dušana Muniha Most na So-
či, Valentino Dobravec. Vsem pri-
zadetim se opravičujemo. 
Uredništvo EPIcentra

PopravekUtrinki ( 34 )
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Utrinki

REGGAE PONOVNO NA 
SOTO^JU
Tolmin – V začetku julija je Tolmin 
ponovno gostil Soča Reggae Ri-
versplash. Sedmi festival je po lan-
skoletnem premoru, ko se je preselil 
k Ivarčkem jezeru na Koroško, spet 
privabil množico ljubiteljev tovrstne 
glasbe iz vse Slovenije ter Avstrije, 
Francije, Hrvaške, Italije, Madžarske, 
Portugalske in Španije. Vzdušje po 
Tolminu sicer ni bilo takšno kot prej-
šnja leta, vseeno pa so obiskovalci 
lahko uživali v petih dneh reggae 
glasbe, kolikor je letos trajal festival.

Od četrtka do sobote se je na glav-
nem odru zvrstilo dvanajst koncer-
tov. Med nastopajočimi velja izpo-
staviti Gentlemana in spremljevalni 
The Far East Band iz Nemčije, za-
sedbo Otentikk Street Brothers z 
Mavriciusa in Jaha Masona z Jamaj-
ke. Nastopili so tudi slovenski glas-
beniki S’Kaktus. Vseskozi pa se je 
vrtela reggae glasba tudi na sotočju 
Tolminke in Soče, kjer so se kot vsa 

leta predstavili didžeji. V idiličnem 
okolju so poplesavala telesa. Mnogi 
so kljub mrzli Soči in še bolj mrzli 
Tolminki pogumno zakorakali po 
osvežitev v vodo.

Organizatorji so povedali, da se je 
po festivalskem štetju (seštevek obi-
skovalcev vsak večer) Soče reggae 
riversplesha udeležilo okoli 8.000 
obiskovalcev. Istočasno je namreč 
začel v Osoppu pri Vidmu tudi najve-
čji tovrstni festival v Evropi Rototom 
Sunsplash. Organizatorji so bili z iz-
vedbo zadovoljni, kljub temu da naj 
jim domačini ne bi bili naklonjeni. 
Bolj kot sama nenaklonjenost tovr-
stnemu festivalu naj bi jih motil od-
nos organizatorja. Govori se o nepo-
ravnanih računih še iz preteklih let. 
Ali gre zgolj za zlohotno natolceva-
nje bo prej ali slej pokazal čas … 
Morda že prihodnje leto, ko organi-
zatorji upajo, da bo festival ponovno 
v Tolminu.
Mateja Kutin
Foto: Andrej Kutin

7. SOČA REGGAE RIVERSPLASH se je letos 
ponovno vrnil v Tolmin k Sotočju. 

JAH MASON Z JAMAJKE je bil zvezda sobo-
tnega večera. 

TEDENSKE PO^ITNICE ZA 
METALCE
Tolmin – Metalcamp iz leta v leto 
pridobiva na prepoznavnosti in velja-
vi med podobnimi festivali v Evropi. 
Letošnja, četrta izvedba festivala je 
bila najdaljša in je med 16. in 22. ju-
lijem na Sotočje zvabila več tisoč lju-
biteljev težkih zvokov. 

Po besedah organizatorjev se je pr-
vih metalskih počitnic, kot so letos 
poimenovali Metalcamp, v prvih 
dneh udeležilo okoli 4.000 metal-
cev. Vrhunec prvega glasbenega 
večera je bila gotovo prenovljena 
brazilska zasedba Sepultura, na-
slednji dan pa metalska kraljica Do-
ro. Število večinoma v črno odetih 
udeležencev festivala je nato nara-
ščalo do vrhuncev – petkovih in so-
botnih večernih koncertov. Takrat se 
je pod glavnim odrom drenjalo okoli 
10.000 obiskovalcev, ki so v Tolmin 
prišli poslušat predvsem priznane 
metalske skupine, kot so Motörhe-
ad, Cradle of Filth, Immortal, 
Blind Guardian in druge. 

V petih koncertnih dneh se je na 
dveh odrih – glavnem in manjšem – 
zvrstilo več kot 90 skupin različnih 

metalskih zvrsti. Poleg zvenečih 
imen ponuja  Metalcamp priložnost 
tudi še neuveljavljenim skupinam, da 
se predstavijo svojemu potencialne-
mu občinstvu. In ravno ta mešanica 
zvrsti, ki se jo organizatorji trudijo 
zagotoviti vsako leto, zadovoljuje 
različne glasbene okuse v metalski 
sferi. Kot kaže, je njena kombinacija 
s privlačnim okoljem ključ do uspe-
ha. Festival ima namreč vsako leto 
več privržencev, ki na Sotočje priro-
majo tako iz bližnjih kot bolj oddalje-
nih evropskih držav, nekateri pa za 
udeležbo na Metalcampu celo pre-
letijo ocean. 

Kljub temu pa nad Metalcampom le 
niso videti vsi tako zelo navdušeni. 
Nekateri domači opozarjajo, da pri-
haja s tovrstnim festivalom do hude-
ga zvočnega kot tudi prostorskega 
onesnaženja. Poleg tega se sprašu-
jejo, ali mora biti Tolmin v svetu res 
poznan zgolj po žuriranju in konzu-
miranju ogromnih količin alkohola 
ter hrupni glasbi in ali morda ne bi 
bilo bolje, če bi kraju našli kakšno 
drugo, bolj pozitivno naravnano al-
ternativo za prepoznavnost v svetu.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

PRVIH METALSKIH POČITNIC, kot so letos poimenovali Metalcamp, se je po besedah organi-
zatorjev v prvih dneh udeležilo okoli 4.000 metalcev.

OSVE@ITEV POD BREZAMI
Tolmin – Zaradi zelo dobrega odzi-
va obiskovalcev na lanskoletno akci-
jo Beri pod brezami smo letos v 
Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin 
poskrbeli tudi za pravo gostinsko 
ponudbo. Od julija dalje lahko v atri-
ju tolminske knjižnice posedite v ba-
ru Letni teater pod brezami. Tu so 
našim obiskovalcem tako kot že lani 
na voljo dnevni časopisi, člani knji-
žnice pa lahko s svojimi prenosniki 
dostopajo tudi do svetovnega sple-
ta. 

Poleg tega načrtujemo v poletnih 
mesecih v atriju knjižnice različne 

kulturne prireditve: glasbene veče-
re, potopise, literarne večere, film-
ske projekcije itd., ki bodo potekale 
ob koncu tedna. Letošnjo poletno 
sezono smo odprli s koncertom kita-
rista Saše Zvera in nastopom Mo-
škega pevskega zbora Poljubinj. 
V juliju je kot prvi v nizu litararnih ve-
čerov s priznanimi slovenskim 
ustvarjalci nastopil Feri Lainšček. 
Nekaj prireditev se bo v atriju zvrstilo 
še konec poletja, medtem ko boga-
tejši program prireditev načrtujemo 
za prihodnjo poletno sezono.

Jožica Štendler, direktorica Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

V BARU LETNI TEATER POD BREZAMI – Zaradi zelo dobrega odziva obiskovalcev na lansko-
letno akcijo Beri pod brezami so letos v atriju tolminske knjižnice poskrbeli tudi za pravo go-
stinsko ponudbo. Foto: Marko Lampret
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50 let Planinskega 
dru{tva Podbrdo 
(1957�2007)

Zgodba Planinskega društva (PD) 
Podbrdo se začne v letu 1957 pod 
zaščitno senco še danes množično 
obiskane Črne prsti. Pri ustanovitvi 
društva je bilo osrednje ime Ivan An-
derle - Rejčk, skozi leta pa so k na-
daljevanju planinske tradicije prispe-
vala še mnoga pomembna imena, ki 
jih predstavlja prvi del zbornika. Med 
njimi velja posebej omeniti Petra Ču-
ferja, ki je v društvo včlanjen že vseh 
50 let in ga je dolgo tudi vodil ter 
bistveno prispeval k obnovi koče na 
Črni prsti, obenem pa je bil tudi idej-
ni pobudnik in graditelj tovorne žič-
nice na Črno prst. 

Osrednji del zbornika je kronološko 
zasnovan. Uredniški odbor je zbral 
mnogo gradiva tudi pri starejših čla-
nih društva in iz dnevniških zapisov 
ter tako sestavil obsežen in pregleden 
arhiv društvenega delovanja. Zbornik 
dopolnjujejo tudi botanični zapisi 
Igorja Dakskoblerja o bogati flori 
pod Črno prstjo, literarni planinski 
utrinki, članki alpinistov, gorskih re-
ševalcev in gorskih tekačev, spomin 
na duhovnika Vinka Kobala in še na 
mnogo nepozabnih dogodkov, tudi 
na znamenito lojtro. “Pisalo se je le-
to 1973. Revija Antena je objavila 
novico, da namerava skupina znanih 
Slovencev na čelu z novinarjem To-
netom Fornezzijem - Tofom s pomo-
čjo lestve povišati Triglav z znanih 
2863 metrov na 2870 metrov. Danes 
bi taka ideja doživela medijski linč, 
takrat pa je bilo aktualno vlačiti vso 

plesne pare. Pred nekaj leti so se opre-
mili s kostumi, ki predstavljajo obla-
čilno kulturo Šentviške planote, lani 
pa se je društvu pridružil še Moški 
pevski zbor Ivan Laharnar.

NASLOV: Pol stoletja folklore na 
[entvi{ki planoti IZDALO: Folklor-
no dru{tvo �Ivan Laharnar � Pla-
nota� [entvi{ka Gora ZALO@NIK: 
Folklorno dru{tvo �Ivan Laharnar 
� Planota� [entvi{ka Gora KRAJ 
IN LETO IZDAJE: [entvi{ka Gora, 
2007 FORMAT: 21 x 24 cm [T. 
STRANI: 32 NAKLADA: 500 izvo-
dov

60 let Ribi{ke 
dru`ine Tolmin

Soča, Nadiža, Tolminka, Idrijca, 
Bača in njihovi pritoki so v Posočju 
znani in priljubljeni med mnogimi 
ljubitelji bistrih voda, posebej pa med 
ribiči – tujimi, ki se zaradi lepotic, 
kot je soška postrv, redno vračajo, in 
domačimi, ki zanje in za njihov dol-
goročni obstoj v teh vodah skrbijo. 
Ribiška družina (RD) Tolmin letos 
praznuje 60. obletnico delovanja. Kot 
Ribarska zadruga za Tolminsko je 
bila ustanovljena 10. marca 1947. Da-
nes združuje 358 članov in 52 mla-
dincev z namenom varstva in gojitve 
avtohtonih in drugih rib, športnega 
ribolova in upravljanja ribiškega oko-
liša, pa tudi zaradi varovanja voda 
ter vodnih in obvodnih sistemov kot 

delov človekovega okolja. Po šestih 
desetletjih delovanja so aktivni v pe-
tih revirjih: Bovec, Kobarid, Tolmin, 
Most na Soči in Grahovo. Za uspešno 
gospodarjenje ima družina dva ribo-
gojna objekta za vzrejo Soške postrvi 
– vališče v Modreju in ribogojnico na 
reki Tolminki v Tolminu. Brezplačno 
promocijsko zgoščenko je ob okrogli 
obletnici RD Tolmin izdala za svoje 
člane in njihove prijatelje. 

NASLOV: 60 let Ribi{ke dru`ine 
Tolmin ZBRALI IN UREDILI: Tatja-
na [alej Faleti~ in Anka Zuza 
ZALO@NIK: Ribi{ka dru`ina Tol-
min KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2007 Elektronski vir: DVD NAKLA-
DA: 500 izvodov

Knjižno polico napolnila: Špela Mrak

Utrinki

mogočo ropotijo na naše vrhove. Za 
podbrške fante pa je bila objava iz-
ziv: poiskati lestev, ki bo daljša od 
Tofove.” (str. 153)

NASLOV: 50 let Planinskega 
dru{tva Podbrdo (1957�2007) AV-
TOR: Planinsko dru{tvo Podbrdo 
ZALO@NIK: Planinsko dru{tvo 
Podbrdo KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Podbrdo, junij 2007 FORMAT: 23 
x 17 cm [T. STRANI: 181.

Pol stoletja folklore 
na [entvi{ki planoti

“Kraji na Šentviški planoti se na-
mreč ponašajo z dolgo in zanimivo 
preteklostjo, katere rezultat je svojstve-

na, raznolika in bogata kulturna 
dediščina,” ob visokem jubileju v 
uvodniku piše etnologinja Tolminske-
ga muzeja Karla Kofol. “Folklorna 
skupina je bila ustanovljena v obdo-
bju, ko se je ta trend šele začel in je 
bilo med ljudmi še moč najti obilo 
informacij o izginjajočih običajih in 
navadah. S prizadevnostjo brata in 
sestre, Kristine Pagon in Slavka Črva, 
ter s pomočjo neutrudne kulturne za-
nesenjakinje Marije Grahelj - Nance 
so bili tedaj ponovno obujeni že sko-
raj pozabljeni, značilni planotarski 
plesi, kot so muha, rašpa in ziben-
šrit.” Plesnih korakov so se od leta 
1957 najprej pod vodstvom Perine 
Kenda v folklornem krožku učili naj-
mlajši učenci, kmalu pa so se jim 
pridružili tudi starejši osnovnošolci. 
Pristopil je še takrat 22-letni harmo-
nikar Slavko Črv, ki se je tako fol-
klori zapisal vse do danes. Z leti je 
društvo kljub nekaj prekinitvam v 
delovanju pridobivalo nove in nove 

NISMO @ENSKE IN MO[KI, 
PA^ PA SENCE
Klu�e – V trdnjavi Kluže so 4. avgu-
sta odprli razstavo fotografij, slik in 
instalacij z naslovom Biti moški – 
Being a Man. Avtorica razstave, ki 
bo na ogled do 10. septembra, je 
24-letna Eva Petrič, na Dunaju žive-
ča slovenska umetnica. 

Petričeva se ukvarja s pisanjem poe-
zije in filmskih scenarijev, fotografijo, 
videom in slikarstvom, strast pa je 
odkrila tudi v plesu. Je avtorica štirih 
filmskih scenarijev, razvoj sinopsisov 
dveh od njih pa je podprl Filmski 
sklad Slovenije. Letos jeseni bo pri 
založbi Drava v Avstriji izšla njena 
prva zbirka pesmi Ta prostor je ška-
tla, v kateri bo objavila tudi svoje fo-
tografije. 

Eva Petrič je lani prejela nagrado in 
plaketo Čižek ter priznanje Naj di-
gič 2006 za kratki glasbeni digitalni 
video Army of me. Diplomirala je iz 
psihologije, trenutno pa pripravlja še 
magisterij iz umetnosti novih medi-
jev. Letos je že trikrat razstavljala na 
Dunaju in enkrat v New Yorku, njena 
dela so konec maja predstavili na 
Mednarodnem sejmu umetnosti v 
Pragi, pred kratkim pa so si ljubitelji 
fotografije na Bledu lahko ogledali 
njeno prvo razstavo v Sloveniji Od-
mev – madež. Razstavo v Klužah je 
avtorica pripravila posebej za to tr-
dnjavo. 

Kot pravi sama, se med zidovi tr-
dnjave Kluže poskuša vživeti v vlogo 
moškega. S postavitvijo razstave na 
temeljne točke trdnjave ne izposta-
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vlja le arhitekture, temveč predvsem 
dušo objekta. “Ko se poskušam 
vživeti v nekdanje dogajanje v tr-
dnjavi Kluže, se mi dogaja kot v 
temnici. Ko vstavim negativ v po-
večevalnik, se najbolj temne lise 
na filmu spremenijo v najbolj sve-
tle na papirju. In v trdnjavi Kluže 
se najbolj “moške” poteze pri vo-
jakih v kritičnih trenutkih pokažejo 
kot najbolj “ženske”. Čeprav že ar-
hitektura – trdnjava – sama daje 
na prvi pogled vtis, da gre za izra-
zito “moško” razstavo, je ta v bi-
stvu bolj “ženska”. Moški in žen-
ske si torej nismo tako zelo različ-
ni, kot se zdi, pač pa smo sence – 
smo eno in drugo,” razmišlja Petri-
čeva.
Mariša Bizjak

Utrinki

PRVI NOGOMETNI KAMP V 
TOLMINU
Tolmin – V Nogometnem klubu 
(NK) Tolmin so po koncu uspešne 
sezone med 24. in 30. junijem pri-
pravili prvi nogometni kamp, ki se ga 
je udeležilo 45 mladih nogometašev 
s severne Primorske, Gorenjske in 
Krasa, dva pa sta prišla tudi s Hrva-
ške.

Pobudnika tega projekta sta bila 
predsednik Nogometnega kluba 
(NK) Tolmin Mitja Taljat in igralec 
članske ekipe Borut Jermol, koor-
dinacijo pa je prevzel njegov soigra-
lec Saša Kolman, študent smeri 
nogomet na ljubljanski fakulteti za 
šport, in pripravil celoten program 
kampa. Vsak dan so udeleženci, 
stari od deset do dvanajst let, začeli 
z zajtrkom in jutranjim treningom. 
Nato so počakali kosilo, po počitku 
pa so jih organizatorji razveseljevali z 
različnimi popoldanskimi dejavnost-
mi, s katerimi so fantje spoznali Tol-
min in njegovo okolico. Tako so si 
poleg Tolmina ogledali še Tolminska 
korita, se z ladjo Lucija vozili po je-
zeru na Mostu na Soči in raftali na 
Soči, spoznavali so vozle, streljali z 
lokom ter se preskusili v športnem 
plezanju in vožnji avtomobilčkov na 
daljinsko upravljanje. Popoldanske-
mu treningu je sledila večerja in nato 
čas za še kakšno večerno dejavnost 
ali predavanje z nogometnimi vsebi-
nami.

Kot je povedal član uprave kluba 
Zlatko Kolman, jih je odziv otrok 
presenetil, saj so organizatorji sprva 
pričakovali le kakšnih 25 mladih žo-
gobrcarjev. “Naš cilj je, da tak no-
gometni kamp postane tradiciona-
len,” je še poudaril Kolman. Meni, 
da Tolmin vsekakor omogoča pogo-
je za njegovo izvedbo, saj ima tri no-

gometna igrišča – eno razsvetljeno 
in eno z umetno travo – Center za 
šolske in obšolske dejavnosti pa 
zagotavlja tudi dovolj nastanitvenih 
kapacitet. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

NOV VZPON Z OCENO 8B
Baratro pri Zgoniku (Italija) – 
Marsikdo je v vročih poletnih dneh 
čakal na ohladitev. Tudi sam sem jo 
že težko čakal, saj se mi ob nižjih 
temperaturah roke manj potijo, in 
zato lažje zadržim majhen oprimek 
na ključnem mestu v smeri. Pa da 
ne boste preveč začudeno gledali, o 
čem govorim, pojdimo lepo po vrsti. 
Za junijski cilj sem si zadal prepleza-
ti novo smer ocene 8b in po nekaj-
dnevnih poizkusih sem cilj tudi dose-
gel. V plezališču Baratro pri Zgoniku 
(Trst) sem preplezal letošnjo svojo 
drugo smer ocene 8b – več trenin-
ga za moč na umetni steni v zim-

NA NAJTEŽJI DEL NALETIMO ŽE V SPODNJI POLOVICI SMERI – OKOLI TRI METRE NAD 
TLEMI. “Ko enkrat primeš piramidico, ki jo na fotografiji držim z levo roko, si na konju. Potem 
veš, da lahko splezaš na sam vrh,” pravi prostoplezalec Peter Mrak. Foto: Uroš Saksida

realen, zato sem se odločil, da se 
raje preizkusim v smereh z nekoliko 
lažjimi ocenami. Kakšna razlika! Tu-
kaj je bilo vse bistveno lažje in po 
nekaj dneh počitka sem dočakal pr-
vi uspeh, konec maja pa nato še 
drugega.

Začutil sem, da sem kljub vsem štu-
dijam in poprejšnjim neuspehom v 
smereh z ocenami 8b vidno napre-
doval. Smeri ocene 8a so postajale 
vse “lažje”. Z uspehoma se je dvi-
gnila tudi samozavest in sledila je vr-
nitev na letošnji načrt. Vendar pa se 
pri smereh 8b pozna, da gre za pre-
cej težje smeri, čeprav so le “korak 
dalje” od 8a+. Očitno daje svoj del 
teže tudi glava, a zadnje čase opa-
žam, da so mi tudi previsi vedno bolj 
pri srcu. Včasih sem imel do njih kar 
precejšnjo mero ‘rešpekta’ ter z njim 
vred nekakšno zakrčenost in nesa-
mozavest, vendar se situacija iz leta 
v leto izboljšuje, zato vedno raje in 
čedalje bolj sproščeno odhajam v 
vsa plezališča. Opazil sem tudi, da 
je moje plezanje postalo bolj dina-
mično, zato morda še nekoliko lažje 
in z manj moči premagujem prepre-
ke in težave. 

Pa se vrnimo k Baratru, plezališču v 
jami. Na tem mestu so se namreč 
nekoč ugreznila tla in nastal je skalni 
podor, ki je na najvišjem delu visok 
okoli 35 metrov. Zanimiv je tudi za-
to, ker te vedno znova preseneti. 
Medtem ko prečkaš kraški gozdi-
ček, si kar ne moreš predstavljati, 
da se bo pred tabo nenadoma poja-
vila tako mogočna stena. Ko pa se 
spustiš do nje, te ponovno presene-
ti. Nova smer 8b je namreč precej 
previsna, saj se po moji oceni na 
okoli 22 metrih prevesi za sedem do 
osem metrov. Na treh mestih je tre-
ba zato narediti dinamičen gib, tako 
da je še posebej atraktivna tako za 
gledalce kot za samega plezalca. 
Tudi sicer ima ta smer precej dolge 
gibe in večji razmik med oprimki. Na 
najtežji del naletimo že v spodnji po-
lovici smeri – okoli tri metre nad tle-
mi, vendar si, ko enkrat primeš pira-
midico, ki jo na fotografiji držim z levo 
roko, na konju. Potem veš, da lahko 
splezaš na sam vrh. Nad tem delom 
sledi tudi počitek na polici v steni. 
Dobro je vedeti, da je treba imeti v 
zgornjem delu dovolj spočite roke 
za plezanje nekoliko lažjih gibov, ki 
pa zahtevajo vzdržljivost v moči. 

Da si boste lažje predstavljali, kako 
je vse skupaj izgledalo, si lahko več 
o tem preberete na spletni strani 
Planinskega društva Tolmin ozi-
roma si na spletni povezavi: 
http://www.youtube.com/
watch?v=jBP66IB0AdI ogledate 
5:45 minut dolg filmček o poteku 
mojega plezanja.
Peter Mrak 

skem obdobju je očitno obrodilo sa-
dove. Uspel sem povezati nekatere 
gibe, ki jih lani nikakor nisem mogel 
narediti, in zaključil vzpon. Preden 
pa vam podrobneje razložim situaci-
jo, se za hip vračam v letošnji maj. 

Po uspehih v Tajski pašti (8a, Kozja 
jama pri Postojni) in v Plakomonu 
direkt (8a+, Baratro pri Trstu) mi 
motivacija spet raste. Pomlad sem 
namreč preživel “študijsko”. Posku-
šal sem v treh smereh ocene 8b, a 
brez uspeha. V Mrtvaškem plesu v 
Mišji peči je postalo prevroče, v Ba-
ratru so že tako težko smer še zaso-
lili s tem, da so odtolkli dva dobra 
umetna oprimka, moj tretji neuspeh 
v Kozji jami pa gre pripisati pretreni-
ranosti – v želji po uspehu včasih 
kljub znanju o regeneraciji rad poza-
bim na počitek. Tako mi je šlo v že 
znanih smereh vedno slabše. Mislil 
sem si, da je projekt, ki sem si ga 
zadal v letošnjem letu – pet smeri 
ocene 8b – zame letos povsem ne-

PRVI NOGOMETNI KAMP – Za 45 mladih nogometašev je na treningih skrbelo osem trener-
jev.
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ČLANICE ŽENSKEGA NOGOMETNEGA KLUBA TMINKE s selektorjem Dušanom Bezjakom 
– Zmajčkom.

[AHISTKA UR[I^EVA JE 
EVROPSKA AMATERSKA 
PRVAKINJA
Pardubice (^e{ka) – Na evropskem 
amaterskem šahovskem prvenstvu, 
na katerem imajo pravico do nasto-
pa igralke in igralci, ki niso presegli 
2.200 ratinških točk, je med 21. in 
29. julijem Simona Uršič, članica 
Šahovskega društva (ŠD) AET Tol-
min, osvojila naslov evropske ama-
terske prvakinje in s tem ponovila 
lanskoletni uspeh. Prvenstvo, ki se 
ga je udeležilo 43 šahistk in 213 ša-
histov iz večine evropskih držav, je 
potekalo v enotni konkurenci. Abso-
lutni zmagovalec je z osmimi osvoje-
nimi točkami postal Čeh Karhanek, 
Uršičeva pa je s sedmimi točkami 
zasedla skupno šesto mesto, kar je 
v ženski konkurenci zadoščalo za 
zmago pred Rusinjo Natašo Ber-
dychevaskayo, ki je prav tako osvoji-
la sedem točk. Na prvenstvu je od 
primorskih šahistov nastopil še Ja-
kob Uršič, ki je s 4,5 točkami zase-
del 121. mesto.
Jožef Uršič, Šahovsko društvo AET Tol-
min

LA@JI ZRAK, TE@JA PROGA
Petrovo Brdo – Rekordnih 209 tek-
movalcev in tekmovalk se je 16. juni-
ja pognalo s štarta Gorskega mara-
tona štirih občin, ki sta ga že šesto 
leto zapored pripravila Turistično 
društvo Podbrdo in Lokalna turi-
stična organizacija Sotočje. Ne-
koliko bolj svež zrak po deževni noči 
jim je sicer obljubljal lažje dihanje, 

še več pasti kot ponavadi pa razmo-
čen in spolzek teren na najbolj str-
mih delih.

Najhitreje je s 35 kilometrov dolgo 
progo, ki zaradi 5.100 metrov višin-
skih razlik velja za eno najtežjih pre-
izkušenj v Evropi, tokrat opravil Mar-
jan Zupančič iz Bohinjske Bistrice. 
Zanjo je porabil tri ure, 34 minut in 
osem sekund. Minuto in pet sekund 
za njim je v cilj pritekel lanski zmago-
valec in lastnik rekorda proge izpred 
dveh let Marko Šubic iz Žirov, tretji 
pa je bil s časom 3:46:37 Avstrijec 
Reinhold Pototschnig. Med 30 te-
kačicami se je najbolje odrezala Va-
lerija Mrak iz Gorenje vasi, z dosež-

kom 4:06:55 se je uvrstila tudi na 
deveto mesto v absolutni konkuren-
ci. Na drugo mesto je pritekla Cer-
kljanka Mihaela Tušar, ki je za pro-
go potrebovala štiri ure, 23 minut in 
38 sekund, Tolminka Danica Kova-
čič pa je v cilj pritekla devet minut in 
27 sekund za njo ter osvojila tretje 
mesto. 

Med tekmovalci je bil tako kot že ne-
kaj let najstarejši 72-letni Jaka Reš 
iz Radovljice, ki je s progo opravil v 
petih urah, 38 minutah in 31 sekun-
dah. Olgi Grm iz Lesc, ki je bila s 70 
leti najstarejša tekmovalka, se je v 
cilju merilnik časa ustavil pri petih 
urah, 25 minutah in 46 sekundah. 

Šestega gorskega maratona štirih 
občin sta se udeležila tudi dva pred-
stavnika ameriškega veleposlani-
štva, medtem ko je moral častni 
sponzor tekmovanja, ameriški vele-
poslanik v Sloveniji Thomas B. Ro-
bertson, predvideno srečanje na 
ciljni črti zaradi službenih obveznosti 
odpovedati. Jeffery Pilarski je po 
hudem naporu v cilj le pritekel kot 
predzadnji, njegov kolega LeMarcus 
Staley pa je moral z zvitim gležnjem 
tekmovanje predčasno zaključiti. 
Kot je povedal, mu je bilo okolje, 
kjer je speljana ta težka proga, izje-
mno všeč, zato se bo prihodnje leto 
zagotovo vrnil in jo poskusil prema-
gati. 

Sicer pa Staley ni bil edina žrtev 
proge, saj je poleg njega odstopilo 
še šest tekačev oziroma tekačic. 
Dežurna zdravnica Dragica Rejec 
Taljat je razložila, da so morali v Hu-
dajužni oskrbeti kar nekaj grdih ran 
in eno celo zašiti, vendar hujših po-
škodb ni bilo. Po besedah glavnega 
organizatorja Jožeta Dakskoblerja 
so se namreč zjutraj zaradi težkih 
pogojev na progi bali več poškodb 
in posledično odstopov. Nazadnje je 
bil z izvedbo tako kot tekmovalci in 
vsi, ki so pri organizaciji gorskega 
maratona pomagali, zadovoljen in je 
že napovedal 7. gorski maraton šti-
rih občin prihodnje leto. Takrat sta 
aktivno udeležbo obljubila tudi žu-
pan Občine Železniki Mihael Prevc 
in njegov tolminski kolega Uroš Bre-
žan, ki sta letos le z občudovanjem 
čestitala vsem udeležencem.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

�ENSKI NOGOMET 
PRAZNUJE PRVI JUBILEJ
Tolmin – Medtem ko se je članska 
ekipa Nogometnega kluba (NK) 
Tolmin veselila skupne zmage v 
enotni nogometni primorski ligi in 
napredovanja v 3. slovensko nogo-
metno ligo zahod, so njihove kolegi-
ce iz Ženskega nogometnega 
kluba (ŽNK) Tminke praznovale 
deseto obletnico organiziranega 
ženskega nogometa v Tolminu.

Okoli selektorja Dušana Bezjaka 
se je leta 1997 zbrala skupina do-
mačih ljubiteljic nogometa, ki je pod 
vodstvom Mirana Rejca začela s 
treningi. Najprej so se po selektorje-
vem nadimku Zmajček poimenovale 
Zmajčice, leta 2001 pa so ustanovi-
le ŽNK Tminke. Dekleta so se na za-
četku dolgo izogibale tekmam na 
domačem igrišču in so se raje ude-
leževale prijateljskih tekem in turnir-

jev v bližnjih italijanskih mestih. Prva 
dva turnirja v Sloveniji so Zmajčice 
odigrale leta 2000, in sicer v Litiji in 
Novem mestu. Kot se je pohvalil 
Bezjak, so “vse tekme izgubile, a 
pobrale vse simpatije”. Obenem 
so dobile ponudbo za sodelovanje s 
prvoligaškim moštvom Senožeti iz 
Jevnice, ki mu je takrat primanjkova-
lo nogometašic in se mu je zato pri-
družilo deset Tolmink. 

Za ŽNK Tminke je bilo lansko leto 
prelomno, saj so se približno polovi-
ca igralk in trener Rejec odločili pre-
sedlati v mali nogomet. Pod imenom 
Ženski futsal klub Smaragd so 
začeli delovati v okviru KMN Pun-
tar, petnajst igralk ŽNK Tminke pa 
sedaj pod vodstvom Branka Lenar-
čiča trenira z ekipo U-12 v NK Tol-
min. Tminke po Bezjakovih besedah 
menda nimajo ambicij za tekmova-
nja, vendar pa močno upa, da se 

Utrinki

REKORDNIH 209 TEKMOVALCEV IN TEKMOVALK se je 16. junija pognalo s štarta Gorskega 
maratona štirih občin, ki sta ga že šesto leto zapored pripravila Turistično društvo Podbrdo 
in Lokalna turistična organizacija Sotočje.
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Koledar prireditev za drugo polovico avgusta smo objavili `e v prej{nji {tevilki EPIcentra. Informacije za koledar prireditev lahko posredujete: za ob~ino Tolmin na LTO Soto~je: 
05/ 38-00-480, e-po{ta: info@lto-sotocje.si, za ob~ino Kobarid Nadi Pajntar: 05/ 38-99-220, e-po{ta: nada.pajntar@kobarid.si in za Bov{ko na PRC: 05/ 38-41-500.

Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije
1. 7. do 1. 9. ČADRG Ekološke delavnice v BIOvasi Čadrg KED Čadrški rekordi

avgust, vsak dan 
(9:00–20:00)

KOBARID, Fundacija poti miru v 
Posočju in TIC Kobarid 

Stanka Golob - Slike iz peska 
Ogled umetniških del v razstavnih prostorih je brezplačen.

Fundacija Poti miru v Posočju:
05/38-90-166
fundacija.potimiru@siol.net

18. 8. 
(od 9:00)

BOVEC, bovški plac Čomparska noč – 8:00 pohod v Bavšico; 9:00 program na stojnicah 
in promocija projekta TIPI-NET; 10:00 nastop čarovnika in ustvarjalne 
delavnice za otroke; 18:00 odprtje mednarodnega turnirja v dami; 
18:30 nastop FS B’c, Buških čeč in FS iz Španije; 19:30 voden prikaz 
stojnic in nastop pihalne skupine Gorje; 20:30 začetek večernega 
zabavnega programa 

TD Bovec, 
Nataša Bartol: 040/348-160
turisticnodrustvoBC@email.si

BOVEC, cerkev Device Marije Razstava Nabožne slike iz domačih izb – spremni program 
Čomparske noči

Društvo Ars

23. 8. (20:00) BOVEC, bovški plac BOVŠKI ČETRTKOVI VEČERI – Pidži 
V slabem vremenu bo Pidži nastopil v Kulturnem domu Bovec

LTO Bovec: 05/38-41-919
info.lto@bovec.si

24. in 25. 8. ČADRG, Na Žlejžnu 7. tabor narave in glasbe Čadrg Records, 
Jani Kutin: 041/641-862

2., 16. in 30. 9. 
(15.00)

PONIKVE, Cerkev obiskanja device 
Marije

Plečnik na Primorskem – Javna brezplačna strokovna vodstva z ogle-
dom cerkve in razstave, na kateri je predstavljena zgodovina in zadnja 
obnova tega edinega Plečnikovega sakralnega objekta na Primorskem.

TD Šentviška Planota

8. 9. SUŽID, vaško jedro Praznik sadja, medu in drugih podeželskih aktivnosti PRC, Peter Domevšček: 031/409-012

8. 9. ROBIDIŠČE Stare poti za nove vezi, zaključek Kotarskih dnevov TD Breginj

9. 9. JALOVEC Planinska tura Jalovec. Zelo zahtevna pot. PD Tolmin: 05/38-83-211 
pdtolmin@email.si

15. 9. KOŠTRUNOVE ŠPICE Planinska tura Koštrunove špice. Zelo zahtevna pot. PD Tolmin: 05/38-83-211 
pdtolmin@email.si

15. 9. ČRNA PRST Srečanje planincev na Črni Prsti Planinsko društvo Podbrdo, 
Andraž Torkar: 041/668-186 
pdpodbrdo@email.si

16. 9. PLANINA ZAPRIKRAJ Odprtje muzeja na prostem Fundacija Poti miru v Posočju:
05/38-90-166
fundacija.potimiru@siol.net

23. 9. KADIN Planinska tura Kadin 
Zahtevna pot.

PD Tolmin: 05/38-83-211 
pdtolmin@email.si

29. 9. MUZCI - BREŠKI JALOVEC Planinska tura Muzci - Breški Jalovec 
Lahka pot.

PD Tolmin: 05/38-83-211 
pdtolmin@email.si

Utrinki

mu bo ob nadaljevanju praznovanja 
prvega jubileja septembra izpolnila 
dolgoletna želja. Na glavno igrišče v 
športnem parku Brajda si namreč 
prizadeva pripeljati atraktivno ekipo, 
s katero se bo njegova enajsterica 
pomerila v pravi nogometni tekmi. 
Čeprav je selektor Bezjak “zadovo-
ljen, ker so igralke zrele, zagnane 
in vztrajne in da se samoiniciativ-
no ukvarjajo s tem športom,”  ima-
jo te še vedno raje tekme v gosteh. 
Na domači Brajdi so tako prvič zai-
grale šele lani ob 85. obletnici delo-
vanja NK Tolmin. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc 

KOLESARJI KOBARI[KE 
SO^E V NOVIH PREOBLEKAH
Kobarid – Kolesarji Kolesarskega 
kluba (KK) Soča Kobarid, ki se je 
letos okrepil z novimi člani, so se 
prijateljem in sponzorjem predstavili 

v v novih klubskih dresih, obenem 
pa so jih seznanili tudi z letošnjim 
ambicioznim programom dela. 

Imamo osem kategoriziranih tekmo-
valcev in okoli 60 v klub vpisanih 
članov, ki se udeležujejo tekmovanj 
in maratonov doma in v tujini. Uspe-
šno smo nastopili na državnem pr-
venstvu v kronometru na Krasu, kjer 
je naš član Borut Rovšček osvojil 
3. mesto v svoji kategoriji. Nastopili 
smo tudi na tekmovanju Dolomiti-
stars, Maratonu Franja, Maratonu 
češenj, Maratonu treh narodov, Dir-
ki na Vršič, Vzponu na Mašun, pa še 
na kakšni tekmi.

Jeseni se bomo udeležili vseh tek-
movanj, ki so razpisana v koledarju 
Kolesarske zveze Slovenije, oktobra 
pa bomo organizirali 32. kolesarsko 
dirko Kobarid–Drežniške Ravne.
Pavel Sivec, predsednik KK Soča 
Kobarid
Foto: arhiv KK Soča Kobarid
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