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Vzemi si ~as ...

Ko sem razmišljala, kaj naj pišem v poletnem uvodniku, so se mi v
misli prikradli spomini na brezskrbna otroška poletja; na čase, ko ni-
smo mislili na nič drugega, kot na kopanje v Soči (takrat se te mrzle

lepotice nisem ‘bala’), na kroglico s sladoledom, ki jo je prinesla mama, na
potepanja s kolesi ... Ko smo junija zapustili šolske klopi, so bile pred nami ne-
skončne urice svobode, urice za prijatelje. Vse leto smo živeli za ta dva meseca.

Kaj pa danes? Nismo več otroci in male skrbi so zrasle skupaj z nami.
Vsakdanje hitenje je prešlo že v tako brzino, da se vse pogosteje sprašujem,
ali je sploh še normalno. Bolj in bolj pozabljamo na svet okoli nas. Nimamo
časa za otroke, družino, prijatelje. Nimamo časa za branje knjig, za poslušanje
glasbe, za ogled dobrega filma ali gledališke predstave. Nimamo časa za ogled
nogometne tekme. Vse prepogosto pozabljamo na drobne trenutke, ki bogatijo
življenje. In če si slučajno vzamemo prost dan, da bi nadoknadili vsaj del za-
mujenega, nas naslednji dan čaka še več dela.

Saj nisem vedno tako črnogleda. Je pa res, da je, kar se nam je dogajalo
v zadnjih dveh mesecih, že presegalo meje normalnega. Za nameček pa mi
je pred nekaj dnevi nekdo še rekel, kako sploh mislim na dopust, ko pa
imam toliko dela. Naj zato, ker me pred odhodom na lepše čaka še ogromno
dela, na proste urice sploh ne mislim? Ampak povem vam, da me je prav
misel na to, da bo vse skupaj minilo, držala pokonci. In priznajte, da tudi vi
niste prav nič drugačni. Kot šolarji smo, ki čakajo na zaslužene počitnice.

Vsekakor pa je prav čas dopustov tisti, ki ga lahko izkoristimo in naredimo,
kar nam čez leto ni uspelo. Vzemimo si čas za igro z otroki, nasmejmo se
v družbi partnerja, z roko v roki glejmo zahajanje sonca ali zvezdno nebo,

družimo se s prijatelji ... Ne pozabi-
mo poduhati cvetlice, mimo katere
gremo, ne občudovati lepote narave.
Preberimo zanimivo knjigo. Pojdimo
na izlet. Ali pa samo preprosto bodi-
mo s tistimi, ki jih imamo najraje in
jih vse prepogosto zapostavljamo za-
radi drugih ‘pomembnejših’ obvezno-
sti. In končno, napolnimo si baterije,
da bomo lahko delali s polno paro,
ko se vrnemo v šolo oziroma službo.

Torej, uživajte poletje! In ne poza-
bite na staro angleško molitev:

“Vzemi si čas za prijaznost – saj je
pot k sreči.

Vzemi si čas za sanje – popeljejo te
med zvezde.

Vzemi si čas za to, da ljubiš in da
si ljubljen – to je privilegij bogov.

Vzemi si čas in se ozri naokrog –
dan je prekratek, da bi bil sebičen.

Vzemi si čas za smeh – ki je glasba
duše.”
Mateja Kutin

Utrinki

FLAMCI SO BILI NAD POSO^JEM NAVDU[ENI.

IRCI IN FLAMCI NA OBISKU
Zgornje Poso~je – Sredi junija je
Poso{ki razvojni center (PRC)
gostil irsko delegacijo, ki jo je vodil
John Clifford, predsednik Pokrajin-
skega sveta de‘ele Limerick.

@e v preteklosti so Agencija za
regionalni razvoj in druge sloven-
ske razvojne agencije dobro sode-
lovale z irsko regijo Shannon.
Mnogi slovenski strokovnjaki so se
usposabljali pri razvojni agenciji
Shannon development, med njimi
tudi Lucijan Rejec, mag. Roman
Medved in Mateja Kutin iz PRC-ja.
Glavno mesto Shannona, Limerick,
je ob vstopu Slovenije v Evropsko
unijo gostilo slovensko delegacijo.

Na povabilo Slu‘be Vlade RS za
strukturno politiko in regionalni
razvoj so Irci junija obiskali Slove-
nijo in nekatere razvojne agencije
(tudi PRC) ter si ogledali, kako pri
nas poteka delo. Ker obisk ni bil
delovne narave, jim je direktor
Rejec razkazal So{ko dolino in jih

popeljal v Kobari{ki muzej. Na{i
kraji so jih o~arali.

Prvega julija je PRC gostil delega-
cijo Ministrstva flamske skupnosti,
ki jo je vodil generalni direktor
Andrej van Haver. V Slovenijo so
pripotovali na povabilo Slu‘be
Vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj. Obisk je pomenil
nadaljevanje sodelovanja in pomo~
flamske regije pri pridobivanju sred-
stev iz strukturnih skladov v Slove-
niji. Ministrica za regionalni razvoj,
mag. Zdenka Kova~, je bila namre~
spomladi s predstavniki slovenskih
razvojnih agencij v Flandriji, kjer so
jim predstavili organizacijo kori{~e-
nja sredstev iz strukturnih skladov.

Flamsko delegacijo je v Sloveniji
sprejela mag. Kova~eva s sodelav-
ci. Na pogovorih so si izmenjali
delovne izku{nje s podro~ja priprav
na ~rpanje in nadzor pomo~i iz
strukturnih skladov. Flamci so
obiskali nekatere slovenske razvoj-
ne agencije, med njimi tudi PRC,

kjer so spregovorili o teko~ih in
potencialnih projektih sodelovanja
na razli~nih podro~jih.

Predstavniki PRC-ja so flamsko
delegacijo sprejeli v Kobaridu. Ker
je bilo obisku namenjeno malo
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Utrinki Foto nate~aj

Vroči poletni dnevi so pred vrati, z njimi pa namakanje v rekah, poležavanje na prodnatih obrežjih, srkanje
ledeno mrzle pijače in iskanje sence. Marsikdo med vami bo v roke vzel fotografski aparat in ujel utrip poletnih

dni. Uredništvo EPI-centra vas skupaj s Foto Červom in Videom Kragelj vabi na

V

foto CERV
TOLMIN

FOTOGRAFSKI NATE^AJ ZA NAJBOLJ[I PORTRET
Svoje fotografije pošljite najkasneje do 25. septembra

2004 na naslov uredništva EPI-centra, Ulica padlih bor-

cev 1b, 5220 Tolmin, s pripisom ‘Za foto natečaj’. Tri-

članska komisija (po en predstavnik Foto Červa, Videa

Kragelj in EPI-centra) bo med pravočasno prispelimi

naredila ožji izbor najboljših fotografij, ki bodo razstav-

ljene v izložbi Videa Kragelj na Cankarjevi ulici v Tol-

minu. Imena avtorjev bomo objavili v našem glasilu. Ko-

misija bo izbrala dve najboljši fotografiji, avtorja pa

nagradila s ‘kupončkoma’, ki jima bosta pri Foto Červu

oz. Videu Kragelj prinesla povečavi iz negativa (30 x 40

cm) katere koli njegove fotografije. V uredništvu EPI-

centra bomo poskrbeli, da bosta nagrajeni fotografiji ob-

javljeni na naslovnici našega glasila.

Na natečaju lahko sodelujete z barvnimi in črno-

belimi fotografijami v velikosti 15 x 21 ali 20 x 30 cm.

Vsak avtor lahko pošlje največ deset fotografij. Na hrbtni

strani jih opremite z ‘umetniškim imenom’ in šifro, s

katero se udeležujete natečaja. Fotografijam priložite za-

pečateno ovojnico z naslednjimi podatki: ime, priimek,

naslov, telefon in šifra udeleženca. Kasneje jih boste lahko

prevzeli v uredništvu EPI-centra na zgornjem naslovu. 

Javnih razpisov v okviru programa So~a 2006 –
izvedbenega programa razvojne pomo~i ob~inam Bovec, Kobarid in Tolmin

za leto 2004 (podro~je ~love{kih virov)

NE SPREGLEJTE!

Konec avgusta bo v Uradnem listu RS objavljen

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in

samozaposlovanja kadrov z najmanj VII. sto-

pnjo izobrazbe na obmo~ju ob~in Bovec, Ko-

barid in Tolmin. Objavljen bo tudi na na{i spletni

strani www.pososki-rc.si.

V Primorskih novicah bo objavljena najava Javnega
razpisa {tipendij za visoko{olski, univerzitetni in
podiplomski {tudij (pridobitev najmanj VII. stopnje
izobrazbe) za {olsko leto 2004/2005. Ve~ o njem bo-
ste lahko prebrali na na{i spletni strani www.pososki-
rc.si, ter na spletnih straneh Mladinskega servisa in
Kluba tolminskih {tudentov. 

Usposabljanje za manj{e turisti~ne ponudnike ob meji

ENFAP, ustanova za izobra`evanje in strokovno usposa-
bljanje iz Gorice, za~enja v sodelovanju s partnerji iz
Poso~ja konec julija te~aj, v katerega se lahko brezpla-
~no vklju~ijo brezposelni in prebivalci s pode`elja. Na-
menjen je usposabljanju za manj{e turisti~ne ponu-
dnike ob slovensko-italijanski meji (za oddajanje turi-
sti~nih sob, apartmajev, vodenje kme~kih turizmov …).

V Tolminu bo 20. julija za vse zainteresirane organizi-
rana predstavitev te~aja.
Dodatne informacije dobite na Poso{kem razvojnem
centru, telefonska {tevilka 05/ 38-41-500 (Patricija
Rejec); na Uradu za delo Tolmin, telefonska {tevilka
05/ 38-10-600; in na brezpla~nem telefonu ENFAP-a:
0039 80-05-60-333. 

~asa, so jih odpeljali v turisti~no
naselje Nebesa na Livku, od koder
se odpira ~udovit pogled na dolino.
@al vreme ni bilo najbolj naklonjeno
in so oblaki zakrivali Krnsko pogor-
je. Vseeno so bili navdu{eni in so z
zanimanjem spremljali predstavitev
Poso~ja.

Rejec in mag. Medved sta jih po-
zneje odpeljala nazaj v dolino, kjer
jih je v Toplem valu ~akala ve~erja.
Ob hrani in pija~i so se razgovori
zavlekli pozno v no~. Glavna tema
pogovora so bili strukturni skladi.
Razdeljevanje sredstev je pri
Flamcih enostavnej{e in la‘je.
Najbolj so se za~udili, ko smo jim
povedali, da je pri nas pogoj za
kori{~enje sredstev investicija v vi-
{ini vsaj 300 mio SIT. Prav zato se
nih~e v Zgornjem Poso~ju na razpis
ne more prijaviti.

Flamski gostje so naslednji dan pre-
ko Vr{i~a zadovoljni zapustili Poso-
~je.

Besedilo in foto: Mateja Kutin
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Kaj je najbolj zaznamovalo prete-
klo leto? Na kaj so občani lahko
upravičeno ponosni?

Mislim, da so to v prvi vrsti Kluže.
Vzeli smo jih za svoje. Čutimo, da je
to prava lokacija, ki je prepoznavna
in kjer se lahko ponosno predstavi-
mo. Trdnjava služi turizmu; stalno je
odprta, v njej so razstave in koncerti.

V Kulturnem domu imamo stal-
nega skrbnika. Čuti se spremembo;
priča smo številnim prireditvam, kon-
certom, gledališkim predstavam …

Pomemben je bil nakup objektov,
čeprav posamezniki menijo, da Bo-
vec ne rabi nekatere ponudbe. Rešili
smo nekaj potresnih stvari; mislim na
preselitev ljudi iz Kaninske vasi v že
dlje časa dokončana stanovanja. Ure-
dili smo igrišče na Žagi in otroško

Bovec gre naprej
^etrti julij, dan svetega Urha, je praznik ob~ine Bovec. Ob tej prilo`nosti smo se z `upanom
Danijelom Krivcem ozrli po preteklem letu, po dose`kih, ki so jih dosegli, ter dogodkih, na katere
so {e posebej ponosni.

Utrinki

MARATONSKA
POT DO IGRI[^A
Slap ob Idrijci – Za Slapljane je v
petek, 2. julija, napo~il dolgo pri~a-
kovani trenutek. Po ve~letnih priza-
devanjih jim je uspelo dokon~ati in
urediti {portno igri{~e.

Izgradnja se je vlekla dolga leta; v
tem ~asu je mnogo doma~inov po
svojih mo~eh pomagalo pri ureditvi.
Do bistvene spremembe je pri{lo
{ele leta 1998, ko je bil izdelan na~rt
za igri{~e, dokon~ana kanalizacija
in podporni zid. Velik del sredstev
sta prispevala Krajevna skupnost in
Rekreativno dru{tvo Slap (RDS)
skupaj z doma~ini. Na pomo~ pa
jim je v lanskem letu prisko~ila Ob-
~ina Tolmin. Na ta kup~ek je {la
tudi ob~inska denarna nagrada, ki
jo je letos dobilo RDS.

Brez {tevila je bilo prostovoljnih
delovnih ur pri postavljanju za{~it-
nih mre‘, asfaltaciji, razsvetljavi in
pri urejanju okolice. Sedaj, ko so se
izpolnile ‘elje mladih in tistih, ki so

bili mladi, ko so se ideje rojevale, ter
vseh vmesnih generacij, so lahko
upravi~eno ponosni. Uspelo jim je
nekaj, kar marsikomu ni. A Slapljani
si postavljajo ‘e nove cilje. V priho-
dnjih letih ‘elijo urediti igri{~e za
odbojko na mivki, pove~ati parkiri-
{~e, raz{iriti dejavnosti …
Mateja Kutin

PRIDOBITEV ZA
NAJMLAJ[E LIV^ANE
Livek – Liv{ki otroci so bogatej{i za
otro{ko igri{~e. Dolgoletna ‘elja se
jim je kon~no uresni~ila v soboto, 3.
julija. Ob tej prilo‘nosti so se s kul-
turnim programom zahvalili star{em
ter ostalim krajanom, ki so ‘rtvovali
marsikatero prosto uro, da so pro-
stor za {olo uredili, ogradili in posta-
vili igrala.

Pobudnik za ureditev otro{kega igri-
{~a je bila doma~a Krajevna skup-
nost. Da so lahko postavili okrog
igri{~a ograjo, gre zahvala sponzor-
jem in Ob~ini Kobarid, ki so jim

finan~no prisko~ili na pomo~. Prosti
~as pa so ‘rtvovali Liv~ani. Sami so
izdelali tudi ve~ino igral. Sedaj bodo
lahko otroci, tisti, ki hodijo v {olo,
pa tudi ostali, proste urice pre‘ivljali
na igri{~u. Igrali bodo nogomet,

ko{arko, se gugali na gugalnicah,
se igrali v peskovniku ali se spu{~ali
po toboganu. Ne bo treba ve~
skrbeti, da jih bo povozil avto, da bi
‘oga razbila sosedovo okno …
Besedilo in foto: Mateja Kutin

NAJMLAJ[I SO NAJBOLJ VESELI NOVEGA OTRO[KEGA IGRI[^A.

@UPAN DANIJEL KRIVEC.

igrišče pri šoli v Bovcu. Začeli smo z
gradnjo kanalizacije in čistilne napra-
ve na Žagi. Premaknilo se je v Logu
pod Mangartom, kjer se pridobivajo
lokacije za nadomestne hiše, pa tudi
trajne ureditve na vodotoku se počasi
izvajajo.

V vsakem kraju poskušamo nekaj
narediti in sproti urejati manjše stva-
ri. Nimamo izgub in normalno poslu-
jemo.

Tu je še prireditev ob vstopu Slove-
nije v Evropsko unijo (EU), ki je bila
na Bovškem in tudi širše prepoznav-
na ter zelo pozitivno sprejeta. Iz šte-
vilnih vprašanj se lahko razbere, da
so jo spremljali domačini, še bolj pa
tujci.

To je bilo res nekaj posebnega.
Pravkar smo izdali DVD, ki je na-KLU@E so stalno odprte za obiskovalce.
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DOBITNIKI PRIZNANJ (od leve proti desni): `upnik Vilijem ^u{in, ki je prevzel nagrado dru{tva ARS, zakonca Konings, `ena Sergeja
Woj~ickija, Gregor Rupnik, Franc ^opi in ~astni ob~an dr. Vasja Klavora.

menjen padalcem in letalski brigadi.
Pripravljamo še promocijski CD, ki
ga bomo, opremljenega s predstavi-
tvijo Bovške in prireditve, poslali v
vse države udeleženke. Načrtujemo,
da bomo prireditev v naslednjem letu
ponovili v manjšem obsegu in da bo

srečanje padalcev vseh dežel postalo
tradicionalno. Še vedno dobivamo po-
hvale. Padalci sprašujejo, kdaj lahko
še pridejo in kdaj bodo lahko leteli.
Težava je v ureditvi statusa letališča.

Kakšno je stališče Občine do počit-
niškega naselja Žaršče?

Bovški Turistični podmladek je v
to naselje vključil ideje projekta, ki
ni bil izveden do konca. Ni nekaj
povsem novega, je pa gledano z otro-
škimi očmi. Prostorski načrti komple-
ksu namenjajo turistično športno de-
javnost. Ponujal naj bi vse tisto, kar

so zapisali otroci: bazene, igrišča,
dvorane ... Zadeva je aktualna in tru-
dimo se, da bi Občina postala lastnik
stavb. Le tako bomo lahko bolj
ustvarjalni pri programih, ki se bodo
vpeljevali. Investitor bo najverjetneje
moral priti od drugod.

Kdo pa je lastnik objektov?
Ministrstvo za obrambo oziroma

država. Pogajamo se že nekaj časa.
Prizadevamo si, da bi vlada vprašanje
obravnavala še pred počitnicami.
Smo optimisti. Zaprosili bomo še za
druga zemljišča in objekte v državni
lasti: za zgornjo trdnjavo Kluže, trd-
njavo na Strmcu, objekte in zemljišča
na Mangartu, v dolini Možnice, Tren-
te in del letališča. Prizadevamo si za
vključitev trdnjav v projekt spomin-
skega parka, ki bi segal preko Ravel-
nika vse do Bovca. Če se hočeš pri-
javljati na razpise, moraš biti lastnik
oziroma moraš imeti soglasje lastnika.

Tudi pri družbi ATC Kanin je Ob-
čina igrala zelo pomembno vlogo.

Da. Na sestankih je bila prisotnost
Občine zelo pomembna. Skozi raz-
prave se je videlo, da lokalna skup-
nost zadevo podpira. Drugače bi vse
skupaj padlo v vodo. Dosedanji druž-
beniki so s sklepom potrdili vstop
družbe Transmontagne iz Lyona,
potekajo pa še zadnji dogovori in
podpisi pogodb. Bovec se nadeja ve-

Na predvečer pra-
znika so na slav-
nostni seji v Klu-
žah podelili ob-
činska prizna-

nja. Komisija za
priznanja in odli-

kovanja je na osnovi
prispelih predlogov izbrala nagra-
jence. Naziv častnega občana Občine
Bovec je prejel dr. Vasja Klavora, pla-
keto Občine Bovec pa zakonca Jacoba
in Martin Konings z Nizozemske.
Priznanja Občine Bovec so podelili
Francu Čopiju, Gregorju Rupniku
in Sergeju Wojčickemu. Denarno
nagrado je prejelo Društvo ARS.

Naziv častnega občana so podelili
primariju dr. Vasji Klavori v znak
hvaležnosti za njegov prispevek. Je
velik poznavalec Bovškega in njegove
zgodovine. Leta 1991 je izdal zgodo-
vinsko knjigo Plavi križ, ki prikazuje
dogodke prve svetovne vojne na Bov-
škem. Knjigi so sledile druge, ki so
isto tematiko obravnavale na drugih
območjih vzdolž soške fronte. Preve-

dene so tudi v tuje jezike. Knjigo Pre-
del 1809, ki je izšla lani in opisuje
francoske vojne na slovenskem oze-
mlju, je v spomin na 17. november
2000 posvetil prebivalcem Loga pod
Mangartom. Bil je med ustanovitelji
in nekaj časa predsednik Zgodovin-
ske sekcije Bovec. Nesebična je nje-
gova dejavnost med bovškimi gorski-
mi reševalci, sodeluje pa tudi pri dru-
gih društvih in organizacijah.

Nizozemca Jacoba in Martin Ko-
nings sta pred 40-imi leti prvič obi-
skala Bovško. Od takrat sta vsako leto
skoraj poldrugi mesec gosta kampa
Polovnik. V tem času sta postala pre-
poznaven del bovških poletij in vzeli
so ju za svoja. Vživela sta se v okolje
ter stkala pristne vezi in prijateljstva.
Martin, ki na Bovškem išče motive za
svoje slike, je kot član nizozemske vla-
de in osebno odkrival lepote kraja so-
rodnikom, prijateljem, znancem ter
sodelavcem. Leta 1977 je bil izvoljen
za časnega člana Turističnega dru-
štva Bovec.

Franc Čopi je aktiven na vseh po-
dročjih v občini. Že kot mladenič se je
zapisal gasilstvu. Vedno je pripravljen
nuditi pomoč. Izjemne rezultate je do-
segel na področju gorske reševalne
službe in bil eden redkih specialistov
za reševanje ponesrečencev s helikop-
terjem. Bil je pobudnik in vodilni v
Smučarskem klubu Kanin, kasneje
pa organizator ter predsedujoči pri
Društvu starosvetnih smučarjev.
Prisoten je na športnem in kulturnem
področju.

Na različnih področjih družbene
dejavnosti je bil vedno zelo aktiven
tudi Gregor Rupnik. Stalnica njego-
vega delovanja je planinstvo. Že v di-
jaških in študentskih letih je obiskal
večino slovenskih vrhov, prepešačil in
prekolesaril Slovenijo ter sodeloval v
alpinističnih odpravah v tuja gor-stva.
Izkušnje in znanja je posredoval
različnim društvom in organizacijam.
Dejaven je v organih upravljanja Pla-
ninske zveze Slovenije. S prihodom
v Bovec se je vključil v družbeno živ-
ljenje; dejaven je v političnem življe-

nju, pri Planinskem društvu Bovec
in pri Društvu ARS.

Sergej Wojčicky se je po končanem
šolanju zaposlil v gostinstvu in bil po-
znan kot izjemen turistični animator.
Bil je zelo dejaven v mladinskih vr-
stah. Po invalidski upokojitvi je prev-
zel upravljanje Kulturnega doma. Z
njemu lastno zagnanostjo se je leta
1990 vključil v nova politična doga-
janja. Od leta 1992 deluje v Društvu
ARS, kjer je avtor številnih pobud. Je
kritičen opazovalec in spodbujevalec
razvoja na Bovškem. K dvigu kvalitete
v turizmu pripomore tudi z delova-
njem v organih LTO-ja.

Društvo ARS Bovec je z delom pri-
čelo pred 12 leti, ko je ob 800-letnici
župnije Bovec pripravilo razstavo
Sledovi bovške preteklosti. V nasled-
njih letih so organizirali številne raz-
stave in glasbene prireditve. Skrbijo
za cerkev Device Marije v Polju in
njeno okolico. Društvo prispeva po-
memben delež k bogatitvi kulturnega
življenja na Bovškem.
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čjega zanimanja novih investitorjev,
s katerimi se je francoski partner že
pogovarjal. Če se bo zadeva ugodno
rešila, bo to zame največji uspeh.

Bovec je doslej imel pri potenci-
alnih investitorjih negativen pred-
znak. Prej se tega nisem zavedal, več-
krat pa sem to začutil, ko smo skuša-
li navezati konkretne stike. Bovčani
menijo, da smo klimo obrnili v pozi-
tivno smer.

Kje naj bi bil mladinski hotel?
Če bo uspelo projekt dokončati,

bomo v mladinski hotel preuredili
veliko starinsko stavbo pod lekarno.
Že dalj časa jo prodajajo in odločili
smo se, da ponudimo program. Naj-
prej smo mislili urediti muzej. Ko se
je pokazala možnost za odkup Ster-
gulčeve hiše, smo načrte spremenili.
Slednja je namreč primernejša za
tako ponudbo (spodaj naj bi bil TIC
in Lokalna turistična organizacija
(LTO) Bovec, na vrhu muzej in raz-
stavna dvorana). Da smo lahko kan-
didirali za sredstva, smo stavbo na
Brdu opredelili za drug namen.

Stavba je sedaj odkupljena, treba
pa bo dobiti nekoga, ki jo bo uprav-
ljal. Če na Bovškem ne bo interesen-
ta, ga bomo iskali drugje. Za mladin-
ski hotel z okoli 40 posteljami je tre-
ba imeti drugačen pristop kot za na-
vaden hotel; goste bo treba drugače
animirati, jim dati druge ponudbe …
Menim, da tako stvar potrebujemo in
jo bomo brez težav tudi ekonomsko
upravičili.

Od lanskega leta imate v občini
profesionalnega redarja.

To je zelo pomembno. Rezultat
njegovega dela se je pokazal tako pri
pobiranju turistične takse kot tudi
drugje. Občinski redar ima več funk-
cij; nadzira turistično takso, črno
kampiranje in dogajanje na Soči, vse
leto skrbi za vstopna in izstopna me-
sta, ureja označevanje … Zaenkrat
delo opravlja en sam. V poletnih me-
secih imamo že dalj časa ob reki in-
formatorje, ki so bolj kontrolorji in
nimajo pravice izrekati kazni.

V letošnjem proračunu imate načr-
tovano precejšnjo investicijo v obrt-
no cono.

Gre za nadaljevanje razvojnega
programa Soča 2006. V prvi fazi, ko
sta tolminska in kobariška občina
urejali obrtne cone, smo mi vlagali
v Kanin. Sredstva so bila namenjena
za ureditev obrtnih con v vseh treh
občinah. Lani smo zaključili s proje-
ktom, jeseni pa naj bi se izvedla prva
faza komunalne opremljenosti ze-
mljišča. Potencialnih interesentov tre-
nutno še ni, mislim pa, da bo zadeva
kmalu aktualna. Cilj programa je, da
se obrtna cona komunalno opremi.
Ko se bo pojavil potencialni inte-
resent, bo zemljišče lahko odkupil.

Kaj pa podjetniki iz Italije? So zain-
teresirani?

Ko smo pripravljali program in na-
vezovali stike, je bilo nekaj zanima-
nja. Bomo videli, kako bo. Verjetno
se bo premaknilo jeseni, ko bomo za-
čeli z deli.

Vključili se boste v program širje-
nja mreže domov za starejše.

Odločitev, da ne bomo gradili varo-

vanih stanovanj, ki sta jo sprejela
prejšnji župan in občinski svet, je
bila dobra. Skušali se bomo vključiti
v program Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, s katerim
širijo mrežo domov za starejše. Priza-
devali si bomo, da bi tudi Bovec imel
enoto, ki bi jo zgradili na zemljišču,
namenjenem varovanim stanova-
njem. Poskušali bomo pritegniti Sta-
novanjski sklad, da bi lahko zraven
uredili tri do štiri varovana stanova-
nja. Če so taka stanovanja v neposre-
dni bližini doma, se napolnijo, hkrati
pa je zagotovljena minimalna oskrba
varovancev. Program že pripravljamo
in letos se bomo na razpis tudi prija-
vili. Po domovih v drugih krajih je
sedaj okrog 40 starejših z Bovškega.
Marsikdo se za to ne odloči, ker bi
moral daleč od doma.

Kaj pričakujete od vstopa v EU? Bo
to za nas pozitivno, bomo ostali na
istem ali bo slabše?

Menim, da bomo imeli toliko, koli-
kor bomo sami naredili, ne več in ne
manj. Nič ne bo prišlo samo od sebe.
Z vidika hitrejšega razvoja turizma
imamo eno leto časa, da nekaj nare-
dimo. Če bomo priložnost zamudili,
bomo svoje destinacije težko uspešno
promovirali. S prvomajsko prireditvi-
jo smo naredili prvi korak. Vsaj jaz
čutim tako in tudi na LTO-ju mi pritr-
jujejo. Kanin smo, verjamem, rešili.
V Bovec pa moramo privabiti močne-
ga investitorja. Sedaj je priložnost, da
se pritegne turizem in potencialne
investitorje. Ko si bodo destinacije že
izbrali, bo težko priti zraven. V veliki
združeni Evropi si je moderno ogle-

Utrinki

Ob~ina Bovec praznuje

[VEDSKI KRALJEVI
PAR V POSO^JU
^adrg, Kobarid – Na povabilo dr. Ja-
neza Drnov{ka, predsednika Repu-
blike Slovenije, sta {vedski kralj
Carl XVI. Gustaf in kraljica Silvia
15. junija prispela v Slovenijo. Isto-
~asno se je pri nas mudila delega-
cija {vedskih gospodarstvenikov, ki
je s slovenskimi sogovorniki sku{ala
najti nove mo‘nosti za okrepitev
gospodarskega sodelovanja.

Na tridnevnem obisku sta si {vedski
kralj in kraljica ogledala tudi del~ek
Poso~ja. 17. junija sta v dopoldan-
skem ~asu najprej obiskala muzej
prve svetovne vojne v Kobaridu.
Od tam so ju na pobudo Triglav-

skega narodnega parka odpeljali v
^adrg, ki se je ‘e pred leti zapisal
ekolo{kemu kmetovanju. Kraljevi
par s spremstvom so doma~ini
sprejeli pod vasjo, kjer sta pristala
helikopterja. Marija Bon~ina jim je
najprej razkazala va{ko sirarno, kjer
je Franc Kutin ravno siril. Predstavili
so jima ekolo{ko kmetovanje in ju
pogostili z doma~o hrano; za za~e-
tek s {ilcem ‘ganja, potem pa z do-
brotami, ki jih pridelajo na kmetijah.
Zaradi ~asovne stiske je odpadel
obisk fantov Don Pierinove skupno-
sti Sre~anje.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

KULTURNI KONEC TEDNA
Vol~e – Dru{tvo Pevski zbor (PZ)
“Znamenje” iz Vol~ in Turisti~no
dru{tvo Vol~e so dobre izku{nje ter

[VEDSKI KRALJ CARL XVI. GUSTAF IN
KRALJICA SILVIA STA OBISKALA ^ADRG,
kjer sta si ogledala prenovljeno va{ko sirarno.

dovati nove države. Opažam, da je
že Avstrijcev precej več, kot jih je bi-
lo. Evropa bo prinesla toliko, kolikor
bomo izkoristili. Prav gotovo pa je ve-
lika prednost, da meje ni več.

Še naprej bomo sodelovali z za-
mejci. Avgusta se bomo pobratili z
Občino Sedegliano (blizu Benetk).
Povezovanja in izmenjave izkušenj si
želi tudi Kneževina Andora. V tem
trenutku je Bovec v slabem položaju.
Pomembno je, da pride investitor, ki
bo čutil, da ima območje perspe-
ktivo. In mislim, da jo Bovško ima.
Doslej je bil glavna težava Kanin. Če
smo to rešili, lahko upravičeno priča-
kujemo, da se bo kdo le odločil in
pristopil.

Pogovor pripravila in foto: Mateja Kutin

PONOVNO SE JE STRESLO
Zgornje Poso~je – V trenutku, ko
smo zaklju~evali redakcijo
(12. julija), so se ob 15. uri in {tiri
minute tla v Zgornjem Poso~ju
ponovno mo~no stresla. Po prvih
podatkih so seizmografi dr‘avne
mre‘e potresnih opazovalnic
zabele‘ili potresni sunek z mo~jo
4,9 po Richterjevi lestvici. Epicenter
je bil pribli‘no {tiri kilometre
severno od Kobarida. Tresenje tal
se je ~utilo ne le po Poso~ju, ampak
po vsej Sloveniji ter v nekaterih
delih sosednjih dr‘av.

Potres je povzro~il materialno
{kodo, med prebivalci pa je zbudil
preplah. Kot da bi bila ta dolina
zakleta. Preden se zacelijo stare
rane, so zadane nove. 

Zadnja vest ( 6 )
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Odobrili so nam izvajanje na-
slednjih programov: študijske
krožke, računalniško opisme-

njevanje odraslih, izobraževanje sta-
rejših odraslih in izobraževanje za ak-
tivno državljanstvo. V nadaljevanju je
predstavljeno izvajanje posameznih
programov izobraževanja odraslih.

[tudijski kro`ki
Posebna oblika izobraževanja od-

raslih, ki jih druži skupni interes, so
študijski krožki. V njih se zbirajo lju-
dje, ki se želijo o določeni temi na-
učiti nečesa novega, se družiti ter na-
rediti nekaj koristnega za svoj kraj
in druge ljudi. Odpirajo se nove mož-
nosti druženja, ki so povezane z ne-
formalnim načinom izmenjave zna-
nja in izkušenj ter različnih spretno-
sti med člani. V letošnjem letu je po-
tekalo pet študijskih krožkov.

Vaški posebneži v ljudskem izročilu
V rubriki Vaški posebneži, ki jo v

EPI-centru že kar nekaj časa objavlja-

Programi izobra`evanja odraslih

Za dvig kulture vse`ivljenjskega u~enja
Poso{ki razvojni center `e drugo leto zapored izvaja nekatere programe izobra`evanja odraslih.
Ministrstvo za {olstvo, znanost in {port je konec lanskega decembra objavilo Javni razpis za
sofinanciranje izobra`evanja odraslih za {olsko leto 2003/04.

mo, se lahko nasmejite zgodbam, ki
so večkrat prepletene tudi s kančkom
črnega humorja, naivnosti … Bralci
te rubrike so nas vzpodbudili, da smo
pričeli raznovrstne zgodbe posebne-
žev iz Zgornjega Posočja sistemati-
čno zbirati in jih objavljati v daljši
obliki. Skupina udeležencev Študij-
skega krožka je tako za vas zapisala
nekaj zanimivih zgodb, ki jih boste
lahko prebirali v našem glasilu.

Zdravje – pogoj
za ustvarjalno življenje

V okviru tega študijskega krožka so
potekale naslednje delavnice: • Za-
mere, občutek krivde, klevetanje vo-
dijo v najpogostejše bolezni današ-
njega časa; • Kako postati odločna
ženska; • Kako čim bolje izkoristiti
to, kar imamo, namesto da stremimo
za tem, česar nimamo ter • Telovad-
ba za premagovanje bolečin v križu
in stresnih situacij. Študijski krožek
je potekal v sodelovanju z Društvom
podeželskih žena Gornjega Posočja.

Oživljanje starih sort kot možnost
dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Pri izvajanju študijskega krožka je
sodelovalo Združenje ekoloških
kmetov Severne Primorske. Delav-
nice na teme • Rez visokodebelnih
travniških sadovnjakov – stara znanja
in nova spoznanja; • Predelava ja-
bolk v jabolčni sok in jabolčno vino;
• Zbiranje in evidentiranje podatkov
o travniških nasadih v Zgornjem Po-
sočju ter • Oblikovanje rezultatov an-
ket in priprava izhodišč za gradivo
so vodili strokovnjaki iz Kmetijsko
gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Šola za starše
Potekala je v Tolminu. V njenem

okviru naj izpostavim predvsem na-
slednji dve predavanji oziroma delav-
nici: • Ravnanje s čustvi ter • Moč
mojega odziva na otrokova dejanja.
Organizirali smo tudi okroglo mizo
z naslovom: Preprečujmo nasilje, ki
pa žal ni naletela na odziv med prebi-
valci Posočja.

Ekološko kmetovanje
kot razvojna možnost

Študijski krožek še vedno poteka.

Ra~unalni{ko
opismenjevanje odraslih

Program je bil namenjen odraslim
udeležencem, ki se doslej še niso
spoznali z računalnikom in njegovo
uporabo. Računalnik je nuja za sodo-
bno komuniciranje. To so v tem pro-
gramu spoznavali tudi udeleženci, ki
smo jim s tem programom želeli vse-
bino približati, tudi krajevno. Spo-
znavali so osnove operacijskega siste-
ma Windows, lastnosti programskih
paketov Microsoft Word, Internet
Explorer in Outlook Express. Naučili
so se uporabljati elektronsko pošto
in svetovni splet za izmenjavo ter is-
kanje podatkov v globalnem računal-
niškem omrežju.

Posoški razvojni center je dobil
odobrene štiri izvedbe programa ra-
čunalniškega opismenjevanja odra-

Utrinki

{tevilni obiskovalci v lanskem letu
spodbudili, da so za~etek julija zo-
pet organizirali Kulturni vikend v
Vol~ah. Na ’placu’ pri fontani se je
odvijal razigran, `ivahen in ustvarja-
len program; obiskovalci so ustvar-
jali na delavnicah, se s pevskim
popotovanjem v ljudskem duhu
sprehodili po Sloveniji, si ogledali
razstavo, u`ivali v poku{nji kruha,
zaplesali in spoznali del~ek romske
kulture.

Organizatorji niso pozabili na otro-
ke. Sobotno popoldne so najmlaj{i
pre‘iveli z Zlatkom Zakladkom, ki
jih je odpeljal na travnik, kjer so
nabrali zeli{~a in iz njih skuhali ~aj.
Naslednji dan so ustvarjali na ’pla-
cu’ in izdelali romsko vas.

Pester je bil tudi program za odra-
sle. V soboto popoldne je bila v

‘upnijski kapeli na ogled razstava
ro~no izdelanih prtov, ki so nastali
pod spretnimi rokami ‘ena iz Vol~,
Kozar{~, ^iginja in Sel pri Vol~ah.

Na stojnicah so bili razstavljeni iz-
delki doma~e obrti. V okviru prire-
ditve je potekalo ocenjevanje doma-
~ega kruha. Izzvani so bili vsi kra-

jani Vol~ in okolice. Najbolj{i kruh je
spekla Vol~anka Ivanka Gerbec.

V ve~ernih urah so o‘ivili slovenske
ljudske pesmi. Prepevala sta zbora
Dornber{ki fantje in “Znamenje”
Vol~e. Program je bil prepleten z
igralskimi vlo‘ki deklet PZ “Zname-
nje”. Za popestritev je poskrbel
harmonika{ Bo{tjan iz Kanomlje.
Sledil je ples z narodno-zabavnim
ansamblom Krila.

Nedeljsko dogajanje je zaznamo-
vala romska glasba. Z romsko etno
glasbo je nastopila skupina Langa
iz Prekmurja. [e pred tem so v
duhu romske glasbe nastopila
dekleta PZ “Znamenje”. Prava pa{a
za o~i so bila stara vozila predstav-
nikov kluba Old timerjev s Primor-
ske.
Darja Sovdat, Dru{tvo PZ “Znamenje”UTRIP KULTURNEGA VIKENDA V VOL^AH. Foto: arhiv Dru{tva PZ “Znamenje”
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Podjetja in
Razvojni program So~a 2006

slih, ki smo jih izpeljali na Kneži, v
Kobaridu ter dve v Bovcu.

Izobra`evanje
starej{ih odraslih

Programa sta bila namenjena sta-
rejšim odraslim iz Posočja; predvsem
smo se želeli približati prebivalcem
najbolj oddaljenih območij. Oba je iz-
vajal Medicus partner.

Nega bolnika na domu
Program je vseboval: osnovno nego

bolnika, prehrano bolnika, psihološ-
ko obravnavo bolnika, nego umirajo-
čega, nego dementnega bolnika, os-
novo terapije in razgibavanja bolnika.
Izvajali smo ga na Šentviški planoti.

Nega nog – korak v zdravo življenje
Udeleženci so se v tem programu,

ki je potekal v Logu pod Mangartom,
seznanili z vsebinami kot so pravilna
nega nog, bolezni nog, diabetično
stopalo, edemi nog, krčne žile, defor-
mirano stopalo in golenska razjeda.

Izobra`evanje za
aktivno dr`avljanstvo

S pomočjo tega programa smo že-
leli seznaniti udeležence z vsebino
in pomenom pojma aktivno držav-
ljanstvo, s pomenom izobraževanja
za aktivno državljanstvo ter s klju-
čnimi pojmi, vezanimi na Evropsko
unijo. Zavedamo se namreč, da sta
temeljno znanje in usposobljenost
pogoj za bodočo aktivno državljan-
stvo Slovencev v EU.

V okviru izobraževalnega progra-
ma Izobraževanje za aktivno držav-
ljanstvo – Z znanjem v Evropo smo v
EPI-centru že predstavili določene
vsebine na temo aktivnega državljan-
stva in sicer v prispevkih: • Z zna-
njem v Evropo – aktivno državljan-
stvo (EPI-center, letnik V, št. 5, maj
2004), • Institucije Evropske unije in
• Finančni instrumenti Evropske uni-
je (EPI-center l. V, št. 6, junij 2004).

Program smo zaključili v drugi po-
lovici junija z okroglo mizo Struktur-
na sredstva v kmetijstvu – predstavi-
tev vsebine Uredbe in razpisov za kme-
tijske strukturne sklade v Tolminu.

Posoški razvojni center se bo tudi
v letošnjem letu prijavil na javni raz-
pis Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport za sofinanciranje izobraževal-
nih programov za odrasle, ki bo pre-
dvidoma jeseni. Želimo namreč, da
bi lahko nadaljevali in širili ponudbo
izobraževalnih programov v Posočju
ter s tem dvigovali kulturo vseživ-
ljenjskega učenja.
Brigita Bratina in Patricija Rejec, PRC

Na razpisu vsakoletnega izved-
benega programa je od leta
2002 pridobilo sredstva 16

podjetij. Zanimalo nas je, kako takšni
prgrami prispevajo k uspešnosti nji-
hovega poslovanja. V tokratni številki
EPI-centra vam predstavljamo podjetje
Stamfor, d. o. o. Pogovarjali smo se
z direktorjem Gregorjem Vidučem.

Kdaj je bilo ustanovljeno podjetje
Stamfor, d. o. o.?

Konec leta 1993 je bilo na pobudo
lastnikov italijanskega podjetja Stam-
for Spa ustanovljeno podjetje Stam-
for, d. o. o.. Delovati je pričelo febru-
arja 1994. Lastništvo podjetja je me-
šano, slovensko in italijansko.

Kako bi na kratko predstavili vašo
dejavnost?

Smo ozko specializirani; dobavlja-
mo standardne elemente za orodja za
brizganje plastičnih mas, ki se upo-
rabljajo v orodjarski industriji. Zasto-
pamo italijansko podjetje Pedrotti, ki
te elemente proizvaja.

Začetki poslovanja so bili dokaj
težki, saj proizvajalec teh artiklov na

Razvojni program So~a 2006 je pripravil Poso{ki razvojni center na podlagi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Poso~ju (ZPOOSRP-C)
z namenom dodeljevanja razvojnih spodbud za: vzpostavljanje razvojne infrastrukture, pospe{e-

vanje podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest ter usposabljanje

in razvoj kadrov. Razvojne spodbude se dodeljujejo ob upo{tevanju pravil dodeljevanja dr`avnih

pomo~i ter Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

GREGOR VIDU^, DIREKTOR STAMFORJA, d. o. o., podjetja, ki je za~etno dejavnost, do-
bavo standardnih elementov za orodja za brizganje plasti~nih mas, v desetletnem obdobju
delovanja raz{irilo na druga podro~ja. Eden od ciljev, ki so si ga postavili za prihodnost, je
prodaja intelektualnih storitev.

Utrinki

NAGRADE ZA PLANIKO

Gornja Radgona – Pod okriljem 42.
Mednarodnega kmetijsko-‘ivilske-
ga sejma je za~etek junija potekalo
18. mednarodno ocenjevanje mleka
in mle~nih izdelkov. Ocenjevala je
strokovna komisija pod predsed-
stvom doc. dr. Bogdana Perka iz
Biotehni{ke fakultete, In{titut za
mlekarstvo Ljubljana. Na ocenjeva-
nju je sodelovalo 20 podjetij iz {tirih

dr‘av (Slovenije, Nem~ije, Hrva{ke
ter Bosne in Hercegovine), ki so
predstavila 196 mle~nih izdelkov.
Med {tirinajstimi slovenskimi podje-
tji je svoje mle~ne izdelke in mleko
predstavljala tudi Mlekarna Planika
predelava mleka, d.o.o. iz Kobari-
da. Upravi~eno so lahko zadovoljni,
saj so z ocenjevanja prinesli lepo
{tevilo medalj: dve veliki zlati (za
posneto mleko v prahu – sprej in
smetano v prahu), tri zlate (za pol-

nomastno mleko v prahu – sprej,
polnomastno mleko v prahu – valji
in kondenzirano polnomastno mle-
ko), dve srebrni (za sve‘o sladko
albuminsko skuto in jogurt v prahu)
ter bronasto (za 250-gramsko maslo).
Ocene kakovosti na ocenjevanjih
{~itijo potro{nika in so znak tehno-
lo{ke dovr{enosti, neopore~nosti in
izbranega okusa. Proizvajalce spod-
bujajo k bolj{i, {ir{i in kakovostnej{i
ponudbi, k izpopolnjevanju znanja
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slovenskem tržišču ni bil poznan. Ko
smo premagali začetne težave, se je
prodaja iz leta v leto povečevala. Ve-
čali smo tudi asortiman proizvodov.
Svojo dejavnost smo razširili na po-
dročje toplokanalnih sistemov briz-
ganja plastike in pridobili zastopstvo
za italijansko podjetje HRS Flow, ki
te sisteme proizvaja. Kasneje smo se
odločili, da bomo pokrili tudi podro-
čje, ki ni vezano na orodjarstvo in
brizganje plastičnih mas, ter dejav-
nost razširili na področje struženja
in stružnih avtomatov. Z vpenjali in
manjšimi rezervnimi deli ter rezilnim
orodjem oskrbujemo podjetja in po-
djetnike, ki se ukvarjajo s struže-
njem. Blago nabavljamo pri različnih
dobaviteljih v Švici in Italiji.

S širjenjem dejavnosti ste naleteli

na pomanjkanje skladiščnih prosto-
rov.

Do letošnjega leta smo imeli sedež
v Poljubinju, v prostorih Avtopre-
voza, d. d.. S širjenjem prodajnega
programa se je pokazalo pomanjka-
nje skladiščnih prostorov. Spraševali
smo se, kako naprej. Odločili smo se
za gradnjo lastnih poslovnih prosto-
rov v nekdanji vojašnici na Logu.
Leta 2001 smo odkupili zemljišče in
pričeli z izdelavo idejnih projektov.
V tem času je dozorela ideja, da bi
se ukvarjali s konstrukcijo orodij in
tako kupcu ponudili možnost, da na
enem mestu dobi vse, od ideje, načr-
ta in programov do materiala.

V letu 2003 ste se vključili v pro-
gram Soča 2006. Kako so vam ta
sredstva pomagala pri poslovanju?

Z gradnjo novih poslovnih prosto-
rov smo začeli avgusta leta 2003.
Pred tem smo se prijavili na razpis v
okviru razvojnega programa Soča
2006 in sredstva tudi pridobili. Bila
so namensko porabljena za izgradnjo
objekta, v katerega smo se preselili
pred štirimi meseci. S selitvijo smo
pridobili 250 m2 skladiščnih prosto-
rov ter 150 m2 poslovnih in pomož-
nih prostorov; nadaljnjih 150 m2 pi-
sarniškega prostora moramo še do-
končati.

Sredstva, pridobljena na razpisu,
so nam bila v veliko pomoč, vendar
zaradi nepredvidenih stroškov pri
gradnji investicije še nismo zaključili.
Predvidevamo, da jo bomo dokončali
v najkrajšem možnem roku.

Kako se borite s konkurenco na trgu?

Konkurenca na trgu je velika, saj
je Slovenija poznana po orodjarstvu
in predelavi plastičnih mas. Našim
kupcem skušamo ponuditi material
v čim krajšem roku po ugodnih ce-
nah. Prav zato povečujemo zalogo,
da bodo roki še krajši in ponudba
čim širša.

Kateri so vaši glavni trgi?
Večinoma prodajamo na sloven-

skem trgu; nekaj malega izvažamo
tudi na Hrvaško, kjer vidimo v priho-
dnosti možnost povečanja prodaje.

Ali recesija na zahodnem tržišču
vpliva na vašo dejavnost?

Nihanja na zahodnih tržiščih se
sicer odražajo tudi na našem trgu,
vendar pa je slovensko orodjarstvo
zelo prilagodljivo; nihanja so manjša
in zaenkrat niso usodna. Vse pogo-
steje se dogaja, da razvite zahodne
države iščejo trge s cenejšo delovno
silo in tja selijo svojo proizvodnjo.
Menim, da je ena od možnosti slo-
venskega orodjarstva v povečanju
produktivnosti in združevanju v tako
imenovane grozde. Tako se ob pomo-
či Posoškega razvojnega centra obli-
kuje grozd tolminskih orodjarjev in
plastičarjev, ki zaenkrat še ni popol-
noma zaživel.

Kateri so vaši cilji in kako si priza-
devate za prepoznavnost na trgu?

V kontekstu, ki sem ga predstavil,
vidimo tudi našo prihodnost. Kupcu
bo potrebno ponuditi čim več v čim
krajšem času in po primerni ceni; ne
samo blago, ampak tudi znanje. Zato
je tudi eden od ciljev, ki smo si ga za-
stavili, prodaja intelektualnih storitev;
v našem primeru konstruiranje orodij
za brizganje plastičnih mas ter za od-
rez in preoblikovanje pločevin. Maj-
hni trgovci bomo brez dodanega inte-
lektualnega servisa vedno težje preži-
veli. Vendar imamo tudi prednost, saj
smo lahko mnogo bolj prilagodljivi.

Pogovor pripravila in foto: Mateja Kutin
PODJETJE SE JE MARCA PRESELILO v nove poslovne prostore na Logu, ki so jih zgradili s pomo~jo sredstev, pridobljenih na razpisu
razvojnega programa So~a 2006.

Utrinki

in nenehnem posodabljanju proiz-
vodnje ter skrbijo za rast kakovosti
posameznih izdelkov in njihovo
konkuren~nost na globalnem tr‘i{~u.
Gregor Maver

JUBILEJ VDC-JA IN SO@ITJA
Tolmin – Za~etek junija sta Varst-
veno delovni center (VDC) Tolmin
in Dru{tvo So‘itje Tolmin s sve~a-
no prireditvijo obele‘ila 20. obletni-

co svojega delovanja. Prireditev se
je v prijetnem vzdu{ju odvijala v
prostorih Kinogledali{~a, k ~emur
so prispevali predvsem varovanci
VDC-ja.
Na prireditvi so se spomnili za~et-
kov in te‘av, ki so jih pestile. Pred
letom 1984 so bili u~enci, ki so za-
klju~ili {olanje v takratnem Vzgojno
izobra‘evalnem zavodu (Zavod),
brez nadaljnje organizirane oskrbe
prepu{~eni sebi in dru‘ini. Za re{i-

tev se je zavzemala specialna peda-
goginja Silva Perdih. Za~etki dana-
{njega VDC-ja segajo v leto 1984,
ko je bil ustanovljen klub, ki ga je
takrat obiskovalo sedem odraslih z
zmerno motnjo v du{evnem razvo-
ju. Delo v njem so prostovoljno
organizirale in vodile u~iteljice Zavo-
da. Tako so bili dani prvi pogoji za
varstvo in zaposlitev odraslih oseb,
ki imajo status invalida po Zakonu o
dru‘benem varstvu du{evno in tele-

sno prizadetih oseb. Po ve~letnem
prizadevanju Zavoda, Skupnosti
socialnega skrbstva in Dru{tva za
pomo~ du{evno prizadetim Tol-
min so leta 1987 poskusno ustano-
vili oddelek za usposabljanje odra-
slih oseb z zmerno in te‘jo motnjo v
du{evnem razvoju. Postopoma se
je oddelek preoblikoval v delavnico
za delo pod posebnimi pogoji.
Vanjo je bilo na za~etku vklju~enih
10 invalidov.
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P oročilo o stanju okolja za leto
2002 navaja, da Slovenci vsa-
ko leto ustvarimo več kot šest

milijonov ton odpadkov. Glavnino,
4,8 milijona ton, predstavljajo grad-
beni odpadki, skoraj poldrugi milijon
ton jih pridela industrija, komunalnih
odpadkov je za slab milijon ton. Mi-
nistrstvo za okolje, prostor in ener-
gijo si je glede celovitega gospodarje-
nja z odpadki zastavilo sledeče cilje:
• zmanjšanje količine odpadkov na
izvoru; • čim večji delež uporabnih
odpadkov zbrati z ločenim zbiranjem
in jih vnovič predelati; • zmanjšanje
deleža biološko razgradljivih odpad-
kov (ostankov hrane in odpadkov z
vrtov) ter • zmanjšanje količine od-
loženih in strupenih odpadkov.

Pojem ‘odpadki’
Odpadki so materiali v trdnem, te-

kočem in plinastem agregatnem sta-
nju. Ker imajo raznovrstno sestavo

Davek sodobne civilizacije
Poso{ki razvojni center je s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo dobil odobren razpis,

namenjen sofinanciranju projektov promocije varstva okolja in urejanju prostora v letu 2004. V na-

slednjih {tevilkah EPI-centra bomo tako objavili serijo ~lankov, namenjenih ve~ji obve{~enosti, bolj-

{emu razumevanju ter dvigovanju ozave{~enosti prebivalstva na podro~ju varstva okolja in narave.

NA EKOLO[KEM OTOKU POTEKA LO^ENO ZBIRANJE POSAMEZNIH FRAKCIJ (papir, plastika, steklo, tekstil). Foto: Mateja Kutin

Utrinki

Leta 1992 se je Zavod preimenoval
v Center za izobra‘evanje in uspo-
sabljanje Tolmin in s posebnim od-
lokom je bil poleg ostalih dejavnosti
registriran tudi VDC. Naslednje leto
so za~eli izvajati celodnevno varstvo.
Tolmin je leta 1997 prvi odprl Bival-
no skupnost v Zalogu, kjer je svoj
drugi dom na{lo {est varovancev.

Pomemben mejnik v dvajsetletni
zgodovini VDC-ja je 8. avgust 2001,
ko je bil s sklepom Vlade RS usta-
novljen kot javni socialno varstveni
zavod. Pridobitev je bila velika; po-
pestrili so programe in dvignila se je
kakovost izvajanja socialno varstve-
nih storitev, zagotovljena je bila or-
ganizirana celostna oskrba, razvija-
nje individualnosti in harmoni~no
vklju~evanje v skupnost ter okolje.
Poleg zaposlitvene, socialne in pe-
dago{ke obravnave vklju~uje celo-

stna oskrba tudi zdravstveno oskr-
bo, kamor sodijo fizioterapija, delov-
na terapija, zdravstvena edukacija
ter logopedska in specialno peda-
go{ka obravnava. Vse to vklju~uje
dnevni in domski program. Cilj je
vsa leta isti: da bi se vsak posamez-
nik po~util ~im bolj enakopraven
~lan dru‘be ter da bi bil v ’stvarno-
sti’ sre~en in zadovoljen.

V program varstva, vodenja in zapo-
slitve je danes vklju~enih 36 varo-
vancev. V celodnevnem varstvu jih
je 13: sedem v Bivalni enoti na Ru-
tarjevi ulici in {est v Bivalni skupno-
sti v Zalogu.

Za osebe z motnjami v du{evnem
razvoju in njihove dru‘ine igra po-
membno vlogo Dru{tvo So‘itje. Na
pobudo enega od star{ev je bilo us-
tanovljeno leta 1984. Njegov glavni
cilj je pomo~ osebam z motnjami v

VAROVANCI SO POMEMBNO PRISPEVALI K PRIJETNEMU VZDU[JU na prireditvi ob 20.
obletnici VDC-ja in Dru{tva So‘itje. Foto: arhiv VDC Tolmin
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in je zato tudi njihov vpliv na okolje
različen, ločimo: • komunalne (gos-
podinjske) odpadke, • industrijske
odpadke, • gradbene odpadke, • od-
padke zdravstvenih ustanov, • vete-
rinarske odpadke, • odpadke iz čistil-
nih naprav in septičnih jam, • kosov-
ne odpadke ter • posebne odpadke.
Delimo jih lahko tudi glede na nji-
hove kemične lastnosti: • strupene
oziroma nestrupene, • vnetljive, gor-
ljive oziroma negorljive, • v vodi to-
pne, v vodi netopne, vendar topne v
lipoidnih topilih oziroma netopne ter
• eksplozivne oziroma neeksploziv-

ne odpadke. Sestavine ločimo tudi na
organske in anorganske. Jasno pa je,
da jih lahko karakteriziramo tudi z
drugimi značilnostmi: vsebnost vode,
toplotna vrednost …

V primeru, da je določena katego-
rija odpadkov (takšen izdaten vir so
kosovni odpadki) sposobna predela-
ve, nastane nova kategorija, ki jo po-
znamo pod imenom ‘sekundarne su-
rovine’.

Komunalni odpadki
Gospodinjski odpadki v celotnem

volumnu odpadkov predstavljajo naj-

večji delež. Med njimi je tudi največji
delež tistih, ki jih ne moremo šteti
med sekundarne surovine. Njihova
količina se preko leta spreminja, ven-
dar raste tako v absolutnem smislu, kot
tudi po prebivalcu. V tabeli 1 si lahko
ogledate, kolikšna je količina odlože-
nih odpadkov na deponiji v Volčah
v letih od 2002 do 2004.

Komunalni odpadki imajo zelo he-

terogeno sestavo. Med seboj so po-
mešani razni materiali: steklo, papir,
pepel, ostanki hrane, kovine, plasti-
ke, tekstila … Naprednejši odjem od-
padkov teži za tem, da že pri izvoru
opravi določeno selekcijo in ne dovo-
li, da bi se posamezne kategorije med
seboj mešale. Prednost takšnega zbi-
ranja je v tem, da lahko del komunal-
nih odpadkov obravnavamo kot se-

Mesec Masa (v tonah)
2002

403

357

510

568

569

Masa (v tonah)
2003

Masa (v tonah)
2004

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

316

302

453

474

447

434

583

568

469

534

476

420

353

341

421

505

505

514

614

575

575

590

472

523

TABELA 1: Koli~ina odlo`enih odpadkov po mesecih na deponiji v Vol~ah v zadnjih treh letih

V kolikor upoštevamo letno povečanje, lahko rečemo, da danes prispeva vsak
prebivalec Zgornjega Posočja okrog en kilogram odpadkov na dan. Med
komunalnimi odpadki dobimo med seboj pomešane razne materiale. Po
podatkih Komunale Tolmin je groba orientacija mešanih komunalnih
odpadkov, vgrajenih v deponijo Volče, sledeča: 40 odstotkov plastike, 20
odstotkov papirja, preostanek tvorijo tekstil, ostanki hrane, steklo, kovine.

Oznaka
odpadka

Masa (v tonah)
2001

24

256

411

83

36

Masa (v tonah)
2002

Masa (v tonah)
2003

tekstil

kovine

embala`a iz papirja
in kartona

embala`a iz plastike

embala`a iz stekla

185

61

30

5

12

194

341

42

22

TABELA 2: Lo~eno zbrane frakcije, ki gredo v predelavo

V Komunalnem podjetju Tolmin so s postopnim uvajanjem ločevanja
koristnih odpadkov pričeli pred 13-imi leti, in sicer s postavitvijo zabojnikov za
papir ter steklo, pred 15 leti pa se je začel odvoz kosovnih odpadkov. Le-te so
leta 2001 začeli nadgrajevati s tako imenovanimi ‘ekološkimi otoki’, kjer poteka
ločeno zbiranje posameznih frakcij (papir, steklo, plastika, tekstil). Iz tabele
lahko razberemo, da ekološka osveščenost prebivalstva iz leta v leto narašča.

RAZPORED POBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV

19. - 25. 7. Kobarid, Staro selo, Robi~, Kred, Potoki

26. 7. - 1. 8. Breginj, Logje, Borjana, Podbela, Stanovi{~e, Homec, Sedlo

2. - 8. 8. Trnovo ob So~i, Srpenica, @aga, Podklopca, Log ^ezso{ki,
Plu`na

9. - 15. 8. ^ezso~a, Bovec, Log pod Mangartom

16. - 22. 8. Strmec, Kal Koritnica, So~a, Trenta, Bav{~ica

Navedeni razpored se lahko spremeni oziroma zamakne za en teden v
primeru nepredvidene ve~je potrebe po zabojnikih za kosovne odpadke.

Utrinki

du{evnem razvoju in njihovim dru-
‘inam.

Dru{tvo {teje 124 ~lanov; vklju~ene
so osebe z motnjo v du{evnem
razvoju, njihovi star{i, skrbniki in
sorodniki, strokovni sodelavci iz
izobra‘evalnega in socialnega po-
dro~ja ter vsi, ki so pripravljeni so-
delovati pri izpolnjevanju program-
skih nalog. Organizirajo predavanja
z zdravstveno in socialno vsebino,
vikend seminarje, skrbijo za izobra-
‘evanje star{ev, prirejajo dru‘abna
sre~anja, posredujejo in pomagajo
pri uresni~evanju programov, ki jih
organizira Zveza So‘itje, sodelujejo
z VDC-jem in Centrom za izobra-
‘evanje in usposabljanje ter izvajajo
socialne programe ... U~ijo se ‘iveti
v so‘itju in se trudijo so‘itje posre-
dovati svetu.
Mateja Kutin

PLAPOLANJE ZELENE
EKOZASTAVE NA LIV[KI [OLI
Maribor – Podru‘ni~na {ola (P[)
Livek se je konec aprila prijavila na
razpis za pridobitev ekozastave, ki
je priznanje in potrditev, da smo po-
stali eko {ola. Vse leto smo bili zelo
aktivni na tem podro~ju. U~enci so
prizadevno opravljali naloge, ki smo
si jih zastavili, in bili tudi pobudniki
marsikatere dejavnosti. Zelo veseli
smo bili sporo~ila, da bo tudi na{a
{ola dobila zastavo, ~eprav smo
za~etniki v tem projektu.

Letos je slovenska nacionalna ko-
ordinacija eko {ol, eko vrtcev in eko
domov prvi~ priredila Ekofestival, ki

EKOZASTAVE SO BILI NAJBOLJ VESELI
OTROCI. Ob vrnitvi domov so jo takoj razo-
besili in zapeli {olsko ekohimno. Foto: arhiv
P[ Livek
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V ZABOJNIK ZA SE ODLAGA: SE NE ODLAGA:

PAPIR

STEKLO

PLASTENKE -
PLO^EVINKE

papirna in kartonska em-
bala`a, ~asopisi, revije,
zvezki, knjige, reklamni le-
taki

vsa steklena embala`a
(steklenice, kozarci za
vlaganje), kozarci

vsa plasti~na in kovinska
embala`a: plastenke, ovi-
jalna folija, plasti~no em-
bala`o ~istil, plo~evinke,
konzerve, manj{e kovin-
ske predmete

plastificiran ovojni papir,
tapete, tetrapak embala`o

vetrobransko steklo, oken-
sko steklo, porcelan, ko-
vinske pokrove steklene
embala`e

velikih kosovnih odpadkov
(štedilniki, hladilniki …),
`lebov, koles, kadi, bojler-
jev …

PRAVILNO ODLAGANJE KORISTNIH ODPADKOV

Z lo~evanjem odpadkov na izvoru boste tudi vi pripomogli k manj{i
obremenjenosti odlagali{~, koristni odpadki pa bodo lahko uporabljeni kot
surovina za nove proizvode.

• V zabojnike, ki se lo~ijo po barvah, odlagamo le tisto vrsto odpadka, za
katero je namenjen;

• vsa embala`a mora biti popolnoma prazna in po mo`nosti stisnjena;
• ~e je plastenka stisnjena, naj ima pokrov~ek (tak{na ostane stisnjena);
• nestisnjena plastenka naj bo brez pokrov~ka (tak{na je la`je stisljiva);
• kovinske pokrov~ke s steklene embala`e odstranimo in odlo`imo v

zabojnik za plo~evinke.

kundarno surovino. Po svoji sestavi
komunalni odpadki niso mirujoč ma-
terial. Zaradi visoke vsebnosti organ-
skega materiala vplivajo na okolje, še
posebej ker gre pri deponiranju teh
odpadkov za visoko koncentracijo
biološko razgradljivega materiala na
ozkem območju.

Lo~eno zbiranje odpadkov
Temeljno načelo gospodarnega

ravnanja z odpadki je, da se iz celot-
nega masnega toka odpadkov izločijo
vsi tisti odpadki, ki se jih da snovno
ali energetsko predelati. Drugače po-
vedano, z izločanjem koristnih in ne-
varnih odpadkov na izvoru se zmanj-
ša količina odloženih odpadkov ter
obremenjenost odlagališč, koristne
odpadke pa se lahko uporabi kot su-
rovino za nove proizvode. Sistem tak-
šnega ločenega zbiranja je v Zgor-
njem Posočju vzpostavljen: v Tolmi-
nu (pet garnitur), na Mostu na Soči
(dve garnituri), v Volčah, na Slapu
ob Idrijci, Idriji pri Bači, Volarjih,
Kamnem, v Podbrdu, Poljubinju, Za-
tolminu, Modreju, Kobaridu (štiri
garniture), Ladrah, Idrskem, na Srpe-
nici, Žagi, v Bovcu (dve garnituri).
Normativ za postavljanje ekoloških
otokov je 500 prebivalcev na posame-
zno naselje. Po ostalih naseljih bodo
postavljeni v skladu s finančnimi
možnostmi.

Skrb za odpadke, ki so v odjemnih
ali zbirnih posodah, prevzame komu-
nalno podjetje, s tem pa tudi vso od-
govornost za nadaljnjo manipulacijo.

Deponija v Vol~ah
Komunalno podjetje Tolmin zbira

in odvaža komunalne odpadke na
celotnem območju Zgornjega Posočja

ki prav tako ne sodijo na to odlaga-
lišče. V skladu z zakonodajo je na
deponiji urejen zajem izcednih voda.
Te trenutno lovijo v zbirnem bazenu
velikosti 43 m3. Ko se ta napolni, iz-
cedne vode z ustreznim vozilom od-
peljejo na čistilno napravo Tolmin.

Leta 1999 je bil v skladu s Pravilni-
kom o odlaganju odpadkov pokrit
stari del deponije. V skladu z veljav-
no zakonodajo se je uredilo tudi dno
novega dela odlagališča, deponijsko
telo pa je oblikovano v skladu z ev-
ropskimi priporočili za oblikovanje
deponij.

Zdru`evanje odpadkov
Urejanje sodobnih odlagališč in

obdelava odpadkov sta vse prej kot
poceni. Prav zato naj bi se občine za-
čele med seboj povezovati in težave
z odpadki pričele reševati znotraj ta-
ko imenovanih ‘odpadkovnih regij’.
Na Primorskem imamo dve odpad-
kovni regiji: severno Primorsko in ju-
žno Primorsko. Severna Primorska,
v katero spada tudi območje Zgor-
njega Posočja, zajema 12 občin. Te
bodo imele skupno odlagališče od-
padkov v Stari Gori. Tja naj bi se leta
2005 selila odlagališča iz Idrije in
Cerknega, dve leti kasneje ajdovsko-
vipavsko, leta 2015 pa še odlagališče,
ki pokriva občine Bovec, Kobarid in
Tolmin. Omenjene skupne odlagalne
površine severne Primorske naj bi po
študiji Zavoda za zdravstveno var-
stvo Celje zadoščale do leta 2045.
Patricija Rejec

Viri:
• Poro~ilo o stanju okolja v Sloveniji za leto

2002
• Splo{na ekologija z varstvom okolja, Ob-

zorja Maribor 1987
• Spletne strani Komunale Tolmin

in pokriva 93 odstotkov prebivalcev.
V večjih naseljih je urejeno ločeno
zbiranje sekundarnih surovin. Dva
do trikrat letno se v vseh naseljih zbi-
ra tudi kosovne in nevarne odpadke.

Zbrane komunalne odpadke odla-
gajo na deponiji v Volčah, ki je bila
urejena pred desetimi leti, ločene
frakcije pa oddajajo v predelavo. Na
deponijo Štrklepce Tolmin odlagajo
gradbeni materiali ter sortirajo ločeno
zbrane, zlasti kosovne odpadke.

Ob vhodu na odlagališču Volče iz-
vajajo kontrolo odpadkov, saj le-te na
izvoru (ločeno zbiranje odpadkov,
kosovni odpadki, nevarni odpadki) in
pred iztresanjem v odlagališče razvr-
stijo glede na sestavo. Posebne odpa-
dke, kot so ruševine, izkopni material
in humus, uporabijo za sanitarne po-
krivke in zaporne sloje telesa odlaga-
lišča. Prav tako izločijo kosovne od-
padke, nevarne odpadke (barvila, to-
pila, akumulatorje ter belo tehniko),

Utrinki

se je na svetovni dan okolja, 5. juni-
ja, odvijal v Mariboru. Vsako leto v
Sloveniji na ta dan predstavijo pro-
blematiko, re{itve za bolj{e in bolj
zdravo okolje ter podelijo nagrade
za uspe{no ekodelovanje.

Maribor je bil v znamenju Ekofesti-
vala; na ulicah so kot zastave pla-
polali eko znaki {ol. [e pred pode-
litvijo smo si ogledali ekostojnice, ki
so jih postavile {ole in ekolo{ke
kmetije z razli~nih koncev Slovenije.
Predstavljali so se z raznovrstnimi
izdelki iz odpadnega, naravnega ali
recikliranega materiala. Vsak je na
svoj na~in prikazal, kako ‘iveti
okolju prijazno in kako ohranjati na{

planet Zemljo. Globalno prepri~anje
eko {ol je ‘iveti na zdrav na~in in
hkrati ~im manj okrniti okolje.

Sledil je kulturni program in govor
nacionalne koordinatorke Nade Pav-
{er. Potem je Du{an Plut podelil
zelene zastave. Program so organi-
zatorji popestrili s {portnimi igrami
ter delavnicami, na katerih so lahko
otroci in odrasli preizkusili svoje ro-
~ne ali umetni{ke spretnosti. V poz-
nem popoldnevu smo se lahko za-
vrteli ob glasbi. Na festivalu smo
spletli prijateljske vezi z drugimi eko
{olami.

Zastave, ki smo jo prejeli, so bili
seveda najbolj veseli otroci. Ob vrni-

tvi domov smo jo takoj razobesili in
zapeli {olsko ekohimno. Na festiva-
lu smo dobili nove ideje za nadalj-
nje ekolo{ke teme, dejavnosti in
igrice ter mo~ in ustvarjalno energi-
jo za naslednje {olsko leto.

Kdor ‘eli zvedeti ve~ o na{ih eko de-
javnostih, naj obi{~e na{o spletno
stran: www2.arnes.si/~osngsgps1/
livek/Taprva/zacetek.html.
Damjana Nanut in Irena Stergar,
u~iteljici P[ Livek

SRE^ANJE
HRIBOVSKIH KMETOV
Ba~a pri Podbrdu – Po dveh letih
so se hribovski kmetje zopet zbrali.

25. junija je sre~anje organiziral Tri-
glavski narodni park (TNP) v sode-
lovanju z Ministrstvom za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP), Zavodom za gozdove
Slovenije (ZGS), Kmetijsko
gozdarsko zbornico Nova Gorica,
Ob~ino Tolmin, Poso{kim razvoj-
nim centrom, Strojnim kro‘kom
Gorjan, Dru{tvom za razvoj slov-
enskega pode‘elja, Osnovno {olo
Podbrdo in Agencijo za u~inkovito
rabo in obnovljive vire energije.
Namen leto{njega sre~anja je bil
poudariti povezanost kmetijstva in
gozdarstva, ki sta za hribovske
kmetije temelj ekonomskega pre‘i-
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Naš namen ni moralizirati. Saj
vemo, kaj nam boste zabrusi-
li – ali je v svetu, na katerem

živi že več kot šest milijard ljudi
sploh še pomembno, kaj stori posa-
meznik. No, mi verjamemo, da se
prav za vsak problem lahko najde
rešitev. Le prava volja je potrebna in
če bi zares želeli, bi lahko zaustavili
ta proces, ne da bi kdo izmed nas
zaradi tega prehudo trpel.

Mo~ denarnice
Kot posamezniki najbrž res nima-

mo velike neposredne moči, imamo
pa nekaj, česar nam ne more nihče
oporekati – imamo denar! In zato
lahko prav vsak izmed nas vpliva na
tok zgodovine. Naša je namreč odlo-
čitev, katere stvari in koliko bomo ku-
povali. Po drugi strani se nam zdi,
da onesnažuje prav vse, kar kupimo
in da gre za brezupen primer, s kate-
rim se ni vredno ukvarjati. Vendar
lahko začnemo počasi, z malenko-
stmi in ko nas bo dovolj …

V tem članku vam ne bomo pred-

Varstvo okolja

Roka, ki dr`i denarnico, ziblje svet
Re~emo lahko, da se sedaj `e ve~ina med nami zaveda, da od na{ega planeta preve~ zahtevamo in
da je na{a sedanja pot nevzdr`na. Zaradi potro{ni{kega razmi{ljanja pa se nam {e vedno zdi, da
stvari le niso tako zelo nujne. [e vedno upamo oziroma verjamemo, da bo zdaj{nje izobilje trajalo
vse do konca na{ega `ivljenja. In kaj se bo zgodilo potem, ko nas ne bo ve~? No, to pa je skrb na{ih
otrok, vnukov, … mar ne?

Utrinki

Vir: John Seymour, Herbert Girardet, 1991, Na~rt za zeleni planet, str. 88

vetja. Hkrati pa so ‘eleli tudi opozo-
riti in prikazati njun pomen za varo-
vanje in ohranjanje narave.

Prireditev se je uradno za~ela z na-
govori dr. Milana Poga~nika, mini-
stra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ‘upana ob~ine Tolmin
Ernesta Kemperleta in direktorja
TNP-ja Janeza Bizjaka. @e pred
tem pa je v dopoldanskem ~asu
potekal {tudijski kro‘ek na temo
Enostavne in poceni re{itve rekon-
strukcij hlevov po na~elih ekolo-
{kega kmetovanja, ki ga je vodil
Walter Breininger iz Gradca. Vse-
bina je {e posebej dobrodo{la, saj
imajo hribovski kmetje pri preusme-

ritvah na ekolo{ki na~in kmetovanja
veliko te‘av prav pri prilagajanju in
rekonstrukciji hlevov. Kmetije nam-
re~ pogosto le‘ijo v strnjenih nase-
ljih, kjer je prostora za {iritve zelo
malo.

Na okrogli mizi z naslovom Sodelo-
vanje med slu‘bami in povezovanje
dejavnosti za bolj{i ekonomski polo-
‘aj hribovskih kmetij so poleg kme-
tov sodelovali predstavniki MKGP,
KGZS, TNP, ZGS, razvojnih agencij,
Kmetijski in{titut Slovenije in
Zavoda za varstvo narave. Namen
je bil dobiti spodbude in ideje, kako
pristopiti k bolj koordiniranemu delu
slu‘b na pode‘elju, predvsem na

hribovskih obmo~jih. Obstaja nam-
re~ vrsta slu‘b, ki kmetu lahko po-
magajo pri na~rtovanju razvoja in
izpeljavi aktivnosti, vendar je sode-
lovanje med njimi pogosto pomanj-
kljivo. Zahteva sodobnih razvojnih
pristopov je povezovanje ter skupen
nastop pri celovitih re{itvah razvoja,
ponudbe in tr‘enja. Temu trendu
morajo prve slediti prav organizacije
in institucije, ki jih dr‘ava postavlja,
da bi slu‘ile kmetu.

Sledil je prikaz pridobivanja, rabe in
tr‘enja lesne biomase, LesEnDemo.
Predstavljeni so bili stroji za pridobi-
vanje lesa (vitli, motorne ‘age), po-
stopki priprave kuriva s cepilniki,

rezalno cepilnimi stroji in sekalniki,
kotli za polena, sekanci in palete.

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi
razstavo o zgodovini vasi Ba~a, na
ekolo{ki tr‘nici pa kupili doma~e
pridelke.
Mateja Kutin

PRENOVLJEN ^EBELJI DOM
Bav{ica – Dolina, ki prikrita sameva
pod navpi~nimi pobo~ji Krnice,
^rnega vrha, Bav{kega Grintavca in
Svinjaka, je 19. junija privabila
veliko obiskovalcev, ~lanov
~ebelarskih dru{tev iz Slovenije in
Italije, pa tudi drugih ljubiteljev
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stavili celotne palete okoljskih proble-
mov. Osredotočili se bomo na tiste,
s katerimi se lahko v vsakdanjem živ-
ljenju spopade prav vsak izmed nas.

Dale~ od o~i
Obisk smetišča nudi pretresljivo

sliko o tem, kaj vse mečemo proč.
Ogromno je embalaže, razpadajočih
organskih snovi, pločevink, razbitega
stekla, pa tudi nevarnejših snovi: či-
stil, zdravil, zaščitnih premazov za
les, barv … Ta gora smeti je začela
rasti med velikim gospodarskim raz-
cvetom, v času napredka, ki je s se-
boj prinesel popoln preobrat v načinu
proizvodnje in porabe. Spremenil pa
je tudi naš odnos do smeti. Mogoče
je krivo to, da komunalna služba ta-
koj, ko so zabojniki polni, smeti od-
pelje izpred naših oči. Ni nam potre-
bno gledati in vohati smrdeče, stru-
pene gmote. To pa je menda glavno,
mar ne?

Kaj lahko naredi vsak posameznik?
Gospodinjski odpadki so nerazločlji-
va mešanica najrazličnejših stvari, ki
jih nikoli ne bi smeli metati v isti
smetnjak, saj jih tako ne morejo zno-
va predelati (reciklirati). Zato ločuj-
mo posamezne frakcije in jih odvrzi-
mo v zbiralnike za steklo, papir, pla-
stiko, tekstil …

Plastika – poglavje zase
Z ničemer nismo tako zasičeni kot

ravno z njo. V plastičnih vrečkah pri-

nesemo s trgovine hrano, ki je zavita
v plastiko; olje v plastični steklenici,
margarino v plastični embalaži, evro-
krem ali marmelado v plastičnem ko-
zarcu, celo jajca zložena v posebej
zanja prirejeni plastični škatli. V pla-
stiko je spravljenih veliko kozmeti-
čnih preparatov, iz nje so izdelane
številne igrače, oblačila, obutev. Na
piknikih uporabljamo plastični jedilni
pribor, kozarce in krožnike za enkrat-
no uporabo, avtomati nam postrežejo
s kavo, čajem, vodo … v plastičnih
lončkih in še in še bi lahko naštevali.
Ker se vse stvari na tem svetu enkrat
porabijo, dotrajajo, polomijo, mora-
mo vedeti, da jih bo treba nekam od-
ložiti. Organski izdelki bodo prej ali
slej razpadli. V kolikor gre za plasti-
ko, četudi ta nosi oznako, da je oko-
lju neškodljiva in da razpade, bo to
trajalo veliko dlje. Ob razpadanju pa
se v okolje sproščajo tudi strupene
substance.

Za začetek lahko začnete v trgovino
hoditi s cekarji ali papirnatimi vre-
čkami. Kupujte raje izdelke v karto-
nasti, papirnati in stekleni embalaži.
Kolikor se le da, se odpovejte izdel-
kom za enkratno uporabo. V nasprot-
nem primeru jih odvrzite v zabojnike
za plastiko in nikar jih ne sežigajte,
saj se pri tem razvijejo različni ško-

dljivi plini.

Pakiranje porcij
Ogromno materiala gre za izdelavo

embalaže, ki nam služi le smešno
malo časa. Vzemimo za primer samo
štiri paradižnike, ki imajo svoj pod-
stavek in so zaviti v prozorno folijo
ali pa številne plastične škatlice in
lončke, ki končajo v smeteh takoj po-
tem, ko iz njih vzamemo živilo.

Kaj lahko pravzaprav stori posame-
znik? Na kakšen način lahko poma-
ga, da bi se znižale gore embalaže,
ki se kopičijo po vsej Zemlji? • Ku-
pujte z odprtimi očmi in to izdelke,
ki so shranjeni v takšni embalaži, ki
jo je mogoče predelati; • kupujte v
večjih količinah; ceneje je in tudi ve-
liko manj embalaže porabimo; • ne
kupujte pakirane sveže zelenjave; •
vzgajajte svoje otroke tako, da bodo
razumeli, zakaj je ločeno zbiranje od-
padkov potrebno in da bodo tako tu-
di delali.

Doma~a lekarna
V stanovanjih imamo na zalogi ve-

liko zdravil. Seveda jemo tablete, pra-
ške, sirupe, kreme … postopoma, ta-
ko da se redkokdaj zavedamo njihove
potencialne nevarnosti. Velikokrat
jim rok preteče, še preden jih uspe-

mo porabiti. Takšna zdravila nikakor
ne sodijo v smetnjak. Odnesite jih do
najbližje lekarne in jih vrnite.

Na zato`ni klopi
Planet Zemlja obstaja milijarde let.

To je toliko časa, da si ga nihče med
nami ne more resnično predstavljati.
Zato bomo strnili celotno zgodovino
vse do danes v eno samo leto, od 1.
januarja do 31. decembra. Predvsem
lahko ugotovimo, da se je človek
(Homo sapiens) na tem planetu po-
javil šele 31. decembra in to ob 23.
uri. V tej doooooolgi uri je na njem
v harmoniji z naravo živelo okrog 20
tisoč generacij. V zadnjih nekaj se-
kundah pred polnočjo pa se je nekaj
spremenilo. Zadnje tri generacije so
naš planet osiromašile in onesnažile
bolj kot vse generacije pred nami
skupaj.

Imamo razvit čut odgovornosti,
imamo oči in ušesa, da izvemo, kaj
se dogaja, obdarjeni smo z intelek-
tom ter intuicijo, da dojemamo po-
men dobljene informacije … In ko
bomo sedeli na zatožni klopi naših
vnukov, nam zaradi vsega naštetega
ne bodo tolerirali nikakršnih opravičil
in izgovorov.
Patricija Rejec

Viri:
• John Seymour, Herbert Girardet, 1991,

Na~rt za zeleni planet.
• Hubert Po`arnik, 1988, SOS za naravo in

~loveka.
• Gaia Modri planet, Kolektiv avtorjev, 1991,

Gaia Modri planet.

Utrinki

~ebel in ~ebelarjenja. Vzrok za
obisk je bila slovesnost ob prenovi
~ebelnjaka, zadnjega {e obstoje-
~ega v tem delu Alp, ki je bil last
pokojnega Matije Komaca. Ob tej
prilo‘nosti je Robert Rosi~, pred-
sednik ^ebelarskega dru{tva (^D)
Tolmin, razvil obnovljeni dru{tveni
prapor.

^lani ^D Tolmin so na pobudo bov-
{kih ~ebelarjev obnovili ~ebelnjak
ter ga re{ili pred propadom in poza-
bo. Veliko zaslug imata ~ebelarja
Marija Sivec in Du{an @unko.
Seveda bi spomenika preteklim ter
pomnika prihodnjim rodovom o
trdo‘ivosti tukaj{njih ljudi in ~ebel
ne bilo brez razumevanja Matijeve-
ga sina Darka.

Matijeva praprababica Pepa naj bi
~ebele prinesla s Koro{ke ‘e okoli
leta 1830. Njen velik in zidan ~ebel-
njak, ki je stal 300 metrov stran od
hi{e, je prizadel kamniti podor. Kaj

se je zgodilo s ~ebelami po njeni
smrti, ni znano. Dejstvo je, da so se
te po~asi selile na druge doma~ije v
dolini.

Leta 1926 je Anton [uler podaril
dve ~ebelji dru‘ini 12-letnemu ne~a-
ku Matiji, ki je z o~etovo pomo~jo
postavil manj{i ~ebelnjak. V letih
1950–52 je na drugi lokaciji naredil
ve~jega in ga kasneje raz{iril. Prav
ta ~ebelnjak stoji {e danes. Matija je
bil ~ebelar samouk. Njegova velika
predanost ~ebelam in ljubezen do
njih sta bila vir bogatih izku{enj, ki
jih je ve~krat delil s poklicnimi
~ebelarji. Skoraj vse panje je izdelal
sam in panjske kon~nice vedno tudi
poslikal. Po njegovi smrti leta 1981
je ~ebelnjak ‘ivel le {e nekaj let.
Mateja Kutin

PRENOVLJENI ^EBELNJAK MATIJE KO-
MACA V DOLINI BAV[ICE, zadnji {e ob-
stoje~i v tem delu Alp. Foto: Andrej Kutin
(za arhiv EPI-centra)
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Iz Ljubljane vas je pot zanesla na
Tolminsko. Zakaj ste se odločili za
selitev?

V študentskih letih sem veliko po-
toval po bivši Jugoslaviji, spoznaval
kraje, gore in reke. Od izvira do izliva
sem prehodil Krko, Taro, Unec ...
Navdušile so me. Ko sem kasneje
zašel v te kraje, sem videl neverjetno
podobnost z dolinami teh rek. Zdelo
se mi je nemogoče, da bi se kaj ta-
kega dalo kupiti. Pa je bilo mogoče!
Kupil sem parcelo, na kateri je stal
mlin, ki je bil močno poškodovan in
potreben temeljite prenove.

Verjetno je bilo vse zaraščeno?
Bilo je tako, kot je še danes na so-

sednjih parcelah, popolnoma zaraš-
čeno. Nekdanji mlin sem preuredil v
bivalne prostore in atelje. Požagal sem
drevesa in grmovje ter zasadil sadno
drevje: češnje, višnje, marelice, bre-
skve, kosmulje, nešplje, murve, hru-
ške, kivi, šmarne hrušice, skorš, do-
mači kostanj ... Mnoge stare dreve-
sne vrste so pozabljene. Za druge
marsikdo niti ne ve, da imajo užitne
sadeže in jih uporablja le kot okrasne
rastline. Zasadil sem precej vrst; neka-
tere so avtohtone, druge so prinešene
od drugod. Iz sadov, ki jih nabiram
tudi drugje, izdelujem marmelade,
džeme, kompote, sokove, žgane pija-
če in jih uporabljam jih za peciva …
Izdelke ponudim na odprtjih večjih
razstav, na primer na Dunaju. Za obi-
skovalca je zanimivo, ker tega ne po-
zna, poleg tega pa nesem v svet koš-
ček trebuških grap. Ko gostujem na
tujem, imam ob sebi delček doma.

Imate ogromno češenj.
Izbral sem sorte, ki ne zrastejo več

kot dva, tri metre visoko. Zanimive
so tudi zato, ker jih preoblikujem, da-
jem jim posebno obliko. Iz njih na-
staja resnična ‘forma viva’. Ko se jim
bo iztekla življenjska doba (češnje
imajo zelo kratko, le 40 let) in jih
bo potrebno posekati, jih bomo lah-

Ambasador Poso~ja

V svetu domi{ljijskih oblik
Du{an Gerlica je kipar samorastnik, ki se ukvarja z raziskovanjem naravnih oblik v lesu, z ‘land
artom’. Obiskali smo ga v njegovem ateljeju ob potoku Polnik ob stari ‘ruski’ cesti, ki pelje iz
Dolenje Trebu{e proti ^epovanu.

daljnja pot. Les mi narekuje oblike.
In seveda prostor, kamor bo kip po-
stavljen. Ponavadi so ljudem najbolj
všeč kipi, ki jih izdelam namensko,
za določen prostor. Ko sem pred dve-
ma letoma razstavljal v Klužah, sem
na ogled postavil nekaj prejšnjih iz-
delkov, druge pa sem izdelal namen-
sko za takratno razstavo. Prav slednji
so najbolj navdušili.

Kip v različnih prostorih in situa-
cijah drugače učinkuje. Pogosto raz-
stavljam v naravi, na travnikih, med
drevesi, ob in v vodi. Moji kipi nasto-
pajo na modnih pistah ali v gledali-
ških predstavah. Inspiracijo mi daje
raznolika okolica doma s potokom,
slapovi, skalami ...

Kakšen les uporabljate?
Različne vrste. Sprva sem upora-

bljal klasične vrste, kot so lipa, hrast
in hruška. Ko sem potem prehajal na
drug stil, sem začel uporabljati tudi
druge vrste: bor in smreko. Želim do-
kazati, da je vsak les dober in se ga
lahko uporabi kot svojstveno izrazno
sredstvo. Zadnjih nekaj let uporab-
ljam divjo češnjo, ki je zelo popular-
na, na primer v pohištveni industriji.

Obdelujem surov les, kasneje pa
kipe sušim. Treba je biti zelo pazljiv,
da ne razpokajo. Za boljšo obstojnost
uporabljam premaze. Nekatere tudi
prebarvam.

Udeležujete se jazz festivala v Cerk-
nem.

Moje z jazzom navdihnjene skulp-
ture postajajo stalnica in posebnost
cerkljanskega festivala. Posvečene so
velikemu jazzovskemu glasbeniku
Donu Cherryju, zato sem jih poime-
noval Bella dona cherry, kar je tudi
moj poklon lepi gospe – češnji! S svo-
jo zgovorno prisotnostjo nagovarjajo
in navdihujejo tako glasbenike kot
obiskovalce. Izgleda, kot da se kipi
poistovetijo z nastopajočimi. Ob raz-
lični glasbi različno zasijejo.

V kipih si lahko vsakdo predstavlja

SPRETNE ROKE DU[ANA GERLICE V LESU USTVARJAJO DOMI[LJIJSKE PODOBE.

ko razstavili kot skulpture.
V okolici hiše imam vrsto zelišč.

Med njimi je veliko origana, dobre
misli, ki jo vsebujejo tudi moji čaji.
Naj ob tem povem, da so moje čaje
nosile s seboj odprave v Himalajo,
saj so idealni, ker poživijo in hkrati
niso pravi čaji.

Vaše življenje in delo prepleta bo-
tanika.

Čez pet, deset let bo svet okoli hiše
pravi botanični vrt. To je naložba za-
me in za mojo družino. Marsikdo mi-
sli, da tu ni mogoče gojiti rastlin, ki
potrebujejo veliko sonca. Pa ni res.
Zelo dobro uspevajo mediteranske ra-
stline; dolina je obrnjena proti jugu,
lega je zavetrna in zato je zelo toplo.

Poleg uporabne vrednosti, ki jo nudi-
jo plodovi in les, imajo rastline tudi
estetsko vrednost.

Svet okoli vašega doma je poln ki-
pov iz lesa. Kdaj ste se začeli uk-
varjati s kiparstvom?

V študentskih letih sem izdeloval
pepelnike iz lesa, potem obešalnike,
ure, svetilke in pohištvo. Kasneje sem
prešel na kipe, ki jih izdelujem še
danes.

So izredno zanimivi in posebni.
Kako nastajajo?

Ko dobim kos lesa z lubjem, vanj
zažagam z motorko. V zadnjem času
so to zame zelo značilne poteze – za-
reze. Ko lubje odstranim, po oblikah
v lesu vidim, kam me bo vodila na-
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svoj lik. So nekaj posebnega. Postaviš jih v prostor
in zlijejo se z njim, se vklopijo vanj.

Udeležujete se kreativnega tabora Sajeta v Tol-
minu.

Spremljevalec Sajete sem že od samega začetka.
Delavnice potekajo pri Sotočju. Na letošnji, ki bo
potekala med 2. in 7. avgustom, bomo z udeleženci
v skulpture spreminjali debla, ki so jim šteti dnevi
ali pa so že povsem odmrla. Izdelali bomo kaj pov-
sem praktičnega, kot je na primer klop za oddih,
od koder bo lahko sprehajalec v miru gledal Sočo.
Kot mentor kiparske delavnice obljubljam ‘veliko

dobro sprejet. Vendar pa ponavadi ne izdelujem
obrazov. Moje delo so domišljijske podobe.

Preden ste se preselili v Posočje, ste se ukvarjali
s fotografijo.

V Ljubljani sem se preživljal s fotografiranjem
(objavljal sem v Mladini in Tribuni) ter z novinar-
stvom. Slednje sem tudi študiral. Že od malega sem
spoznaval svet novinarstva, saj se je bil moj oče
novinar. S fotografijo se ukvarjam še sedaj; fotogra-
firam svoje kipe, da se lahko predstavim. Težko je
namreč povedati drugim, kaj izdelujem. Vendar pa
moram reči, da se za razstave največkrat dogovo-
rim tu, doma. Ko prihajajo obiskovalci, so med
njimi tudi taki, ki so povezani z raznimi galerijami
in drugimi poslovnimi objekti. Moja dela jih navdu-
šijo in povabijo me, da se pri njih predstavim.

Zelo sem srečen, ko mi uspe narediti nekaj, kar
na ljudeh pusti močan vtis. Tudi mene samega mo-
ja dela navdušujejo. Nepopisno je bilo doživetje,
ko sem prvič položil smaragdni kip v smaragdno
Sočo in ga poslikal. Tako sem svoje skulpture začel
postavljati v naravno okolje.

Vaš dom je zelo zanimiv. Precej nenavadnih
oblik je.

Nisem ne arhitekt ne zidar. Pri obnovi mi je v
začetku pomagal oče. Kasneje sem se sam lotil
ustvarjanja. Svoj dom, za katerega nisem želel, da
bi bil sestavljen zgolj iz ravnih sten, sem popestril.
Pod mojimi rokami je med drugim nastal unikaten
kamin, ki ga prihajajo gledat celo arhitekti.

Zanimiva je tudi zunanjost. V fasado ste vnesli
reliefe, na ‘lebdečih’ prodnikih so cvetlični lon-

OB DU[ANOVIH UMETNINAH LAHKO VSAK ZAPLUJE V
SVOJ SVET DOMI[LJIJE in si predstavlja svojo podobo.

Du{an Gerlica bo z veseljem sprejel vse, ki boste za{li v njegov ‘maln’. Ker je ve~krat odsoten, je
bolje, da ga prej pokli~ete (telefonska {tevilka: 031-829-422) in se zmenite za obisk. Na njegovem
domu si boste lahko ogledali atelje, postavitve kipov med drevesi, okoli hi{e, ob vodi … Povedal vam
bo marsikaj zanimivega, ne le o svojem delu, ampak tudi o {tevilnih zeli{~ih in sadnih drevesih, o
zanimivih do`ivetjih, o odkrivanju trebu{kih grap … Tem za pogovor ne bo zmanjkalo.

presenečenje’. In vabim.
Udeležil se bom tudi kiparske delavnice v Ča-

drgu, ki bo potekala 27. in 28. avgusta.

Kipov ne razstavljate le v okolici svojega doma.
Veliko sem jih predstavljal tudi drugod. Z njimi

sem opremljal lokale, jih razstavljal v Mestni hiši
v Ljubljani, v hotelu Metropol v Portorožu, na Du-
naju … Sedaj se pripravljam na razstavo v Benet-
kah. Moram preko meja Slovenije. Če uspe raz-
stava v Benetkah, mi bo odprta nadaljnja pot.

Moja želja je, da bi odpotoval v Nepal. Prijatelj,
ki je tam že bil, mi je povedal, da v Nepalu rastejo
rododendroni, veliki kot drevesa. Želim si izdelova-
ti skulpture iz tega lesa in jih potem pripeljati v Slo-
venijo. Z nepalskim častnim konzulom Aswinom
K. Shrestho se dogovarjava, da bi jeseni skupaj od-
potovala v Nepal. On mi bo pomagal navezati stike,
da bom lahko pri njih ustvarjal. Načrtujem, da bi se
potem vsako leto za kakšen mesec odpravil v Nepal.

Pred kratkim ste bili v Tarcentu v Italiji.
Sredi junija sem na prireditvi Su la maschera!

izdelal masko cerkljanskega laufarja. Cerkljani so
me prosili, da bi se udeležil te prireditve. Bil sem

SVOJE KIPE POGOSTO RAZSTAVLJA V NARAVI: ob in v
vodi, med drevesi, sredi skal in trave …

čki … Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?
Kot sem že rekel, upam, da mi bo razstava v

Benetkah uspela in se mi bo odprla pot naprej.
Poleg tega pa si želim potovati in raziskovati, tako
kot nekoč.

Pogovor pripravila in foto: Mateja Kutin

Utrinki

DA VELIKANA NE BOSTA POZABLJENA!
Breginj – Sredi junija je Kulturno dru{tvo Stol
Breginj ob pomo~i Turisti~nega dru{tva Breginj
pripravilo osrednjo prireditev v okviru Kotarskih
dni. Z njo so se spomnili obletnice rojstev dveh
breginjskih rojakov; 170-letnice rojstva dr. Josipa
viteza Tonklija in 160-letnice rojstva njegovega
brata, dr. Nikolaja Tonklija (ve~ o njima smo
pisali v prej{nji {tevilki EPI-centra). Prek sto pev-
cev, ~lanov sedmih zborov (MoPZ Sre~ko Kumar
Vojsko, Okteta Soto~je Sela, MePZ Lipa [em-
pas, MoPZ [empeter pri Gorici, MePZ Upoko-
jencev Tolmin, MePZ Planinska ro‘a Kobarid,
@enske vokalne skupine Breginj) in govorniki so
pri~arali pravo taborsko vzdu{je.

V osrednjem govoru je dr. Branko Maru{i~ osve-
tlil pomen obeh bratov, predvsem starej{ega
Josipa. Znameniti Tonklijev govor s {empa{kega
tabora pa je v originalu predstavil Toma‘ Pav{i~.
Na prireditvi so sodelovali tudi otroci. Na osnovi
raziskovanj Turisti~nega podmladka, ki deluje
na Podru‘ni~ni {oli Breginj, in drugih virov je

bila urejena v starem va{kem jedru spominska
soba. Ponovno so na ogled postavili tudi spomin-
sko plo{~o, ki jo je leta 1971 odkril Klub starih
gori{kih {tudentov.
Mateja Kutin

IGRE OGNJA Z ZVOKOM V BA[KI GRAPI
Koritnica – Glasbeno-{portna prireditev Igra
ognja in zvoka, ki se je 11. in 12. junija odvijala v
Ba{ki grapi, je imela poseben namen. Organizi-
rala jo je glasbena skupina 5. dimenzija iz Pod-
brda s prijatelji. Z izkupi~kom od vstopnine so
‘eleli vsaj deloma pokriti {kodo, ki so jim jo mar-
ca zadali neznanci.

Skupino 5. dimezija sestavljajo {tirje fantje in de-
kle, z nekaj spremembami pa je nastala leta 2000
iz predhodne skupine Rockofili. Leto{nje leto
mladim glasbenikom prav gotovo ne bo ostalo v
lepem spominu. Pozimi jim je Stanko Pajntar iz
Znojil dal v najem ~uvajnico pod vasjo Kuk, v
kateri so imeli svoje vaje. A ne za dolgo, kajti 23.
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Niger leži na jugu Sahare. Na
severu meji na Libijo in Alži-
rijo, na zahodu na Mali in

Burkino Fasso, na jugu na Benin in
Nigerijo, na vzhodu pa na Čad. Ime
je država dobila po reki Niger, tretji
najdaljši afriški reki.

Zatreti krvave upore!
V začetku 19. stoletja je območje

današnjega Nigra obiskalo veliko ev-
ropskih ‘odkriteljev’, vojaške ekspedi-
cije pa so prišle šele ob koncu stole-
tja. Njihova naloga je bila zatreti trdo-
vratne upore prebivalstva, zlasti Tua-
regov, in poskrbeti za varno poveza-
vo med kolonijami Francoske zaho-
dne in Francoske osrednje Afrike.
Leta 1901 je bilo območje razglašeno
za ‘vojaški teritorij’. Krvave vstaje so
se vrstile vse do dvajsetih let prej-
šnjega stoletja, ko je bila kolonija
vključena v zvezo francoske zahodne
Afrike.

Niger je postal neodvisna republi-
ka leta 1960.

Ponovno sredi saharskega peska
Tadeja je pot peljala proti severu, natan~neje severovzhodu. Ko je v Nigru ~akal na libijsko vizo, da se
bo lahko preko Sahare vrnil v Evropo, se je spomnil na nas in nam pisal.

Vedno ve~ pu{~ave
Na severu se nahaja gorovje Aïr,

na severovzhodu pa planota Djado.
Ostalo površje zavzemajo ogromni
ravniki, visoki 300 do 500 metrov.
Podnebje in količina padavin se spre-
minjata v smeri sever–jug. Jug ima
suho savansko podnebje z 250 do
600 mm padavin, na severnem puš-
čavskem območju pa količina ne do-
sega 100 mm.

Tri četrtine države obsega puš-
čavska Sahara, ki se zaradi pritiska
prebivalstva in pretirane paše vse bolj
širi proti jugu. Osrednji del je polpuš-
čavski Sahel, na skrajnem jugu pa je
suha savana.

Osem prebivalcev
na kvadratni kilometer

Niger je, gledano celoto, redko po-
seljen; na 1.266.700 km2 živi okrog
11 milijonov prebivalcev. Vendar je
poselitev zelo neenakomerna; 90 od-
stotkov prebivalcev živi vzdolž reke
Niger in v savanskem pasu na skraj-
nem jugu. Na severu živijo nomad-
ska (Tuaregi in Fulani), na jugu pa
poljedelska ljudstva (Hausi, Songhaji
in Djermi). Večina je muslimanov.

Prevladujejo `ivinorejci
Niger je ena najrevnejših držav na

svetu, ki so jo močno prizadele suše.
V 70-ih letih so začeli v puščavi pri
Arlitu kopati uranovo rudo in razmere
so se začasno izboljšale. Po letu 1980
je državo prizadel padec cen urana.

Večina prebivalstva se ukvarja s
kmetijstvom, predvsem živinorejo. Go-
jijo koze, govedo, ovce in kamele. Po-
ljedelstvo je skromno in samooskrbno.
Izvažajo arašide in bombaž. Edino ob-
močje, primerno za kmetijstvo, je niži-
na na južni meji, ki jo namaka Niger.
Mateja Kutin
Foto: arhiv dru`ine Beguš
Viri:
• Natek, K., Perko, D., @alik Huzjan, M., 1993:

Dr`ave sveta. DZS, Ljubljana, str. 265–267.
• Severna Afrika in Arabski polotok. De`ele

in ljudje. MK, Ljubljana, 1992, str. 70–73.
• http://sl.wikipedia.org/wiki/Republika_Niger

MALO MANJ ’LJUBKE’ @IVALCE.

Utrinki

Tadeju lahko po{ljete sms pozdrave na 041-573-249 ali na elektronski
naslov africatmin@yahoo.com. Dostop do interneta ima le ob~asno.

marca pono~i je objekt zagorel.
Tolminski kriminalisti, ki ta primer {e
vedno preiskujejo, zaradi interesa
preiskave ne morejo povedati pre-
ve~. Dejstvo pa je, da je bil po‘ar
podtaknjen, saj so storilci tako ‘eleli
prikriti tatvino glasbene opreme, ki
jo je skupina hranila v stavbi. Ve~ino
opreme, vrednost so ocenili na dva
milijona tolarjev, so vlomilci odnesli,
nekaj delov pa je izginilo v ognju, ki
je na hi{i povzro~il za {tiri milijone
tolarjev {kode.

Po besedah kriminalista Braneta
@eleta gre za zelo te‘ak primer, saj
so sledi, ki so jih storilci pustili na
kraju kaznivega dejanja, izredno
skope. ^lani skupine so tistega dne
v bli‘ini sicer opazili avtomobil dolo-
~ene znamke z ljubljansko registra-
cijo, vendar ta podatek ({e) ni obro-
dil sadov. Trenutno policija nima

enega samega osumljenega, pre-
verjajo pa {e nekaj oseb, ki bi to
lahko bile. Po dogodku so se celo
pojavile govorice, kdo naj bi za
dejanjem stal, kar pa ni moglo re{iti
primera. Kot je povedal bobnar v
skupini Mohor Mlakar, se je ’stvar
kar poti{ala’ in ~lani imajo ob~utek,
da je zadeva po treh mesecih za
kriminaliste ‘e zaklju~ena. Na drugi
strani pa je kriminalist @ele zatrdil,
da primer zanje nikakor {e ni odpi-
san, saj imajo kot preiskovalci ved-
no upanje in storilce v~asih odkrije-
jo tudi {ele po letu ali ve~. Poleg te-
ga pa je sam tudi od o{kodovancev
pri~akoval nekoliko ve~ samoinici-
ative, saj bi po njegovem lahko prav
oni in njihovi kolegi pri{li do kak{ne
pomembne informacije, ki je njemu
kot kriminalistu ne uspe dobiti.

Dogodek je skupini seveda prekri-

‘al {tevilne na~rte. Tako so morali
odpovedati kar nekaj koncertov,
prestaviti ustvarjanje svojih ’koma-
dov’, predvsem pa je dogodek sla-
bo vplival na vso skupino, saj “smo
morali izvle~i svoje denarnice in
smo videli, koliko stvar stane,” kot je
situacijo razlo‘il kitarist Klemen
Kemperle.

Prav zato so organizirali Igro ognja
in zvoka, ki je bila v celoti dobrodel-
na. V dveh dneh naj bi nastopilo
enajst glasbenih skupin, vse brez
honorarjev. @al je zadnji, sobotni ve-
~er (in s tem tudi izkupi~ek) skraj{al
de‘, tako da prireditve ni zaklju~ila
5. dimenzija, za katero se mnogi
strinjajo, da je {e bolj{a in {e bolj
udarna kot pred nesre~nim dogod-
kom, ki k sre~i Podbrd~anov ni
uti{al.
[pela Kranjc
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ZBOGOM ANANAS, MAKELELE

 Niamey (Niger), 23. junij (13° 32’ 40” SGŠ, 2°
5’ 29” VGD, nadmorska višina 255 metrov)

Nepričakovano, presenetljivo, umirjeno in prija-
zno – to je le nekaj besed, s katerimi bi opisal svoj
prihod ter življenje ljudi v saharskem Nigru. Dežela
z glavnim mestom Niamey na jugu, jezerom Čad
na vzhodu, na severu Tuaregi, ki kraljujejo v enem
najlepših predelov Sahare, samotni, a prelepi (tako
pravijo) puščavi Tènèrè. In da ne pozabim, iz zaho-
da prek državne meje z Malijem priteka ena najve-
čjih afriških rek, Niger.

Prav gotovo vas zanima, kaj vse se mi je zgodilo
med Gano in Nigrom. Soparen, vroč in vznemirljiv
je bil moj zadnji dan v Accri. Začel se je s soncem in
končal z orkansko nevihto, ki bi me skoraj zadržala
v mestu. Nisem se dal. Želel sem ‘domov’. Ker sem
načrtoval pot proti jugu, preko Kameruna in Konga
v Zambijo in potem proti Sloveniji, se je bilo treba
od Gane posloviti.

Dva tedna po zaključku humanitarne akcije
GANA 2004 sem preživel pri angleški družini, ki
dvajset let živi in dela po vsem svetu. Vedno sem
dvomil, da je življenje in delo v tujini zanimivo ter
enostavno. Mnenje sem spremenil. “Kot si postelješ,
tako boš spal,” pravi slovenski pregovor. Zelo eno-
stavno.

   In če si hočem postlati za pot naprej, moram
paziti na svojega Tigra. To je moj motor, ki potrebuje
nego in pozornost. Kot ne pozabijo moji sponzorji
iz Save Tires in Motula ‘obložiti’ potnika proti
Afriki z gumami in oljem ter filtri iz AS Domžale
(tokrat je bil to Matej, zunanji član skupine GANA
2004), tako jaz ne pozabim na svojega Tigra. V
Afriki je prava umetnost dobiti 17-colsko zadnjo
gumo in dobro olje za motor. Ko sem končno celega
podmazal in zamenjal, kar je bilo potrebno, se je
dan pred odhodom pojavila težava. Elektrika? O,
ne! Regulator za polnjenje baterije.

S pomočjo lokalnega mehanika za motorje Mo-
hammeda Alija, poznavalca vseh kotičkov Accre,
sem rezervni del, ki je potreboval malo dodelave,
dobil. Seveda sem zato potreboval tri dni skakanja
ter iskanja releja po mehaničnih delavnicah in od-
padih, kjer dobiš vse, kar si lahko zamisliš. Ker sem
bele polti in imam velik motor, ki ga tu redkokje
vidiš, je dobil rele astronomsko ceno. Barantali
smo, a brez uspeha. Vedeti morate, da večina tukaj-
šnjih rezervnih delov služi bolj kot prva pomoč in
ne trajna rešitev.

Po posvetu s ‘štabom’ v Sloveniji, kjer ni bilo mo-
goče dobiti novega dela, so v Tolminu žrtvovali Vla-
stino Hondo, iz katere so vzeli potreben kos. Na po-
tezi je bil DHL in v dveh dneh je bil rele v … A ko
ne gre, pač ne gre. Paketa ni bilo od nikoder. Štab
je s pomočjo šifre paketa in interneta preveril, kje se
je, za božjo voljo, rezervni del nahajal. Iz Brnika je
poletel v Milano, nato Bruselj, za tem v Nigerijo …
V Accri je čakal že dva dni, a izgubil se je trans-
portni list. Ker je bilo polnoči, smo se raje naspali.
DHL je zjutraj poslal faks iz Slovenije v Accro in po
treh urah je motor pel svojo pesem.

Ponedeljek, teden dni kasneje.
Čas je bil za odhod. Pred tem sem na pošti želel

oddati paket in razglednice. Rekli so mi, da vzame-
jo le razglednice, pakete pa sprejema samo central-
na pošta v Accri. Kaaaj? Nisem še slišal, da obsta-
jajo pošte, ki vzamejo samo razglednice in pisma.
“Še dobro, da niste pošta z desetimi zaposlenimi in
prodajate samo znamke!” se mi je popolnoma str-
galo. Ne moreš verjeti, da sredi ena in pol milijonske
Accre samo ena pošta sprejema pakete.

Komaj sem se prebijal skozi gost promet, ki kar
stoji in ‘dimi’, kot bi bili avtomobili na premog. Ko
sem ves skuštran in neobrit s paketom vstopil v cen-

tralno pošto, so se zazrli vame. Pogled se jim je usta-
vil na dobro ovitem paketu. Od okenca za pakete so
me poslali k carini. “O. K., mirno kri, Tadej,” sem
si rekel. “Treba bo odpreti paket in zapisati, kaj je
notri,” mi je zaspano velela zdolgočasena ženska v
carinski uniformi. “Saj ni v njem nobena bomba.
Le slika za očetov rojstni dan in nekaj drobnarij,”
sem jo prepričeval. “In še z dvema rolama širokega
lepilnega traku sem ga lepo ovil. Saj ne mislite, da
bom vse to trgal narazen.” Pogajala sva se in prepi-
rala. “Če plačaš, ni treba odpreti paketa.” Ne! Iz
‘principa’ nisem hotel plačati. Tako ali tako ga dajo
skozi rentgen, preden gre na letalo. In paket smo
lepo odprli. Niti lepilnega traku mi ni hotela po-
soditi, da bi ga lahko ponovno zalepil. Moral sem
ponj na bližnjo tržnico.

Ko sem okoli dveh popoldne zapuščal Accro, sem
si pel Voyage, voyage. Nebo je bilo zagrnjeno s
črnimi nevihtnimi oblaki. Z vseh strani se je bližala
nevihta. Bliski in gromi. Močan veter je pihal s
celine proti morju. Sunki so bili tako močni, da bi
me skoraj odpihnilo z avtoceste, če ne bi bil tako
obložen. Premetavalo me je z enega voznega pasu
na drugega; nagnjen sem bil, kot da bi polagal ovi-
nek na koncu Volarske ravnine. Zavetja pa nikjer.
Au, makelele. “Danes zjutraj pa še skoraj nič nisem
jedel, da bi bil težji,” sem se šalil za pogum. Po
dvajsetih kilometrih sem v delavnici na bencinskem
servisu v mestu Tèma našel zavetje. Delavci so kar
strmeli, saj jim ni bilo jasno, kako sem sploh uspel
priti do njih. Ko je huda ura minila, sem se odpeljal
dalje.

Na poti do Toga sem si ogledal polnilnico vode,
ki je v lasti prijateljeve družine. Za popotnico sem
dobil ‘žakelj’ vode, pakirane v pollitrske pvc vrečke,
ki so trikrat cenejše kot steklenice. In še manj prosto-TUDI ^RNCEM NE PADE VSE Z DREVES.

Utrinki

POZDRAV POLETJU v upanju, da zares pride. Foto: arhiv EPI-centra
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UTRIP AFRI[KIH REK.

ra zavzamejo.
Pred odhodom v notranjost sem se ustavil na pla-

ži, da bi se še zadnjič okopal v oceanu. Skupina 10
do 15 ljudi je na obali vlekla vrv iz morja. “To je
skupinski lov. Ribiške mreže vržejo kakšnih 500
metrov stran, potem jih vlečejo proti obali. Lahko
jim prinese zelo dober zaslužek ali pa tudi ne. Jaz
sem se raje odločil, da bom taksist,” mi je razložil
mladenič iz ribiške vasi, medtem ko so njegovi
bratje in strici pripravljali mreže.

V glavnemu mestu Toga, Lomeju, sem bil le en

dan, ker je bilo vreme zelo slabo. Odvihral sem
mimo ananasov. Nisem jih kupil, saj sem bil prepri-
čan, da jih bom dobil tudi na severu. Pa ni tako. Bi-
li so zadnji.

Ceste v Togu so najboljše v vsej zahodni Afriki,
zato sem hitro napredoval. Ljudje so se čudili nad
Tigrom in se ozirali za menoj. Tudi policaji so se ču-
dili, ko so me ustavili. Končno sem ugotovil, komu
sem najbolj podoben; ‘Ribnčanu’ s suho robo, ki je
včasih pešačil po Sloveniji.

Ker nisem našel nobenega primernega kotička za

spanje, sem se ustavil pred vasico Ponio na meji z
Burkino Faso. Zavil sem v grmovje in ugasil luči.
Hitro sem postavil šotor. Medtem se je že začela
iskalna akcija. Vaščani so opazili velik motor, ki je
kar naenkrat izginil. Več kot štiri ure so me zaman
iskali. Levo, desno, povsod okoli mene so svetili z
lučmi. Šele ko se je zdanilo, so me zagledali. Spraše-
vali so me, zakaj nisem šel v vas. Vsak izgovor je
dober, pravimo. Resnica je ta, da bi rad imel vsak
svoje darilo, poglavar pa liter ‘šnopca’. Ne bi bilo ne
konca ne kraja. Tisto noč sem moral pojesti svojo
dozo lariama (tablete proti malariji), ki z alkoho-
lom ne gre skupaj.

Zjutraj sem prečkal mejo z Burkino Faso in opol-
dne prispel v Fadi-Ngourma. Tam sem spoznal
umetnika Huberta. Šolo je pustil in preživlja se s
slikanjem. Njegov navdih sta alkohol in nespečnost.
Prespal sem pri njem. Zjutraj sem, potem ko smo
posneli še skupinsko ‘fotko’ z njegovo mamo in se-
strama, odrinil proti Nigru. Ljudje so mi rekli, da je
pot od meje do glavnega mesta Niamey slaba; ma-
kadam in luknje. Pred vstopom v državo sem ‘zma-
zal’ omleto z jajci, ki mi je po žilah spustila maščo-
bo in proteine za borbo proti slabi cesti. A tokrat so
se zmotili v moj prid. Cesta je nova. Uuu, makelele.
Cariniki in policaji so bili v ‘službi’ pri Alahu. V
smeri proti Meki so se priklanjali in združevali z
vsemi muslimani sveta. Papirji so leteli skozi žige
in svin-čnike. In že sem bil na cesti proti 100
kilometrov od-daljenem Niameyu.

Niger in njegovih 40 stopinj Celzija. Sredi ceste so
ležale kamele. Trobil sem jim, naj se umaknejo.
One pa so bulile vame in … ouu, makelele.

Pozdrav, Tadej

P.S. Accra–Niamey: 1.522 kilometrov, 5 dni vož-
nje, 65 litrov bencina

Utrinki

POZDRAVLJENO POLETJE!
Mengore – Kljub slabemu vremenu se je 19. juni-
ja pri cerkvi na Mengorah zbralo prek 200 obisko-
valcev, predvsem doma~inov. Razlog je bila tradi-
cionalna prireditev s pomenljivim naslovom Po-
zdrav poletju. Letos se namre~ zdi, kot da bi vre-
me norce brilo; ’april’ je razvleklo vse do zgodnje-
ga poletja. Vendar pa ostaja upanje, da bo bolje.

Dru{tvo Mengore je tudi letos pripravilo zanimiv
program, ki je navdu{il obiskovalce. Najprej so si
ogledali mednarodno koprodukcijo Slovenskega
narodnega gledali{~a Nova Gorica z naslovom
Jaz sem zdrav in se mi dobro godi v re‘iji Marja-
na Bevka. Gre za nadgradnjo mednarodnega
ambientalnega gledali{kega dogodka Pisma s
fronte. Bevk je naslov predstave prepisal z uradne
voja{ke dopisnice, ki so jo vojaki lahko po{iljali
domov pred velikimi ofenzivami. Stavek je bil na-
tisnjen v devetih jezikih, tako da ni bilo prostora
za kakr{en koli drug dopis. Bole~ino in stisko
mladih vojakov je sku{al prikriti njihovim materam,
sestram, ‘enam, dekletom ... pa buditi upanje. V
predstavo je Bevk stkal odlomke pisem in dnevnikov.

Po kraj{em premoru je sledil koncert glasbene
skupine ^ompe. Zabavlja{kemu orkestru, ki ga

sestavlja {est ~lanov, umetnikov z vseh vetrov,
daje poseben pe~at igralec Janez [kof. V svojih
nastopih, ki so nekaj posebnega, nevsakdanje-
ga, zdru‘ujejo poezijo in po‘ivljajo~o glasbo.

Obiskovalci so se v poznih ve~ernih urah z bakla-
mi v rokah vrnili v dolino. Kulturno bogastvo, ki
so ga prejeli, je bilo samo nadgradnja mo~ne
zdravilne energije, s katero se na Mengorah lah-
ko vedno napolnimo.
Mateja Kutin

UMETNIKI V MARSI
Kobarid – Pod okriljem Dru{tva za kulturno
o‘ivljanje Gornjega Poso~ja “KOP” smo v Ga-
leriji Marsa pripravili ‘e deveto razstavo likovnih
del na{ih umetnikov. Svoja dela so na ogled
postavili Metka Sok Razpet, Katja Distelbarth in
Matja‘ Kramar, mladi slikarji ter umetniki, ki so
svoje {olanje zaklju~ili na akademiji v Benetkah,
kar je tudi njihova sti~na to~ka.

“TIHA PRIPOVED LIKOVNIH ZGODB METKE SOK RAZPET
je subtilna, osebno ob~utena, pre`eta s posebno atmosfero
in sporo~ilnostjo. Je igra, ki brez velikih besed dokazuje, da
se mo~ skriva v preprosti ~rti, v potezi s kan~kom otro{ke
igrivosti,” je zapisala Anamarija Stibilj [ajn.
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V znamenju smeha
Leta 1994, po kakšnih dvajsetih

letih, so se ponovno zbrali zanese-
njaki in ustanovili KUD Igralsko sku-
pino Drežnica. Z Linhartovo Župa-
novo Micko so dosegli dober odziv,
kar jim je vlilo moči in volje, da so
že čez leto dni uprizorili komedijo
Klobčič, leta 1997 pa veseloigro Za-
konci stavkajo. Dve leti pozneje so se
prvič predstavili z ljudsko veseloigro
v treh dejanjih Dva para se ženita ali
Gonja za srečo. V sezoni 2001/02 so
igrali Nušićevo Sumljivo osebo, lani
pa na Amaterskem odru v naročju Kr-
na premierno uprizorili veseloigro
Jezični dohtar Petelin.

Poznani blizu in dale~
Mlad igralski ansambel iz leta v

leto pridobiva nove izkušnje, izbolj-
šuje svojo igro in navdušuje ljubitelje
amaterskega gledališča. Vsi člani od
začetka predstave živijo z njo; trudijo
se s scenografijo, kostumi, režijo ...

Poznajo jih v Posočju in drugje po
Sloveniji, saj sodelujejo na številnih
kulturnih prireditvah. Igrali so na
Gledališko plesnem maratonu v Izoli
ter pripravili več dobrodelnih pred-
stav ob potresu v Posočju (v Ljubljani
in Novi Gorici) in ob plazu v Logu

Tradicija igralstva pod Krnom
V ~asu pred vdorom televizije je, podobno kot po mnogih drugih vaseh, tudi na Dre`ni{kem `ivelo
igralstvo. Tradicijo je zatrla tako imenovana civilizacija.

OB DESETLETNICI DELOVANJA IGRALSKE SKUPINE DRE@NICA so se zbrali nekdanji in sedanji igralci.

Na leto{njem Amaterskem odru v naro~ju Krna, ki je konec junija v Dre`nico privabljal obiskovalce, je KUD

Igralska skupina Dre`nica pripravila ve~er v po~astitev 10-letnice svojega delovanja. Uprizorili so klasi~no
francosko veseloigro Jezi~ni dohtar Petelin, ki je bila njihova stota predstava. ^lani igralske skupine so se ob
jubileju spomnili nekdanjih igralcev in vseh, ki so jim v teh letih pomagali. Zahvalo za prizadevanja in vlo`en
trud so igralci in va{~ani namenili tudi umetni{ki vodji Rini Berginc.
V naslednjih dneh so si obiskovalci lahko ogledali {e tri predstave gostujo~ih gledali{kih skupin: Politika, bolezen
moja (Amaterska skupina Bc), Na{i trije angeli (Amatersko gledali{ko dru{tvo ‘Kontrada’ Kanal) in Dekle iz
Trente (Kulturno dru{tvo Triglav Trenta).

Utrinki

Na odprtju razstave v nedeljo, 13.
junija, je mlade umetnike strokovno
predstavila umetnostna zgodovi-
narka in kriti~arka Anamarija Stibilj
[ajn. Obiskovalce je na svoj edin-
stven na~in popeljala skozi dela
mladih avtorjev. Za dobro vzdu{je
sta poskrbeli [pela Speti~ in Petra
Vodopivec, mladi virtuozinji na
harmoniki oziroma violon~elu, ki sta
kratkemu programu vdihnili tisto
pravo umetni{ko noto. Na odprtju
se je tudi tokrat zbralo veliko ljudi, ki
so ob kozar~ku doma~ega bri{ke-
ga vina in ~e{enj z mladimi umetniki
klepetali {e dolgo v no~.

Razstavo si v Galeriji Marsa lahko

ogledate vse do oktobra.
Melita Jakelj, predsednica Dru{tva
“KOP”

OBLIKOVANJE KERAMIKE
Most na So~i – Javni sklad za kul-
turne dejavnosti, Obmo~na izpo-
stava Tolmin je v juniju razpisal
te~aj Osnove oblikovanja unikatne
keramike, ki sta ga vodili mentorici
Alenka Gololi~i~ in Petra Fon
[krjanc.

Osem ljubiteljev keramike je med
18. in 20. junijem preizkusilo svoje
spretnosti v Alenkini delavnici na
Mostu na So~i. Spoznali so

osnovne prijeme za oblikovanje
gline, se preizkusili na lon~arskem
vretenu in v oblikovanju. Izdelali
glinene posode s ka~icami in iz
valjane gline ter jih dekorirali. Po
pribli‘no dvotedenskem su{enju jih
je Alenka postavila v pe~, kjer so pri
visoki temperaturi dobili kon~no
podobo.

Taki te~aji pa v Alenkini delavnici
niso redkost. Naj ob tem povemo,
da je sredi maja gostila otroke
ogro‘enih dru‘in. Celodnevni izlet
na Most na So~i, ki je vklju~eval tudi
delavnico oblikovanja gline, je zanje
organiziral novogori{ki LEO klub.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

TUDI ZA^ETNIKI LAHKO IZ GLINE USTVA-
RIJO ZANIMIVE IZDELKE.
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Nikoli do konca zapeta zgodba
Ker je ženskih pevskih skupin tod

okoli nekaj že bilo in ker je primanj-
kovalo mešanih pevskih zborov mlaj-
še sestave, so se odločile, da medse
povabijo tudi fante. Ideja o osnovanju
mešanega študentskega pevskega
zbora se je udejanila že konec leta
1998 s pomočjo Kluba tolminskih
študentov, ki je na začetku pomagal
z vabilom novih pevcev (primanjko-
vali so predvsem fantje) in finančno
pomočjo.

Začele so se prve resnejše priprave
na nastope. Na srečo je zboru že ta-
krat na pomoč priskočil tudi Tol-
minski muzej, ki je omogočil (in še
omogoča) uporabo svojih prostorov,
brez katerih ne bi mogli izvajati pre-
potrebnih pevskih vaj. Poleg rednih
tedenskih vaj so si pevci glasove urili
tudi na intenzivnih večdnevnih pev-
skih pripravah (v Radljah ob Dravi,
na Livških Ravnah in Livku ter v
Soči), kjer so osvajali vedno obsež-
nejši in bolj raznolik repertoar.

Na samostojno pot
Zbor je kmalu ugotovil, da bo laže

Sve~ke za “Canto ergo sum”
Vse se je za~elo z `eljo – po petju. Ur{ka Rutar, ki je bila takrat {e {tudentka Akademije za glasbo

v Ljubljani, se je `elela preizkusiti kot zborovodkinja in umetni{ka voditeljica svojega, novega

zbora. Nekaj zagretih {tudentk s posluhom za glasbo pa se je `elelo preizkusiti v vlogi pevk.

PET SVE^K ZA “CANTO ERGO SUM”. Foto Ale{ Klobasa

pod Mangartom. Doma so organizi-
rali koncerte New Swing kvarteta,
portoroškega zbora, briškega noneta,
MePZ Ajdovščina, dalmatinske klape
Leut, kulturni vikend z gostujočimi
skupinami iz Posočja, božične kon-
certe in še bi lahko naštevali. Gostili
so tudi dve kanadski skupini, Sloven-
sko folklorno skupino (SFS) Nagelj
iz Toronta in SFS Winipeck, Folklor-
no sekcijo Slovenskega kulturno
prosvetno športnega društva ‘Slove-
nija’ iz Berlina ter reško Kulturno
prosvetno društvo (KPD) Bazovica.

Pri Slovencih v Kanadi
Leta 2000 so s pomočjo Ministr-

stva za kulturo RS izpeljali svoj
največji projekt Drežnica kanadskim
Slovencem, s katerim so se jim želeli
oddolžiti za pomoč Posočju ob veli-
konočnem potresu. V Kanadi so več-
krat odigrali veseloigro Dva para se
ženita ter pripravili predstavitev Poso-
čja s petjem, besedo in sliko, ki so
jo naslovili Tam, kjer Soča teče, tam
je moj dom. Podoben program so ju-
nija 2002 pripravili Slovencem na
Reki (Hrvaška).

Amaterski oder v naro~ju Krna
Leta 2002 so v domačem kraju pr-

vič organizirali petdnevno prireditev
Amaterski oder v naročju Krna. Več
kot 1.500 obiskovalcev je bila potrdi-
tev, da delajo v pravi smeri. Nasle-
dnje leto so program obogatili s slo-
venskimi kulturnimi skupinami iz
zamejstva in zdomstva.

KUD Igralska skupina se uspešno
povezuje z društvi iz domačega kraja
in Slovenije ter s slovenskimi društvi
iz tujine: SFS Nagelj iz Toronta, Folk-
lorna sekcija društva ‘Slovenija’ iz
Berlina, KPD Bazovica iz Reke, Be-
neškim gledališčem in Igralsko dru-
žino Marylands iz Sydneyja.

Ob~inski priznanji
za dolgoleten trud

Kulturno življenje na Drežniškem
člani skupine bogatijo tudi drugače;
organizirajo oglede abonmajskih in
drugih gledaliških predstav v Tolmi-
nu, Slovenskem narodnem gledali-
šču Nova Gorica, Cankarjevem do-
mu v Ljubljani ter ogled Škofjeloš-
kega pasijona. Nagrada za dolgole-
tno prostovoljno in ustvarjalno delo
na področju kulture sta dve občinski
priznanji (leta 1998 in 2003), ki sta
jih prejeli skupina in njena voditeljica
Rina Berginc.

Besedilo in foto: Mateja Kutin

deloval samostojno. Leta 2000 je bilo
osnovano društvo, ki ima uradni na-
ziv Kulturno društvo Akademski
pevski zbor “Canto ergo sum” in se-
dež v Tolminu. Deluje pod okriljem
Zveze kulturnih društev Tolmin, ki
ga finančno in tudi drugače podpira.

Zborovodkinja mu vsa leta ostaja
zvesta. Menjali pa so se predsedniki:
najprej David Eržen, potem Anica
Rutar in sedaj Janja Munih.

Spremenile pa se niso le formalno-
sti, pač pa tudi sestava; nekateri so
odhajali, drugi prihajali. Trenutno šte-
je zbor 30 pevk in pevcev. Razmerje
med spoloma ni več tako očitno v prid
ženskemu delu, kljub temu pa se ne
bi branili še kakšnega dobrega pevca.

Svoje delo pokazati tudi drugim
Trudili so se, da bi se čim večkrat

pokazali javnosti. Od začetka so se
udeleževali revij Primorska poje in
sodelovali na območnih Revijah pev-
skih zborov Zgornjega Posočja; dva-
krat so bili ocenjeni kot perspektivni
in so zato sodelovali na koncertih
izbranih pevskih zborov. Do letos so
pripravili dva samostojna letna kon-

certa in božično-novoletnega s tremi
ponovitvami v različnih krajih. Na
skupnih koncertih pa so peli s Pri-
morskim akademskim zborom Vin-
ko Vodopivec iz Ljubljane, Oktetom
izpod Krna, Mešanim pevskim zbo-
rom Zdravko Munih z Mosta na
Soči, z otroškim in mladinskim zbo-
rom ter pevskim zborom devetletke
Osnovne šole Tolmin, Mešanim cerk-
venim pevskim zborom iz Tolmina
in Cerkvenim pevskim zborom Sveti
Miklavž s Ponikev, Pevskim zborom
“Znamenje” iz Volč, s študentskima
zboroma iz Čepovana (MePZ Čepo-
van) in Knežaka ter z vokalno skupi-
no Zefir iz Sevnice. Odzvali so se
povabilom za sodelovanje na lanski
Puntarski noči, letošnji slavnostni seji
občinskega sveta v Tolminu in Brez-
mejnem kulturnem maratonu ob
vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

Ko so upihnili pet sve~k
Ob prvi okrogli obletnici delovanja

je zbor želel pripraviti čim bolj zani-
miv celovečerni letni koncert. Upa in
verjame, da mu je to tudi uspelo. Pol-
na dvorana šolskega centra v Tolmi-
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P razgodovinsko darovanje in
čaščenje sonca je potekalo ob
najsvetlejših in najtemnejših

dnevih letnega cikla. Eden največjih
praznikov je bil 23. junija, na kresni-
co. Takrat sonce doseže vrh svoje na-
videzne poti; ta dan velja med ljud-
stvom za najdaljši in najsvetlejši v
letu. Ugašanje moči sonca so ljudje
skušali zaustaviti z raznimi običaji,
med drugim tudi s prižiganjem kre-
sov, plamenic, sveč ali žarečih lesko-
vih palic. Za primerne kraje kurjenja
so izbirali predvsem vrhove hribov,
gričev in gora – vzvišena mesta, čim
bližja soncu. Primerna lokacija blizu
nas in še bližje soncu je mistično
Široko nad Tolminskim Lomom.

Ob kresi se dan obesi
Na večer pred 24. junijem, ko po

krščanskem koledarju praznuje sveti
Janez Krstnik, stari običaj kresova-
nja že več let obujamo tudi člani Kul-
turnega društva Ivana Preglja z Mo-
sta na Soči. Letos smo zopet pripra-
vili tradicionalno prireditev Ob kresi
se dan obesi, ki je ob kresu in boga-
tem kulturnem programu vsebovala
še arheološko delavnico.

Arheolo{ka
delavnica za osnovno{olce

Enodnevna arheološka delavnica je
potekala na Osnovni šoli (OŠ) Most
na Soči. Za izvedbo smo se odločili,
ker smo dediči najpomembnejših že-
leznodobnih kultur z območja jugo-
vzhodnih Alp. Izjemna arheologija
kraja je narekovala, da arheološko
bogastvo predstavimo najmlajšim
Mostarjem na njim razumljiv način.

Ker je bil predkresni dan, smo se
osredotočili na čas kamene dobe, ob-
dobja, ko je človek še zavzeto bdel nad
ognjem, ga čuval in spoštoval. Pome-
nil mu je mnogo več, kot danes nam.
S fenomenom ognja so se otroci ne-
posredno spoznali, ko so ob pomoči

Skozi najdalj{i dan s KD Ivana Preglja

^a{~enje sonca na kresnico
Sonce – vir `ivljenja, je bilo z obredi in daritvami ~a{~eno `e v prazgodovini. Poso{ki dokaz za to so

kolesasti son~ni obeski, najdeni v sklopu bronastodobnega depoja na Kanalskem vrhu, ki so

razstavljeni na arheolo{ki razstavi v Tolminskem muzeju.

Utrinki

nu 5. junija je bila potrditev, da izje-
men trud, ki so ga vložili v pripravo
in promocijo, ni odzvenel v prazno.

V program so skušali vključiti čim
bolj raznovrstne skladbe: od priredb
ljudskih napevov in popularnih pe-
smi, tujih in slovenskih umetnih
skladb, do del renesančnih avtorjev.
Skladbe prvega dela so bile nekoliko
resnejše, a jih je spremljala sproščena
predstavitev zgodovine zbora s proji-
ciranjem slik na platno. Med pesmi-
mi so poslušalci reševali tematsko
križanko; izžrebanec s pravilno reši-
tvijo si je za nagrado izbral skladbo
po svoji izbiri.

Med obema deloma koncertnega
programa je občinstvo navdušila Gle-
dališka skupina Zvonko s posebej
za to priložnost pripravljeno igralsko-
glasbeno točko. Drugi del programa
so zaznamovale živahnejše melodije
in vse skupaj se je zaključilo dobese-
dno brez besed (z istoimensko zimze-
leno pesmijo, prirejeno za zbor).

Priznanja za najbolj uspe{ne
Ob tej priložnosti so vsi, ki v zboru

sodelujejo že od začetka, in tisti, ki
neprekinjeno pojejo vsaj pet let (ne-
kateri pevci so pred prihodom k te-
mu namreč peli že v drugih zborih),
prejeli bronasta Gallusova priznanja.
Silva Seljak, vodja tolminske obmo-
čne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, jih je podelila
kar dvema tretjinama pevk in pevcev.
Svoje mnenje o kakovosti petja je jav-
no podala Vera Clemente Kojić, ki s
strokovnimi nasveti zbor redno spre-
mlja.

Koncert je glede na navdušujoče
odzive poslušalcev uspel v celoti,
zahvaljujoč tudi manj formalni obliki
in povezovalnemu programu (pove-
zovalca sta bila Nataša Mrak in Mi-
ha Mežnar). Na klavirju, ki navadno
pripomore k polnejšem občutenju
glasbe, je nekatere skladbe spremljala
Špela Oberstar.

Na~rti za prihodnost
Pet let morda res ni veliko, a ven-

dar je bilo to obdobje zelo intenziv-
no. Zbor ima v svojem imenu geslo
‘pojem, torej sem’, zato se ni bati,
da prvi okrogli obletnici ne bi sledila
še katera. Željá in volje imajo pevci
mnogo, ambiciozne načrte ima tudi
Urška, zato boste o zboru Canto ergo
sum prav gotovo še kaj brali (in sli-
šali).

Toma` [avli, podpredsednik KD APZ
“Canto ergo sum”

Ob peti obletnici

mentorjev zakurili na prastari način.

Od teorije do izdelave
Najprej sta mentorja, arheologa

Andreja Breznik in Šimen Peče, v
OŠ mladim razkrila temelje arheolo-
ške stroke, arheoloških obdobij in
procesov kulturnega razvoja človeka
(udomačitev živali, izum keramike,
odkritje kovine, izum lončarskega
vretena, pisave ...). Drugi, praktični
del delavnice, je bilo ustvarjanje pre-
dmetov, značilnih za kameno dobo,
čas lovcev in nabiralcev, ki so izdelo-
vali orodje in orožje iz kamna, lesa
ter kosti. Na ravnici nad sotočjem
Idrijce in Soče, kjer je bilo pred več
kot dvema tisočletjema veliko žele-
znodobno pokopališče, smo se v po-
znih popoldanskih urah preizkusili v
izdelavi orožja in orodja iz kamna.

‘Kopije’ kamenodobnih
orodij in oro`ij

Zaradi varnosti smo namesto iz
kremena izdelovali orodja iz laporna-

tih ploščic. Z okroglimi rečnimi pro-
dniki smo jim najprej izdolbli željeno
obliko, jih izostrili in zretuširali robo-
ve. Izdelki so delovali kot verne kopi-
je paleolitskih strgal, praskal, konic
in drugih orodnih tipov; sicer pa bi
s takim orožjem težko pripravili jam-
skega medveda ali hijeno do vdaje!
Le leskove ali jesenove palice smo še
potrebovali, da smo izdelana orodja
z vrvjo pričvrstili na ročaje in jim dali
dokončno funkcijo.

Veseli obrazi mladih udeležencev
so bili dokaz o ustreznosti odločitve
za izvedbo delavnice. Njihovi izdelki
so bili zvečer predstavljeni na impro-
vizirani razstavi pri Kmečkem turi-
zmu Bevk na Širokem.

V pri~akovanju poletja
Z razstavo kamenih orodij se je

pričel kulturni program prireditve, ki
je trajala do poznih večernih ur, ko
smo ob kresu s pesmijo in gibanjem
teles pričakali prihod poletja.

Veliko, v stožec oblikovano kresno

VARNOST ZA VSE
Tolmin – U~enci 4. c razreda Os-
novne {ole (O[) Tolmin so v {ol-
skem letu 2003/04 sodelovali v celo-
letnem mednarodnem projektu
Varnost za vse, ki sta ga organizirala
Renault Slovenija, d. o. o. in Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu RS. Na tekmovanje se je
prijavilo 220 razredov iz vse Slove-
nije, obveznosti pa jih je izpolnilo
163 (op. uredni{tva: med njimi tudi
4. d iz O[ Tolmin).

V okviru projekta so u~enci pod
mentorstvom u~iteljice Marije Sku-
bin in Vide Rejec pripravili skupin-
ski izdelek na temo prometne var-
nosti; letos so morali izdelati plakat
kot oglas na temo Pot v {olo, name-
njen osve{~anju lokalne in {ir{e jav-
nosti. Sodelovati so pri razli~nih ak-

tivnostih s podro~ja prometne var-
nosti; iz izobra‘evalnega kompleta
Otroci na cesti so morali obdelati
vsaj deset tem, o izdelanem na~rtu
varnih {olskih poti poro~ati na {oli,
o organizaciji in izvedbi akcije Bodi
preVIDEN poro~ati v tretjih razredih,
o organizaciji in izvedbi kolesarskih
izpitov poro~ati na {oli, za star{e in
lokalo javnost pa organizirati pose-
bno akcijo na temo prometne var-
nosti.

S kon~nim skupinskim izdelkom in
poro~ili o izvedenih dodatnih aktiv-
nostih je 4. c razred sodeloval na
dr‘avnem nate~aju. Strokovna ‘irija
je med 163 sodelujo~imi razredi
izbrala deset finalistov. Med njimi je
~astna ‘irija dolo~ila zmagovalni
razred; letos je bil to 4. b O[ Stranje
iz Strahovice.
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dramska igralka Dušanka Ristić, ki
je s subtilnostjo, a hkrati boječnostjo
pred močjo ognja, napravila prvi ko-
rak k prehodu v poletje. Odeta v de-
viško belino in okronana z venčkom
svetega Ivana je pregnala še zadnje
bojazljivce zatona svetlobe. Odlomek

Arheolo{ka delavnica je izobra`evalna metoda, ki omogo~a seznanjanje {ir{e javnosti z arheolo{kimi ostanki in z

arheolo{ko preteklostjo ter oblikami in vrednostjo kulturne dedi{~ine. Nenazadnje popularizira arheolo{ko stroko.

Cilj takih metod je skozi igro in zabavo obiskovalce seznaniti z arheolo{ko stroko ter predmetom prou~evanja, pri

~emer je pomembno, da udele`enec ni le pasivni poslu{alec, temve~ aktivno sodeluje v procesu izobra`evanja.

Gre za obliko osve{~anja, ki omogo~a la`je prena{anje izsledkov stroke v javno `ivljenje ter dolgoro~ne pozitivne

posledice na podro~ju varovanja in ohranjanja kulturne dedi{~ine.

Cirila Kosmača nas je povezal z real-
nostjo Tolminske, sicer bi zaplavali
v nepredvidljive sfere ezoterike.

Ob glasbi in {trukljih
Drugi ‘veliki bum’ je bil nastop dua

harmonike in trobente oziroma bari-

Utrinki

PRAKTI^NI DEL ARHEOLO[KE DELAVNICE je potekal na prostem.

grmado je postavila mladina s Tol-
minskega in Kanalskega Loma. Do-
stop do prizorišča smo okrasili z
baklami. Ko so fantje ob mraku pri-
čeli s prižiganjem kresa, je zapra-
sketalo tudi med ljudmi. Množico je
dokončno na dogajanje zapeljala

tona. Ob improviziranih mojstrovinah
sta priznana glasbenika Jaka Hawli-
na in Davor Herceg zvok in svetlobo
ognja zlila v eno. Pika na i je bil tra-
dicionalen nastop domačih svetolucij-
skih pevcev MePZ Zdravka Muniha,
delujočih pod okriljem kulturnega
društva. Morda je vrhunec večera
predstavljala prav instrumentalno-
vokalna izvedba Zdravljice, s katero
smo simbolično obeležili prihajajoči
državni praznik. S himno se je izvrst-
no izveden kulturni program končal.

Preselili smo se na dvorišče kmeč-
kega turizma, kjer je zadišalo po doma-
čem golažu, polenti in štrukljih – do-
brotah, ki so ob kulturnih užitkih na-
polnile še želodčke. Klavirska harmo-
nika, dve domači frajtonarici, troben-
ta, bariton in glasilke so polnili pro-
stor z glasbenimi užitki dolgo v noč.

Ogenj in bogat kulturni program
iz leta v leto privabita več obiskoval-
cev ter sodelujočih. Od leta 1999 smo
ob vsakoletnem kresovanju v sklopu
prireditve organizirali vrsto zanimivih
delavnic za otroke (plesna, lončarska,
lutkovna, likovna in arheološka) ter
pripravili razstave izdelkov.

Letošnje dogajanje ob ognju je
dokaz o moči tradicije, ki jo je vre-
dno obdržati. Brez denarnih dotacij
bi bil program, predvsem kulturni
del, zagotovo okrnjen. Pri tem sta
nam velikodušno priskočili na pomoč
Zveza kulturnih društev Tolmin in
Občina Tolmin.

Na svidenje na Širokem ob nasle-
dnjem poletnem solsticiju!
Besedilo in foto: Miha Mlinar, KD Ivana
Preglja Most na So~i

Vsi, ki so se uvrstili v finalni izbor, so
prejeli diplomo in majico, nagradili
pa so jih z izletom v Novo mesto,
kjer so si v tovarni Revoz ogledali
izdelavo clia. Seveda je velika na-
grada tudi to, da je bil njihov plakat
razstavljen v parlamentu, sedaj pa
v Revozu.

U~enci so poleg projekta pisali pes-
mi na temo promet; eno so celo
uglasbili. Izdali so jih v {olskem gla-
silu. Pisali so sestavke na temo Mo-
ja pot v {olo in imeli likovno delav-
nico s star{i. Sodelovali so s polici-
stom Mitjem Jerki~em in Danico
Krivec, dolgoletno mentorico pro-
metne vzgoje. Celoletno delo so
predstavili z likovno razstavo na {oli
in na dnevu odprtih vrat.

Vida Rejec, mentorica prometne vzgoje

PROJEKTI, KAMP VILI
IN NEPOZABEN REGGAE
Volarje – Za~etek julija je Lokalna
turisti~na organizacija (LTO) Soto-
~je pripravila novinarsko konferen-
co, na kateri je predstavila svoje de-
javnosti in leto{njo turisti~no sezono.
Pogovarjali smo se z Vilijem Perdi-
hom, ki je odprl dolgo pri~akovani
kamp na Volarjih, in z Rolandom
Jure~kom, organizatorjem festivala
So~a Reggae Riversplash, najve~je-
ga reggae dogodka v Sloveniji.

LTO zaklju~uje prenovo spletnih
strani, kjer bo poslej predstavljena
tudi turisti~na ponudba ob~ine Ko-
barid. Usposobljen bo nov rezerva-
cijski sistem Feratel Deskline, ki bo
olaj{al informacijsko delo in rezerva-
cije. LTO nadaljuje z vzdr‘evanjem
vsebine turisti~ne ponudbe na Slo-

V PROJEKTU VARNOST ZA VSE JE BIL 4. C RAZRED TOLMINSKE OSNOVNE [OLE uvr{~en
med deset najbolj{ih. Foto: arhiv 4. c razreda
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V soboto, 19. junija, je bilo ne-
popisno lepo, ko smo po va-
seh in ob poteh naleteli na

mlade in starejše, ki so pripravljali
okrepčevalnice in čakali na gorske
tekače, da jim postrežejo, vlijejo do-
datne energije ter jih vzpodbudijo za
nadaljevanje tekmovanja. To je treba
doživeti.

V za~etku junija
{e odstranjevali sneg

Priprava proge ni lahko delo. Še
14 dni pred tekmovanjem so morali
na bohinjski strani Črne prsti ves dan
odstranjevati sneg, ga žagati z motor-
no žago in skopati pot po melišču,
kjer obstaja velika nevarnost zdrsov.
Organizatorji in pomočniki so se iz-
kazali ter pripravili tek, ki ga ne bo-
mo pozabili. “Proga je bila odlično
pripravljena in očiščena,” so navdu-
šeno razlagali tekmovalci. 17 okrep-

3. gorski maraton {tirih ob~in

Najte`ja slovenska
gorsko-teka{ka preizku{nja

Gorski maraton je prireditev, na kateri sodelujejo vsi doma~ini Ba{ke grape. Pomagajo pri ureditvi

poti, pripravi okrep~evalnic in vzpodbujajo teka~e.

Utrinki

INES HI@AR, najhitrej{a med `enskami.DVAKRATNI ZMAGOVALEC MARKO [UBIC.

venskem turisti~no informativnem
portalu.

Sodelavci LTO-ja so prvo polovico
leta najve~ naporov vlo‘ili v prijav-
ljanje na razpise za pridobivanje
evropskih sredstev. Prijavili oziroma
vklju~ili so se v tri projekte: • Na~rt
razvoja turizma na Tolminskem, ki so
ga prijavili v sodelovanju z doseda-
njimi nosilci idej termalnega turizma
na Tolminskem in Ob~ino Tolmin;
• Smaragdna pot, kjer sodelujejo
kot eden izmed partnerjev, prijavitelj
pa je RRA za Severno Primorsko iz
Nove Gorice in • Svetolucijska kul-
turno-zgodovinska pot, ki so ga pri-
javili v sodelovanju s Tolminskim
muzejem in Turisti~nim dru{tvom
Most na So~i ter ob podpori Ob~i-
ne Tolmin. @al se na razpise Mini-
strstva za gospodarstvo (strukturni
skladi) niso mogli prijaviti, saj je spo-

dnja meja 300 mio SIT, kar je, po
besedah direktorja Janka Humarja,
manj ugodno in diskriminatorno do
obmo~ij brez velikih ponudnikov.

Humar je zadovoljen z dosedanjim
obiskom turistov; 17.500 no~itev do
konca maja predstavlja petodstotno
povi{anje glede na lansko leto, ki je
bilo izjemno. Podatki so dobra na-
poved za leto{njo sezono.

Dolgo se je govorilo, kako potreben
je v tolminski ob~ini kamp. S prvim
julijem je turisti~na ponudba kon-
~no bogatej{a za dru‘inski kamp na
Volarjih, ki sprejme do sto ljudi. Ob
So~i je Perdih na nekdanji kmetiji
uredil prostor za 25 do 30 {otorov z
vso pripadajo~o infrastrukturo. Obi-
skovalci bodo lahko obiskali mini
bar in si sposodili kolo ali motor.
Dru‘bo jim bodo delale doma~e
‘ivali. Humar upa, da bo Kamp Vili V KAMPU VILI na Volarjih je prostora za 25 do 30 {otorov.
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Ba{ka grapa ima na dan gorskega maratona praznik. Domov prihajajo

ljudje, ki `ivijo v drugih krajih domovine. In ko gledamo te ljudi, se zavemo,

da je to zagotovo tisti lepi ob~utek pripadnosti domovini in rojstnemu kraju.

čevalnic z energijskimi napitki in
hrano ter več kot 160 ljudi je omogo-
čilo 172 tekmovalcem uspešen, zani-
miv, napet in nepozaben tekaški dan.

Veliko osebnih rekordov
Rezultati so bili neverjetni. Marko

Šubic je s časom 3 ure 21 minut in
52 sekund za približno 15 minut iz-
boljšal svoj rekord pred dvema leto-
ma, pri ženskah pa je dobesedno
poletela Ines Hižar (3 ure 56 minut

25 sekund). Kar tri letošnje tekmo-
valke so v cilj pritekle v krajšem ča-
su, kot so ga dosegle zmagovalke
prejšnjih maratonov. Veliko je bilo
osebnih rekordov.

Pohvale od vsepovsod
Tekači radi prihajajo in se preizku-

šajo na najtežji gorsko-tekaški progi
v Sloveniji, ki je zanimiva tudi za po-
hodnike. Udeleženci primerjajo orga-
nizacijo s svetovnimi prireditvami.

“Tako dobro organiziranega teka ni
nikjer v Sloveniji,” je dodal veleposla-
nik Ivan Rudolf. Ambasador Evrop-
ske unije, Erwan Fouéré, sicer znani
maratonec, je letos tekmoval že tretjič
in pravi, da bo še prišel.

Razpoloženje in veselje je doseglo
vrhunec ob podelitvi medalj ter izro-
čitvi daril bivšemu predsedniku Slo-
venije, Milanu Kučanu, in Fouéréju.
Slednjemu niti po napornem teku ni
zmanjkalo moči in se je ob zvokih
irske glasbe zavrtel s plesalko Folk-
lorne skupine Razor. Kučan se je po-
šalil in obljubil, da bo drugo leto te-
kel tudi on.

Brez {tevilnih
pomo~nikov ne gre

Za prehrano, najbolj občutljivo
stvar na maratonu, je zadolžena Do-
rica Dakskobler. Udeleženci lahko
vsako leto poskusijo njene sveže do-
mače dobrote.

Ker priprave potekajo kar nekaj
mesecev in jo je mogoče speljati le s
sodelovanjem. Mož, ki poskrbi, da
vse teče kot je treba, je pobudnik ma-
ratona, Jože Dakskobler.

Pokroviteljice gorskega maratona
so vse štiri občine: Tolmin, Bohinj,
Cerkno in Železniki. Sodelujejo nji-
hove lokalne turistične organizacije,
pomagajo pa tudi planinska društva
(Podbrdo in Cerkno), prostovoljna
gasilska društva (Podbrdo, Kneža,
Sorica in Davča), krajevne skupnosti
(Podbrdo, Stržišče, Hudajužna in
Obloke), lovske družine (Podbrdo,
Bistrica, Otavnik in Sorica), radio-
amaterji (Podbrdo, Tolmin, Cerkno,
Železniki in Bohinj), gorski reševalci
(Tolmin, Bohinj in Škofja Loka), eki-
pa Zdravstvenega doma Tolmin, eno-
ta Policije Tolmin, Gostilna pri Boštja-
nu, Dom upokojencev Podbrdo, Mla-
dinsko društvo VIDAUNK iz Orehka
ter Center zdravja in lepote iz Idrije.
Janja Kragelj
Foto: Video Tolmin

Utrinki

^ESTITKE AMBASADORJU ERWANU FOUÉRÉJU ob prihodu v cilj.

spodbuda za vse, ki ‘elijo urediti
kamp, a se ‘e nekaj ~asa ukvarjajo
z razli~nimi te‘avami.

Pri organizaciji festivala So~a Re-
ggae Riversplash 2004 ni {lo brez
zapletov. [e v prej{nji {tevilki smo v
Koledarju prireditev zapisali, da se
seli na novo lokacijo. Izkazalo se je,
da se prizadevanja organizatorjev
niso uresni~ila. Po Jure~kovih bese-
dah sta glavna razloga za spremem-
bo na~rta dva: Zavod za varstvo
narave je izdal mnenje, da je obmo-
~je zavarovano, ker gre za ‘ivljenj-
ski prostor {tevilnih za{~itenih vrst
ptic, lastniki sosednjih zemlji{~ pa
niso dali soglasja za njihovo upora-
bo. Prav zato so organizatorji zadnje
dneve junija spremenili lokacijo.

Konec tedna bo Tolmin ponovno
preplavila ve~tiso~glava mno‘ica
mladih po letih in po srcu, ki se bo

na progah Jesenice–Gorica–Trst in
Jesenice–Ljubljana–Postojna–Trst.
@e prvi dan je bilo uni~enih nekaj
manj{ih mostov. Med 29. junijem in
3. julijem pa so enote IX. korpusa
poru{ile sedem ‘elezni{kih in nekaj
cestnih mostov. @elezni{ka proga je
bila med Podbrdom in Mostom na
So~i pretrgana na 150 mestih. Poru-
{ile so pet sovra‘nikovih postojank
in za boj onesposobile 353 sovra‘-
nikovih vojakov. Po Ba{ki grapi kar
pet mesecev ni peljal noben vlak.
Akcijo je na~elnik glavnega {taba
NOV in POS Du{an Kveder – To-
ma‘ ocenil kot najpomembnej{e
dejanje na Primorskem. Feldmar{al
Henry Wilson pa je mar{alu Titu
poslal zahvalo za uspehe, ki so ve-
liko pripomogli k operacijam zave-
znikov v Italiji in Franciji.
Mateja Kutin

zibala v ritmu reggae glasbe. Za
mnoge bo prostor pri Soto~ju za
{tiri dni postal drugi dom.

Festival praznuje prvi mali jubilej –
peto obletnico. Doslej je na njem
nastopilo 46 skupin (nekatere ve~-
krat) iz 19 dr‘av. Postal je stalna in
tradicionalna etapa za vse, za kate-
re je reggae na~in ‘ivljenja ali pa
prisegajo na miroljubno dru‘enje, ki
se razvije v {tirih dneh ob So~i. Tudi
letos bodo na prireditvi prisotni
reggae avtorji svetovnega ’forma-
ta’. Novost je, da bo vsak ve~er
osrednji gost skupina, ki prihaja z
Jamajke. Najve~ja imena leto{njega
festivala so jamaj{ke roots reggae
legende Culture, najmlaj{i sin
reggae legende Boba Marleyja
Julian Marley s skupino The Upri-
sing, Djambi (Brazilija), Natural
Black (Jamajka), Artikal Crew

(Francija), B. R. Stylers (Italija) in
Prince Alla (Jamajka).
Besedilo in foto: Mateja Kutin

SPOMINSKO
SRE^ANJE BORCEV
Kne‘a – V nedeljo, 11. julija, je po-
tekalo spominsko sre~anje ob 60-
letnici bojev IX. korpusa. Kulturni
program so stkali u~enci O[ Most
na So~i in Podru‘nice Podmelec ter
Partizanski pevski zbor iz Ljublja-
ne, slavnostni govornik pa je bil ne-
kdanji predsednik republike Milan
Ku~an.

Na slovesnosti so se spomnili do-
godkov izpred 60-ih let, ko so parti-
zani onemogo~ili Nemcem dovoz
oro‘ja in vojske v Italijo. Akcije so
se v Ba{ki grapi za~ele 14. junija
1944. Ru{ili so pomembne objekte
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V korita Mlinarice
Son~ni dnevi nas vabijo, da zapustimo stanovanja in se podamo na izlet v naravo. Tokrat se bomo

zapeljali v dolino Trente, na skrajni sever Zgornjega Poso~ja, kjer si bomo ogledali spodnji del korit

Mlinarice.

P ot nas vodi mimo slikovitih
vasi Soče in Trente. Kmalu
za našim edinim alpskim bo-

taničnim vrtom Alpinum Juliana, ki
smo ga v EPI-centru že predstavili
(l. II, št. 6), pridemo do manjšega
parkirišča. Tabla nas opozarja, da se
v bližini nahaja Mlinarica, ki je zaradi
svoje posebnosti zaščitena kot narav-
ni spomenik.

Po lesenih brveh
Prečkamo leseno brv, pod katero

šumi modrozelena Soča, in pot nada-
ljujemo po urejeni stezi. Le deset mi-
nut nas loči od potoka Mlinarice,
vklenjenega med skalovje Kukle. Zanj
je značilen hudourniški značaj in pre-
cejšen padec (300 metrov na 700 me-
trov dolžine). Napajajo ga snežišča
visokogorske krnice z istim imenom,
ki leži med Prisojnikom in Razorjem.

Med previsnimi stenami
Potok Mlinarica je izdolbel okrog

kilometer dolgo in sto metrov globo-
ko sotesko, ki se pred sotočjem s So-
čo zoži v edinstvena korita. Na najož-
jih delih so široka manj kot meter,

zagozdene skale pa tvorijo naravne
mostove. Notranjost korit, kjer se
skrivajo slapovi, skočniki in tolmuni,
je brez posebne opreme in izurjeno-
sti neprehodna. Spodnji, širši del je
dostopen za obiskovalce. Tu si lahko
ogledamo osem metrov visok slap in
dva polkrožna erozijska lonca ali dra-
slji nad njim. Očara nas moč vode,
ki je izjedla apnenčeve skale več de-
set metrov globoko.

Po isti poti se vrnemo nazaj do av-
tomobila. Če nam čas dopušča, si v
Trenti lahko ogledamo še kakšno na-
ravno ali kulturno znamenitost: izvir
Soče, Kugyjev spomenik, že prej
omenjeni botanični vrt, Dom Trenta
in še bi lahko naštevali.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

Literatura:
Roj{ek, D. 1991: Naravne znamenitosti Po-
so~ja. DZS, str. 30.

INFOFLE[:
Spodnji del korit Mlinarice je dosto-

pen vsakomur, vendar le na lastno

odgovornost. Zavedati se namre~ mo-

ramo, da pod previsnimi stenami ob-

staja nevarnost padajo~ega kamenja.
V SPODNJI DEL KORIT MLINARICE pridemo preko lesene brvi.

Utrinki

DO RAZGLEDNE TO^KE
Senica – Turisti~no dru{tvo (TD)
Most na So~i je pred mesecem dni
uradno odprlo pot do razgledne
to~ke na Senici, kamor lahko pride-
mo iz Ljubinja (45 minut hoje, do-
stop mo‘en tudi z avtomobilom) ali
Mosta na So~i (ena ura hoje). Kljub
slabemu vremenu se je zbrala pe{-
~ica obiskovalcev in ob~udovala
razgled, ki se na robu hriba odpira.
Pogled nam ponese proti Tolminu in
naprej po dolini So~e ter na drugo
stran proti Mostu na So~i. Pod nami
pa se vije smaragdno zelena lepo-
tica. Kak{en je bil ta svet pred sto-
letjem, si lahko ogledamo na foto-
grafiji na informacijski tabli.

Pobudniki za ureditev poti so bili
~lani TD Most na So~i. Pred tremi
leti so za~eli z deli. Najprej je bilo
potrebno posekati drevje, ki je
zastiralo razgled. O~istiti in ozna~iti
so morali pot, ki je ‘e obstajala. Na
posameznih mestih pa jo je bilo
potrebno tudi za{~ititi.

Na~rte, da bi pot odprli ‘e sredi
maja, je prepre~ilo slabo vreme.
Re{iti pa je bilo potrebno tudi
zaplete z lastniki. TD Most na So~i
~aka {e veliko dela. Najprej morajo
postaviti vse table (kaverne {e niso
ozna~ene), potem pa bi radi uredili
{e pot na vrh Senice.

Mateja Kutin
NA SENICI SE ODPRE ^UDOVIT RAZGLED do Mosta na So~i, Tolmina in {e dlje. Foto:
Andrej Kutin
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E den takšnih, znan v Kobaridu
in širši okolici, je bil tudi
Gobo. Še danes, petdeset let

po njegovi smrti, lahko na kobari-
škem trgu ali ob kavici pri Kramarju,
Gotarju ali v Sipi prisluhnete razgo-
voru kobariških možakov, ki v svojih
pogovorih omenjajo njegovo ime.

Po prvi svetovni vojni vse do kon-
ca petdesetih let prejšnjega stoletja
se je po mulatjerah, stezah in brez-
potjih krnskih strmin potikalo kar
nekaj takšnih možakov. V tihem do-
govoru, sklenjenem ob ‘kjanti’ cene-
nega vina, so si razdelili območje,
kjer so potem sami ali s ‘strokovnimi
kolegi’ pobirali ostaline vojne in smr-
tonosna orožja, ki so jih po pobočjih
Krna, Morizne, Slemena, Rombona
in Mrzlega vrha ter na položajih nad
strugo Soče pustile vojske.

Zbiralec vojnih ostalin
Gobo Santo je po končani prvi

svetovni vojni prišel v Kobarid nekje
iz Furlanije. Bil je velike tršaste po-
stave, košatih temnih las in vedrega
obraza. S Pepo Rikčevo sta si v maj-
hni skromni hiši ob poti na Gradič
ustvarila dom in družino.

Med obema vojnama je bilo na Ko-
bariškem, podobno kot v drugih kra-
jih Posočja, malo delovnih mest in
priložnosti za zaposlitev. Gobo se je
odločil, da bo kruh zase in za svojo
družino služil tako, da si bo sam do-
ločil delovni čas, čas ‘merende’ in čas
za druženje s prijatelji. Njemu ne bo
nihče ukazoval! Nekega dne si je opr-
tal star vojaški nahrbtnik, preko ra-
men vrgel vrečo in odšel visoko pod
Krn. Po kavernah, jaških, ostankih
vojaških baz in utrdb je pričel pobi-
rati vse, za kar je vedel, da bo lahko
prodal. Včasih je našel precej uporab-
nega: jedilni pribor, vojaške obleke,
orodja in raznovrstne uporabne ma-
teriale, ki jih v trgovinah ni bilo na
pretek. Neuporabne stvari je znosil
v star Bizjakov hlev in zbrano železje
ter druge kovine prodal na odpadu.

Va{ki posebne`i

Gobo bo sam svoj gospodar
Posebne` ali ~udak so po doma~e imenovali ljudi, ki so se odlo~ili `iveti po pravilih, ki so si jih

dolo~ili sami. Tako so jih klicali, ker se niso bili pripravljeni podrediti dru`benim in ideolo{kih

normam.

IVO KRAJNIK - [TONH PRED GOBOVO HI[O V KOBARIDU. Svojo zbirko ostalin iz 1. sv.
vojne je poimenoval po Gobu. Foto: Pavel ^etrti~

čeno vodo. Iz površnika je vzel ste-
klenico vina in z njo poškropil odprti
grob. Zdelo se mu je, da se bo tako
najlepše in najiskrenejše poslovil od
starega kolega.

^as volitev
Gobo se ni nikoli potrudil, da bi

se naučil jezika nove domovine. Slo-
vensko je znal le nekaj malega in še
to na svoj način. Prilagodil pa se je
novi kulturni sredini in oblasti. Po
priključitvi Primorske k Jugoslaviji je
prišel čas volitev. Da bi tudi Gobo po-
kazal svojo pripadnost novemu re-
žimu in domovini, je na dan pred vo-
litvami v družbi rekel: “Tito non tre-
mare, Gobo è con te” (Tito, ne boj
se, Gobo je s teboj). S svojo pošteno-
stjo, iznajdljivostjo in pozitivnim
značajem si je pridobil naklonjenost
domačinov in oblasti.

“Avanti polenta!”
Ko mu je zmanjkalo sira in ‘špeha’,

se je moral zadovoljiti s suho polen-
to, je Vinko Eržen zapisal v knjigi
Planinsko društvo Kobarid. Polenta
brez ‘obele’ in sira, pa mu ni šla po
grlu. V obupu si je pomagal s svojim
rekom “Avanti polenta, formagio é
già dentro!” (Naprej polenta, sir je
že notri!). V letih pomanjkanja so se
kobariški planinci ob suhi skorji
kruha velikokrat spomnili tega reka
in jo nato dobre volje pospravili.

“Moja Pepa ne jé potrdil”
Podjetja in Občine v povojnih letih

niso imeli denarja na pretek, zato so
nemalokrat zavlačevali s plačilom za
storjene usluge. Tako tudi Gobo in
njegovi prijatelji niso vedno dobili ta-
kojšnega plačila za pripeljano železje.
Vsi pa so denar potrebovali za preži-
vetje družine in za ‘stimulacijo’ s pri-
jatelji. Ko mu je nekega dne odkupo-
valec z Dinosa namesto denarja po-
novno izdal potrdilo o prejetju blaga,
se je Gobo, čeprav po naravi miren

V hribih je spal po senikih, pri pa-
stirjih v planinah, nemalokrat pa kar
na golih tleh v kavernah. V gorah mu
je velikokrat zmanjkalo hrane.

‘Debate’ na
Pstinarjevem skednju

Gobo v Krnskem pogorju ni bil
sam. Tu so bili še Puščavnik, Lapa-
nje, Marjo in drugi domačini iz ob-
soških vasi, ki so si na podoben na-
čin vsaj malce izboljšali skromen
družinski proračun. Gobo je s prijate-
lji v dolino prenašal vse težje tovore
železja, svinca in žice. Da bi prišli
do dobrega železja, so pričeli odpirati
neeksplodirane granate in mine. Delo
je bilo naporno in vse prej kot varno.
Gobo se je v dolino vračal težko oto-
vorjen, utrujen in zaradi nevarnega

dela le redko razpoložen za življenje
v družinski idili. Prevečkrat se je s
prijatelji zatekal na Pstinarjev ske-
denj, kjer je ob ‘kjantah’ modroval
in se tolažil zaradi težkega življenja.
Ob dolgih zimskih večerih ali v de-
ževnih dneh so zvečer legli kar v se-
no, da so lahko že zgodaj zjutraj na-
daljevali z ‘debato’.

Nekega julijskega jutra je na Bo-
togenci odjeknila eksplozija. Gobov
kolega Lapanje je pri odpiranju gra-
nate napravil napako. Naslednji dan
ga je Tonovc v vreči na vlakih odpe-
ljal s Krna. Gobo se je odpravil na
pogreb v dolino Idrijce. Po pripove-
dovanju se je ob odprtem grobu od
kolega poslovil na svojevrsten način.
V grob na krsto ni vrgel peščice ze-
mlje in ni vzel škropilnice s posve-
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možak, razjezil in stopil do župana
(predsednika občine). Predenj je
potisnil potrdilo in jezno pripomnil:
“Signore sindaco, cosa credete, mia
Pepa non mangia potrdila!” (Gospod
župan, kaj mislite, moja Pepa ne jé
potrdil).

^udna so pota …
Leta so opravila svoje. Veliko Go-

bovih prijateljev in zbiralcev vojnih
ostalin so raznesle mine ali granate.
Le malokdo izmed njih je umrl v do-
mači postelji naravne smrti. Gobu pa
je uspelo to, kar je le redkim. Pri od-
piranju nevarnih ostalin ni nikoli na-
pravil napake. No, morda pa le? Če-
prav je vse življenje garal in delal
težka dela, je prišel dan, ko ni več
zmogel in se ni več izplačalo iti z
nahrbtnikom ter vrečo v gozd. Ostal
je doma, brez možnosti za solidno
preživetje s skromno socialno podpo-
ro. Nezadovoljnemu in obnemogle-
mu Gobu so novo domovanje uredili
v domu ostarelih v Podbrdu. Čeprav
so ga večkrat obiskali znanci iz Koba-
rida, je žaloval za svobodo, za Koba-
ridom ... Manjkal mu je pogled na
Krn in Krasji vrh. Počutil se je ujete-
ga, daleč od svojih.

Kmalu se je pridružil svojim prija-
teljem, ki so ljubili svobodo in sovra-
žili vojno, a vendar od nje živeli. Go-
bo je že pred drugo svetovno vojno
zaslutil, da se v svetu pripravlja nova
vojna. Da bi javno izpovedal svoje
mnenje, je rekel: “Canone a mare”
(Topove v morje). Umrl je v Podbrdu,
kjer je tudi pokopan.
Zbral in zapisal: Pavel ^etrti~

T ulc’ lahko hitro in enostav-
no izdelamo. Potrebujemo
primerno debelo jesenovo

palico. Spiralno zarežemo v lubje, da
nastane nekaj centimetrov širok trak.
Palico olupimo in trak zvijemo v ve-
dno tanjše navoje. Vsak navoj pritrdi-
mo s šipkovim trnom, da se ne razvi-
je. ‘Tulc’ je stožčast, v obliki ravnega
roga; spodaj širši, proti vrhu vedno
tanjši. Na sprednjem delu vstavimo
ustnik, ki ga naredimo iz jesenove
mladike. Pripravimo ga kot piščalko;
olupimo in na sprednjem koncu
tanko obrežemo vrhnjo plast,
da ostane samo spodnja
plast, ki vibrira in daje
zvok.

O življenju glasbila
pričajo lepi in grenki
spomini. Na Šentviški pla-
noti so ‘tulce’ uporabljali
fantje, ko so ob šrangi ča-
kali svate in od ženina zahte-
vali odkupnino za nevesto. Razposa-
jeno so pihali v ‘tulce’, dokler ni pla-
čal, kolikor so zahtevali. Zgodilo se

Lepi in grenki spomini na ‘tulc’
‘Tulc’ je preprosto ljudsko glasbilo, trobilo, ki so ga izdelovali pastirji. Njegov izvor se`e dale~ v
preteklost. Bil je razli~no velik; ~im ve~ji je bil, tem mo~neje in glasneje je tulil. Od tod tudi ime
‘tulc’ (na Kobari{kem mu pravijo ‘prda’).

je, da vaščan Laharnar, ki je pripeljal
nevesto s Prapetna, ni hotel plačati od-
kupnine. Fantje se niso vdali; spre-
mljali so svatbeni sprevod vse do vasi
ter trobili, da se je razlegalo daleč na-
okoli.

‘Tulc’ so poznali tudi na Liv-
ku. Po pripovedovanju ga
je proti koncu 19.
stoletja upora-
bljal liv-

š k i
župan.

Z njim je v
zgodnjih jutra-

njih urah klical svo-
je dolžnike na dnino, po

domače na ‘zarnado’. Njego-
vi upniki, ki so z delom odplačevali
dolg, so temu rekli ‘gremo na tlako’.
Župan je bil najbogatejši kmet v vasi,

‘
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gostilničar, trgovec
in trafikant na
Avsah. V
letih,

ko so
polja sla-

bo rodila in
zaslužka ni bi-

lo, so mali kmetje
hodili k njemu kupo-

vat najnujnejša živila ‘na
up’. Ko je bilo največ dela,

ob košnji, jih je poklical. Ven-
dar le ob lepem vremenu; ko je

deževalo, jih je poslal domov. Ljudje
so trpeli dvojno škodo; svojega sena
niso mogli pravočasno spraviti in rev-
ščina je bila vsak dan večja. Komaj
so zredili prašiča, že so ga morali od-
dati, da so poplačali dolg. Potem pa
so zopet hodili kupovat na up. Dolga
se niso in niso mogli rešiti. In ‘tulc’
jih je zopet poklical k delu.

Povzetek ~lanka Marije Rutar Ljudsko glas-
bilo ’tulc’, objavljenega v knjigi Tolminska
je pesem, pripravila Mateja Kutin.
Foto: Karla Kofol

USPEHI MLADEGA PIANISTA
Kobarid – V za~etku junija je pote-
kal zaklju~ni koncert Marka Kanal-
ca, nadarjenega pianista, doma iz
Dre‘ni{kih Raven. Osnovno {olo
zaklju~uje z uspehi na vseh podro-
~jih, {e posebej na glasbenem. Je-
seni bo {tudij klavirja in orgel nada-
ljeval na umetni{ki gimnaziji.

Marko je ‘e kot majhen otrok kazal
glasbeno nadarjenost. Z glasbeno
govorico ga je prvi seznanil u~itelj
glasbe Aleksander Gradinac.
Kmalu je prepoznal njegove sposo-
bnosti in z elektronske klaviature sta
pre{la na klavir. Eno leto je vadil pri
Martini Volari~-Raku{~ek, potem
pa nadaljeval na glasbeni {oli pri
Tatjani Cimpri~.

@e pri desetih letih je zastopal Glas-

beno {olo Tolmin na sre~anju
glasbenih {ol Primorske v Idriji in
pustil lep vtis. Z regijskega tekmo-
vanja pianistov v Kopru je leta 2000
prinesel zlato priznanje. Kasneje je
sodeloval na tekmovanju v Postojni
(2001) in Novi Gorici (2003) ter
prejel srebrni priznanji. Najve~ji
uspeh pa je dosegel letos spomladi.
Na regijskem tekmovanju v Kopru je
ponovno prejel zlato priznanje. S
tem se je uvrstil na dr‘avno
tekmovanje, kjer je dosegel izjemen
uspeh: zlato plaketo in tretjo
nagrado.

Mateja Kutin

PIANIST MARKO KANALEC JE Z DR@AV-
NEGA TEKMOVANJA PRINESEL ZLATO
PLAKETO IN TRETJO NAGRADO. Foto: ar-
hiv Glasbene {ole
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Otroci v

novinarskih vrstah
Mnoge osnovne šole vsako leto iz-

dajo svoje glasilo, v katerem pred-
stavijo dogajanje prek leta, svoje do-
sežke in literarna dela. Nekatera so
posvečena njihovim raziskovalnim
nalogam.

Basni in
razlagalne pripovedke

OŠ Tolmin sicer nima svojega gla-
sila, vendar pa so v tem šolskem letu
učenci 7.a in 7.b razreda izdali Basni
in razlagalne pripovedke. Ko so nam-
reč obravnavali to temo pri pouku, so
se tudi sami preizkusili v pisanju.
Plod njihove domišljije je zbran v gla-
silu. Med drugim lahko preberemo,
kako je nastala Bučenica, zakaj je
gozd zelen in kako je Kredarica dobi-
la ime.

Glasilo O[
Simona Gregor~i~a

Izhajanje glasila OŠ Kobarid seže
v leta pred 1980. Vsako leto izdajo
eno, izjemoma dve tematsko obarva-
ni številki. V preteklosti so raziskovali
domačo okolico, zadnja leta pa po-
membne domačine.

Letos so ob slovenskem kulturnem
prazniku izdali glasilo, ki so ga po-
svetili Cirilu Kosmaču. V njem so
zbrana literarna poustvarjanja učen-
cev sedmih razredov, ki so nastala po
obisku pisateljeve domačije.

Kotar~ek
Ob 20. obletnici potresa so učenci

Podružnične OŠ Breginj skupaj s
svojimi učiteljicami izdali prvo gla-
silo, ki so ga poimenovali Kotarček.
Od takrat izide vsako leto. V njem pred-

stavijo celoletno dogajanje na šoli in
v Breginjskem kotu. Poleg Kotarčka iz-
dajajo tudi tematska brošure, v katerih
so predstavljene raziskovalne naloge.

Rdeča nit letošnjega glasila je dedi-
ščina, ki je bila tudi tema oktobrskega
srečanja Radi bi vam rekli hvala. V
Kotarčku smo lahko prebrali, kaj vse
se je dogajalo v tem letu, kdo jih je
obiskal in kam so se sami odpravili.

Mi{elovka
Mišelovka, glasilo OŠ Most na

Soči, je naslednica Naših črtic. Ime je
dobila ob 40. obletnici izhajanja. Ker
je železnodobna miška logotip njiho-
ve šole in ker se v mišelovko vse ulovi,
so glasilu nadeli tako ime. Njihov mo-
to je namreč, da se vanjo ujame vse
dogajanje na matični in podružnič-
nih šolah. Izide večkrat letno.

Nagrada za trud ustvarjalcev njiho-

vega glasila so priznanja in pohvale,
ki jim jih je podelilo uredništvo Pila.
Predstavljeni pa so bili tudi v reviji
Otrok in družina.

In kaj vse lahko najdemo v letošnji
dvojni številki? Mladi nas popeljejo v
svoj svet, dogajanje v šoli, izlete, špor-
tne in naravoslovne dneve, šolo v na-
ravi, prostočasne aktivnosti, potova-
nja in še marsikaj zanimivega nam
odkrijejo. Predstavljeni so dosežki
učencev na različnih področjih.

Podmel{ke smrkarije
Podružnična OŠ Podmelec vsako

leto izda vsaj eno številko Podmelških
smrkarij. Prvo glasilo, ki je izšlo v šol-
skem letu 1990/91, je opisovalo doga-
janje v šoli, objavljeni pa so bili tudi
literarni prispevki učencev. Sledil je
nekajletni premor, od leta 1996/97 pa
glasilo izhaja vsako leto. V njem pred-

“^EZ LIETO ’N DAN, SMO
PR[L’ SPIEK NE PLAN”
Novo mesto – Konec maja je pote-
kalo Sre~anje izbranih otro{kih folk-
lornih skupin Slovenije, ki so v zad-
njem letu ustvarile nov in inovativen
program. Med njimi se je predsta-
vila tudi dre‘ni{ka skupina Pastirci
izpod Krna, ki je pred tem nastopila
na obmo~nem sre~anju v Bovcu in
medobmo~nem v Kopru. Na obmo-
~nih sre~anjih po Sloveniji je nasto-
pilo prek 200 otro{kih folklornih
skupin, za dr‘avno sre~anje pa jih
je bilo izbranih devet.

Pastirci izpod Krna so folklorna sku-
pina Podru‘ni~ne {ole Dre‘nica.
Kot nam je povedala njihova vodja
Rina Berginc, so se letos na teh
sre~anjih predstavili tretji~, tokrat s
pustnim obi~ajem. Otroci se namre~

pusta {e posebej veselijo. Po vzoru
fantov, ki ohranjajo tradicijo pusto-
vanja na Dre‘ni{kem, se tudi sami
dogovorijo in pripravijo ‘e nekaj
sobot prej ’ta mal’ pust. Med letom
se pogosto radi igrajo ’za pusta’.

To je bilo tudi vodilo pri postavitvi
odrske igrice, ki so jo naslovili ^ez
lieto ’n dan, smo pr{l’ spiek ne plan
(^ez leto in dan, smo pri{li spet na
plan). Ob pesmi so se otroci zbrali
in se pogovarjali o te`ko pri~akova-
nem pustu. Dogovorili so se, da se
bodo igrali ’za pusta’. Poiskali so
pustne maske, klobuke, zvonce,
nogavice s pepelom ... in se na{emili.
Manjkala sta glasba in ples. Poklicali
so godca. Pod vodstvom ’tistega, ki
vozi’ so se postavili v pustni spevod
in hodili v ritmu pustne kora~nice.
Mateja Kutin

PASTIRCI IZPOD KRNA so se predstavili na Sre~anju otro{kih folklornih skupin Slovenije.
Foto: J.E.
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stavijo projekt, ki ga v tekočem letu
izvajajo. Letošnje so podnaslovili Po-
tujemo. Učenci so ‘potovali’ skupaj s
svojimi sopotnicami, učiteljicami, ra-
ziskovali in ustvarjali.

Podmelške smrkarije so na nateča-
ju revije Ciciban prejele pohvale in
priznanja, uredništvo Pila pa jim je
podelilo priznanje za likovno podobo.

Planotar~ek
V šolskem letu 1981/82 je Podru-

žnična OŠ Šentviška Gora začela iz-
dajati glasilo Planotarček. Od 22 gla-
sil, ki so do sedaj izšla, so bila štiri te-
matsko obarvana, druga pa prikazu-
jejo utrip življenja med šolskim letom,
doživetja učencev v besedi in risbi. V
letošnjem glasilu so predstavili pro-
jekt Igre in igrače nekoč in danes, o
katerem smo podrobneje pisali v

aprilski številki EPI-centra. V prilogi
Taček pa so ustvarjali učenci in otro-
ci, ki obiskujejo vrtec.

Glasila pošiljajo tudi na Pilove in
Cicibanove natečaje za šolska glasila,
kjer je bil trud mentoric ter učencev
večkrat nagrajen s pohvalami in pri-
znanjem. Največ pa jim pomeni ob-
činsko priznanje iz leta 1996.

Po {trukljih je
di{alo samo za praznike

Sredi prejšnjega desetletja je tudi
Podružnična OŠ Drežnica začela
izdajati enkrat letno svoje glasilo. Vsa
so tematsko obarvana, vezana na
projekt, ki ga v posameznem šolskem
letu izdelajo. Vse njihovo delo je bilo
vključeno tudi v projekt Dediščina Ko-
bariške, ki ga je OŠ Kobarid prijavila
na razpis Fordovega sklada in dobila

zanj drugo nagrado.
Letos so učenci raziskovali, kakšno

hrano so jedli njihovi predniki, spo-
znavali stare prehrambene navade v
zimskem, še posebej pustnem času. V
brošuri so zbirali stare recepte, ki so
jim jih povedale njihove mame in
babice.

[olar~ek izpod ^rne prsti
Glasilo Osnovne šole Podbrdo,

Šolarček izpod Črne prsti, je prvič iz-
šlo že v šolskem letu 1963/64. V njem
so bili zbrani prispevki učencev. V de-
vetdesetih letih so izhajala tematsko
obarvana glasila.

Zadnja leta konec marca izide Šo-
larček izpod Črne prsti, ki ga ustvarijo
učenci skupaj z dvema mentorjema.
V njem predstavijo dogajanje na šoli,
pa tudi tiste za šolarje najbolj zanimi-

Ba{ka grapa in
[entvi{ka planota

Dve leti po izidu Pohodniških poti
na Tolminskem je pred nami nov vo-
dnik Stojana Kende. V njem pred-
stavlja sprehajalne poti, planinske
izlete in zahtevne planinske poti v
Baški grapi, po gorah, ki se vzpenjajo
nad njo, ter po Šentviški planoti. Na-
menjen je vsem, ki želijo spoznati na-
ravne, zgodovinske in kulturne zani-
mivosti teh krajev. Opisane poti lahko
prehodimo v celoti, jih skrajšamo ali
pa povežemo med seboj. Vodnik je
opremljen s karto, vendar je priporo-
čljivo na izlet vzeti dodatno, v večjem
merilu.

Avtor je vsako pot predstavil z izho-
diščem, dolžino in zahtevnostjo, z
znamenitostmi, ki jih ob njej sreča-
mo, in z opisom. Pri nekaterih je opi-
sanih več možnih dostopov oziroma
sestopov. V Baški grapi in gorah nad

njo je predstavljenih 16 poti (ena spre-
hajalna, devet nezahtevnih, dve ne-
zahtevni/zahtevni in štiri zahtevne).
Na Šentviški planoti lahko izbiramo

med šestimi potmi (eno sprehajalno,
štirimi nezahtevnimi in eno neza-
htevno/zahtevno). Vodnik vsebuje
kratek opis Baške grape in Šentviške
planote. Na koncu je navedena dodat-
na literatura, ki nam jo avtor priporo-
ča pri raziskovanju omenjenega ob-
močja. Podrobnejše informacije lahko
dobimo v Tolminskem muzeju, pri
turističnih in planinskih društvih, na
LTO Sotočje, predvsem pa pri prija-
znih domačinih.

Ena izmed opisanih poti v Baški
grapi je tudi sprehajalna pot ob poto-
ku Driselpoh, ki “izvira pod južnim
pobočjem Črne prsti in se izliva v re-
ko Bačo. Ime je nastalo v času tirol-
ske kolonizacije. Zgornji, težko do-
stopen predel, je grapa z mnogimi
manjšimi koriti in slapovi. Osrednji
del se med strmimi bregovi razširi.
Tu stoji edina domačija. Tik pred izli-
vom v reko Bačo je potok izdolbel
200 m dolga, ozka in zavita korita.

Grapa je zanimiva tudi po geološki
plati. Vstop v grapo je bil do nedav-
nega mogoč le v sušnem obdobju
(potok je poplavljal), sedaj je tesen
toliko razširjena, da je možen dostop
s prevoznim sredstvom.”

AVTOR: Stojan Kenda. NASLOV:
Ba{ka grapa in [entvi{ka planota.
Pohodni{ke poti. KRAJ IN LETO
IZDAJE: Tolmin 2004. FORMAT: 12,5
x 21 cm. [TEVILO STRANI: 106.

Na drugem bregu
Jože Štucin je v letošnjem letu iz-

dal osmo pesniško zbirko, ki jo je na-
slovil Na drugem bregu. V njej je zbral
prek 60 pesmi, ki jih, kot je v spremni
besedi zapisal Marko Kravos, doživ-
ljamo kot trdo kamenino. Štucin ni
‘mehak’ pesnik. Trdost se kaže kot
njegova zvestoba domačemu okolju in
lastni biti ter kot strogost pri ubesedo-
valnih postopkih. Rezultat je krhkost

ve stvari, kot so športni dnevi, počit-
nice in šola v naravi. Naj kot zanimi-
vost povemo tudi to, da je od vseh to
glasilo edino, ki je delno tudi v an-
gleškem jeziku.

V trebu{kih grapah
Podružnična OŠ Dolenja Trebuša

skupaj z vrtcem izdaja glasilo V trebu-
ških grapah. Prvič je izšlo pred deveti-
mi leti in je vedno tematsko obarvano.

Letošnja tema je bila Šola nekoč –
šola danes. Učenci so zbrali šolske
spomine svojih babic ter dedkov, pri-
merjali so, kako je bilo nekoč v šoli in
kako je danes. Iz kronike so povzeli
podatke o razvoju šolstva v Dolenji
Trebuši, o pomembnih dogodkih in
razvoju industrije. V projekt so bili
vključeni tudi otroci, ki obiskujejo
vrtec. 
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in ranljivost pesniškega osebka ter
izrazna izbrušenost, zgnetenost in
eliptičnost.

Pesmi so strnjene v deset do 20 ver-
zov. Iz njih veje domačnost, ki se kaže
skozi teme: rodna pokrajina, reka,
rastlinje in ljudje, vsakdanja čustva,
stiske in dvomi. Kozmična prosojnost
se prikazuje kot ozadje človekovi bi-
vanjski danosti.

Peskanje

Valjava se po mivki.
Smeh je še mlad
in Soča ledena.

Dve koži na
Zemljini koži. Pesek
in sonce, voda in poljub.

Zajamem te s srcem.
Velike besede postanejo
plaha dejanja.

Oj,
iščoč toplino
se zlivam z obalo.
In sva spet na začetku.

NASLOV: Na drugem bregu. AVTOR:
Jo`e [tucin. KRAJ IN LETO IZDAJE:
Koper 2004. FORMAT: 14 x 21 cm.
[TEVILO STRANI: 74.

Zgoraj
V zbirki Pot v Štrklepce, ki jo je v

letošnjem letu začelo izdajati Kultur-
no društvo Literarni klub Tolmin, je
izšla pesniška zbirka Zgoraj, s pod-
naslovom 30 haiku korakov. Je se-
dma zbirka Jožeta Štucina. Avtor je
haikuje razdelil v tri sklope: Popoto-
vanje, Od Ježe do Rombona in Nazaj

navzgor. Kot že naslovi povedo, se je
v njih sprehajal po naših gorah.

Svilene trave
Mehčajo objem neba.
Pot je vetrovna.

Vrh nad Škrbino

NASLOV: Zgoraj. AVTOR: Jo`e [tucin.
KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin 2004.
FORMAT: 13 x 20 cm. [TEVILO STRA-
NI: 47.

Paradana Strasse
Druga knjiga, ki je izšla v zbirki Pot

v Štrklepce, je pesniška zbirka Para-
dana Strasse, Zgodba o Jonu in Tini.
Gre za pesniški prvenec Lucijana
Lavrenčiča. Zgodbo o Jonu in Tini,
ki zajema večji del zbirke, je avtor po-
vedal na drugačen način, skozi hai-
kuje.

Roka drži roko.
Tekoča voda med slapovi Sopot-
nice.
(iz Zgodbe o Jonu in Tini)

NASLOV: Paradana Strasse. AVTOR:
Lucijan Lavren~i~. KRAJ IN LETO
IZDAJE: Tolmin 2004. FORMAT: 13 x
20 cm.

Veter
V letošnjem šolskem letu so na

Osnovni šoli (OŠ) Tolmin pripravili
projekt s tematskim naslovom Veter
zaniha. Kot prvi v Sloveniji, mogoče
tudi širše, so razpisali natečaj za hai-
ku poezijo, ki je sicer v svetu zelo pri-
ljubljena literarna zvrst. Haiku priha-
ja iz Japonske; gre pa za impresioni-

stično pesem zelo kratke ‘sape’, saj
obsega, če je pisana po strogih meri-
lih, le tri vrstice in vsega skupaj 17 zlo-
gov. Kljub tej strnjenosti in navidezni
enostavnosti, je potrebno v tako maj-
hno ‘posodo’ izliti veliko svoje duše,
vtisov iz narave, občutkov, razpolo-
ženj …

Delo so zastavili zelo na široko. K
sodelovanju so uspeli pritegniti prek
dvajset osnovnih šol iz vse Slovenije,
rezultat pa je lično oblikovana zbirka
(za podobo zbornika, ki je tretja knji-
ga zbirke Pot v Štrklepce, je poskrbel
likovni pedagog Lucijan Lavrenčič),
v kateri so objavljena dela prek 120
učencev. 27. maja se je na predstavitvi
zbralo okrog 80 avtorjev, ki so po krat-
kem programu in prejetju avtorskih
izvodov obiskali še Tolminska korita.
Lep ‘haiku’ dan so pomagali pripra-
viti še šolski knjižničarki Alenka Kra-
gelj in Denis Šuler-Rutar, Dolores
Bončina, ki je poskrbela, da je dogo-
dek zabeležila s fotografskim apara-

tom, Mirjam Humar, ki je z učenci
pripravila kratek program v Tolmin-
skih koritih, in pobudnik ter nosilec
projekta Jože Štucin. Ob tej priložno-
sti je Lucijan Lavrenčič pripravil tudi
pregledno razstavo likovnih del, ki so
jih na šolah ustvarili v okviru proje-
kta, nekatere med njimi pa krasijo tu-
di zbornik. Ker je izvirna ideja zelo
lepo uspela, so si na tolminski šoli že
zadali nalogo, da v naslednjem letu z
natečajem nadaljujejo, tematsko pa
se bodo omejili na element vode. Za
pokušino si preberimo še haiku učen-
ca Saša Kovačiča iz 5. b OŠ Tolmin,
ki je trenutek pred nastopom jeseni
takole upesnil:

Dolge vrste listov
čakajo na polet
v širni svet.

NASLOV: Veter. AVTOR: osnovno{olci.
KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin 2004.
FORMAT: 13 x 20 cm.

Jo`e [tucin, glasbeni pedagog
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POZIV K ODDAJI VLOG

Na podlagi 7. ~lena Pravilnika o finan-
~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj
malega gospodarstva in turizma ter
vzpodbujanje projektov inovacij v ob~ini
Bovec (UG {t. 7/04) Ob~ina Bovec pozi-
va vse upravi~ence do sredstev po ukre-
pih 2. A (1 – 6) k oddaji vlog za:
2.1 nakup, urejanje in opremljanje ze-
mlji{~ za poslovne namene vklju~no s
pridobivanjem projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
2.2 nakup, graditev, adaptacijo poslov-
nih prostorov,
2.3 nakup opreme – osnovnih sredstev,
2.4 posodobitev obstoje~ih proizvodnih
in storitvenih kapacitet,
2.5 uvajanje novih proizvodnih in stori-
tvenih kapacitet,
2.6 stro{ke nematerialnih investicij (na-
kup patentov, licenc, know-how, nepa-
tentirano tehni~no znanje).
Pogoji za sofinanciranje: Na javni po-
ziv se lahko prijavijo subjekti iz 4. ~lena
Pravilnika. Sredstva se dodeljujejo pro-
silcem, ki izpolnjujejo najmanj dva od
kriterijev iz 8. ~lena Pravilnika. Upravi~e-
ne stro{ke teh ukrepov se sofinancira
le, ~e investicija ne presega vrednosti 2
mio SIT (z DDV). Nepovratna sredstva
se dodeljuje izklju~no po izvedeni nalo‘-
bi/storitvi. Investicija se mora ohraniti v
ob~ini vsaj 5 let po njenem zaklju~ku.
Obvezna dokumentacija vloge je navede-
na v Pogojih za sofinanciranje pri ukre-
pih 2.A (2.1 – 2.7) v 11. ~lenu Pravilnika.
Vi{ina sofinanciranja: Dodeli se do 15 %
upravi~enih stro{kov za majhna podje-
tja, samostojne podjetnike posamez-
nike in sobodajalce ter do 7,5 % upravi-
~enih stro{kov za srednja podjetja.
Upravi~eni stro{ki so stro{ki upravi-
~enih namenov. Med upravi~ene stro-
{ke ne morejo spadati izdatki za nakup
transportnih sredstev in opreme.
Vi{ina sredstev za te ukrepe v letu 2004
je 1.000.000 SIT.
Naslov in rok vlo‘itve vlog: Vloge z
zahtevano dokumentacijo se zbira vsak
mesec do zadnjega dne v mesecu, pr-
vi~ do 31. 8. 2004, in se jih nato obrav-
nava po dospelosti do porabe sredstev
po 9. ~lenu Pravilnika. Nepopolne vloge
se zavr‘e. Vlogo je treba dostaviti ose-
bno ali poslati priporo~eno na naslov:
Ob~ina Bovec, Trg golobarskih ‘rtev 8,
5230 Bovec in jo ozna~iti: “Vloga na
javni poziv – malo gospodarstvo”.

Danijel Krivec, ‘upan Ob~ine Bovec

Na podlagi 7. ~lena Pravilnika o finan-
~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj
malega gospodarstva in turizma ter vzpod-
bujanje projektov inovacij v ob~ini Bo-
vec (UG {t. 7/04) Ob~ina Bovec objavlja
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje od-
piranja novih zaposlitev (ukrep 2.8)
Namen ukrepa: Vzpodbujanje odpira-
nja novih zaposlitev
Pogoji sofinanciranja: Upravi~enci do
kori{~enja tega ukrepa so navedeni v
4. ~lenu Pravilnika. Novo zaposlitev/
samozaposlitev se dokazuje z obraz-
cem potrdila o prijavi za pokojninsko in
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje
(M1, M2). Novo odprte zaposlitve in sa-
mozaposlitve morajo obstajati vsaj 5 let
po prejeti pomo~i za ta namen. Izpol-
njevanje kriterija novih zaposlitev se
ugotavlja na podlagi dodatnih zaposlitev

v podjetju v primerjavi s povpre~jem pre-
teklih 12 mesecev. Sredstva se dodelju-
jejo prosilcem, ki izpolnjujejo najmanj
dva od kriterijev iz 8. ~lena Pravilnika.
Prednostni kriteriji: Poleg dolo~b iz 8.
~lena Pravilnika se nepovratna sredstva
prednostno dodeljujejo za zaposlitev
oseb s stalnim bivali{~em na obmo~ju
ob~ine Bovec ter za zaposlovanje viso-
ko kvalificiranega kadra.
Vi{ina sofinanciranja: Nepovratna
vzpodbuda se lahko dodeli v vi{ini do
15 % stro{kov bruto pla~ za dveletno
obdobje za ustrezno tarifno skupino.
Upravi~eni stro{ki so stro{ki bruto pla~
ustrezne tarifne skupine novozaposle-
nega oz. samozaposlenega.
Vi{ina sredstev za ta ukrep v letu 2004
je 300.000 SIT.
Posebni pogoji: Medsebojne pravice
in obveznosti koristnika sredstev in Ob-
~ine Bovec se uredijo s pogodbo.
Naslov in rok vlo‘itve vlog: Vloge z za-
htevano dokumentacijo se zbira do 29.
10. 2004 do 12.00. Po izteku roka jih
obravnava imenovana komisija v skladu
z 9. ~lenom Pravilnika. Vlogo je treba do-
staviti osebno ali poslati priporo~eno v
zaprti kuverti na naslov: Ob~ina Bovec,
Trg golobarskih ‘rtev 8, 5230 Bovec in
jo ozna~iti: “Vloga na javni razpis – za-
poslovanje” s pripisom NE ODPIRAJ!.

Danijel Krivec, ‘upan Ob~ine Bovec

Na podlagi 7. ~lena Pravilnika o finan-
~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj
malega gospodarstva in turizma ter vzpod-
bujanje projektov inovacij v ob~ini Bo-
vec (UG {t. 7/04) Ob~ina Bovec objavlja
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje
strokovnega izobra‘evanja in uspo-
sabljanja (ukrep 2.10)
Namen ukrepa: Vzpodbujanje strokov-
nega izobra‘evanja in usposabljanja za
pridobitev strokovnih znanj po verifici-
ranih programih ter pridobivanje teoreti-
~nega in prakti~nega znanja, uporablji-
vega na sedanjem oziroma prihodnjem
delovnem mestu zaposlenega v podje-
tju, ki je koristnik pomo~i oziroma nosi-
lec dejavnosti.
Pogoji: Upravi~enci do oddaje vloge za
ta ukrep so navedeni v 4. ~lenu Pravil-
nika. V vlogi je obvezna navedba udele-
‘encev ter programov izobra‘evanja in
usposabljanja.
Obvezni kriteriji: po 8. ~lenu Pravilnika,
in sicer: 1. prosilci morajo vlagati v stro-
kovno izobra‘evanje in usposabljanje,
2. prosilci morajo vlagati v dvig kvalitete
proizvodov in storitev.
Vi{ina sofinanciranja: Vzpodbudo se
dodeli v vi{ini do 30 % upravi~enih stro{-
kov. Ob~ina bo subvencionirala {olnine
oziroma kotizacije ter s tem povezane
potne stro{ke kandidatom, ki so lahko
‘e vpisani v izobra‘evalni program, za
teko~e leto.
Upravi~eni stro{ki: kotizacija, {olnina,
potni stro{ki.

Vi{ina sredstev za ta ukrep v letu 2004
je 500.000 SIT.
Posebni pogoji: Medsebojne pravice
in obveznosti koristnika sredstev in
Ob~ine Bovec se uredijo s pogodbo. V
primeru, da prejemnik namenskih sred-
stev ne izkoristi do konca prora~unske-
ga leta, za katerega so mu dodeljena,
izgubi pravico do njihovega kori{~enja.
Naslov in rok vlo‘itve vlog: Vloge z
zahtevano dokumentacijo se zbira do
29. 10. 2004 do 12.00. Po izteku roka
jih obravnava imenovana komisija v
skladu z 9. ~lenom Pravilnika. Vlogo je
treba dostaviti osebno ali poslati pripo-
ro~eno v zaprti kuverti na naslov: Ob~i-
na Bovec, Trg golobarskih ‘rtev 8, 5230
Bovec in jo ozna~iti: “Vloga na javni
razpis – izobra‘evanje” s pripisom NE
ODPIRAJ!.

Danijel Krivec, ‘upan Ob~ine Bovec

POZIV K ODDAJI VLOG

Na podlagi 7. ~lena Pravilnika o finan-
~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj
malega gospodarstva in turizma ter
vzpodbujanje projektov inovacij v ob~ini
Bovec (UG {t. 7/04) Ob~ina Bovec po-
ziva vse upravi~ence do sredstev k od-
daji vlog za promocijo izdelkov in sto-
ritev (ukrep 2.12)
Namen ukrepa: Nepovratne vzpodbu-
de se namenijo za sodelovanje podjetij
in podjetnikov, vklju~no s turisti~nimi
ponudniki, na sejmih doma in v tujini,
da se predstavijo potencialnim kupcem
z izdelki in storitvami.
Pogoji: Osnovni pogoji so navedeni v
4. ~lenu Pravilnika. Podlaga za upravi-
~enost stro{kov sta predlo‘en ra~un o
pla~ilu najema oz. zakupa, ra~un o pla-
~ilu stro{kov promocijskega materiala
in izdelkov ter obratovalni ~as sejma.
Obvezni kriteriji: po 8. ~lenu tega
pravilnika, in sicer: 1. prosilci morajo vla-
gati v dejavnosti, ki se ukvarjajo s proiz-
vodnjo, turizmom in storitvami proizvod-
nega zna~aja, 2. prosilci morajo vlagati
v dejavnosti oziroma programe, ki so
energetsko var~ni in ne onesna‘ujejo
okolja, 3. prosilci morajo vlagati v pro-
mocijo izdelkov in storitev.
Vi{ina sofinanciranja: do 200.000 SIT
za izvedeno aktivnost na upravi~enca
na leto v Sloveniji ali tujini, vendar najve~
do 50 % upravi~enih stro{kov.
Upravi~eni stro{ki: stro{ki najetja, po-
stavitve in delovanja stojnice, stro{ki
promocijskega materiala in izdelkov ter
potni stro{ki aktivnih udele‘encev pri
prvi udele‘bi na dolo~enem sejmu.
Vi{ina sredstev za ta ukrep v letu 2004
je 200.000 SIT.
Naslov in rok vlo‘itve vlog: Vloge z
zahtevano dokumentacijo se zbira vsak
mesec do zadnjega dne v mesecu,
prvi~ do 31. 8. 2004 in se jih nato obrav-
nava po dospelosti do porabe sredstev
po 9. ~lenu Pravilnika. Nepopolne vloge
se zavr‘e. Vlogo je treba dostaviti ose-
bno ali poslati priporo~eno na naslov:

Ob~ina Bovec, Trg golobarskih ‘rtev 8,
5230 Bovec in jo ozna~iti: “Vloga na
javni poziv – promocija”.

Danijel Krivec, ‘upan Ob~ine Bovec

POZIV K ODDAJI VLOG

Na podlagi 7. ~lena Pravilnika o finan-
~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj
malega gospodarstva in turizma ter
vzpodbujanje projektov inovacij v ob~ini
Bovec (UG {t. 7/04) Ob~ina Bovec
poziva vse upravi~ence do sredstev k
oddaji vlog za izgradnjo/izdelavo in
tr‘enje turisti~ne infrastrukture/pro-
gramov ter s turizmom povezane pro-
izvodnje in obrti (ukrep 3.2)
Namen ukrepa: Vzpodbujanje in po-
spe{evanje izgradnje/izdelave in tr‘enja
vseh vrst turisti~ne infrastrukture/progra-
mov, s ~imer se izpopolnjuje, izdeluje
ter zaokro‘uje turisti~na ponudba na
na~in, ki gostom omogo~a kvalitetno in
pestro bivanje na Bov{kem, turisti~nim
ponudnikom konkuren~nost ponudbe,
s tem pa ustvarja posredno vi{jo doda-
no vrednost ter pove~ano zasedenost
kapacitet.
Pogoji: Osnovni pogoji so navedeni v
4. ~lenu Pravilnika posebej za ukrep 3.2
– investitorji v turisti~no infrastrukturo/
programe ter s turizmom povezano pro-
izvodnjo in obrt na obmo~ju ob~ine Bo-
vec. Upravi~eni stro{ki investicije (vklju-
~no z DDV) morajo presegati 2 mio SIT.
Podlaga je ‘e izvedena zgoraj navedena
nalo‘ba/storitev, od katere Ob~ina Bo-
vec investitorju subvencionira protivred-
nost davka na dodano vrednost za upra-
vi~ene stro{ke. Obvezna dokumentacija
vloge je navedena v Pogojih za sofinanci-
ranje pri ukrepu 3.2 v 11. ~lenu Pravilnika.
Obvezni kriteriji: po 8. ~lenu tega pra-
vilnika, in sicer: 1. prosilci morajo vlagati
v dejavnosti oziroma programe, ki so
energetsko var~ni in ne onesna‘ujejo
okolja, 2. prosilci morajo vlagati v dvig
kvalitete proizvodov in storitev, 3. prosil-
ci morajo vlagati v promocijo izdelkov
in storitev.
Vi{ina sofinanciranja: protivrednost
pla~anega davka na dodano vrednost
za upravi~ene stro{ke projekta.
Upravi~eni stro{ki: stro{ki nalo‘be/
storitve v projekt turisti~ne infrastrukture/
programa ter s turizmom povezane pro-
izvodnje in obrti na obmo~ju ob~ine Bo-
vec.
Vi{ina sredstev za ta ukrep v letu 2004
je 500.000 SIT.
Naslov in rok vlo‘itve vlog: Vloge z
zahtevano dokumentacijo se zbira vsak
mesec do zadnjega dne v mesecu, pr-
vi~ do 31. 8. 2004 in se jih nato ob-
ravnava po dospelosti do porabe sred-
stev po 9. ~lenu Pravilnika. Nepopolne
vloge se zavr‘e. Vlogo je treba dostaviti
osebno ali poslati priporo~eno na na-
slov: Ob~ina Bovec, Trg golobarskih
‘rtev 8, 5230 Bovec in jo ozna~iti: “Vlo-
ga na javni poziv – turizem”.

Danijel Krivec, ‘upan Ob~ine Bovec

Informacije o namenih, upravi~encih, instrumentih, pogojih, na~inih, kriterijih oziroma merilih ter postopkih
za vse razpisane javne pozive in razpise so navedene v Pravilniku o finan~nih intervencijah za ohranjanje
in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vpodbujanje projektov inovacij v ob~ini Bovec (UG {t. 7/04),
kjer so podani vsi podatki v zvezi s sprejetimi ukrepi. Pravilnik lahko prejmete v elektronski obliki tako, da

ga naro~ite po e-po{ti: obcina.turizem@bovec.si. Osnovni obrazci za vse vloge so na voljo na Ob~ini
Bovec, Trg golobarskih ‘rtev 8, 5230 Bovec. Kontaktna telefonska {tevilka: 05/ 38-41-911 (Cecilija Ostan).
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Prodajno servisni center Tolmin, d.o.o., Poljubinj 89 f

PE Tolmin: 05 38 00 026, 031 379 832

CENTER RABLJENIH VOZIL

d.o.o. Tolmin

R TWINGO 1,2 1999 980.000,00 SIT

R CLIO 1,2 16V/3V 2001 1.350.000,00 SIT

R SCENIC 1,6 1998 1.490.000,00 SIT

R KANGOO 4X4 2001 2.150.000,00 SIT

OPEL ASTRA KARAVAN 1,7 DTI 2002 2.590.000,00 SIT

R MEGANE 1,6 16V 110 KM 2003 3.150.000,00 SIT

VW GOLF 1,9 TDI 2002 3.300.000,00 SIT

R MEGANE 1,9 DCI 120 KM 2003 3.490.000,00 SIT

VW PASSAT 1,9 TDI LIM. 2002 3.990.000,00 SIT

R LAGUNA 1,9 DCI 2003 4.080.000,00 SIT

VW PASSAT 1,9 TDI VAR. 2002 4.200.000,00 SIT

MO@NOST FINANCIRANJA NA POLO@NICE ALI
UGODEN KREDIT. VSA VOZILA Z GARANCIJO.

Utrinki

NOV INFORMACIJSKI CENTER
Kobarid – V petek, 9. julija, je Lo-
kalna turisti~na organizacija (LTO)
Soto~je v pritli~ju hi{e Fundacije
Poti miru v Poso~ju odprla Turisti-
~no informacijski center (TIC). Gre
za veliko, dolgo pri~akovano pridobi-
tev za celotno obmo~je, za turisti~ne
ponudnike in {e posebej za turiste.

LTO je ‘e dolgo na~rtovala tak center
v Kobaridu, vendar se je pri iskanju
re{itve vedno ustavilo pri neurejenem
financiranju s strani Ob~ine Kobarid.
Pred kratkim je Fundacija Poti miru
v Poso~ju velikodu{no ponudila pro-
stor in osebje v svoji hi{i na Gregor~i-
~evi 8 (zraven Kobari{kega muzeja),
kar so na LTO-ju z veseljem sprejeli.
In kjer je volja, je tudi mo~. V rekord-
nem ~asu so opremili prostor in
odprli TIC. V njem bodo lahko turisti
na{li promocijska gradiva, kupili
razglednice in zemljevide ali pa zgolj
poiskali informacije, ki jih zanimajo.
V sezoni bo predvidoma odprt vse
dni v tednu med 9. in 19. uro.

LTO je ob tej prilo‘nosti predstavila
tudi svoje nove spletne strani, do-
polnjene z turisti~no vsebino ob~ine
Kobarid in rezervacijskim sistemom
Feratel Deskline.
Mateja Kutin

TIC KON^NO TUDI V KOBARIDU. Foto: Damjan Leban

STARE KOTARSKE HI[E
Breginj – Konec junija je Turisti~no
dru{tvo Breginj (TD) odprlo razsta-
vo del Vojka Ga{peruta Ga{perja,
slikarja tetraplegika (intervju z njim
je bil objavljen v aprilski {tevilki EPI-
centra, l. V, {t. 4). V galeriji Linda,
kot so jo poimenovali, v starem va{-
kem jedru si lahko do konca avgusta
ogledate 21 slik Breginjskega kota.

Vojkove slike so neizmerno boga-
stvo za Breginjski kot. V njih lahko
ob~udujemo staro arhitekturo, ki jo
danes ni ve~ oziroma so se ohranili
samo drobci. Zato ga je tudi doma-
~e TD povabilo, da pri njih razstavi
svoja dela in z veseljem se je
odzval. Nekatere slike so starej{e,
druge pa je naslikal namensko za to
prilo‘nost.

Na odprtju razstave so se zbrali
doma~ini in prijatelji, ki so se zaba-
vali ter veselili {e pozno v no~.
Vzdu{je je bilo, kot nam je Vojko
povedal, enkratno. Toliko spominov
je privrelo na dan in marsikoga je
zabolelo, ker starega Kota ni ve~.
Ohranile pa se bodo Vojkove slike,
ki bodo tudi na{im otrokom spomin
na nekdanje lepote izgubljene ko-
tarske arhitekture.
Mateja Kutin

JAVNI
NATE^AJ
za urejanje
kmetijskih
zemlji{~
v letu 2004

2. Kmetovalci, ki so uredili zemlji{~a v
letu 2004, naj prijavijo urejene povr{ine
Kmetijsko svetovalni slu‘bi (KSS) Tolmin.

3. Pogoji: • urejeno zemlji{~e mora biti
na obmo~ju ob~ine Tolmin ter mora
omogo~iti uporabo kmetijske mehani-
zacije oz. prepa{o ‘ivine; • zemlji{~e se
mora urejati pod strokovnim vodstvom
KSS Tolmin; • predra~un melioracijskih
del mora biti izdelan na podlagi cenika
Strojnega kro‘ka Zgornje Poso~je.

4. Nosilec in organizator del je kmet, ki
usposablja zemlji{~e.

Ob~ina Tolmin izpla~a znesek, ki ga sofi-
nancira, po zaklju~enem urejanju. Obra-
~un sestavijo izvajalci del skupaj s posa-
meznimi svetovalci po kon~ani ureditvi
zemlji{~. Vrednost gnojila, ki se porabi
na urejenem zemlji{~u, se v predra~unu
ne upo{teva.

Predlog za izpla~ilo sredstev pripravi
Ob~ina Tolmin v sodelovanju s KSS Tol-
min. Pred izpla~ilom sredstev bo izve-
dene melioracije pregledala KSS in
kmetijska in{pekcija.

Vi{ina sofinanciranja zna{a do 15 %
vrednosti melioracijskih del.

Prijave na nate~aj sprejema KSS Tol-
min, Rutarjeva 35, Tolmin, do vklju~no
8. 10. 2004.

V prijavi morajo biti navedeni kompleksi
po parcelnih {tevilkah, kulturah in povr-
{inah. Potrebno je prilo‘iti mapno kopijo
z orisom obmo~ja in ozna~eno lokacijo
melioracije ter posestni list ali izjavo o
zakupu zemlji{~a. Iz prijave mora biti ra-
zvidno, za kak{en namen se je zemlji{~e
urejalo.

Dodatne informacije dobite na Ob~ini
Tolmin pri Janji Bi~i~, tel. {t.: 05/ 38-19-
525.

LOGJE. Vir: katalog Vojko Ga{perut Ga{per

OB^INA TOLMIN

1. Z namenom, da se izbolj{a pogoje
za strojno obdelavo in omogo~i racio-
nalnej{o izrabo strojev za spravilo krme
ter s ciljem, da se ~imve~ opu{~enih
kmetijskih povr{in izrabi za prepa{o ‘ivi-
ne, bo Ob~ina Tolmin v letu 2004 sofi-
nancirala urejanje kmetijskih zemlji{~.
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Datum Kraj Prireditev Informacije

15. do 18. 7.

16. do 18. 7.

17. 7.

17. 7.

17. 7. (20.00)

18. 7.

21. do 29. 7.

23. 7. (20.00)

23. 7. (21.00)

22. 7. (20.00)

23. 7. (20.00)

24. 7. (17.00)

24. 7. (20.00)

24. 7.

24. 7. (11.00)

24. 7. (21.00)

25. 7.

25. 7.

25. 7.

28. 7.

28. 7. (21.00)

29. 7.

31. 7.

31. 7.

1. 8.

2. do 7. 8.

TOLMIN, Soto~je

BREITHORN (Italija)

GREBEN MALIH BELIH [PIC

^EZSO^A

BREGINJ, Staro va{ko jedro

PLANINA RAZOR

TRENTA

GRAHOVO OB BA^I, dvorana KS

TRDNJAVA KLU@E

STARO SELO

KOBARID, preddverje Kult. doma

KORITNICA, ^e{njev log

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

TRENTA

BOVEC, pred hotelom Alp

TRDNJAVA KLU@E

ZAJAVOR–MUZCI

STOL, Sv. Marjeta

PRAPETNO BRDO

BOVEC, cerkev DM v Polju

KLU@E

TRENTA, Dom Trenta

BOVEC

[ENTVI[KA PLANOTA, lovski dom

BAV[KI GRINTOVEC

TOLMIN, Soto~je

www.vinylmaniarecords.si

Zdravko Likar: 05/ 38-00-800

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Vasja Vitez: 05/ 38-86-433

Ob~ina Kobarid: 05/ 38-99-220

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Dom Trenta: 05/ 38-89-330

KS Grahovo ob Ba~i

041-200-390

Ob~ina Kobarid: 05/ 38-99-220

Ob~ina Kobarid: 05/ 38-99-220

KS Grahovo ob Ba~i

Ob~ina Kobarid: 05/ 38-99-220

Dom Trenta: 05/ 38-89-330

041-200-390

041-200-390

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Zdravko Likar: 05/ 38-00-800

Mitja Kranjc: 031-583-678

Dom Trenta: 05/ 38-89-330

Iris: 041-663-109

Dom Trenta: 05/ 38-89-330

TD Bovec: 05/ 38-86-665

Ivo Laharnar: 031-558-300

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Miha Kozorog: 051-339-369

So~a Reggae Riversplash 2004

Planinski pohod na Breithorn, vodi Zdravko Likar

Planinski pohod na Greben Malih Belih [pic – Pot stoletnice,
vodi S. Boljat (zahtevna tura)

19. tradicionalne kme~ke igre

Festival Bene{kih dolin – Valli del Natisone: lutkovna predstava

Trad. sre~anje na Planini Razor, vodi M. Bre{an (lahka tura)

Mednar. glasb. forum Trenta, {tud. te~aj mladih glasbenikov

Na svoji zemlji – danes, razstava starih fotografij in predstavitev
knjige Boruta Rutarja Iz primorske epopeje

Melodramati~na farsa Stre‘ni ja{ek v izvedbi {tudentov AGRFT

Festival Bene{kih dolin – Valli del Natisone: lutkovna predstava

Festival Bene{kih dolin – Valli del Natisone: lutkovna predstava

Na svoji zemlji – danes; 17.00: dobrodo{lica, zbiranje ekip za
dru`abne igre in kviz, 18.00: kulturni program in kviz, 20.00: ples
z ansamblom Duo Pregelj

Odprtje prodajne razstave Spasoja Papica

Trentarski senjem

Lutkovna pred. Zgodba o ostr‘ku, izvedba Alberto de Bastiani

Muzikal Nune II, izvedba [entjakobsko gledali{~e iz Ljubljane

Planinski pohod na Zajavor–Muzci, vodi J. Rutar (lahka tura)

Planinski pohod k Sveti Marjeti, vodi sekcija Breginj

Otvoritev klubskih prostorov

Ve~er komorne glasbe: nastop udele‘encev Mednarodnega
glasbenega foruma

Koncert skupine Fantango, v primeru slabega vremena v
Kulturnem domu Bovec

Koncert solistov: nastop udele‘encev Mednarodnega
glasbenega foruma

^omparska no~

Lovska veselica

Planinski pohod na Bav{ki Grintovec, vodi S. Ivan~i~ (zelo
zahtevna tura)

5. kreativni tabor Sajeta. Ve~ na www.sajeta.org.

Utrinki

FOLKLORNI PLESALCI MED
BOV^ANI
Bovec – Konec junija je potekalo
sre~anje folklornih skupin. V proje-
ktu, ki ga je izpeljala Folklorna sku-
pina BC, so na~rtovali sre~anje ple-
salcev {tirih de‘el. Pa se je, kot nam
je povedal umetni{ki vodja skupine
Edo Gaber{ek, zalomilo. Vseeno jim
je uspelo v Bovec privabiti tri skupi-
ne: Folklorno skupino iz Pasiana
di Prato blizu Vidma (Italija), Folk-
lorno skupino [tiriperesna dete-
ljica iz Tuhlovic blizu Prage (^e{ka)
in Folklorno skupino iz Nakla pri
Kranju. Nastopila pa je tudi doma~a
folklorna skupina.

@e v petek, 25. junija, so si obisko-

valci v Kulturnem domu lahko ogle-
dali nastop ~e{ke folklorne skupine.
Naslednjega dne je potekala povor-
ka vseh {tirih skupin, ki se je zaklju-
~ila na odru pred Hotelom Alp s
kratko predstavitvijo sodelujo~ih in
povabilom na ve~erno prireditev.

Lepo {tevilo obiskovalcev se je zve-
~er zbralo pred hotelom. Navdu{e-
no so spremljali nastope folklornih
skupin, ki so se predstavile s plesi,
zna~ilnimi za obmo~ja, od koder
prihajajo. Gorenjci pa so prikazali
tudi koro{ke plese. Dogajanje so z
doma~o pesmijo {e popestrile
Bu{ke ~e~e.

Folklorna skupina BC deluje {ele
tretje leto, vendar je ‘e dokazala, da

so tudi v Bovcu ljudje, ki se zavzeto
trudijo za ohranitev plesnega in
pevskega izro~ila Zgornje So{ke
doline. Obljublja, da prvo sre~anje
folklornih skupin, ki ga je organizira-
la ob delni finan~ni pomo~i Ob~ine
in Turisti~nega dru{tva Bovec ter
Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti, ni bilo zadnje. Vabijo nas,
da se jim prihodnje leto ponovno
pridru‘imo.

Mateja Kutin

12. AJNS
[entvi{ka Gora – Folklorna skupi-
na Ivan Laharnar – Planota je sredi
junija v doma~em kraju organizirala
‘e 12. ajns. Tradicionalna prireditev

je kljub slabemu vremenu privabila
okoli 350 obiskovalcev, ki so do
zadnjega koti~ka napolnili dvorano.
Ponovno so obudili tradicijo sejma,
kot je bila neko~ navada ob farnem
prazniku.

Praznovanje se je za~elo ‘e v jutra-
njih urah s slovesno ma{o, v popol-
danskih urah pa nadaljevalo s kul-
turnim programom. Poleg doma~e
folklorne skupine so nastopili Folk-
lorna skupina Bc iz Bovca, Folklor-
na skupina Brkini in u~enci podru-
‘ni~ne {ole [entvi{ka Gora. Obisko-
valci so z navdu{enjem spremljali
nastope, veliko aplavza pa sta po-
‘ela tudi povezovalca programa,
sicer plesalca pri doma~i skupini,
Anja ^erv in Toma‘ Ozebek. Naj
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Datum Kraj Prireditev Informacije

6. 8. (21.00)

6. do 8. 8.

7. 8. (10.00)

7. 8.

7. 8.

7. 8. (11.00)

7. 8. (21.00)

7. 8.

8. 8.

13. 8. (21.00)

13. in 14. 8.

14. 8.

14. 8. (11.00)

14. 8. (11.00)

14. 8. (21.00)

15. 8.

20. 8. (21.00)

21. 8.

22. 8.

22. 8.

24. 8.

28. 8.

28. 8.

29. 8.

29. 8.

TRDNJAVA KLU@E

SLAP OB IDRIJCI

BOVEC, pred hotelom Alp

VISOKA POLICA

PODBRDO–^RNA PRST

BOVEC, pred hotelom Alp

TRDNJAVA KLU@E

BOVEC

LOGAR[^E

TRDNJAVA KLU@E

PONIKVE, Rupa

KAMNI[KE ALPE

MRZLI VRH

BOVEC, Kulturni dom

TRDNJAVA KLU@E

MOST NA SO^I–[IROKO

KLU@E

MANGART

JALOVEC

POREZEN

SRPENICA

KUK

KOBARID

[ENTVI[KA PLANOTA, Bil{ava

KARNIJSKE ALPE

Plesna predstava Obmo~je za pe{ce

Skoki 2004 z 10-metrskega mostu, dru‘abne igre in koncert
s plesom

Dobrodelni sejem, organizirajo kme~ke ‘ene

Plan. pohod na Visoko polico, vodi S. Boljat (zahtevna tura)

Gorski tek na ^rno prst

^arodejsko-‘onglerska predstava ^arobno potovanje v
izvedbi ^arobnega gledali{~a Saltimbanko iz Maribora

Nastop mad‘arske folklorne skupine Gyenes Táncegyuttes

Tradicionalna gasilska veselica

Sre~anje Logar{~anov

Drama Mozaik v izvedbi Teatro Incerto CSS Udine

19. tradicionalni turnir v malem nogometu

Planinski pohod po Kamni{kih Alpah, vodi S. Gorjup
(zelo zahtevna tura)

Spominska slovesnost pri kapeli pod Mrzlim vrhom

Predstava za otroke in mladino Moje mesto na vodi v
izvedbi Gledali{ke delavnice Malik Rijeka

Kabaret Edith Piaf, igra in poje Vesna Pernar~i~-@uni},
pianist Jo`i [alej

Gorska in cestna kolesarska prireditev

Koncert kantavtorja Petra della Bianca, v primeru slabega
vremena v Kulturnem domu Bovec

Sre~anje na Mangartu

Planinski pohod na Jalovec, vodi Marko Matajurc

100 let PD Cerkno, vodi M. Bre{an (lahka tura)

Ko{arkarski turnir

Tekmovanje v Ruskem kegljanju

Mednarodno tekmovanje v gasilsko takti~nih ve{~inah z
gasilskimi vozili

Kolesarjenje po [entvi{ki planoti - kolesarski maraton in
cross country dirka z gorskimi kolesi

Planinski pohod po Karnijskih Alpah, vodi @. Rov{~ek
(zahtevna tura)

041-200-390

Edi Manfreda: 041-614-687,
Egon Pav{i~: 031-563-725

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Jo‘e Dakskobler: 041-837-551

041-200-390

041-200-390

Miro Bozja: 041-650-341

TD Sopota

041-200-390

Dejan Murovec: 031-659-218

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Florijan Pirih: 05/ 38-81-571

041-200-390

041-200-390

Tur. kmetija [iroko: 041-682-488

Iris: 041-663-109

Igor Zlodej: 041-781-257

Zdravko Likar: 05/ 38-00-800

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Klub prijateljev ko{arke

D. Laharnar: 041-520-230

Marjan Stres: 041-693-050

Karla Kofol: 05/ 38-09-564

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Utrinki

[krat Fon Feliks je bil zopet na po-
hodu. O~itno je mislil, da mora po
dolgem ~asu spet malo ponagajati.
Spremenil je kar dve imeni. Abso-
lutni zmagovalec teka na Grad ni bil
Uro{ Roner, ampak Stojan Melinc.
Tudi Matja‘, ki razstavlja svoja dela
v Galeriji Marsa se ne pi{e Franko,
ampak Kramar.

Ko so prebirali utrinek o projektih, ki
so bili izbrani na leto{njem razpisu
Ob~ine Tolmin, je verjetno zavr{alo
med ~lani krajevnih skupnosti. Ob-
javljen je bil namre~ predvideni pri-
spevek Ob~ine namesto 80-odstot-
nega odobrenega zneska. Zato v
tabeli desno navajamo popravek.

Znesek
(v SIT)

KS

Vol~e

[entvi{ka
Gora

Most na
So~i

Poljubinj

Podbrdo

Slap ob
Idrijci

Gorenja
Trebu{a

Str`i{~e

Grahovo

Tolminski
Lom
Pe~ine

400.000

2.040.000

1.726.144

2.040.000

1.200.000

1.196.625

2.000.000

2.040.000

2.040.000

219.200

2.000.000

Projekt

Vodohram Sela

Cesta Prapetno
Brdo–Sleme

Gasilski dom
(streha)

Igri{~e Poljubinj

TV pretvornik in
dostop

Kulturni dom
(streha)

Vzdr`evalna dela
na cestah

Asfalt Str`i{~e–Kal

Asfaltiranje Zara-
kovca

Betoniranje ceste
Strana
Kanalizacija Pe~ine

kot zanimivost povemo, da je bov-
{ka skupina zaplesala v coklah, ka-
kr{ne so nosili pred sto leti. Prazno-
vanja pa s tem {e ni bilo konec; sle-
dil je koncert New Swing Quarteta.

Na leto{njem ajnsu je Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti podelil
Maroltove zna~ke. Bronasto Marol-
tovo zna~ko so za petletno sodelo-
vanje pri folklorni skupini prejeli
Tja{a Lapanja, Ambro‘, Nata{a in
Vesna Ozebek ter Kristina Pirih.
Srebrno zna~ko za desetletno sode-
lovanje so prejeli Matej ^ernilogar,
Peter Kenda in Stanislav Kranjc.
Melita Drole in Rajko Velikonja pa
sta za 15-letno delovanje prejela
zlato Maroltovo zna~ko.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

TRADICIONALNI AJNS JE NA [ENTVI[KO
GORO PRIVABIL VELIKO OBISKOVALCEV,
ki so navdu{eno spremljali nastope folklornih
skupin.

Popravek

[KRATARIJE



( 36 )Koledar prireditev

Informacije za mese~ni koledar prireditev lahko posredujete: za ob~ino Tolmin na LTO Soto~je: 05/ 38-00-480, e-po{ta: info@lto-sotocje.si, za ob~ino Kobarid Nadi Pajntar: 05/
38-99-220, e-po{ta: nada.odsev@gmx.net in za Bov{ko na PRC: 05/ 38-41-500. Informacije o jesenskih prireditvah nam sporo~ite najkasneje do 30. septembra!

Datum Kraj Prireditev Informacije

29. 8.

september

4. 9.

4. 9.

4. 9.

5. 9.

5. 9.

11. 9.

12. 9.

12. 9.

16. do 19. 9.

18. 9.

19. 9.

25. 9.

2. 10.

10. 10.

10. 10.

17. 10.

24. 10.

RUT–GRANT

POD SKALO, Nart

VRHOVI OKOLI TRIGLAVA

PE^INE

VI[ARJE

STOL

POLICE

HLEVI[E

SON^NI VRH

PLANINA KUHINJA

TOLMIN, {otor v nekdanjih kasarnah

[KRLATICA

BABA

OKOLI LASTOVIC

KOBARID–DRE@NI[KE RAVNE

BANJ[ICE

PONIKVE, cerkev Marijinega obiskanja

ZAHODNI JULIJCI

GOLI^ICA

Rekreativna gorsko-kolesarska dirka Rut–Grant 2004

Jesensko sre~anje

Planinski pohod po vrhovih okoli Triglava, vodi S. Gorjup
(zelo zahtevna tura)

Sre~anje bolnih in ostarelih

Izlet na Vi{arje

S Kerlci iz Radovljice na Stol, vodi S. Ivan~i~ (lahka tura)

Mali {maren

100 let PD Idrija, vodi M. Bre{an (lahka tura)

Planinski pohod na Son~ni vrh, vodi S. [trukelj (zahtevna
tura, brezpotja)

Piknik na planini Kuhinja

9. dnevi pivovarne Union Ljubljana

Plan. pohod na [krlatico, vodi M. Vidic (zelo zahtevna tura)

Planinski pohod na Babo, vodi Mateja Matajurc

Planinski pohod okoli Lastovic, vodi S. Boljat (zahtevna tura)

29. tradicionalna kolesarska dirka

Planinski pohod po Banj{icah, vodi M. Bre{an (lahka tura)

Koncert pevskih zborov

Planinski pohod po zahodnih Julijcih, vodi @. Rov{~ek
(zahtevna tura)

Plan. pohod na Goli~ico, vodi S. [trukelj (zahtevna tura, brezpotje)

Marjan Brov~: 041-442-132

Karla Kofol: 05/ 38-09-564

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Marinka Hvala: 031-657-123

Gregor Rupnik: 040-308-172

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Jo‘ef Jakopi~: 05/ 38-15-050

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Zdravko Likar: 05/ 38-00-800

Darij Vouk: 041-743-646

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Zdravko Likar: 05/ 38-00-800

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Pavel Sivec: 05/ 38-85-234

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Marko ^ernilogar: 031-282-468

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

^et. 17h-19h: 05/ 38-83-211

V novem Mercatorjevem hi-

permarketu boste lahko izbi-

rali med 5.000 prehrambeni-

mi artikli in ostalim blagom za

potrebe gospodinjstva. Cene

bodo enake kot v ostalih Mer-

catorjevih hipermarketih po

Sloveniji, uvedli pa bodo tudi

vse Mercatorjeve akcije. Na

2.300 m² površine bodo poleg

hipermarketa še bar, papirni-

ca in knjigarna, trgovina z obu-

tvijo ter prodajno mesto Lote-

rije Slovenija. Na razpolago bo

98 parkirnih mest.

Urnik:

ponedeljek – sobota
9.00 – 21.00

nedelja
8.00 – 12.00

Vabimo vas na odprtje novega Trgovskega centra v Tolminu,
Na Logu (v nekdanji vojašnici),

25. JULIJA 2004 OB 17. URI.

ŠNAJVECJI MARCATORJEV  TRGOVSKI
CENTER V SOŠKI DOLINI

š

š

Za vas smo pripravili zabavni program ter poizkušnjo hrane in pijace.

Prepricajte se o pestri ponudbi blaga in ugodnih cenah.
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