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V si se radi pohvalimo, da je 
naša dolina ena najlepših in da 
je naša Soča najlepša reka v 

Sloveniji, v Evropi in na svetu. S tem 
se strinjajo tudi številni drugi doma-
či in tuji obiskovalci doline. Vendar 
se v zadnjem času vse pogosteje 
sprašujem, koliko časa se bomo lah-
ko s tem še ponašali. Ob pogledu na 
na vejah viseče ostanke plastičnih 
vrečk, zarjavele pločevinke in pla-
stenke, celo kakšen avto ali njegov 
del, zaboli srce. Boli spoznanje, da 
za naravo ne znamo skrbeti, ne turi-
sti, pogosto pa tudi ne domačini.

Zavedam se, da lahko deloma kriv-
do pripišemo dediščini polpretekle 
zgodovine, ko so ljudje odlagali sme-
ti tja, kjer je bilo sicer na prvi pogled 
skrito, potem pa jih je povodenj od-
nesla in odložila drugje. Vendar to še 
zdaleč ni dober izgovor, saj marsikdo 
še danes odlaga odpadke na ta način.

Pogosto slišim, da “kompliciram”, 
ker ne dovolim hčerki, da bi odvrgla 
papirček ali olupek kar na tla. “Saj je 
razgradljivo,” mi govorijo. Že res, 
ampak ali se zavedamo, koliko časa 

Uvodnik

Da ne bo jutri `e prepozno
mora preteči, da na tistem mestu ne 
bo ničesar več? Zato bom še naprej 
moralizirala in vztrajala, da odpadki, 
razgradljivi in nerazgradljivi, sodijo v 
koše za smeti in ne v naravo!

Pa ne bolijo le smeti! V vročih po-
letnih dneh se ob koncu tedna narav-
nost izogibam Soči, čeprav bi mi 
marsikdaj prijala ohladitev ob njej. 
Zadnje čase prav težko prenašam 
“lene riti”, ki se na piknik ob Soči 
pripeljejo dobesedno do njene stru-
ge. Le kdo bi tovoril vse stvari deset 
metrov daleč, ko pa jih lahko samo 
preloži iz avta na tla, po možnosti pa 
na koncu pusti še pečat, s katerim da 
jasno vedeti, da je imel piknik in da 
je užival nedeljo ob Soči.

V vasi, kjer živim, vodi do Soče 
precej strma pot. In ko se “piknikar-
ji” zvečer odpravljajo domov, ni tako 
enostavno priti z avtom na cesto. Pa 
poskušajo znova in znova in znova 
… Za njimi pa oblaki dima! Niti sanja 
se vam ne, kako mi je zaigralo srce, 
ko sem se nekega dne peljala proti 
domu in že od daleč opazila rdeče-
beli količek, ki bo enkrat za vselej 

preprečil avtomobilom dovoz do re-
ke. Upam, da me bo nekega dne pre-
senetil koš za smeti ali pa morda 
celo to, da bodo obiskovalci naravo 
za seboj pustili natanko takšno, kot 
je bila. Če znamo počistiti pred svo-
jim pragom, se tega držimo tudi v 
naravi. Prepričana sem, da nam bo s 
skupnimi močmi to uspelo. Ne sme-
mo razmišljali le, da nič ne pomaga, 
če se samo mi trudimo, drugi pa ne. 
Začeti moramo pri sebi in ne samo s 
prstom kazati na druge, češ saj tudi 
oni onesnažujejo. Pa saj te besede za 
takšne, ki na tla odvržejo le papirček 
ali olupek, niti ne uporabljamo, ker 
menimo, da en papirček in en bana-
nin olupek še ne pomenita onesna-
ženja. Seveda ne. Kaj pa bo, ko jih 
bo deset, sto, tisoč … in se jim bo 
pridružilo še kaj drugega?

Zato nič kaj nov nasvet, vendar 
vreden ponavljanja: če hočemo ohra-
niti naravo za naše zanamce, jo mo-
ramo spoštovati. In začeti bi morali 
že včeraj, na pa čakati na jutri. Sicer 
bo jutri že prepozno!
Mateja Kutin, pomočnica urednice
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REŠEVANJE RAKOV je bilo za kobariške ribiče še posebej naporno. Foto: Bojan Rustja

POSU[ENA STRUGA NADI@E 
TERJALA DAVEK
Kobari{ko – Letošnja suša ni priza-
nesla niti naši najzahodnejši reki Na-
diži. V mesecu juliju se je v ravnin-
skem in prodnatem delu od vodo-
merne postaje pri Zderu do mejne-
ga prehoda Robič struga reke po-
polnoma izsušila, zato je tukajšnje-
mu življu grozilo popolno uničenje.
Ribiči ribiškega revirja Kobarid, še 
posebej gospodar in predsednik re-
virja, so dnevno spremljali dogajanje 
ob strugi. Vodni živelj se je umikal v 
kotanje, kjer je še ostajala voda in 
ko so bile tudi te ogrožene, je bila 
aktivirana intervencijska skupina za 
izvajanje elektroribolova pri Ribiški 
družini Tolmin. Skupaj z domačimi 
ribiči je bilo tako pred uničenjem iz-
lovljeno in rešeno prek 500 kg ra-
znovrstnih rib (postrvi, lipanov, kle-
nov, mren, pisancev, kapljev) in obi-
lo rakov, katerih reševanje je bilo še 
posebej naporno. Ti se namreč 
pred sušo zaščitijo tako, da se zari-
jejo pod kamnite površine in se, do-
kler je še kaj vlage, ne prikažejo na 
plan. Zato jih je bilo treba izpod ka-
menja in skal pobirati ročno. Vse iz-
lovljene živali so ribiči v cisternah s 
kisikom prenesli v višje ležeče in bolj 

vodnate tolmune Nadiže, predvsem 
v Korita. Kljub skrbnemu in požrtvo-
valnemu delu ribičev pa je večkilo-
metrska razdalja terjala svoj davek. 
Vseh rakov in manjših rib namreč le 
ni bilo možno rešiti. 

Povzročena škoda na ekosistemu je 
zaradi te naravne nesreče precej-
šnja, brez požrtvovalnih reševalnih 

akciji pa bi bila še bistveno večja. 
Tako gre prav našim ribičem zahvala 
za opravljeno delo, ki bo v prihodnje 
prispevalo k obnovitvi sicer bogate-
ga življenja v spodnjem toku, ki je v 
vročih poletnih dneh začasno presu-
šil, ter s tem omogočilo še naprej 
bogato življenje v Nadiži. 

Bojan Rustja in Darko Gregorčič
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Iz vsebine RAZPIS [TIPENDIJ (So~a 2006)

25. 8. je bil v Primorskih novicah ter na spletnih straneh Poso-
škega razvojnega centra (PRC), Kluba tolminskih študentov (KTŠ) 
in M Servisa objavljen razpis štipendij za visokošolski, uni-
verzitetni in podiplomski študij za šolsko leto 2006/2007, ki 
ga v okviru Razvojnega programa SOČA 2006 razpisuje Poso-
ški razvojni center (razpis v EPIcentru objavljamo na strani 35).

Študentje dodiplomskega in po-
diplomskega študija morate vlo-
ge oddati do 4. oktobra 2006. 
Prijavne obrazce dobite na Po-
soškem razvojnem centru, Ulica 
padlih borcev 1b, 5220 Tolmin. 
Skupaj z razpisno dokumentaci-
jo pa so objavljeni tudi na sple-
tnih strani Posoškega razvoj-
nega centra (www.pososki-rc.
si), Kluba tolminskih študen-

tov in M Servisa. 
Dodatne informacije dobite 
vsak delovni dan med 9. in 12. 
uro na telefonski številki: 05/ 38-
41-500 (Sandra Kemperle in 
mag. Almira Pirih). 

IZBIRAMO NAJBOLJ[A DIPLOMSKA DELA

Klub tolminskih študentov (KTŠ) letos drugič zapored v sode-
lovanju s Posoškim razvojnim centrom (PRC) objavlja javni 
razpis za Izbor najboljših diplomskih nalog na temo Posočje. 
Razpis je v celoti objavljen v EPIcentru na strani 36.

Kandidati bodo lahko povzetke 
svojih del oddali v času od 18. 
septembra 2006 do 6. okto-
bra 2006, med katerimi bo 
strokovna komisija, ki jo bodo 
sestavljali predstavniki KTŠ-ja in 
PRC-ja, izbrala pet najboljših. 
Glavni cilj projekta, ki je sofinan-
ciran iz razvojnega programa 
SOČA 2006, je spodbuditi štu-
dente za pripravo diplomskih na-
log na temo Po-
sočje. Na izboru 
lahko sodelujejo 
tudi študenti iz 
drugih občin, če 
se njihove nalo-

ge nanašajo na Posočje. Podeli-
tev denarnih nagrad bo v okto-
bru, povzetek po mnenju komisi-
je najboljšega dela pa bo obja-
vljen tudi v EPIcentru. 
Dodatne informacije 
• KTŠ (telefon: 05/ 38-10-030,  
 spletna stran: klub-kts.si) in 
• PRC (telefon: 05/ 38-41-500,  
 spletna stran: www.pososki- 
 rc.si). 

25. avgusta je bil v Primorskih 
novicah ter na spletnih straneh 
Posoškega razvojnega centra, 
RRA severne Primorske in ra-
zvojne agencije ROD objavljen 
razpis štipendij Regijske šti-
pendijske sheme Goriške stati-
stične regije za šolsko leto 
2006/2007, ki ga Posoški ra-
zvojni center razpisuje kot no-
silec projekta.

Dijaki so morali vloge oddati do 
11. 9., študenti pa imajo čas še 
do 10. 10. 2006. Prijavne obraz-
ce dobite v poslovnih prostorih 
oz. na sedežih razvojnih agen-
cij ali zanjo zaprosite na elek-
tronskem naslovu info@pososki-
rc.si. Skupaj z razpisno doku-
mentacijo pa so objavljeni tudi 
na spletnih straneh Posoškega 
razvojnega centra (www.pososki-
rc.si), RRA severne Primorske 
(www.rra-sp.si) in razvojne agen-
cije ROD (www.ra-rod.si).

Dodatne informacije:
mag. Almira Pirih, Posoški ra-
zvojni center (05/ 38-41-500, 
almira.pirih@pososki-rc.si),
Nataša Jakopič, RRA severne 
Primorske (05/ 33-06-681, 
natasa.mavric@rra-sp.si),
Dolores Kovšca, razvojna 
agencija ROD (05/ 36-53-
600, ra.rod@siol.net). 

RAZPIS 
REGIJSKIH 
[TIPENDIJ

Uredništvo EPIcentra obvešča, 
da se z glasilom ne bomo aktiv-
no vključili v informiranje javno-
sti o poteku predvolilnih dejav-
nosti in da ne bomo objavljali 
volilnih propagandnih sporočil.
V izdajah, ki bodo izšle pred izi-
dom uradnih rezultatov volitev, bo-

mo objavili le utrinek s poimenskim 
seznamom vseh do petka, 22. sep-
tembra 2006, potrjenih kandidatov 
za župane treh posoških občin. V 
ostalih prispevkih in napovedih do-
godkov bomo v času kampanje na-
mesto morebitnega navajanja imena 
omenjenih kandidatov v vlogi pred-

stavnika ali organizatorja objavili 
drugo kontaktno osebo ter/ali ime 
institucije, združenja oziroma dru-
štva, kamor pa ne bodo vštete po-
litične stranke.
Po uradni objavi rezultatov volitev v 
vseh treh posoških občinah bomo 
o slednjih podali kratko poročilo. 

OBVESTILO ORGANIZATORJEM VOLILNIH KAMPANJ
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VEM-o tudi v Poso~ju

Z oglasne deske PRC-ja

PIPO: Kjer podjetni{ka ideja 
najde svoj dom

Poglej naprej: ^as je za 
tesnej{e sodelovanje in nove 
prioritete

Podjetja in razvojni program 
So~a 2006: Formun d.o.o.

Iz ob~inskih uprav

Iz bov{ke davnine

Botani~no popotovanje: 
Trentarski grintavec � simbol 
Kugyjevih mladostnih sanj in 
iskanj

Dru{tvo za prosto letenje 
Poso~je

Rod puntarjev Tolmin

Brskamo po preteklosti: 
@ivljenje ob tirih (1): Z 
gradnjo `eleznice se selijo v 
dolino

Podobe preteklosti: Mo{ki 
pevski zbor Tolmin

Va{ki posebne`i: Martinkov 
Martin

Vsi na zrak za zdrav korak: 
Lemovje � spomin na na{e 
prednike

Intervju � Sajeta 2006: Kljub 
te`avam se je iz{lo

Opa`anja

Naj odmeva ... Johnny Bravo

Knji`na polica: Skrivnostna 
sedmica, Nekdo kli~e, 
Zbrano delo Ivana Preglja, 
So{ka fronta � od Rombona 
do Mengor, Modrejce in 
Modrej~ani, Gradnja eko-
lo{ke hi{e, Kolesarske poti

Pesniki iz na{ih logov: 
Profesorju Janezu Dolencu

Javni razpisi

Koledar prireditev



EPIcenter, letnik VII, {t. 8, 2006

( 4 )PRC obve{~a

•  Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij
•  Hitrej{a in cenej{a ustanovitev podjetij
•  Poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za 
 potencialne in obstoje~e podjetnike
•  Storitve podjetni{kega svetovanja po subvencioniranih 
 cenah v okviru programa vav~erskega svetovanja

Vse na Enem Mestu, na vstopni to~ki VEM, 

brez administrativnih ovir

VEM-o tudi v Poso~ju

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

www.pososki-rc.si
Poso{ki razvojni center, Padlih borcev 1b (poslovni prostori), Tolmin

Tel.: 05/ 38-41-500, e-po{ta: info@pososki-rc.si

Projekt sofinancira Evropska unija

Podrobnej{e informacije o projektu bodo podane na "Podjetnih delavnicah":
29. 9. 2006 v Bovcu, 5. 10. 2006 v Kobaridu in 13. 10. 2006 v Tolminu.
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Izpostava ISIO in 
CIPS-ov informativni 

koti~ek
Se odločate za nadaljevanje šola-

nja in potrebujete nasvet ali po-

moč strokovnjaka? Pomagale vam 

bodo svetovalke

• izpostave Svetovalnega središča 

za izobraževanje odraslih (ISIO) in 

• Informativnega kotička Centra 

za informiranje in poklicno sveto-

vanje (CIPS).

Brezplačne informacije dobite:

• PO TELEFONU:

ob torkih in sredah od 13. do 15. 

ure in ob četrtkih od 10. do 12. 

ure na telefonskih številkah 05/ 

38-41-505 (Cvetka Kavčič) in 05/ 

38-41-506 (Mateja Matajurc);

• PO ELEKTRONSKI POŠTI:

na elektronskih naslovih cvetka.

kavcic@pososki-rc.si in mateja.ma-

tajurc@pososki-rc.si; ali

• OSEBNO (po predhodni najavi):

ob torkih in sredah od 8. do 12. 

ure in ob četrtkih od 13. do 16. 

ure v prostorih Posoškega razvoj-

nega centra, Ulica padlih borcev 

1b, Tolmin.

Izpostavo ISIO in CIPS-ov infor-

mativni kotiček je Posoški razvoj-

ni center vzpostavil v partnerstvu 

z Ljudsko univerzo Nova Gorica. 

Programa delno financirajo 

Evropski socialni sklad, Ministr-

stvo za šolstvo in šport ter Poso-

ški razvojni center. 

M. K.

Star{i in otroci 
berejo in pi{ejo 
skupaj
Beremo in pišemo skupaj (BIPS) je 

program družinske pismenosti, na-
menjen izboljšanju pismenosti in raz-

vijanju bralne kulture pri vseh dru-
žinskih članih. Starši otrok, ki so na 

začetku svoje izobraževalne poti, bo-

do obnovili svoje spretnosti branja, 

pisanja in računanja ter se seznanili 

z rabo računalnika. Tako bodo lah-

ko priskočili na pomoč svojim otro-

kom pri opismenjevanju in učenju.

CILJNA SKUPINA: starši otrok od 

1. do 3. razreda

KDAJ: 18. september

KJE: Podbrdo

KAKO: program poteka v obliki 

srečanj, ki se jih udeležujejo starši 

in otroci

TRAJANJE: 50 ur organiziranega 

izobraževalnega dela in 25 ur vode-

nega samostojnega dela udeležen-

cev

PROGRAM VODITA za to posebej 

usposobljeni učiteljici.

ORGANIZATOR: Posoški razvojni 

center

PROGRAM JE ZA UDELEŽENCE 

BREZPLAČEN.

PRIJAVE po telefonu: 05/ 38-41-

500 ali po elektronski pošti: info@

pososki-rc.si. 

Izziv za lokalno 
prebivalstvo
Izzivi podeželja (IP) je eden izmed 
programov Usposabljanja za življenj-
sko uspešnost (UŽU), namenjen pre-
bivalcem podeželja, ki bi radi poglo-
bili in pridobili nova znanja ter spret-
nosti za izvajanje dopolnilne dejavno-
sti na kmetiji ali druge dejavnosti v tu-
rističnem sektorju.
Cilj programa je omogočiti udeležen-
cem pridobitev temeljnega znanja in 
spretnosti s področij, kot so: osnove 
računalništva, internet, osnove tujega 
jezika, turistična zakonodaja, načrto-
vanje poslovne ideje …, s katerimi 
bodo lažje prepoznali in ocenili la-
stne možnosti ter možnosti, ki jih nu-
di podeželsko okolje za izboljšanje 
ekonomskega in socialnega položa-
ja.

CILJNA SKUPINA: podeželsko pre-
bivalstvo
KDAJ: program bomo predvidoma 
začeli izvajati jeseni
KJE: Tolmin
KAKO: v skupini od 12 do 16 udele-
žencev
TRAJANJE: 100 do 120 šolskih ur 
(vključen tudi ogled dobre prakse)
PROGRAM VODITA za to posebej 
usposobljeni učiteljici.
ORGANIZATOR in IZVAJALEC: Po-
soški razvojni center
PROGRAM JE ZA UDELEŽENCE 
BREZPLAČEN.
PRIJAVE po telefonu: 05/ 38-41-
500 ali po elektronski pošti: info@
pososki-rc.si. 

Programe delno financirajo Evropska unija in Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
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Na strojni{tvo 
v Novo Gorico
V EPIcentru smo že lani pisali o možnostih 

študija v Novi Gorici in predstavili visokošol-

ski strokovni študij strojništva, ki ga Fakulteta 

za strojništvo Univerze v Ljubljani izvaja s po-

močjo Visokošolskega in raziskovalnega središ-

ča (VIRS) Primorske. Lanskega oktobra se je 

na omenjeni program vpisalo 38 študentov 

(med njimi kar devet iz Zgornjega Posočja), 

ki se bodo v času študija lahko povezali z 

različnimi podjetji, spoznali njihovo delo in si 

tako zagotovili oziroma utrdili zaposlitev. Letos 

se jim bo pridružila druga generacija študen-

tov.

Kaj počne inženir strojništva?
Mladi, ki bodo pridobili naziv diplomirani 

inženir strojništva, se bodo lahko zaposlili v 

vseh vejah industrije, kjer so pri razvijanju in 

izdelavi novih izdelkov potrebna naravoslov-

no-tehnična znanja ter znanja tehnologij, 

konstruiranja in izdelave. Usposobljeni bodo 

za testiranja materialov in konstrukcij, vzdr-

ževanje strojev in naprav, uvajanje in vzdrže-

vanje informacijske in računalniške dejavno-

sti, organizacijske dejavnosti v različnih pa-

nogah vodenja proizvodnje in tehnično eko-

nomske dejavnosti. Inženirji strojništva se 

bodo lahko zaposlili v energetiki, procesni 

tehniki, transportu in logistiki, komunalni 

dejavnosti, šolstvu in raziskovalnih ustano-

vah, neproizvodnih podjetjih, vladnih in 

upravnih službah, vojski ali zdravstvu.

Visokošolski strokovni študij strojništva sub-

vencionira VIRS Primorske prek svojih usta-

noviteljev. Gospodarstvo bo z uvedbo tega 

študijskega programa v naslednjih letih pri-

dobilo najnujnejše kadre in prebrodilo trenu-

tno kritično pomanjkanje strojnikov s VII. 

stopnjo izobrazbe.

Podrobnejše informacije o izrednem visoko-

šolskem strokovnem študiju strojništva dobi-

te na VIRS-u Primorske, tel.: 05/ 33-30-920, 

e-naslov: info@virs-primorske.si.
Po gradivu VIRS-a pripravila Mateja Kutin.

Z oglasne deske PRC-ja

Posoški razvojni center vabi vse podjetne 
dijake in študente ter druge potencialne 
in že uveljavljene podjetnike na

“Podjetne delavnice”
Tu vas bomo seznanili z mo�nostmi, ki 
vam jih omogočamo v okviru: projekta 
Vse na enem mestu (VEM) � projekt 
VEM-o tudi v Posočju; razvojnega 
programa Soča 2006 � Podjetni�ki 
inkubator Posočje (PIPO); programa 
vavčerskega svetovanja itd.
Delavnice bomo izvajali: 
● v petek, 29. septembra, v Bovcu, 
● v četrtek, 5. oktobra, v Kobaridu  
 ter 
● v petek, 13. oktobra, v Tolminu.
Dodatne informacije: Posoški raz-
vojni center, tel.: 05/ 38-41-500, 05/ 
38-41-514, e-pošta: info@pososki-rc.si; 
spletne strani: www.pososki-rc.si .  

www.iskanipoklici.net

PODJETJEM, ki še niso vključena na spletno stran www.iskanipoklici.net, 

ponujamo možnost, da se brezplačno predstavijo, opredelijo potrebe po 

kadrih, možnosti opravljanja delovnih praks, prosta delovna mesta … Tista, 

ki so že predstavljena, pa pozivamo, da svoje podatke posodobijo.

Spletna stran www.iskanipoklici.net je bila vzpostavljena v okviru projekta 

Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice – podjetjem pomagamo 

pridobiti ustrezne kadre, ki ga je leta 2004 Posoški razvojni center v par-

tnerstvu z ostalimi razvojnimi agencijami v regiji (ROD iz Ajdovščine, ICRA iz 

Idrije in RRA severne Primorske iz Nove Gorice) prijavil na javni razpis Zavoda 

RS za zaposlovanje. Čeprav se je projekt uradno končal, z delom nadaljujemo. 

Prizadevamo si, da bi spletna stran živela, saj bo le tako koristila mladim in pod-

jetjem.

Projekt je usmerjen v povezovanje gospodarstva in šolstva. Podjetja naj bi 

pravočasno opredelila svoje potrebe po kadrih, možnosti štipendiranja, nudenja 

opravljanja prakse ter naznanila zanje zanimive seminarske in diplomske naloge. 

Na spletni strani www.iskanipoklici.net bodo UČENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI 

in BREZPOSELNI našli marsikakšno informacijo, ki jim bo pomagala pri odlo-

čanju o nadaljnji poti.

Prijavne obrazce dobite na www. iskanipoklici.net in na www.pososki-rc.

si, kjer si lahko preberete več o projektu. Dodatne informacije na telefon: 05/ 

38-41-500 (Mateja Kutin, skrbnica projekta) ali po e-pošti: mateja.kutin@

pososki-rc.si. 

Skrivnostni 
svet poso{kih 
kamnin
Posoški razvojni center 
bo v torek, 3. oktobra, za-
čel izvajati nov študijski 
krožek Skrivnostni svet 
posoških kamnin. Nanj 
smo povabili tudi strokov-
njaka prof. dr. Stanka Bu-
serja, s katerim se bomo 
odpravili po znanje tudi na 
teren. Vabimo vse, ki želite 
spoznati “temelje” Zgor-
njega Posočja, da se nam 
ob 18. uri pridružite na 
uvodnem srečanju v pro-
storih Posoškega razvojne-
ga centra, Ulica padlih 
borcev 1c, Tolmin.

Dodatne informacije: 
Patricija Rejec (tel.: 05/ 
38-41-500, e-pošta: 
patricija.rejec@pososki-
rc.si).  
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Ste zakljuèili �olanje in i�èete zaposlitev? 

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

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

KJER PODJETNI�KA IDEJA NAJDE SVOJ DOM

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

�elite pospe�iti razvoj svojega podjetja?

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

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

Brezplaène storitve PIPO:

•  najem pisarniške opreme,

• dostop do svetovnega   
 spleta,

•  najem multimedijske  
 učilnice,

•  telefonski priključek,

•  dostop do podatkov  
 različnih poslovnih baz,

•  splošno podjetniško   
 svetovanje,

• določene administrativne  
 storitve in

• možnost predstavitve   
 dejavnosti v EPIcentru.

Ostale storitve:

• program vavčerskega   
 svetovanja,

• specialistično podjetniško  
 svetovanje in

• e-Vem vstopna točka.

Utrinki

Podjetni{ki inkubator Poso~ja

POMANJKANJE VODE 
SO RE[ILE ZIMSKE IN 
SPOMLADANSKE PADAVINE
Poso~je – Čeprav je bilo letošnje 
poletje Posočje eno od najmanj na-
močenih delov Slovenije, prebivalci 
posebnih motenj pri oskrbi z vodo 
niso zaznali. V vodovodih, s katerimi 
upravlja Komunala Tolmin, po be-
sedah njenega direktorja Bertija 
Rutarja do pomanjkanja vode ni pri-
šlo.

“Izviri so še kolikor toliko izdatni, 
poznata se namreč mokra pomlad 
in precej snežna zima,” je razložil 
Rutar in dodal, da v Posočju običaj-
no začne zmanjkovati vode po treh 
mesecih brez padavin. V sušnih juni-
ju in juliju je le občasno prihajalo do 
pomanjkanja, in sicer ob konicah, 
zvečer, ko ljudje zalivajo vrtove, ter 
sobotah in nedeljah, ko nekoliko 
več perejo perilo. Še največ težav 
so imeli vodovodi za vasi Čiginj, Vol-
če, Sužid, Staro selo, Borjana, Te-
mljine in Sela nad Podmelcem. Sle-
dnje naselje je edino, kjer je zmanj-
kalo vode in so jo morali dovažati. 
Sicer pa so za kakšno urico brez vo-
de ostale le najvišje ležeče hiše.

Kot največjo težavo Rutar izpostavlja 

neracionalno rabo, ko uporabniki 
brez števcev – takih je kar 40 od-
stotkov – v obdobjih brez padavin z 
vodo razmetavajo. Manjše motnje 
pri vodni oskrbi na tem območju reši 
že dvodnevno deževje, ki smo ga 
zadnje dni julija in prve dni avgusta 
dočakali.
Špela Kranjc

POLETNA SU[A PRIPRAVILA 
IDEALEN TEREN ZA PO@ARE 
V VISOKOGORJU
Bovec – Gasilska zveza Bovec 
(GZ) združuje prostovoljna gasil-
ska društva (PGD) Bovec, Srpeni-
ca in Log pod Mangartom ter ga-
silsko enoto Trenta. Suša in kra-
jevne nevihte so bovškim gasilcem 
povzročale hude preglavice in veliko 
dela (v poletnih akcijah so opravili 
kar 684 ur prostovoljnega dela), saj 
so strele v bovškem visokogorju za-
netile kar tri požare.

21. julija so gasilci dobili poziv za po-
moč pri gašenju na Krasu pri Divači. 
Za pomoč kolegom s Krasa so orga-
nizirali več ekip, ki so se med 21. in 
25. julijem menjavale. Gašenja po-
žarov na Krasu se je iz GZ Bovec 
udeležilo 26 gasilcev z osmimi vozili.

V torek, 25. julija, pa so strele na 
Bovškem zanetile kar tri požari hkrati 
in gasilci so bili primorani k hitremu 
posredovanju na domačem terenu. 
Ognjeni zublji so pokazali svojo moč 
nad vasjo Trenta, na Polovniku nad 
vasjo Čezsoča in pri vasi Log pod 
Mangartom. Po ogledu in oceni veli-
kosti požarov je stekla akcija. Koor-
dinacijo gašenja vseh treh požarov 
je prevzel poveljnik GZ Bovec Miro 
Bozja, neposredno vodenje gaše-
nja posameznih požarišč pa vodje iz 
PGD Bovec in PGD Log pod Man-

gartom, enota Trenta in PGD Koba-
rid. Ker je gorelo v visokogorju na 
nadmorski višini med 1000 in 1600 
m na zelo zahtevnem terenu, so v 
akcijo vključili helikopterje Sloven-
ske vojske, ki so na gašenje prileteli 
s Krasa. Gašenje z moštvom je bilo 
na dveh požariščih nemogoče, ra-
zen na Polovniku, kjer so se odločili, 
da poskusijo gasiti tudi z gasilci. 
Oblikovali so enoto devetih gasilcev 
iz PGD Bovec in PGD Kobarid, ki jih 
je helikopter popeljal na požarišče, 
in pet gasilcev za logistično podporo 

HELIKOPTERJI SO PRI GAŠENJU uporabljali tudi reterdant (penilo), ki se meša z vodo in ima 
večji gasilni učinek na gorečo površino. Foto: Romeo Černuta
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^as je za tesnej{e 
sodelovanje in nove prioritete

Na{ gost v rubriki Pogled naprej bo tudi tokrat direktor Lokalne turisti~ne organizacije Soto~je Jan-
ko Humar. V tokratnem nadaljevanju svojega razmi{ljanja nam bo sku{al predstaviti nekaj “ni~ kaj 
novih zamisli”, ki bi jih lahko v bli`ajo~em se novem programskem obdobju (2007�2013) s pridom 
uporabili pri nadaljnjem razvoju turisti~ne ponudbe. Slednje namre~ po njegovem mnenju zahtevajo 
veliko manj sredstev, zato pa veliko ve~ sodelovanja. Uredništvo EPIcentra

V tokratnem prispevku ne bom 
komentiral posameznih zna-
nih, za razvojni preskok nujno 

potrebnih občinskih projektov kot so 
bovške Žaršče/Kanin ali pričakovane 
tolminske terme, ker je bilo o teh 
projektih že veliko povedanega in ker 
mi prostor resnega komentarja ne 
dopušča. Raje bi opozoril na nekaj 
manj populariziranih in nič kaj novih 
zamisli, ki zahtevajo veliko manj 
sredstev, zato pa veliko več sodelova-
nja. V mislih imam predvsem očitne 
produkte kot so Soča, povezovalne 
poti in padalstvo, ki se razvijajo v 
vseh treh občinah. Glede na naravne 
in zgodovinske danosti bi morali biti 
prav ti produkti naša prepričljiva 
konkurenčna prednost pred drugimi 
destinacijami. Prepričan sem, da bi 
bila omenjena ponudba bistveno bolj 
uspešna, če bi bila usklajena na ob-
močju celotnega Zgornjega Posočja. 
A kaj, ko ostaja povezovanje prek 

občinskih meja še naprej resna teža-
va, pa čeprav bi za aktiviranje teh 
potencialov rabili veliko manj sred-
stev kot za razvoj smučarskega ali 
termalnega središča. Ustreznejši ra-
zvoj teh vsebin bi bil koristen tako 
za mestna središča kot so Bovec, Ko-
barid in Tolmin, medtem ko bi mno-
žici manjših ponudnikov sob, apart-
majev, kampov, gostinskih storitev, 
športnih programov ipd., zagotovil 
boljšo osnovo za razvoj njihove de-
javnosti.

So~a kot 
hrbtenica na{ega turizma

Mirno lahko trdimo, da je prav re-
ka Soča naš najmočnejši element 
prepoznavnosti v svetu in zato tudi 
hrbtenica našega turizma. Žal se v 
zadnjih desetih letih razen prihoda 
tujih podjetji in pospešenega črpanja 
gramoza ni prav veliko spremenilo. 
Da po vseh teh letih na vstopno iz-

stopnih mestih nimamo ne slačilnic, 
ne stranišč, da obiskovalci opravljajo 
osnovne potrebe v naročju matere 
narave, nam res ne more biti v po-
nos. Vstopna mesta v tolminski ob-
čini so še vedno le na papirju. Režim 
plovbe je še vedno nedorečen, štetja 
in anketiranja Fakultete za gradbe-
ništvo in geodezijo (Aleš Golja, Kra-
jinski park Zgornje Posočje, predsta-
vitev 23. 4. 2006) so pokazala, da 
velika večina plovil še vedno nima 
dovolilnic. Kajakaški center se je s 
Trnovega preselil v Novo Gorico. 
Športna ponudba se hitro razvija tu-
di drugje v Sloveniji in naša dolina 

je kot največji in najatraktivnejši po-
nudnik teh programov vsak dan manj 
prepričljiva. Če želimo torej ohraniti 
(ne)zasluženo slavo najlepše reke v 
Evropi, bi morali v sodelovanju z 
agencijami postaviti standarde in po-
deliti koncesije ponudnikom športnih 
programov, zagotoviti sistem izobra-
ževanja in preverjanja znanj izvajal-
cev, predvsem pa bi morali zagotovi-
ti resno in celovito upravljavsko reši-
tev za celotno območje od Trente do 
Tolmina. Ta rešitev bi morala zago-
toviti kakovostno izvajanje progra-
mov, urejanje vse s plovbo in ribiči 
povezane infrastrukture in spoštova-

Utrinki

DIREKTOR LOKALNE TURISTI^NE ORGANIZACIJE 
SOTO^JE JANKO HUMAR meni, da bi bilo prav, ~e bi v 
Poso~ju, kjer zelo dobro obvladamo, kaj vse nam manjka, 
zavestno dojeli tudi izjemno bogastvo, ki ga imamo na 
razpolago.

helikopterju. V reki Soči so uredili 
zajetje vode, s katerega so lahko 
helikopterji zajemali vodo. Gasila sta 
dva helikopterja: Agusta Bell, ki za-
jame pribl. 600 l vode, in večji heli-
kopter znamke Cuagar, ki zajame 
pribl. 3000 l vode. Po celodnev-
nem, zahtevnem in nevarnem gaše-
nju jim je uspelo požar na Polovniku 
lokalizirati in ga naslednji dan poga-
siti. Še vedno pa sta bila aktivna po-
žara v Logu pod Mangartom in v do-
lini Trente, ki so ju gasili samo s heli-
kopterji. Pomoč pri logistiki so heli-
kopterjem nudili gasilcev PGD Bo-
vec, PGD Log pod Mangartom in 
gasilska enote Trenta. Gašenje vseh 
treh požarov je trajalo tri dni, na po-
moč pa je pravočasno priskočila tu-
di narava, saj je težko pričakovan 
dež požare dokončno pogasil.
Peter Domevšček

AURORA PRAZNUJE
Staro Selo – Julij je bil v igralniško za-
baviščnem centru Aurora praznično 
obarvan: praznovali so drugo oble-
tnico delovanja, odprli novo restavra-
cijo in obogatili igralniški program.
Aurora je po dveh letih delovanja 
razširila svoje gostinske in igralniške 
zmogljivosti. Direktor Matej Paradiž 
je ob tej priložnosti povedal, da so s 
tem prehiteli predvideni tok razvoja 
vlaganj, kar je dobra spodbuda za 
nadaljnje delo. Odprtje nove resta-
vracije, v kateri je okoli 300 sede-
žev, bo zadostilo trenutnim potre-
bam. Pridobili so tudi prostor za no-
ve igralne avtomate. Z letošnjo inve-
sticijo so se odprla štiri nova delov-
na mesta, kar je posebej dobrodo-
šlo za območje celotnega Zgornje-
ga Posočja. Danes je v igralnici re-

dno zaposleno že 50 ljudi.

Aurora s tem še ni rekla zadnje be-
sede pri razvoju. Zaradi vedno ve-
čjega povpraševanja načrtujejo raz-

širitev ponudbe z nočitvenimi zmo-
gljivostmi. Izgradnja hotela je le še 
vprašanje časa.
Besedilo in foto: Peter Domevšček

OB DRUGI OBLETNICI DELOVANJA je Aurora odprla novo restavracijo in obogatila igralniški 
program.
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nje osnovnih ekoloških standardov.

Obstoje~e poti sestaviti v 
velike in privla~ne “zgodbe”

V vseh treh posoških občinah se 
lahko pohvalimo z vrsto izjemnih 
znamenitosti, tematskih poti in osta-
lin prve svetovne vojne. Za to drobno 
infrastrukturo v sklopu programov in 
pravil posameznih občin skrbijo tu-
ristična in zgodovinska društva, lo-
kalne turistične organizacije (LTO), 
muzeji, Ustanova Fundacija Poti mi-
ru v Posočju in drugi. V tem, da bi 
te izjemne fragmente sestavili v veli-
ke zgodbe, da bi iz dobrih projektov 
naredili odlične, pomembnejše in 
bolj privlačne od množice podobnih, 
ki obstajajo na trgu, pa nismo najbolj 
uspešni. Vendar so možne rešitve 
relativno preproste. Prva bi lahko bi-
la pohodniška in kolesarska pot po 
dolini, od Trente do Mosta na Soči, 
ki pa bi se morala nadaljevati naprej 
do Idrije in Nove Gorice. Druga, zah-
tevnejša, bi bila kolesarska pot čez 
Kolovrat do Goriških Brd. Tretja bi 
morala biti tematska izpeljanka na 
temo I. svetovne vojne, ki bi v eno 
veliko zgodbo povezale vse ostaline 
od Kluž pa do Sabotina in naprej na 
Kras. Na vse strani pa bi lahko poča-
si dopolnjevali mrežo poljubnih po-
vezav. Dobili bi izjemno sestavljanko 
imenitnega naravnega okolja, zgodo-
vine, rekreacije, kulinarike in dobre-
ga vina. Velika večina teh poti že 
obstaja. Ostaline I. svetovne vojne v 
okviru programa Poti miru povsem 
zadostujejo, nobenega novega projek-
ta ni potrebno odpreti. Morali bi ure-
diti samo redke manjkajoče povezo-
valne odstavke, počivališča, razgledi-
šča, postaviti označevalni sistem, 
izdelati skupne zemljevide in pro-
spekte. S temi povezovalnimi potmi 
bi naši ponudbi zagotovili potrebno 
dimenzijo, pestrost in raznolikost, ki 
bi jo lahko uporabil vsak ponudnik, 
ne glede na to, na katerem koncu 
poti se nahaja. Naša opaznost in pre-
pričljivost na mednarodnem trgu bi 
bila neprimerno večja. 

Neurejene padalske razmere 
Jadralno padalstvo v Posočju je 

danes na podobni poti kot plovba na 
Soči pred leti. Razmere za jadranje 
so pri nas odlične. Številni zadovolj-
ni obiskovalci, odmevna tekmovanja 
in članki v padalskih revijah zagota-
vljajo, da je jadralnih padalcev vsako 
leto več. Urejanje dejavnosti je pove-
čini prepuščeno padalskim klubom, 

ki v okviru omejenih možnosti seve-
da ne morejo reševati vseh težav. 
Čeprav je najpomembnejše vzletišče 
v dolini Kobala, so odlična vzletna in 
pristajalna mesta tudi na Bovškem in 
Kobariškem in tudi v tem primeru 
bomo lahko govorili o ustrezno orga-
nizirani ponudbi šele takrat, ko bo ta 
dejavnost usklajena v vseh treh ob-
činah. Neurejenost je vedno bolj po-
dobna tisti na Soči, medtem ko je z 
varnostnega vidika stanje še slabše 
– nesreče padalcev so danes razlog 
že za polovico akcij Gorske reševalne 
službe Tolmin. Tudi v tem primeru 
bi morali poenotiti kriterije po obči-
nah, urediti vzletišča in pristajališča, 
določiti prometne režime do vzletišč, 
bolje razviti informacijski sistem, do-
voliti polete samo tistim, ki imajo 
potrebno znanje in izpite. Morda ne-
koč v prihodnje zagotoviti tudi krožni 
avtobus, ki bi pobiral padalce po do-
lini in jih vozil nazaj na izhodiščno 
mesto.

Poso~je {e vedno 
nerazvita destinacija

Seveda morajo pri razvoju naštetih 
zamisli sodelovati tudi ponudniki. 
Ker pa je Zgornje Posočje kot celota 
še vedno turistično povsem nerazvita 
destinacija (ob vsem spoštovanju po-
sameznih odličnih ponudnikov, ki jih 
premore naša dolina), menim, da je 
dolžnost občin in občinskih institucij, 
kamor sodijo tudi LTO-ji in Posoški 
razvojni center, da tovrstne progra-
me razvijejo in s tem pomembno 
izboljšajo pogoje za razvoj in poslo-
vanje posameznih ponudnikov na 
območju. Seveda pa programska in-
frastruktura, kamor bi lahko umesti-
li prej naštete predloge, ni edina 
možnost krepitve razvojnih možnosti 
turistične dejavnosti. Na državnem 
nivoju obstaja cela vrsta instrumen-
tov, ki so odvisni od državne politike, 
za katero smo že v prejšnji številki 
EPIcentra ugotavljali, da naših pro-
blemov ne rešuje v zadostni meri. 

^as za nove prioritete
Tokratno razmišljanje bi želel za-

ključiti predvsem s področjem, na 
katerega lahko sami vsaj do določene 
mere vplivamo. Popotresni razvojni 
program Soča 2006 je bil v zadnjih 
letih edini državni instrument, na 
katerega so se lahko prijavili tudi po-
soški ponudniki iz turistične dejav-
nosti. Sredstva iz tega naslova so 
tako lahko izkoristili tudi nekateri 
podjetniki s področja turizma, najve-

čje spremembe pa so očitne na ob-
močjih novih obrtnih in poslovnih 
con. Prav bi bilo, da bi danes, ko 
stojimo na pragu novega programske-
ga obdobja, potegnili črto in se vpra-
šali, če ni morda čas za nove priori-
tete. Prav bi bilo, da bi skušali čim 
bolj objektivno oceniti razvojne mož-
nosti posameznih dejavnosti in jih 
primerno poudariti tudi v razvojnem 
programu. In nenazadnje bi bilo 
prav, da bi turizmu, ki v obstoječih 
predlogih ni vključen v zadostni me-
ri, namenili primernejše mesto. Res 
je, kar trenutno ugotavljajo naše ob-
čine, da so delovna mesta danes dru-
gje. Vendar so tudi med našimi pod-
jetniki že taki, ki se zavedajo nevar-
nosti, ki jih prinaša globalizacija, in 
razmišljajo o vlaganjih v turizem, 
kjer se globalna konkurenčnost od-
raža na veliko milejši način. Naravno 
bogastvo, dediščina, izročila, vse kar 
imamo v nas in okrog sebe je namreč 
enkratno, neponovljivo, brez dejan-
ske konkurence v svetu. Nenazadnje 
tudi ankete prebivalcev, ki smo jih 
videli v zadnjih letih (tabor Zoisovih 
štipendistov v letu 2000, diplomska 
naloga Martine Krivec v letu 2005), 
postavljajo prav turizem na prvo me-
sto med neizkoriščenimi priložnost-
mi. Občutek imam, da smo na ravni 
občinskih politik prepočasni in da si 
ne upamo postaviti prioritet. 

@elje za novo obdobje
Želel bi si, da bi uspeli tako v no-

vem programu Soča 2013 kot tudi 
skozi druge sistemske ukrepe in pro-
grame EU uveljaviti vsaj tri ukrepe:

1. turistične cone – Princip uspe-
šnega razvoja poslovnih con v minu-
lih letih bi morale naše občine ude-
janjiti tudi v primeru turizma. Izbra-
ti primerne lokacije, urediti prostor-
sko problematiko, zagotoviti najnuj-
nejšo komunalno ureditev in poiska-
ti ustrezne investitorje. V primeru 
raznih športnih dejavnosti ali zname-
nitosti tudi koncesionarje. In če smo 
skozi Sočo 2006 financirali pridobi-
vanje zemljišč za poslovne cone in 
uspešno zagotovili konkretne razvoj-
ne možnosti na področju proizvo-
dnje, bi morali skozi nadaljevanje 
programa zagotoviti tudi financiranje 
nakupa zemljišč za turistične cone in 
nakupa strateških lokacij pomemb-
nih za upravljanje in razvoj najrazlič-
nejših programov (vstopna mesta, 
vzletišča in pristajališča, zgodovinske 
lokacije, ključne naravne znamenito-
sti …);

2. “načelo de minimis” – V minu-
lih letih smo na naše očitke, da ra-
zvojni instrumenti omogočajo pred-
vsem pripravo strategij, izvedbe pa 
ne, običajno dobili odgovor, da je 
neposredno nepovratno financiranje 
podjetnikov v neskladju z evropsko 
zakonodajo. Kar pa ne drži. Evropa 
že dolgo kot uspešen spodbujevalni 
instrument namenjen manjšim pod-
jetnikom uveljavlja načelo “de mini-
mis”, ki podjetnikom omogoča nepo-
vratne subvencije do višine 100.000 
EUR v obdobju treh let. Ta znesek 
malim podjetnikom predstavlja velik, 
pogosto ključno pomemben denar. 
Lahko rečemo, da je ta ukrep najbolj 
konkretna pomoč, ki bi jo morali 
skozi program Soča 2013 zagotoviti 
tudi našim malim podjetnikom (agen-
cijam, gostincem, ponudnikom kapa-
citet do 50 postelj) in fizičnim ose-
bam (sobe, apartmaji, turizem na 
kmetiji). 

3. veliki projekti – Moj kritičen 
odnos do favoriziranja velikih inve-
stitorjev seveda ne pomeni, da jim ne 
bi smeli pomagati. Za uravnotežen 
razvoj destinacije potrebujemo mno-
žico manjših pa tudi nekaj (na dolgi 
rok ni dobro, če prevlada samo eden) 
večjih ponudnikov, ki so s svojim 
kadrovskim, finančnim in tržnim po-
tencialom za resen razvojni preboj 
usodnega pomena. Tem bi morali 
pomagati predvsem na formalni rav-
ni, pri pridobivanju zemljišč, reševa-
nju prostorske problematike, študijah 
izvedljivosti, študijah vplivov na oko-
lje ipd … Predvsem pa bi se občine 
morale s pripravo ustreznih prostor-
skih in razvojnih programov usposo-
biti za enakopravno partnerstvo in 
skozi to partnerstvo primerno uskla-
diti potrebe lokalne skupnosti z inte-
resi investitorjev. Program Soča 2013 
bi moral vključevati tudi pripravo 
potrebnih študij, dokumentacije in 
argumentacije, ki bi nam pomagala 
aktivno iskati vlagatelje s primernimi 
referencami.

Prav bi bilo, da bi v Posočju, kjer 
zelo dobro obvladamo, kaj vse nam 
manjka, zavestno dojeli tudi izjemno 
bogastvo, ki ga imamo na razpolago. 
Upam, da bomo to bogastvo z učin-
kovito razvojno politiko v naslednjih 
letih zmogli aktivirati v korist blago-
stanja prebivalcev in dobrega počutja 
obiskovalcev. 
Janko Humar, direktor Lokalne 
turistične organizacije Sotočje
Jezikovni pregled besedila: Mirjam Humar

Foto: Matevž Lenarčič
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Na javnih razpisih za začetne 
investicije je od leta 2002 pri-
dobilo sredstva 47 podjetij. 

Zanimalo nas je, kako takšni progra-
mi prispevajo k uspešnosti njihovega 
poslovanja. V tokratni številki EPI-
centra vam predstavljamo podjetje 
Formun d.o.o. Pogovarjali smo se s 
solastnikom Aljošo Munihom.

Kdaj je bilo ustanovljeno podjetje 
Formun d.o.o. in kako bi na kratko 
predstavili njegovo dejavnost?

Podjetje Formun sva z Antonom 
Fortunatom ustanovila letos. Prej 
sem imel registrirano podjetje Kol-
porter Aljoša Munih s.p. Ukvarjal 
sem se z raznašanjem časopisov. Ka-
sneje sva s Fortunatom v Tolminu 
najela stavbo, kjer je že nekdaj bil 
bar in jo začela leta 2001 počasi ob-
navljati.

Bar Pr’ črvu sva odprla lanskega 
septembra. Imava štiri zaposlene, kar 
je za prvo leto zelo dobro. Z delom 
v prvem letu sva zadovoljna, posebej 
pomembno pa je, da so zadovoljni 
tudi ljudje, ki se vračajo.

Kako se borite s konkurenco in ka-
ko si prizadevate za prepoznav-
nost?

Mislim, da hude konkurence ni. 
Trudimo se, da nismo samo bar, or-
ganiziramo tudi razne prireditve. 
Prizadevamo si, da se nekaj dogaja. 
Občasno organiziramo manjše kon-
certe. Ker prostori niso veliki in sprej-
mejo le manjše število poslušalcev, 
so koncerti majhni, bolj pristni, do-
mači. Pri nas razstavljajo razni ume-
tniki, slikarji, fotografi ... Radi nas 
pokličejo, saj jim ponujamo možnost, 
da se brezplačno predstavijo; že vna-
prej imamo rezervirane termine.

Kolikšne so vaše zmožnosti?
Pri nas je lahko do 150 gostov. 

Program spodbujanja razvoja v Poso~ju 2002�2006 (So~a 2006), je pripravil Poso{ki razvojni center 
(PRC) 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 vzpo-
stavljanje razvojne infrastrukture, pospe{evanje podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva in odpira-
nje novih delovnih mest ter usposabljanje in razvoj kadrov. Razvojne spodbude se dodeljujejo ob 
upo{tevanju pravil dodeljevanja dr`avnih pomo~i in Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja.

Formun d.o.o.

PODJETJE FORMUN D.O.O. (prej Kolporter Aljoša Munih s.p.) je del sredstev za ureditev Bara Pr’ črvu uspelo pridobiti na razpisu za začetne 
investicije v okviru Soče 2006. Foto: Mateja Kutin

Imamo urejene notranje prostore, 
poleti pa je najbolj zanimiv vrt. Če 
bi se pokazala potreba, bi lahko ure-
dili še en dodaten prostor.

Prostor lahko najamejo tudi zaklju-
čene skupine, za katere ob predho-
dnem dogovoru pogodbeni partnerji 
pripravijo in dostavijo hrano.

Od kod prihaja večina vaših gostov?
Precej je domačinov, prihajajo pa 

tudi od drugod. Pozna pa se, da je 
turistična sezona na višku (op. ured.: 
pogovor je potekal konec julija) in se 
v baru ustavljajo tudi turisti. K nam 
pride veliko gostov športnega turiz-
ma Maya, precej pa je padalcev. Tu-
di pozimi nas obiščejo tujci, vendar 

je njihova struktura drugačna.

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

Na razpis za začetne investicije sva 
se prijavila pod starim imenom. Leta 
2004 se je investicija zaključevala. Da 
bi pridobila še del sredstev za dokon-
čanje, sva kandidirala na razpisu in 
pridobila 2,5 mio SIT.

Do teh sredstev je težko priti. Raz-
pis je zahteven; tudi sama prijava 
zahteva precejšen vložek sredstev, za 
katera ne veš, ali se bodo povrnila.

Pogoji za razpis, na primer zapo-
slovanje kadra, so zahtevni. Časi so 
taki, da ni lahko nekoga zaposliti. 

Tudi če želiš koga zaposliti, naletiš 
na težavo, kje ga dobiti. Na težave 
smo naleteli tudi pri kontroli, čeprav 
smo imeli investicijo korektno izpe-
ljano.

Kateri so vaši cilji in kakšni so na-
črti za prihodnost?

Želiva si, da bi dejavnost razširila, 
morda uredila kuhinjo ali sobe. Če 
se bo pokazala možnost, bova neke-
ga dne uredila igrišče. Vsekakor že-
liva ponudbo nadgraditi. Začetki niso 
lahki in dogodkov se ne da prehite-
vati. Ko bo stvar v redu stekla, želiva 
naprej.

Pogovor pripravila: Mateja Kutin
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Turisti~ni kompleks pri Boki
Občina Bovec je pred kratkim raz-

pisala javno povabilo, s katerim zbira 
ponudbe za ureditev komunalne in-
frastrukture in turističnih objektov na 
lokaciji Boka pri Žagi. Glede na do-
ločila javnega povabila ima interes 
urediti osnovno komunalno infra-
strukturo in zelene površine, kot so 
parkirišča za osebna vozila in avto-
buse, sanitarije in čistilno napravo, 
ponudnik pa za izgradnjo gostinske-
ga objekta s prenočišči. Po končanih 
delih bodo turistični objekti ostali v 
lasti izvajalca oziroma najugodnejše-
ga ponudnika, komunalno infrastruk-
turo pa bo prevzela občina kot lastni-
ca zemljišča.

Kot je povedal župan Danijel Kri-
vec, je bilo zemljišče, namenjeno 
turistično-rekreativnim dejavnostim, 
gostinstvu in parkirnim površinam, 
precej časa naprodaj, vendar zanj ni 
bilo zanimanja. Pojasnil je, da “gre 
za enak partnerski odnos, kot je pri 
projektu Žaršče”. Posebnost je v tem, 
da ponudnik vlaga ves potreben de-
nar, občina pa s finančnega vidika ni 
obremenjena. Turistični del zajema 
gostinski lokal s približno 50 preno-
čišči neapartmajskega tipa, ob njem 
pa bo ponudnik lahko zgradil trgovi-
no s športnimi izdelki, spominki ipd. 
ter druge potrebne skladiščne in ser-
visne prostore. Ta del bodo dopolnje-
vali urejen dovoz in zelenice, javno 
parkirišče za osebna vozila in avto-
buse z večjim številom parkirnih 
mest ter urejen prostor za dostop do 
reke Soče in slapa Boka. Izbrani po-
nudnik, ki bo v največji meri izpolnil 
zahteve občine ter izkazal usposo-
bljenost za izvedbo in financiranje 
celotnega projekta, bo moral z deli 
začeti najkasneje v dveh letih po 
podpisu pogodbe oziroma do 30. ju-
nija 2008.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Na obvoznici 
nova plast asfalta 

Sredi julija je bovška obvoznica 
dobila novo prevleko. Po besedah 
župana Danijela Krivca je morala 
občina “pritisniti” na državo, saj je 
asfalt na relativno novi cesti na ne-

Ob~ina Bovec
ponudbe Bovca in okolice ter mo-
žnost širitve sezone v pomladne in 
jesenske mesece. Počitniški trendi se 
gibljejo v smeri krajših in bolj pogo-
stih izletov bližje domu, pri čemer je 
Bovška zanimiva destinacija, saj me-
ji tako z Italijo kot z Avstrijo. Poleg 
izgradnje sodobnega postajališča z 
možnostjo parkiranja in oskrbe pre-
hodnih avtodomskih gostov v Bovcu 
se pri izvajanju strategije povezujejo 
v mrežo avtodomskih postajališč tro-
meje in si prizadevajo za skupno 
promocijo destinacij.

Načrtno izvajanje strategije je po-
membno zaradi zmanjševanja nevar-
nosti negativnih vplivov na neokrnje-
no naravo, ki je ena najpomembnej-
ših prednosti območja pred drugimi 
podobnimi turističnimi destinacijami. 
Kar 60 odstotkov bovške občine je 
del Triglavskega narodnega parka. V 
okviru projekta bo poleg sodobnega 
in varnega postajališča v Bovcu na-
stala mreža urejenih točk za oskrbo 
avtodomov z elektriko, vodo in izpu-
stom odpadnih vod v nekaterih kam-
pih v Bovcu ter v vaseh Lepena in 
Trenta.

“Za avtodomske goste bomo poleg 
urejenih postajališč in kampov pripra-
vili ustrezno usmerjevalno infrastruk-
turo in informacije o turistični ponud-
bi na Bovškem. Ob odprtju pilotnega 
postajališča v Bovcu pripravljamo sre-
čanje z avtodomskimi turisti, partner-
ji in novinarji. Oblikovali smo večje-
zično informativno zloženko, infor-
macijam za avtodomske goste pa 
bomo namenili tudi poseben del sple-
tnih strani www.bovec.si in www.
trenta-soca.si,” je povedala Cecilija 
Ostan, vodja projekta na Občini Bo-
vec.

“Avtodomski obiskovalci sicer raz-
meroma malo denarja porabijo za 
nastanitev, zato pa toliko več za do-
polnilne dejavnosti v naravi, kulina-
riko, različne aktivnosti in ogled kul-
turno-zgodovinskih znamenitosti. S 
pilotnim postajališčem in s sodelova-
njem z nekaterimi zainteresiranimi 
kampi želimo spodbuditi tudi ostale 
ponudnike turističnih storitev, kot so 
na primer turistične kmetije in gosti-
šča, da se odločijo za ponudbo ureje-

katerih mestih prehitro razpadel. Ob 
obvoznici so postavili nekaj svetilk 
javne razsvetljave, od križišča z Rupo 
do križišča z industrijsko cono pa v 
kratkem namesto odbojnih ograj pri-
pravljajo ureditev pločnika. Med ob-
čani je slišati, da bi rekreativcem 
(kolesarjem, rolarjem ipd.), spreha-
jalcem in staršem z vozički prav pri-
šla tudi kolesarska steza v dolžini 
celotne obvoznice.
Špela Kranjc 

Z avtodomom med 
gore in smaragdne vode 

Število avtodomov se v Evropski 
uniji vsako leto poveča za 20–30 od-
stotkov. Naraščanje avtodomskih go-
stov je v zadnjih letih opazno tudi na 
Bovškem, kar ne preseneča, saj je 

območje s svojo ponudbo neokrnje-
nega naravnega bogastva, možnostjo 
aktivnih počitnic, bogato kulturo in 
zgodovino ter domačo kulinariko tem 
gostom pisano na kožo. Da bi se to-
vrstni obiskovalci počutili še bolj 
dobrodošli, je Občina Bovec lansko 
jesen začela izvajati projekt Avtodom-
ski turizem. Občina je s projektom 
kandidirala na razpisu EU v okviru 
programa Čezmejno sodelovanje, 
Sklad za male projekte Phare Slove-
nija/Italija, in uspela pridobiti nekaj 
sredstev.

Na Bovškem se prvi v Sloveniji lo-
tevajo načrtnega upravljanja avto-
domskega turizma. Jedro projekta je 
zasnova in izvajanje strategije razvo-
ja avtodomskega turizma, ki predsta-
vlja pomembno dopolnitev turistične 

NA LOKACIJI BOKA PRI ŽAGI želi Občina Bovec urediti komunalno infrastrukturo in turistične 
objekte.

NOVA ASFALTNA PREVLEKA – Med občani je slišati, da bi rekreativcem (kolesarjem, rolarjem 
ipd.), sprehajalcem in staršem z vozički prav prišla tudi kolesarska steza v dolžini celotne obvo-
znice. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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nega bivanja gostov z avtodomi,” 
dodaja Ostanova.

Avtodomski turisti so se tako prvič 
srečali že sredi avgusta, ko je Občina 
Bovec na A postaji kaninske žičnice 
odprla pilotno postajališče.
Erika Oblak, TD Soča-Trenta

Festival Klu`e bele`i 
rekordno {tevilo obiskovalcev

Bovška vrata, kot nekateri imenu-
jejo trdnjavo Kluže, so bila tudi to 
turistično sezono na stežaj odprta. 
Naravni in kulturni spomenik, po 
katerem so festival poimenovali, je 
letošnje poletje gostil že peti festival 
zapovrstjo. Nosilca projekta sta bila 
Kulturno društvo (KD) B-51 in LTO 
Bovec, medtem ko se lahko Občini 
Bovec zahvalimo za brezplačen ogled 
prireditev. Pri tem ne gre zanemariti 
deleža, ki sta ga v festival vložila Mi-
nistrstvo RS za kulturo in Hotel 
Alp.

Na prvi predstavi, ki smo si jo 
ogledali 7. julija, se je domačemu 
občinstvu z monodramo predstavila 
priznana igralka in članica SNG Dra-
me Maribor Irena Mihelič, sicer do-
mačinka iz le 2,5 km oddaljenega 
Bovca. Festival je ponujal zanimiv in 
raznolik program, v katerem je lahko 
vsakdo našel kaj zase. Na voljo so 
bile tako otroške predstave kot pred-
stave za odrasle (gledališke predsta-
ve, plesni spektakli ...). “Letošnjo iz-
dajo so polnile kulturne prireditve, ki 
so privabile rekordno število obisko-
valcev,” zadovoljno ugotavlja Urška 
Comino iz KD B-51, ki je med festi-
valom skrbela za promocijo priredi-
tev in odnose z javnostmi. “Poleg 
domačinov in okoličanov je festival 
obiskalo veliko domačih in tujih turi-
stov, kar je dobrodošla popotnica za 
naslednjega in dokazilo, da se je fe-
stival umestil v zgornjesoški regiji kot 
osrednji nosilec poletnega kulturnega 
utripa.” Poudarila je, da je njegova 
mednarodna naravnanost “pomem-
ben povezovalec različnih kultur, zla-
sti sosednjih držav”. Da se je festival 
lepo usidral v poletne bovške prire-
ditve, ugotavlja tudi podžupan obči-
ne Bovec Robert Trampuž: “Če po-
gledam program kulturnih prireditev 
v Bovcu in dodam še vse prireditve 
med letom, z zadovoljstvom ugota-
vljam, da je kulturno dogajanje pri 
nas pestro in da se lahko mirno po-
stavimo ob bok večjim središčem.”

Organizatorjem je služilo celo vre-
me in večino dogodkov so izpeljali v 
trdnjavi; le nekaj se jih je odvilo v 

Iz ob~inskih uprav

bovškem kulturnem domu. Da obi-
skovalce prireditev ne bi preveč ze-
blo, so priskrbeli plinska toplotna 
sevala, s katerimi so med prireditva-
mi ogrevali osrednje dvorišče trdnja-
ve. Na novinarski konferenci, ki so jo 
organizatorji pripravili pred pričet-
kom festivala, je bilo v razpravi sli-
šati zamisel o pokritju dvorišča, za 
katero Trampuž pravi, da je prisotna 
že dalj časa. Vendar pride tovrstna 
zaščita prizorišča v poštev le ob 
manjših vremenskih neprilikah, ni-
kakor pa ni primerna za večje količi-
ne padavin.

Peti festival Kluže se je zaključil 
12. avgusta z Večerom afriške glasbe 
in plesa. “Čudovit večer afriške glasbe 
in plesa, ki ste ga včeraj organizirali 
v Bovcu, je bil pravi dragoceni sončni 
žarek sredi hladnega avgusta! Še na-
prej veliko delovnih uspehov in po-
dobnih dogodkov v Posočju vam že-
lim, Špela,” je v knjigo vtisov zapi-
sala ena izmed navdušenih gledalk 
zaključnega festivalskega dogodka.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Bov{ko kulturo 
pribli`ali turistom

Lokalna turistična organizacija 
Bovec (LTO) je tudi v letošnji poletni 
sezoni popestrila dogajanje z Bovški-
mi četrtkovimi večeri, ki so jih doma-
čini in turisti že lani z navdušenjem 
obiskovali. Šest četrtkovih večerov 
zapored so se prireditve odvijale v 
središču Bovca, ki je bil v ta namen 
tudi zaprt za promet.

S tovrstnimi večeri so želeli orga-
nizatorji prikazati obiskovalcem lo-
kalno tradicijo, običaje in značilne 
lokalne jedi ter jim tako približati 
delček bovške kulture. Folklorna 

skupina “Bc” in skupina Buške čeče 
sta za vsak četrtkov večer pripravili 
enourni program, ki ga je voditelj 
predstavil v štirih jezikih. Sledil je 
nastop glasbene skupine – letos so v 
sklopu četrtkovih prireditev nastopili 
Ansambel Aritmija, Brina, Rezijan-
ska ljudska glasba, Volk folk, Ans in 
Pr’jatli. Na prireditvi se je predstavi-
lo tudi Društvo bovških žena s ple-
tenimi izdelki. Sicer pa so pred tam-
kajšnjim hotelom obiskovalcem po-
nujali še različne domače jedi: sir, 
skuto, čompe in buške krafe. Povabi-
lu LTO-ja se je letos odzvala tudi 
Vinoteka Brda, ki je predstavljala 
svoja vina in briške suhomesne izdel-
ke.

Direktor LTO Bovec Marko Vidič 
je z obiskom letošnjih prireditev za-
dovoljen, saj so samo na četrtkovih 

večerih zabeležili skoraj 400 obisko-
valcev. Kot je še povedal, se v prihod-
nje nadeja še večje ponudbe tovrstnih 
dogodkov na Bovškem.
Peter Domevšček

Lo`ani bodo 
dobili nov gasilski dom

V Prostovoljnem gasilskem društvu 
Log pod Mangartom so se po teh-
tnem premisleku odločili, da name-
sto obnove starega gasilskega doma 
zgradijo nov, sodoben objekt. Kot je 
povedal predsednik društva Igor Čer-
nuta, so se za izgradnjo novega 
objekta odločili iz več razlogov; stari 
gasilski dom je postajal iz leta v leto 
manjši in za današnjo gasilsko teh-
nologijo neustrezen, predračuni sa-
nacije starega doma pa so se pribli-
žali stroškom novogradnje.

Z novogradnjo bodo loški gasilci 
pridobili ustrezne in neprimerno ve-
čje prostore za nemoteno delovanje, 
večnamensko dvorano in dve manjši 
stanovanji, ki bosta namenjeni za 
reševanje morebitnih bivalnih stisk 
vaščanov – predvsem v primeru ele-
mentarnih in drugih naravnih nesreč. 
Gasilci bodo iz starega v novi dom 
prenesli tudi sistem za nadzor plazi-
šča nad vasjo.

Po Černutinih besedah dela na 
gradbišču trenutno potekajo brez za-
pletov. 65-milijonsko investicijo na-
meravajo pokrili iz različnih virov, 
imajo pa tudi veliko podporo Občine 
Bovec, ki jim pomaga pri iskanju in-
vestitorjev. Nov gasilski dom bodo 
odprli na občinski praznik leta 2007.
Peter Domevšček

Utrinki

PREDSTAVNIKA ORGANIZATORJEV IN REŽISER: (od leve proti desni) direktor festivala Damir 
Domitrović Kos, podžupan Občine Bovec Robert Trampuž, zadolžen za kulturno logistiko, ter 
umetniški vodja festivala in predsednik programskega sveta za Kluže Marjan Bevk.

POSTAVILI SPOMENIK 
KOSCEM IN GRABLJICAM 
Ko{orogova rejda na Pologu (nad 
Idrskim) – V Idrskem živi poseben 
mož, Ivan Šavli – Jaklč. Poseben 
zato, ker se razlikuje od nas pov-
prečnežev. Zanima ga zgodovina, ži-
vljenje v naših krajih nekdaj. Pred-
vsem pa je zbiralec kmečkega orod-
ja, orodja kovačev, mlinarjev, ka-
mnosekov … Vse, kar ima pridih sta-
rožitnosti, je našlo svoje mesto v 
njegovi skrbno urejeni etnološki mu-
zejski zbirki v Idrskem. Čez naše 
kraje so se podile mnoge vojske in 
tudi orožje in oprema vojakov je na-
šla mesto v njegovi zbirki. Še prav 
posebej moram poudariti, da je Ivan 
velik poznavalec orožja in opreme iz 
prve svetovne vojne. Zato ni nič ču-
dnega, da je s skupino poznavalcev 

povezan v društvu Peski, ki neguje 
spomin na prvo svetovno vojno.

Mnogo let je Ivan stikal po kolovrat-
skih in matajurskih senožetih, kjer 
propada več kot 180 idrskih seni-
kov. Pozabi je hotel oteti vsaj delček 
nekdanjih senikov in zato je zbral 
mnogo velikih železnih žebljev, če-
bil. Iz njih je ustvaril prelep spome-
nik, križ. Njegova velika želja je bila, 
da se spomenik postavi v spomin na 
kosce in grabljice kolovratskih in 
podmatajurskih senožeti.

In res. Njegova srčna želja se je iz-
polnila 12. avgusta letos, ko se je na 
Košorogovi rejdi na Pologu zbrala 
velika množica ljudi ne samo iz Idr-
skega in Mlinskega, marveč tudi iz 
drugih krajev Kobariške, Bovške in 
Tolminske. Ivan je s pomočjo najsta-
rejšega Idrca Janka Kranjca – Kle-
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Ob~ina Kobarid
Zapleti pri gradnji 
kobari{ke obvoznice

Ko so dela na kobariški obvoznici 
napredovala in je lokalna oblast pri-
čakovala, da bodo konec oktobra 
zaključena, so se občani začeli vedno 
glasneje pritoževati nad strmim in 
ostrim uvozom v obrtno cono. Po 
besedah Tine Bučić, predstavnice za 
odnose z javnostmi na Direkciji RS 
za ceste, se neprimernosti priključka 
zavedajo, vendar je ta po vseh stro-
kovnih merilih izveden v mejah do-
pustnega: “Razlog za tak naklon je, 
da je to območje na eni strani ome-
jeno z obrtno cono, na drugi pa z 
novo Vzhodno obvoznico Kobarid, ki 
se prav tako na celotni trasi precej 
strmo vzpenja.” Kot je še dodala Bu-
čićeva, je trasa priključka lokalne 
ceste omejena z lokacijskim načr-
tom.

Konec julija si je teren znova ogle-
dal projektant, ki sedaj preučuje 
možnosti nekaterih sprememb in 
ukrepov, ki bi težkim tovornim vozi-
lom omogočili lažji izvoz z obvozni-
ce na lokalno cesto in obratno. “Si-
tuacija večjih sprememb ne dopušča, 
zato bodo ti ukrepi minimalni in ne 
bodo bistveno podražili investicije,” 
je zagotovila Bučićeva. Njena vre-
dnost je bila sprva ocenjena na 550 

milijonov tolarjev. Nepredvidena do-
datna dela, kot so ščitenje brežin, 
stabilizacija terena in druga manjša 
opravila, bodo po ocenah Direkcije 
investicijo podražila za pet do deset 
odstotkov.

Dela na obvoznici naj bi glede na 
določila pogodbe končali do 30. no-
vembra, rok pa po zagotovilih izva-
jalcev – Cestnega podjetja Nova Go-
rica in Primorja – ne bo presežen.
Špela Kranjc

100 letnici spomina
Srce človeško sveta stvar je naslov 

osrednji slovesnosti, posvečeni 100-
letnici spomina na pesnika in duhov-
nika Simona Gregorčiča, ki je v 
našem in širšem slovenskem prosto-
ru zapustil neizbrisen pečat. Spomin 
nanj in na njegovo pesniško zapušči-
no bomo obeležili 1. oktobra na osre-
dnjem trgu v Kobaridu. Prireditev bo 
hkrati tudi uvod v praznovanje ob-
činskega praznika, ki se skozi mno-
žico dogodkov v oktobru že nekaj let 
dogaja po vseh krajih kobariške ob-
čine. 

V programu na osrednji slovesnosti 
bo sodelovalo skoraj tristo nastopa-
jočih, ki bodo skozi poezijo, prozo, 
glasbo, pesem in ples oživili pesni-
kovega duha. Združene pevske zbore 

Zgornjega Posočja bo vodil maestro 
Marko Munih, moški glasovi Okteta 
Simon Gregorčič bodo prispevali pri-
reditvi svoj ton, mladi iz Drežnice in 
Kobarida nas vedno znova presene-
čajo s svojimi pogledi na pesnika, 
tako prek besede kot tudi z malo 
drugačnim, sodobnejšim pristopom. 
Glasbeni del bodo prispevali Tom 
Hmeljak, Dejan Vidovič in Damijan 
Valentinuzzi, z umetniško besedo 
nas bosta počastila igralca Jože Hro-
vat in Bine Matoh, pridružil se nam 
bo Mladinski oder Slovenskega na-
rodnega gledališča iz Nove Gorice, v 
domačem narečju pa nas bosta poz-
dravila člana Igralske skupine iz Dre-
žnice. Režijo prireditve je Občina 

Kobarid tokrat zaupala Emilu Aber-
šku.

Na trgu v Kobaridu bo torej prvi 
oktobrski dan živahno. Priča bomo 
generalki, ki bo nekaj ur poprej. Ob 
15. uri bodo mladi recitirali Gregor-
čičevo poezijo, osrednja slovesnost 
pa se bo pričela ob 16. uri. Vse Po-
sočane in ljubitelje pesnika Simona 
Gregorčiča prisrčno vabimo na slove-
snost, ki jo pripravljamo s srcem v 
srce. Dovolite, da zaključim s pesni-
kovimi verzi:

Oj, dobro, predobro mi znan je svet:
ta v eden, ta v drugi zaljubljen je 

cvet;
ta ljubi vijolice cvetje pobožno,
a drugemu zdi se preskromno, 

pretožno,
in cvet je le všeč mu ponosno odet –
kako bi vsem bilo ustrezati možno!
Ker mojega srca skrivnostne gredice

različne in mnoge gojijo cvetice,
da vsakdo bi zase vsaj nekaj dobil,
iz raznih cvetic sem svoj šopek povil.
Iskal sem cvetic, ki ne zvenejo rano,
ki sveže bi bile, ko grm bo že suh –

na barvo sem gledal, še bolj na 
duh,

nabral li sem pravih, to mi ni 
znano! 

(Odlomek iz pesmi Simona Gregorčiča  
Mojemu grajavcu)

Prijazno jesen vam želimo in vas 
vabimo, da se nam pridružite na šte-
vilnih prireditvah, ki bodo potekale 
v občini Kobarid v času praznovanja 
občinskega praznika in so namenjene 
prav vam.

Nada Pajntar, Občina Kobarid

Utrinki

karja odkril prelep spomenik, križ, 
zvarjen iz čebil propadlih senikov. 
Posvečen je vsem tistim, ki so preli-
vali znoj in se z žuljavimi rokami na 
kolovratskih in podmatajurskih seno-
žetih borili za preživetje. Prav zato, 
ker je posvečen navadnim ljudem, 
kmetom, trpinom ima veliko sporo-
čilno vrednost in je verjetno edin-
stven v Sloveniji.

O minulih časih in o avtorju spome-
nika je veliko lepega povedal slavno-
stni govornik Ivan Rutar. Križ je bla-
goslovil kobariški župnik Branko 
Melink. Vsestransko pomoč pri pri-
reditvi pa je nudil eden poslednjih 
koscev Pavel Sivec. Zato popotnik, 
ki se boš peljal z Idrskega proti Liv-
ku, postoj na Košorogovi rejdi pred 
spomenikom koscem in grabljicam!
Zdravko Likar, načelnik UE Tolmin

AVTOR IVAN ŠAVLI – JAKLČ (levo) je spomenik odkril s pomočjo najstarejšega Idrca Janka 
Kranjca – Klekarja. Foto: Jani Alič, Dnevnik
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Ob~ina Tolmin
Rebalans 
prora~una za leto 2006

O proračunu Občine Tolmin za 
letošnje leto, ki ga je Občinski svet 
sprejel na seji konec februarja, smo 
v EPIcentru že pisali (številka 4, 
april). Zaradi vključitve prihodkov iz 
dodatnih razvojnih sredstev po 26.a 
členu Zakona o financiranju občin in 
sredstev Ministrstva za okolje in pro-
stor (MOP), namenjenih popotresni 
sanaciji cestne infrastrukture na pod-
lagi Zakona o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja v Po-
sočju, ter na njihovi podlagi sprejetih 
obveznosti v proračunu leta 2006, je 
bil 13. junija sprejet rebalans prora-
čuna. Proračun se je povečal za do-
brih 109 mio SIT (5,22 odstotkov) in 
znaša 2.207.402.435 SIT.

V proračunu je bil predviden le 
prihodek MOP-a za izgradnjo galerije 
Čadrg na kraju lanskoletnega podora 
pred Hudičevim mostom (45 mio 
SIT). Podatki o višini in načinu finan-
ciranja drugih popotresnih infrastruk-
turnih sanacij so bili znani kasneje. 
Popotresna sredstva v skupni višini 
65,5 mio SIT bodo v letu 2006 name-
njena za popotresno obnovo nasle-
dnje cestne infrastrukture:
• krajevna cesta Polog–Javorca (3
 mio SIT),
• lokalna cesta Zatolmin–Čadrg, 2.

faza (30 mio SIT, 15 mio SIT pa v 
letu 2007),

• krajevna cesta Hudajužna–Obloke
 (5 mio SIT),
• krajevna cesta Podbrdo–Bača (2,5
 mio SIT),
• krajevna cesta Podbrdo–Petrovo
 Brdo (7 mio SIT),
• lokalna cesta Grahovo–Bukovo (7
 mio SIT),
• lokalna cesta Bukovo–Zakojca–Hu-
 dajužna (5 mio SIT),
• lokalna cesta Oblakov Vrh–Zatreb–
 Gačnik, 2. faza (3 mio SIT), in
• krajevna cesta Podbrdo–Štefan–Ke-
 bler (3 mio SIT).

Razlika do celotne vrednosti, ki jo 
bo MOP financiral iz programa po-
potresne obnove v letu 2007, je 96 
mio SIT.

Rebalans proračuna vključuje tudi 
prihodke dodatnih razvojnih sredstev 

KLONTE PO PRVI FAZI MINIRANJA

po 26.a členu Zakona o financiranju 
občin. Občina Tolmin je upravičena 
do dodatnih sredstev za sofinancira-
nje investicij v višini 89.163.391 SIT. 
Ker je razpoložljiva sredstva mogoče 
koristiti le v letošnjem letu, je v načrt 
porabe dodatnih sredstev vključila 
dva konkretna investicijska projekta: 
vodohram Kozlov rob in vodovod Tol-
min pod Gradom ter večja vzdrževal-
na dela na lokalni cesti Koritnica–
Rut.

Dodatno pridobljena sredstva in v 
občinskem proračunu že zagotovlje-
na sredstva za izvedbo gornjih dveh 
investicij bodo namenjena izvedbi 
navedenih investicij v širšem obsegu, 
kot je bilo načrtovano ob sprejema-
nju proračuna. Preostanek sredstev 
so namenili dodatnemu financiranju 
projektov krajevnih skupnosti 
(14.354.206 SIT) in betoniranju poti 
na planino Sleme (4.403.252 SIT).
Mateja Kutin

Popolna zapora ceste v 
Klontah in za~etek miniranja

S 25. julijem se je začela dvome-
sečna popolna zapora cestnega odse-
ka med Koritnico in Hudajužno. 

Skupina minerjev namerava v tem 
času razstreliti nevarne previsne ska-
le nad cestiščem, delavci pa bodo 
nato predvidoma do konca letošnje 
gradbene sezone zaključili z deli na 
cestišču in brežini nad njim. 

Naj spomnimo, da se je 40 kubi-
kov velika gmota kamenja na ta del 
ceste s previsa vsula že 7. marca. Ce-
stišče so še isti dan očistili, pot pa do 
nadaljnjega z izjemo intervencijskih 
vozil zaprli za ves promet. Zapore 
kljub temu ni upošteval skoraj nihče, 
saj sprva predlagan obvoz skozi Cer-
kno preveč podaljša vožnjo iz zgor-
njega dela Baške grape do drugih 
krajev v občini, kjer je sicer zaposle-
nih kar tristo ljudi s tega območja. 
Ko so se kasneje po številnih polemi-
kah odločili za trajno rešitev proble-
ma na tem delu ceste – torej minira-
nje previsnih skal – je tolminska 
občina sklenila urediti nekoliko kraj-
ši obvoz čez Zakojco in Bukovo. Pri 
tem jim je pomagala še Občina Cer-
kno, saj del gre del poti po njenem 
ozemlju. Približno 15-kilometrski ob-
voz je namenjen manjšim vozilom 
lokalnih prebivalcev, vendar pa ga 
uporabljajo domala vsi, zato se čas 

trajanja vožnje po ozki poti ob gneči 
zavleče tudi do pol ure, še daljši pa 
bo najbrž takrat, ko bo makadamski 
odsek dotrajan.

Miniranje bo potekalo v štirih fa-
zah. Prvo fazo so izvedli 10. avgusta, 
najobsežnejšo in zato tudi najzahtev-
nejšo drugo fazo pa teden dni kasne-
je, ko so razstrelili hrbet s previsno 
steno. Skupno bodo nad cestiščem 
odpravili petnajst tisoč kubikov vra-
ščenega materiala. Dve tretjini bodo 
odpeljali, eno tretjino pa poravnali v 
strugi, kjer bo treba po besedah žu-
pana Ernesta Kemperleta urediti dve 
kaskadi. Vrednost investicije se je s 
sprva ocenjenih 150 milijonov tolar-
jev povzpela na 250 milijonov tolar-
jev. 

Čeprav dela zaenkrat še potekajo 
po načrtih in nameravajo z minira-
njem zaključiti konec septembra, 
župan opozarja, da je “za zagotovila 
še prezgodaj”. Po njegovem je pred-
vsem za številne turiste zelo pomem-
bno, ali bodo takrat že lahko s sema-
forji vzpostavili polovično zaporo 
ceste, saj večina nedomačinov ni va-
jena tako strmih in ozkih cest, kot je 
obvoz. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Stanovalci 
Tumovega drevoreda in 
[avlijeve ulice nezadovoljni

Konflikte glede prometne ureditve 

Utrinki

SREDI DELA IN NA^RTOV 
Tolmin – V torek, 5. septembra, je 
Janez Dolenc, nekdanji profesor 
na tolminskem učiteljišču in gimnazi-
ji, sredi dela in načrtov pozdravil 
okroglih 80 let. Rojen je bil leta 
1926 v gorski vasi Četena Ravan v 
Poljanski dolini. Kranj je bilo njego-
vo gimnazijsko mesto med leti 1937 
in 1942. V času nemške okupacije 
je eno leto obiskoval gimnazijo v Ce-
lovcu, od koder so ga leta 1945 od-
peljali v koncentracijsko taborišče 
Dachau. Po prihodu iz taborišča je 
dobro leto dni ostal  na domači kme-
tiji in si z delom krepil zdravje. Prosti 
čas je izkoristil za zbiranje folklorne-
ga in etnološkega gradiva, s poudar-
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v Tumovem drevoredu in Šavlijevi 
ulici v Tolminu smo omenili že v 
prejšnji številki EPIcentra. Stanovalci 
so prepričani, da je Občina Tolmin z 
uvedbo parkirnine na svojem parki-
rišču v središču mesta težave samo 
prestavila pred vrata njihovih do-
mov.

Ureditev enosmernega prometa in 
nerodna razporeditev belih in modrih 
parkirnih con onemogočata dovoz do 
nekaterih stanovanjskih in poslovnih 
prostorov, največ težav pa imajo to-
vornjaki za dostavo in intervencijska 
vozila. Po zagotovilih stanovalcev je 
največ zapletov med delavniki v času 
uradnih ur bližnje občine in upravne 
enote, saj je v spodnjem delu Tumo-
vega drevoreda preveč modrih par-
kirnih con, Šavlijeva ulica pa je nji-
hovo neprekinjeno zaporedje.

Prizadeti stanovalci obeh ulic so 
ustanovili svoj iniciativni odbor. 
Predsednik Marjan Klavora je o ne-
zadovoljstvu z dopisom seznanil tudi 
župana Ernesta Kemperleta. Stano-
valci so prepričani, da bi konflikt 
lahko rešil ogled delovne skupine na 
terenu, v okviru katerega bi se sesta-
li občinska strokovna služba, zunanji 
strokovnjaki (predstavnika komunale 
in policije), predstavnik krajevne 
skupnosti, predsednik iniciativnega 
odbora in predsednik Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Tolmin Jože Režonja. Po nje-
govih besedah bi morala občina za 
rešitev problematike pripraviti ustre-
zen odlok, saj je bil Odlok o ureditvi 
prometa v občini Tolmin nazadnje 
sprejet leta 1984. Novi odlok bi moral 
upoštevati spremembe, ki so nastale 
v tem času – druga družbena uredi-
tev, razdelitev nekdanje občine na tri 

nove, spremembe zakonodaje itd. 
Režonja predlaga, naj se nato položaj 
ponovno preuči. Povedal je še, da bo 
njegovo strokovno mnenje temeljilo 
na dogovoru z vpletenimi stanovalci, 
ki se strinjajo z načini uvoza in izvo-
za v ulici oziroma iz njiju ter z beli-

PLOČEVINASTA KAČA bi lahko usodno otežila morebitno intervencijo.

mi in modrimi parkirnimi conami, 
vendar je treba uskladiti njihovo šte-
vilo in razporeditev.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Nova info tabla
Konec avgusta je Lokalna turistič-

na organizacija (LTO) Sotočje ob 
glavnem tolminskem križišču pred 
mladinskim centrom MiNK postavila 

informacijsko tablo, dimenzije  3,5 x 
2,6 m, ki je sestavni del sistema Tu-
ristične informacije in promocija Slo-
venije (TIPS). Gre za partnerski pro-
jekt Slovenske turistične organizaci-
je (STO), s katerim želimo na enoten 
način nagovoriti obiskovalce na ključ-

nih točkah po Sloveniji. Table iz tega 
sistema (več informacij na www.slo-
venia.info/?ppg_tips=0&lng=1) so že 
postavljene na glavnih mejnih preho-
dih in na avtocestnih počivališčih, 
postavili pa naj bi jih tudi na najbolj 
obiskanih turističnih točkah. Veseli 
nas, da ima Tolmin ta privilegij, da 
se je uvrstil med prva središča, kjer 
tovrstne table že stojijo, saj bomo z 

njo zagotovo prispevali pomemben 
element k turistični ponudbi našega 
kraja.

Tabla ima dve strani, nacionalno 
in lokalno. Na nacionalni strani je 
zemljevid zahodne polovice Sloveni-
je, kjer se nahaja naše območje in 
predstavitev zamisli stranskih poti – 
Tolmin se nahaja v osrčju Smaragdne 
poti, ki je skozi Regionalni razvojni 
program severne Primorske (Goriške 
statistične regije) dobila tudi uradno 
ime za destinacijo. Na spodnjem ro-
bu table so posnetki ključnih sloven-
skih turističnih znamk (Bled, Ško-
cjanske jame, Piran, Ljubljana, vino, 
potica, zdravilišča), ob strani pa je 
prostor za morebitne sponzorje, ki 
pa jih na tabli trenutno še ni. 

Na lokalni strani imamo fotografi-
jo in kratko besedilo o Tolminu v 
štirih jezikovnih različicah. Sledijo 
trije zemljevidi: Tolmin z okolico, 
mestni načrt Tolmina z vsemi ulica-
mi in izsek ožjega mestnega središča 
z označeno lokacijo table. Spodaj so 
nanizane fotografije najpomembnej-
ših tolminskih znamenitosti: Javorca, 
vzletišče Kobala, kopališče ob Soči, 
Tolminska korita, avtovlak, slap Beri, 
Mengore in sosednji Most na Soči. 
Vsi posnetki so označeni z imenom 
in številko, ki nam pokaže lokacijo 
na zemljevidu. 

Strošek same konstrukcije in naci-
onalne strani sta prispevek STO, ki 
je tudi lastnik table, medtem ko je 
LTO Sotočje prispevalo svoj delež k 
lokalni strani in hkrati postala upra-
vljavec postavljene table. Ureditev 
bližnje zelenice pa bo prevzela Ko-
munala Tolmin.

Janko Humar, direktor LTO Sotočje

Utrinki

kom na slovstveni folklori. Maturiral 
je leta 1950 in se jeseni istega leta 
vpisal na Filozofsko fakulteto, smer 
slovenski jezik in književnost. V dru-
gem letniku univerzitetnega izobra-
ževanja je prejel Prešernovo štu-
dentsko nagrado za seminarsko na-
logo Pripovedno blago severnega 
poljanskega narečja. Študij je kon-
čal leta 1956 z diplomsko nalogo o 
pesniku in zbiralcu folklornih pesmi 
Antonu Žaklju – Rodoljubu Ledin-
skemu. Neizpolnjena življenjska že-
lja, da bi nastopil delovno mesto na 
Inštitutu za slovensko narodopisje, 
ga je leta 1957 pripeljala na tolmin-
sko učiteljišče, kjer je poučeval do 
upokojitve leta 1987. A ljubezni do 

slovenskega etnološkega in folklor-
nega izročila ni zanemaril; vsa leta 
poučevanja je k zbiranju vzpodbujal 
svoje dijake. Poleg pedagoškega 
dela na srednji šoli se je posvečal 
raziskovanju rovtarskega narečja od 
Bovca do Škofje Loke: zbiral in pro-
učeval je ljudsko izročilo, iskal sko-
raj neznane kulturne delavce, razpo-
znaval vloge in pomen njihovega de-
la na tem ozemlju. 
Raziskal in objavil je življenje in delo 
pomembnega sovaščana, slavista 
dr. Gregorja Kreka, utemeljitelja 
slavistike na univerzi v Gradcu 
(1840–1905). Ob njegovi nedavni 
stoletnici je sodeloval na simpoziju v 
Gradcu in Četeni Ravni, kjer mu je 

JANEZ DOLENC – dolgoletni profesor na tolminskem učiteljišču, danes upokojenec, ki mu 
raziskovalna žilica še vedno ne da miru. Foto: Iz domačega albuma Janeza Dolenca
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( 16 )Znanilci preteklosti v trdnjavi Klu`e

Katero pot so naši predniki, sta-
ri Slovani, prehodili najprej,  
 da so vzpostavili današnjo 

etnično podobo Zgornjega Posočja? 
So se najprej podali po dolini reke 
Soče navzgor ali so jo ubrali kar čez 
prelaz na Predilu, bovško okno v 
svet? Čeprav arheologi odgovora na 
vprašanje še ne poznamo, pa zago-
tovo vemo, da sega poselitvena slika 
tega območja še veliko, veliko dlje v 
preteklost.

Bov{ka v bronasti dobi
Razen omembe kamnitih sekir iz 

obdelanega kamna, ki naj bi jih pred 
nekaj desetletji dobili v Bovcu, kame-
nodobna najdišča z Bovškega še niso 
znana. Domnevne sekire bi nakazo-
vale poselitev območja že ob koncu 
kamene dobe pred petimi tisočletji. 

Prve zanesljive znanilce bovške 
preteklosti najdemo v bronasti dobi 
(1800–900 pr. n. št.). Izjemna najdba 
iz drugega tisočletja pr. n. št., ki po-
udarja predvsem pomembnost praz-
godovinske in dandanašnje povezave 
s trbiškim območjem in Koroško, je 
bronast meč iz Strmca. Slednjega  so 

Iz bov{ke davnine
Tolminski muzej je v leto{nji sezoni javnosti prvi~ predstavil razstavo Naravne zna~ilnosti Bov{kega. 
Pripravili so jo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci: dr. Jurijem Kunaverjem, dr. Stankom Buserjem, 
dr. Bla�em Komacem, mag. Renatom Vidrihom, mag. Mihom Pav{kom, medtem ko je arheolog Tol-
minskega muzeja Miha Mlinar `e obstoje~o razstavo z naslovom Izza somraka stoletij dopolnil {e z 
razstavo Iz Bov{ke davnine, katere vsebine tokrat predstavlja tudi bralcem EPIcentra. Uredništvo EPI-
centra

na travniku odkrili že ob koncu 19. 
stoletja. Arheologom danes služi tudi 
kot osnova za rekonstrukcijo prazgo-
dovinske poti ob Soči in Koritnici. 
Prav posamezne hribovske najdbe so 
pogosto edini dokaz za interpretacijo 
starodobnih povezav. Pomenljivost 
najdbe iz Strmca je tudi dejstvo, da 
je bila zakopana ali odložena v bliži-
ni gorskega prelaza, zato jo lahko 

razlagamo tudi kot morebiten zaob-
ljubni dar po srečnem sestopu z gore 
ali prečkanju prelaza – v tem prime-
ru Predilskega sedla ali Mangarta. 

Ob severnih mejah 
svetolucijske kulture

Poselitev zgornjesoškega dolinske-
ga dna se je razbohotila v starejši 
železni dobi, obdobju med devetim 
in četrtim stoletjem pr. n. št.. Kultu-
ra tega časa je po največjem najdišču 
na Mostu na Soči (do leta 1954 Sv. 
Lucija ob Soči) v celotnem Posočju 
poimenovana kot svetolucijska. Lju-
dje so tedaj prebivali predvsem v 
dobro naravno varovanih višinskih 
naselbinah, ki so jih še dodatno utr-
dili – tako imenovanih gradiščih. Eno 
ključnih posoških najdišč tega tipa je 
vzklilo na osamelcu Ravelnik (Ra-
beljk) pri Bovcu. Na izjemnost te 
prazgodovinske in rimskodobne po-
selitvene točke nad strmimi koriti 
Koritnice nedaleč od njenega sotočja 
s Sočo sta ob koncu 19. stoletja opo-
zorila že znamenita arheologa, Trža-
čan Carlo Marchesetti in Dunajčan 
Josef Szombathy. 

Slika 1: ŽELEZNO NAPADALNO OROŽJE – 
Zvita, mlajšeželeznodobna (drugo do prvo 
stoletje pr. n. št.) železna sulična ost klasične 
oblike in z rebrom rombičnega preseka v Po-
sočju nima ustrezne primerjave (izvirnik: Go-
renjski muzej Kranj, muzejska zbirka Bohinj). 
Risba: Nataša Grum

REKONSTRUIRANA BRONASTA SITULA S 
SRPENICE danes velja za najimenitnejšo že-
leznodobno najdbo z Bovškega. Foto: arhiv 
Tolminskega muzeja

Utrinki

22. oktobra 2005 odkril doprsni 
spomenik.
Na področju narodopisja je še kot 
dijak in študent zbiral poljanske po-
vedke, ki so leta 2000 pod naslo-
vom Kres na Grebljici izšle v zbirki 
Glasovi. Na tolminski srednji šoli je s 
pomočjo dijakov zbral in v isti zbirki 
leta 1992 objavil tolminske povedke 
Zlati Bogatin. Leta 1989 je uredil 
Tolminske pravljice. Veliko zbrane-
ga narodopisnega gradiva še čaka 
na objavo.
Zanima ga tudi domoznanstvo. V gra-
ških in dunajskih arhivih zbira podat-

ke o tolminskem puntu. Posebej pre-
senetljivo je bilo odkritje dokumenta 
o usmrtitvi tolminskih puntarjev leta 
1714. Pravi, da ga ob bližajoči se 
300-letnici punta čaka še veliko dela.

Svoje prispevke je objavil v Goriš-
kem letniku, Loških razgledih, Je-
ziku in slovstvu, Glasniku sloven-
skega etnološkega društva, Tradi-
tiones, Goriškem in Celjskem ko-
ledarju Mohorjeve družbe in še 
marsikje. Uredil je tolminska zbor-
nika iz let 1975 in 1997 ter Potre-
sni zbornik (1980). Po upokojitvi je 
napisal in uredil več knjig: monogra-

fiji o Simonu Gregorčiču in France-
tu Bevku (1990) ter prvi dve knjigi 
Pregljevih Zbranih del Pregljeva po-
ezija (2002) in Pregljeva dramati-
ka (2006). V pripravi je tretja knjiga 
Krajša Pregljeva proza.

Slavistično društvo Slovenije je 
Janeza Dolenca leta 1992 imenovalo 
za častnega člana društva, leta 2004 
pa je postal tudi častni občan tolmin-
ske občine. Letos je bil za izjemne 
dosežke na področju zbiranja in 
ohranjanja slovenske slovstvene fol-
klore, nominiran še za Štrekljevo na-
grado, ki jo bo prejel 17. septembra.

Ob praznovanju visokega jubileja je 
Polonca Kavčič, ki je na Oddelku 
za slovenske jezike in književ-
nost diplomirala z nalogo Življenje 
in delo slavista Janeza Dolenca s 
poudarkom na slovenski slovstve-
ni folklori s Tolminskega in Poljan-
ske doline, v sodelovanju s Knjižni-
co Cirila Kosmača Tolmin pripra-
vila priložnostno razstavo o njego-
vem življenju in delu. Gradivo za raz-
stavo, ki je na ogled v omenjeni knji-
žnici, sta prispevala tukajšnji domo-
znanski oddelek in Janez Dolenc.
Ob njegovem jubileju mu iskreno 
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Svetolucijski železnodobni kulturi 
dajejo posebnost predvsem bogati 
pridatki iz žganih grobov. Najpo-
membnejša raziskana grobišča tega 
časa so na Mostu na Soči, v Kobaridu 
in Tolminu ter na Koritnici ob Bači. 
V skromnejšem obsegu so grobne 
najdbe dokumentirane tudi v samem 
Bovcu (grobovi na Ograjnci in Rado-
ljah ter v Bislih in Kasarnah). Vsi ra-
ziskani pokopi so bili žgani in se tako 
v glavnih potezah ne razlikujejo od 
istodobnih z Mosta na Soči, iz Koba-
rida ali Tolmina. Enotnost posoške 
železnodobne kulture dokazuje tudi 
najnovejše odkritje (leta 2003) s Srpe-
nice ob Soči. V po naključju odkritem 
žarnem grobu (glej sliko 2) je bila 
dodana bronasta situla – do danes 
najimenitnejša železnodobna najdba 
z Bovškega. 

Kovinski lonci vedraste (situlaste) 
oblike so kot kultne posode za vino 
imeli pomembno vlogo pri daritvah 
ali drugih svečanostih. Situle najde-
mo tudi v grobovih, sicer drugotno 
uporabljene kot žare. V Posočju so 
značilen dodatek grobov bogatejših 
iz časa pozne svetolucijske kulture 
(konec petega in začetek četrtega 
stoletja pr. n. št.). 

Lokacija srpeniške prazgodovinske 
naselbine ostaja neznanka. Še neod-
krito gradišče je bilo prva pomemb-
nejša postojanka med Kobaridom in 
Bovcem in je zagotovo imelo pomem-
bno nadzorno vlogo ob glavni poso-
ški komunikaciji.

Keltski odsevi na Bov{kem 
Mlajša železna doba (laten) obsega 

zadnja tri stoletja pr. n. št. in jo etnič-
no opredeljujejo predvsem keltska 
plemena, katerih večja navzočnost v 
Posočju je za zdaj negotova. Naselja 
idrijske kulturne skupine (poimeno-

Slika 2: PRESEK ŽGANEGA ŽELEZNODOBNEGA GROBA S SRPENICE med raziskovanjem. 
Risba: Nataša Grum

vana po glavnem najdišču na Idriji 
pri Bači) nadaljujejo tradicijo poseli-
tve v dolinah Zgornjega in Srednjega 
Posočja ter Vipavske doline, a so 
slabše raziskana kot starejšeželezno-
dobna. Ob najpomembnejšem središ-
ču na Idriji pri Bači so druga pomem-
bna najdišča izpričana na Mostu na 
Soči, v Kobaridu, Reki pri Cerknem, 
na Koritnici ob Bači, v Bodrežu ter 
Kovačevšah nad Lokavcem v Vipav-
ski dolini. V latenskem obdobju je 
čutiti močan upad prebivalstva v 
vseh naselbinah Posočja, kar naka-
zujejo tudi skromni materialni doka-
zi z Bovškega.

Za mlajšo železno dobo arheologi 

arheoloških obdobjih pričakovati ko-
munikacijo, ki je po dolini reke Učje 
povezovala Posočje z Rezijo. Morebi-
ten dokaz za to je mlajšeželeznodob-
na sulična ost (glej sliko 1), odkrita 
pred nedavnim na pobočjih levega 
brega reke Učje, nedaleč od Žage. 
Železno napadalno orožje posredno 
nakazuje tudi vojaško, obrambno 
funkcijo bližnje neodkrite postojan-
ke. 

V ~asu Rimljanov
Zgodnja priča rimskih teženj po 

Posočju je najdba rimskega srebrni-
ka, denarja iz Bovških Kluž, ki ga je 
skovala patricijska družina Junijev v 

Eno ključnih najdišč, ki dokazuje 
rimsko prisotnost na Bovškem, je v 
Bovcu. Pri cerkvici Device Marije v 
Polju je bilo nedavno odkritih okoli 
20 bronastih novcev iz četrtega sto-
letja. Skupaj z zidovjem, zidanim v 
rimski omiki, in z odlomki opečnate 
strešne kritine pričajo o rimskodobni 
stavbi, ki pa zagotovo ni osamljen 
primer s prostranega bovškega polja. 
V rimskem času je pomembno vlogo 
odigrala tudi bližnja vzpetina Rabeljk 
z izjemno geostrateško pozicijo in s 
pregledom nad dogajanjem v bovški 
kotlinici. Pravih arheoloških raziskav 
na najdišču še ni bilo, v zadnjih letih 
pa so domačini ob iskanju ostalin 
prve svetovne vojne odkrili kar nekaj 
rimskih sledi. Med odlomki rimske 
opeke in opečnate strešne kritine, 
velja omeniti dve reprezentativni 
najdbi, bronast kipec boginje Miner-
ve s konca prvega stoletja in del po-
znoantičnega ali zgodnjesrednjeve-
škega železnega lemeža (del pluga).  

Za arheologijo Bovške ni nič manj-
ša tudi vrednost po naključju odkrite 
bronaste fibule iz Loga pod Mangar-
tom. Najdba vnovič priča o pomemb-
nosti cestne povezave, tokrat rimske, 
ob reki Koritnici proti Predelu in Ko-
roški. 

Slovanska naselitev
Dokazi za najstarejši staroslovan-

ski živelj na Bovškem so skopi, a 
precej zanesljivi. Posredno je zgo-
dnjesrednjeveška poselitev izpričana 
z najdbo osamljenega skeletnega gro-
ba ob cerkvi Device Marije na Polju. 
Skeletu je bila dodana ogrlica iz lepo 
oblikovanih steklenih jagod, ki pokop 
umešča v sredino ali drugo polovico 
osmega stoletja. 

Miha Mlinar, arheolog, Tolminski muzej

domnevajo manjše selišče nekje v 
bližini Žage, na območju, kjer se re-
ka Učja izliva v Sočo. Na osnovi skro-
mnih arheoloških najdb iz Rezije na 
sosednji, italijanski strani, in arheo-
loško indikativnih toponimov je že v 

letu 91 pr. n. št. Denar potrjuje, da je 
Bovško že na začetku prvega stoletja 
pr. n. št. imelo gospodarske stike z 
Rimljani, pod katerih okrilje je do-
končno prišlo ob koncu zadnjega 
predzgodovinskega veka. 

Utrinki

čestitamo in mu želimo še veliko is-
krivih misli in plodnih let. 
M. H. in P. K. 

DESETI TRENTARSKI SENJEM
Trenta – Drugo polovico julija je bilo 
v Trenti posebej pestro. Odvijale so 
se prireditve v okviru Trentarskega 
senjma, ki se vsako leto konča z za 
Trentarje enim najpomembnejših do-
godkov – s praznikom svete Ane, za-
vetnice Trente. Letošnji deseti senjem 
je pripravilo Turistično društvo So-
ča-Trenta v sodelovanju s Trigla-

vskim narodnim parkom in Kul-
turnim društvom Triglav – Trenta.

Trentarski senjem se je začel 22. ju-
lija z lutkovno predstavo. Prireditve 
so se odvijale ves teden. Obiskoval-
ci in domačini so lahko prisluhnili 
dvema koncertoma študentov Med-
narodnega glasbenega foruma 
Trenta 2006, si ogledali film Živeti 
z naravo – živeti dlje, diaprojekcijo 
Makalu, slikarsko razstavo in vese-
loigro Županova Micka v izvedbi 
Gledališke skupine Trenta ter se 
pod strokovnim vodstvom odpravili 
po Soški poti. V soboto, 29. julija, je 

potekala osrednja prireditev s senj-
mom, kjer je bilo mogoče kupiti 
značilne lokalne izdelke in pridelke 
ter si ogledati tradicionalni postopek 
sirjenja. Poskrbeli so tudi za rekrea-
cijo; otroci so se pomerili v kmečkih 
igrah, odrasli pa so se preizkusili na 
polavtomatskem kegljišču (tovrstna 
kegljišča so bila nekoč na tem ob-
močju zelo razširjena).

Z nedeljsko sveto mašo v cerkvici de-
vice Marije Lavretanske se je zaključil 
deseti Trentarski senjem, ki je od or-
ganizatorjev terjal veliko dela. Dober 
obisk prireditev je pohvala za dose-

danje in spodbuda za nadaljnje delo.
Peter Domevšček

TRADICIONALNE 
KME^KE IGRE
^ezso~a – Kmečke igre v Čezsoči 
so nedvomno največja zabavna pri-
reditev na Bovškem. Pohvalijo se 
lahko z dolgo tradicijo in složnimi va-
ščani, ki sodelujejo pri organizaciji 
vsega potrebnega za nemoten po-
tek. Turistično društvo Čezsoča 
vsako leto pripravi zanimivo tekmo-
vanje ekip, ki se pomerijo v različnih 
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V  drugi polovici 18. stoletja je 
znameniti naravoslovec 
Balthasar Hacquet na-

šel novo vrsto grintavca, ki 
ga je v svojem delu Alp-
ske kranjske rastline 
(Plantae alpinae Carni-
olicae) opisal leta 1782. 
Imenoval ga je po 
Trenti, saj ga je našel v 
trentarskih gorah in na 
večerni strani Triglava. 
Rastlino je kasneje tudi 
narisal in primerek nabral 
še za svoj herbarij. Potem je 
trentarski grintavec (Scabiosa 
trenta) skrivnostno izginil. Mno-
gi botaniki so ga zaman iskali. Prav 
njegova podoba pa je mladega Juliusa Ku-
gyja pripeljala v Trento, v kraljestvo Zlatoroga. 
Trentarskega grintavca sicer ni našel, odkril pa je 
Julijske Alpe in postal njihov glasnik. 

Uganko izginule cvetlice je razrešil avstrijski 
botanik Anton Kerner, ki si je ogledal primerek v 

Trentarski grintavec � simbol 
Kugyjevih mladostnih sanj in iskanj

Trentarski grintavec ali beli ~opek v Juliani cveti septembra in s svojimi bledo rumenimi 
glavi~astimi socvetji po`ivlja `e odcvetele gredice. Hkrati pa obuja spomin na nenava-
dno zgodbo, ki je mladega Juliusa Kugyja privedla v na{e kraje.

herbarijski zbirki teda-
njega Deželnega muze-
ja v Ljubljani. Ugoto-
vil je, da Balthasar 
Hacquet v resnici 
sploh ni našel nove 
vrste, ampak že znani 

beli čopek ali bledo oblo-
glavko (Cephalaria leu-

cantha), ki raste na kraških 
gmajnah in prisojnem skalov-

ju v submediteranskem obmo-
čju. V Sloveniji jo lahko vidimo v 

okolici Socerba, Movraža in Sočerge. Tren-
tarski grintavec je bil ostanek ali relikt iz toplejših 
medledenih dob, ko je kraško rastlinstvo prodrlo 
globoko v osrčje Alp. Prav mogoče je, da je Ha-
cquet našel zadnje primerke te vrste, njegovi na-
sledniki pa ne več, ker je rastlina na zahodnih 

pobočjih Triglava že izumrla. Scabiosa trenta pa 
se je ohranila na dvesto let stari herbarijski poli v 
Prirodoslovnem muzeju Slovenije, v izginulih Zla-
torogovih vrtovih in v Kugyjevih sanjah.

Julius Kugy je šele kasneje izvedel, da je ugan-
ka trentarskega grintavca razrešena. Žalostno je 
zavzdihnil: “Vse, kar imajo redkih cvetic, so mi 
poklonile te gore. Le one, ki sem jo iskal – ne.” 
Zmagal je trezen, hladen razum učenjaka nad za-
sanjano dušo gorskega poeta. Scabiosa trenta pa 
je postala eden njegovih najlepših pesniških sim-
bolov, simbol nedosegljivega, iskanega, lepega, 
mladega: “Pozdravljam te skozi vse čase in kraje, 
ljuba čudežna cvetlica mojega srca, Scabiosa Tren-
ta!”
Dr. Nada Praprotnik, muzejska svetnica, vodja Kusto-
diata za botaniko in vodja alpskega botaničnega vrta Ju-
liana, Prirodoslovni muzej Slovenije

TRENTARSKI GRINTAVEC – Kugijevo ugan-
ko izginule cvetlice je naposled razrešil 

avstrijski botanik Anton Kerner. Izka-
zalo se je, da je skrivnostni trentar-

ski grintavec navadna bleda oblo-
glavka. Foto: Ciril Mlinar

�Drobna, sloka prikazen, ne`na, srebrno 
lesketajo~a se ~a{a, svetla, bela cvetna obleka, 
vezana z zlatimi pesti~i! To ni bila cvetka � bila 
je kralji~na iz devete de�ele.� (Julius Kugy: Iz 
mojega �ivljenja v gorah.)

Utrinki

disciplinah, povezanih s tradicional-
nimi običaji tega območja, in poskr-
bi za obilo zabave.

Na 21. kmečkih igrah 15. julija so 
se pomerile ekipe iz Čezsoče, Liv-
ka, Libelič, Kamnika, Podkorena in 
Povirja. Ekipe so tekmovale v treh 
disciplinah: krmljenju kokoši (“bježe 
kure futret”), grabljenju sena in 
spravilu tega v strgačo ter v popra-
vljanju kmetijske opreme, kjer so kr-
pali preluknjane zračnice, nasajali 
motike in sekire ter brusili orodje.

Kot je z veseljem povedal predse-
dnik organizacijskega odbora Vasja 
Vitez, jih je letos presenetil velik 
obisk. Obiskovalci so si poleg tek-
movanja lahko ogledali številna 
kmečka opravila: sirjenje, kuhanje 
žganja, stiskanje jabolčnega soka, 

podkovanje konja, praženje kave, 
pletenje košar … V novogoriškem 
Pecivu so spekli pico velikanko, ki 
so jo razrezali na več kot 300 košč-
kov. Na kmečkih igrah niso manjkali 
niti srečelov, “šacanje” sira in izbira-
nje “kerlca” iger; slednji se je moral 
za ta naziv posebej potruditi, saj ni 
mačji kašelj potegniti 900-kilogram-
ski traktor. Laskavi naslov je pripadel 
Korošcu Roku, članu zmagovalne 
ekipe Libelič.

Za rajanje pozno v noč je poskrbela 
zvezda večera Natalija Verboten, 
ki je s svojo skupino pošteno razmi-
gala občinstvo. Vodenje pestrega 
programa so Čezsočani zaupali sta-
remu znancu čezsoških iger Borisu 
Kopitarju.
Besedilo in foto: Peter Domevšček OBISKOVALCI 21. KMEČKIH IGER so si lahko med drugim ogledali, kako se podkuje konja.

EPIcenter, letnik VII, {t. 8, 2006



EPIcenter, letnik VII, {t. 8, 2006

( 19 )Dru{tvo za prosto letenje Poso~je

P lodno obdobje zmajarjev se je začelo leta  
 1977, ko so se prvič vsi skupaj spustili s 
Kobale nad Most na Soči in popestrili takra-

tno prireditev Noč na jezeru. S tem so bili ustvar-
jeni zametki Društva za prosto letenje (DPL) Po-
sočje.

Prva prava oprema
Leta 1978 so si šli takratni zmajarji ogledat sve-

tovno prvenstvo v Koessenu ter si nakupili sodob-
nejšo opremo; prej so namreč leteli z zmaji doma-
če izdelave, ki so bil zelo nestabilni in zato nevar-
ni. Z nabavo nove, varne opreme so se začeli 
udeleževati tekmovanj. Ivo Konavec in Franci 
Kuštrin sta nastopila na prvem državnem prven-
stvu v Dražgošah. Pri Posoškem aero klubu so 
ustanovili svojo sekcijo in pod tem imenom nasto-
pali na tekmovanjih.

Nadomestna vzletna rampa
Seveda pa je pogoj za nemoteno letenje dosto-

pno startno mesto. Dostop do Kobale, ki je bila 
sicer odlična startna točka, je bil zelo težaven, saj 
so morali zmaje nositi kar 500 metrov. Zato so se 
odločili, da nadomestno vzletno rampo zgradijo 
nad vasjo Poljubinj, ki je bolj dostopna. Ta je bila 
idealna za popoldanske polete ter organizacijo 
tekmovanj in srečanj. Ob tem pa niso nikoli povsem 
opustili misli na ureditev Kobale. S te startne ram-
pe je leta 1980 Franci Kuštrin postavil državni re-
kord v trajanju poleta; jadral je pet ur in 20 minut.

Pred 25 leti ustanovijo svoje dru{tvo
Leta 1981 so se člani sekcije odločili, da ustano-

vijo svoje društvo. Tako je nastalo DPL Posočje, 
katerega namen je bil združiti vse, ki se ukvarjajo 
z letenjem brez motornega pogona. Danes šteje 
društvo petnajst zmajarjev, od katerih sta le dva 
Tolminca, in 35 padalcev. Društvo pokriva območje 
celotne Primorske in je včlanjeno v Zvezo za pro-
sto letenje Slovenije. Od njihovih začetkov pa do 
danes se je marsikaj spremenilo. Medtem ko se je 
na tem območju začelo padalstvo intenzivneje 
razvijati (prvi večji porast beležijo konec 80-ih let), 
je zmajarstvo še vedno v upadu. Takšno gibanje se 
sicer zdi povsem razumljivo, saj je padalstvo ne le 

Letajo in padajo `e 25 let

Vsak za~etek letenja je te`ak in od posameznika zahteva veliko poguma, da se spusti v 
neznano. Prvi zmaji so na Tolminskem poleteli `e davnega leta 1975. Fantje so vsak s 
svojim zmajem preletavali Tolminsko, ne da bi vedeli eden za drugega.

mnogo cenejše, lažja je tudi logistika, ki zajema vse: 
od prevoza do samega dostopa na startna mesta.

Kobala � registrirana startna to~ka
Društvo je kasneje uredilo tudi okoli 400 metrov 

dolg cestni odsek s planine Stador na Kobalo in 
samo vzletno rampo, za kar je bilo treba vložiti mno-
go truda, ki pa se danes očitno obrestuje. S tem 
so dosegli glavni cilj, ki so si ga zastavili. Kobala 
je pridobila status registrirane startne točke. Poleg 
tega da ima idealno lego, ki omogoča start v tri 
smeri, je primerna tudi za začetnike in za prireja-

nje tekmovanj na ravni svetovnega prvenstva. Z 
leti je prav ta vzletna točka pritegnila na Tolminsko 
številne padalce (njihovo število iz leta v leto na-
rašča) in s tem vidno pripomogla k razvoju tovr-
stnega športnega turizma na tem območju. Letno 
beležijo okoli 8.000 startov, kar pomeni, da Koba-
la v te kraje privabi vsaj toliko letalskih turistov. S 
trženjem startnega mesta pa v DPL Posočje uspejo 
pridobiti tudi nekaj sredstev za sprotno obnovo.

Promocija tolminskega 
padalskega centra v svetu

Ena ključnih nalog društva je organiziranje tek-
movanj ter začetnih in nadaljevalnih tečajev padal-
stva in zmajarstva, za kar imajo usposobljena dva 
inštruktorja. Kot je povedal predsednik društva 
Ivan Brovč, si v društvu prizadevajo za večjo pro-
mocijo tolminskega padalskega centra v svetu. 
Nenazadnje so padalci dobri turisti, ki iščejo raz-
lično ponudbo, zato jih v dolini ne smemo zane-
mariti.
Peter Domevšček
Foto: arhiv Društva za prosto letenje Posočje

^lani Dru{tva za prosto letenje Poso~je so predvsem v zmajarstvu dosegli {tevilne uspehe na dr`avnih 
in mednarodnih tekmovanjih. Med leti 1983 in 1995 so osvojili pet posami~nih naslovov dr`avnega 
prvaka ({tiri Ivan Brov~ in enega Branko Klemen~i~) ter {tiri ekipne naslove. Brov~, Klemen~i~, Ivo 
Konavec in Franci Ku{trin so se leta 1982 udele`ili tudi evropskega prvenstva v Millau (Francija), 
Brov~ in Konavec pa sta se udele`ila {e svetovnega prvenstva v Schwangau. V zadnjih letih si 
prizadevajo oblikovati jedro tekmovalcev padalcev, ki bodo v prihodnje dostojno sledili zmajarskim 
uspehom. Ve~ o delovanju dru{tva od za~etkov do danes pa si lahko preberete na spletni strani 
www.kobala.si/DPL.

KOBALA 1972 – Najstarejša doslej znana fotografija takratne 
zmajarske druščine.



EPIcenter, letnik VII, {t. 8, 2006

( 20 )

Odred se je skozi leta spremi- 
 njal, pridobival člane in se 
preimenoval v Rod puntarjev 

Tolmin. V rod je včlanjenih 115 mla-
dih tabornikov, starih od šest do 27 
let. Ker večina prihaja iz Tolmina in 
okolice, ni čudno, da sta naše ime in 
grb povezana s kmečkim uporom in 
tolminskimi puntarji. Lahko celo re-
čemo, da smo neke vrste sodobni 
uporniki, ki želijo ohraniti taborni-
štvo in skrb za naravo. Upiramo se 
sedenju pred računalnikom in pole-
žavanju pred televizijo ter skušamo 
koristneje izrabiti svoj prosti čas.

Organiziranost
V rodu je dejavnih okoli štirinajst 

vodnikov in pomočnikov: starešina 
Matjaž Kos, načelnik Aljoša Rejc, 
načelnica PP Mateja Vidic, načelnica 
GG Kristina Rutar, načelnica MČ 
Lenka Trpin, gospodarji Aljaž Gro-
har, Blaž Istenič in Miha Vastič, 
propagandistke Andreja Fratnik, Ne-
na Grohar, Katja Uršič, Danaja Va-
stič in Teja Simčič ter blagajničarka 
Magda Kovačič. Skrbimo za osem 
vodov: štiri vode murnov, medvedkov 
in čebelic (MČ) ter štiri vode gozdov-
nikov in gozdovnic (GG). Prvi so 
naši najmlajši člani, stari od šest do 
deset let, in nosijo rumene in rdeče-
rumene rutke. Gozdovnike in gozdov-
nice boste prepoznali po zeleno-ru-
menih rutkah. Štejejo od enajst do 
petnajst let. Vodniki in pomočniki 
smo stari od 16 do 21 let ter sodimo 
med popotnike in popotnice (PP); naš 
prepoznavni znak so modro-rumene 
rutke. Vse starejše člane prepoznate 
po vijoličastih ruticah in imenom gr-
če.

Letne dejavnosti
Vsak teden se srečujemo na vodo-

vih sestankih v sobi na Brajdi, kjer 
se skozi igro na različne načine uči-
mo taborništva in vrste veščin. Skoraj 

Rod puntarjev Tolmin

Pustolovsko ̀ ivljenje t’minskih tabornikov
Od Prekmurja do Primorske je raztresenih 75 taborni{kih rodov in del slovenskega taborni{tva smo 
tudi tolminski taborniki. Na{ rod je bil ustanovljen 13. maja 1961, in sicer kot odred tabornikov, ki 
je sprva {tel 77 ~lanov.

mesečno prirejamo različne akcije, 
kjer se naši taborniki in tabornice 
preizkušajo v taborniških znanjih, 
spoznavajo življenje v naravi in se 
zabavajo, pojejo in igrajo. Naše ta-
borniško leto se začne sredi septem-
bra, ko se po poletnih počitnicah 
prvič zberemo na vpisu novih tabor-
nikov. Ti se pridružijo svojim vrstni-
kom v vodih in delo se lahko začne. 
Že kmalu po začetku taborniškega 
leta sledi rodov dan, kjer taborniki 
prestopajo iz mlajše kategorije v sta-
rejšo. V času veselega decembra in 
obdarovanja se zberemo na malih 
zabavah, ki jih imenujemo čajanke. 
Izmenjamo si darila, se pozabavamo 
in piškote poplaknemo s čajem. V 
novem letu nas že med februarskimi 
počitnicami čaka ena večjih dejavno-
sti: zimovanje. Takrat se za nekaj dni 
preselimo v taborniško kočo v idilič-

ni vasici Soča, kjer “naročimo” sneg. 
Sledi sankanje, kepanje, spoznavanje 
Bovca z okolico, kopanje v bazenu 
in pustno preganjanje zime. In že je 
tu pomlad in z njo Dan tabornikov, 
ki ga praznujemo 22. aprila, ob sve-
tovnem dnevu Zemlje. Poleg številnih 
akcij, ki jih prirejamo znotraj posa-
meznih družin (letos ste nas lahko 
opazili na različnih krajih po Tolmi-
nu), se med letom udeležujemo raz-
ličnih taborniških tekmovanj po Slo-
veniji in se pripravljamo na največje 
tekmovanje: državni mnogoboj na 
začetku poletja. Letošnjega, ki je bil 
16. in 18. junijem v Postojni, smo se 
udeležili s štirimi ekipami. Tekmova-
li smo v različnih panogah (lokostrel-
stvo, postavljanje šotora, signalizaci-
ja, lov na lisico ...), se družili s ta-
borniki iz različnih koncev Slovenije 
in se zabavali. Tolminska moštva so 

se letos dobro odrezala – domov smo 
se vrnili s šestim in osmim mestom 
v mlajši kategoriji in tretjim ter enaj-
stim mestom v starejši kategoriji.

Spomin na 
14-dnevno bivanje v naravi

S tekmovanjem se je taborniško 
leto prevesilo h koncu in sklenili smo 
ga z zanimivim in poučnim izletom 
v Postojnsko jamo in Predjamski 
grad. Pred nami je bilo le še poletno 
taborjenje. Vsi nestrpni smo čakali 
štirinajst nepozabnih dni na morju 
in končno je napočil julij in čas od-
hoda. Iz omar smo potegnili nahrb-
tnike in jih napolnili z vsem, kar 
potrebuje tabornik za 14-dnevno bi-
vanje v naravi. Sredi julija smo se že 
navsezgodaj zbrali na Postaji. Še mal-
ce zaspani smo si oprtali nahrbtnike, 
pomahali staršem v slovo in se z vla-

Utrinki

PODOKNICA NEDELJSKEGA je dodatno popestrila poletno dogajanje v Soči.

@IVAHNO POLETJE IN 
JESEN V SO^I IN LEPENI 
So~a-Lepena – Člani letošnjo po-
mlad ustanovljenega Turističnega 
društva (TD) Soča-Lepena smo si 
za svojo glavno nalogo zadali urediti 
okolje v obeh vaseh in zaselkih Vr-
snik in Na Skali. Prizadevamo si, da 
bi se obiskovalci med nami dobro 
počutili in občutili, da nam ni vsee-
no, s kakšnimi vtisi bodo odšli iz na-
ših krajev. Čeprav vemo, da je njiho-
va zahtevnost različna – nekateri so 
radi odmaknjeni, drugi bolj družabni 
– želimo, da bi bili vsi zadovoljni.
Veliko prizadevanj smo vložili v čistil-
no akcijo, ki smo jo poimenovali 
Očistimo naravo – uredimo okolje; 
za ureditev Šunikovega vodnega 
gaja v osrčju doline Lepene ob reki 
Lepenici smo porabili veliko prosto-
voljnih delovnih ur. V sodelovanju z 
Lokalno turistično organizacijo 
(LTO) Bovec je bila urejena nova te-
matska pot od Kampa Klin do Do-
ma Klementa Juga na koncu Le-

pene. Opravili smo vzdrževalna dela 
na poti do kapelice Marije Snežne 

Na Skali, na poti Lemovje ter očistili 
del brežin ob Soči in Lepenici.
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kom odpeljali novim dogodivščinam 
naproti. V Kopru sta nas čakala av-
tobusa, ki sta nas po 45 minutah 
vožnje pripeljala do Fijorinov (Hrva-
ška), kjer nas je z glasnim pozdra-
vom sprejela predhodnica. Porazde-
lili smo se po vodih, si postavili šo-
tore in taborjenje se je začelo. Spo-
znavali smo naravo in taborništvo, se 
“učili” v “gozdni šoli”, plavali, hodili 
na izlete, se vozili z ladjico, nekateri 
pa so se odpravili na bivak. Ob veče-
rih smo si lahko ogledali tekmo v 

odbojki in nogometu, modno revijo, 
se nasmejali domislicam starejših ta-
bornikov in se po taborniško krstili 
in poročili … Rdeča nit letošnjega 
taborjenja sta bila gozdovništvo in 
zgodovina taborništva. Kar prehitro 
je napočil zadnji dan. Priznati mo-
ram, da se je bilo težko posloviti od 
morja in prijateljev. Po prihodu na 
domačo železniško postajo smo za-
peli Dan je šel in se dogovorili, da se 
drugo leto spet srečamo.

Ja, tako nekako poteka naše tabor-

niško leto: pestro in zanimivo. Zato 
naj izkoristim priložnost in v naše 
vrste povabim vse, ki vas mika pu-
stolovsko taborniško življenje. Za 
konec pa še taborniški:
“Čingarasa, čingarasa, čaw čaw čaw,
bumbarasa, bumbarasa, baw baw baw,
čingarasa, bumbaras, čis bus bas,
C M O K, cmok cmok cmok, KLOP!”

Z naravo k boljšemu človeku!

Nena Grohar, propagandistka, Rod 
puntarjev Tolmin

Utrinki

DRUGI BU[KI DAN
Bovec – V soboto, 22. julija, je Turi-
stično društvo (TD) Bovec organi-
ziralo 2. buški dan. Zasnovali so ga 
kot celodnevno prireditev, ki je te-
meljila na predstavitvi domače obrti 
in številnih zabavnih programih za 
mlado in staro, kar diši po nekdaj 
poznani in med domačini še vedno 
opevani Čomparski noči.

V dopoldanskem času so se na stoj-
nicah predstavila lokalna društva in 
obrtniki; opazili smo lahko ročne iz-
delke Društva bovških žena, spo-
minke Turističnega podmladka 
OŠ Bovec, proizvode žganjekuhe 
Kilc, panjske končnice in proizvode 
iz medu Galerije Čopi ter ovčje sire 
in skuto Sirarstva Ostan. Vladko 
Trebše je prikazal izdelovanje plete-
nih košar in med obiskovalci zbudil 
veliko zanimanja. Člani Sekcije 
mladih TD Bovec so za otroke pri-
pravili raznovrstne ustvarjalne delav-
nice; izdelovali so laterne, kopalne 
soli, glinene izdelke … Popoldne so 
si obiskovalci lahko ogledali prikaz 
kovanja na star način in striženje 
bovške ovce, katere volna je bila na-
to predmet šacanja. Prisotni so 
ugotavljali težo ostrižene volne in se 
potegovali za DVD predvajalnik. Sle-
dil je nastop Folklorne skupine BC 
in Buških čeč, ki sta program obo-
gatili s plesom in domačo ljudsko 
pesmijo. Društvo 1313 je uprizorilo 
predstavo na temo 1. svetovne vojne 
in postavilo svojo vojaško stojnico.

Večerna zabava se je pričela z na-
stopom domačega kantavtorja Pe-
tra Della Biance, ki je vajeti predal 
skupini Kalamari. Prostovoljno 
gasilsko društvo Bovec je obisko-
valcem ponujalo domače sladice in 
druge dobrote; izkupiček od proda-

je bodo namenili nakupu novega vo-
zila. Na zabavi so podelili tudi nagra-
de udeležencem akcije 100 zelenih 
vrečk, ki so čistili okoliške spreha-
jalne poti.

“Prireditev je bila, sodeč po anke-
ti, med obiskovalci zelo lepo spre-
jeta,” ugotavljajo člani upravnega 
odbora TD Bovec in že kujejo načrte 
za 3. buški dan, ki bo, kot zatrjujejo, 
še bogatejši od letošnjega.
Nataša Bartol, TD Bovec

USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE so 
pripravili člani Sekcije mladih TD Bovec. Fo-
to: arhiv TD Bovec

Bogat je tudi naš program prireditev. 
Začeli smo s kresovanjem in z dru-
žabnim programom ob prazniku dela 
v Kampu Soča, sledilo je odprtje 
Gostišča Andrejc z novima lastni-
koma Valentino in Marjanom To-
porišem, Markov pohod in odprtje 
novih prostorov v Kampu Klin Jerice 
in Jožeta Zorča. V avgustu so si 
prireditve sledile vsak teden. Da bi 
privabili dopustnike in domačine, da 
preživijo v naši sredini dan na druga-
čen način, smo priredili prvi počitni-
ški tek po naši dolini. Sledila je ka-
kovostna slikarska kolonija, ki so se 
je udeležili člani Likovnega dru-
štva Rajko Slapernik, samorastni-
ki in akademski slikarji – zaključek 
kolonije je bil na Turistični kmetiji 
Jelinčič, kjer so slikarji predstavili 
dela, ki so jih ustvarili ob šumenju 
reke Soče in Lepenice.

Teden kasneje se je v Gostišču An-
drejc v Soči predstavil France Pe-
stotnik – Podokničar z zabavno 
prireditvijo Podoknica Nedeljskega 

skupaj z ansamblom Karavanke. 
Po dolgih letih se je v Soči ponovno 
zbrala množica ljudi, ki se je zelo 
vživela v dogajanje na prizorišču. 
Podoknica je bila namenjena Valen-
tini Toporiš. Nastopali so člani kul-
turno-zgodovinskega Društva 
1313, soške pevke s prirejeno na-
rodno Prelepa je ta Soška fara, 
Damjan Brajnik pa je zapel pesem 
Tvoj sem iz dna srca iz operete De-
žele smehljaja. Podoknico Nedelj-
skega so popestrili Ludvik Komac 
in Jože Mihelič z izdelovanjem le-
senih izdelkov, ki so jih včasih upo-
rabljali ljudje pri vsakdanjem delu 
(žlice, kuhalnice, trnač, krplji, kam-
ba, cokle …) in Ivo Jelinčič, ki je 
občinstvu predstavil, kako nastaja 
bovški sir.

Zadnji teden v avgustu je TD Soča - 
Lepena v sodelovanju z Občino Bo-
vec gostovalo v občini Tržič, kjer se 
predstavlja Dolina Soče v sliki, pe-
smi in kulinariki. TD Tržič je v sode-
lovanju z Občino Tržič svoj obisk 

vrnilo že naslednji dan. Takrat je v 
Gostišču Andrejc potekal Čompar-
ski kend in tržiški večer z bogatim 
glasbenim in plesnim programom. 
Govornika sta bila poslanca držav-
nega zbora RS in župana omenjenih 
občin Danijel Krivec in Pavle Ru-
par.

Za nami je še udeležba na Šuštarski 
nedelji v Tržiču, kjer je bila v sodelo-
vanju z LTO Bovec predstavljena ce-
lotna turistična ponudba naše obči-
ne. Sicer pa nam tudi jeseni ne bo 
dolgčas; v ustanavljanju je turistični 
podmladek. Do konca leta bomo 
nadaljevali s prireditvami in delom iz-
obraževalnega programa ter se še 
naprej trudili, da bodo naši obisko-
valci, turistični ponudniki in domači-
ni, ki niso vključeni v turistično dru-
štvo, zadovoljni. Nenazadnje je nji-
hov delež precejšen, saj vsaka živa 
domačija pripomore k lepšemu iz-
gledu kraja.
Besedilo in foto: Srečko Vogrinčič, 
predsednik TD Soča-Lepena

TOLMINSKI TABORNIKI se puntajo še danes, saj se upirajo sedenju pred računalnikom in poležavanju pred televizijo ter skušajo koristneje izra-
biti svoj prosti čas. Foto: Matjaž Kos
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Z gradnjo `eleznice se selijo v dolino

“
… Ob obratu stoletja je v samoto 
udarila vest, da bodo po soteski 
gradili železnico. … Dolina je 

bila dotlej ko pozabljena, v stoletju se 
niti za spoznanje ni spremenila. Po 
cesti so tovorili le redki vozniki; še ti 
so bili iz bližnjih vasi. Trška gospoda, 
ki je priredila izlet v planine. Kro-
šnjar z veliko omaro na hrbtu; razlo-
žil je kramo v vsaki hiši, obral ljudi 
za nekaj drobiža. Rezjanski brusač, 
ki mu je visoko nad glavo štrlelo bru-
sno kolo. Piskrovezci in Ribničani, 
šebreljski žebljarji, lasarice in berači, 
ki so raznašali krajevne novosti. In 
še orožnik in finančni stražnik … Pa 
vsi ti so bili že stari znanci. … In so 
živeli v miru. Zdaj pa je bilo po ne-
katerih besedah kazano, da se bo vse 
spremenilo … Železnica? Poznali so 
jo tudi tisti, ki so komaj verjeli, da 
za Višarjami in Brezjami leži še drug 
svet.” (France Bevk, Železna kača)

Železnica, ki je stekla skozi naše 
kraje, je omogočila udobnejše, hitrej-
še in varnejše potovanje tudi manj 
premožnim potnikom. Njena graditev 
je pomenila velik vir zaslužka za do-
mače prebivalstvo in zagotovilo, da 
so lahko zaslužili kruh doma. Litera-
tura, ki se nanaša na razvoj železnic, 
navaja, da je približno polovica de-
narja, potrošenega za graditev, ostala 
v rokah domačinov. Mnogi so na že-
leznici dobili tudi zaposlitev. Graditev 
proge je imela velik pomen za razvoj 
posameznih krajev ob njej.

Gradnja je s seboj prinesla velike 
spremembe v življenju ljudi. Nekate-
ri so jo pozdravili z navdušenjem, 
drugi so bili v dvomih. Ta dva vidika 
sta se že pred in med gradnjo odra-
žala tudi v časopisju. Soča in Primor-
ski list sta se na celi strani razpisala 
o neprecenljivi vlogi Bohinjske žele-
znice za Slovence in o negativnih 
posledicah, ki jih ta prinaša s seboj. 
Tisti bolj optimistični so verjeli, da 

Rubrika Brskamo po preteklosti bo {e naprej v znamenju `eleznice in Bohinjske proge. Ozrli se bo-
mo stoletje nazaj in pogledali, kako so takrat `iveli Graparji in kaj so razmi{ljali, ko se je `elezna 
ka~a za~ela viti po Grapi.

bo vrednost hiš, posestev in pridel-
kov močno narasla in da bodo ob 
železnici pričeli graditi industrijska 
podjetja, mline in žage. Druga stran 
pa je pozivala ljudi, naj še pravoča-
sno ukrepajo glede pritoka tujega 
vpliva in kapitala. Opozarjali so, da 
bo, če ne bo nihče ukrepal, tujec po-
stal lastnik tovarn, domačin pa le 
navaden delavec.

S ~im so se Graparji pre`ivljali
Domačini so se v glavnem preživ-

ljali z živinorejo, gozdarstvom in 
poljedelstvom. Veliko potokov je 
omogočilo razvoj mlinarstva. Pletli so 
izdelke iz volne, namenjene pred-
vsem domači rabi, dodatno pa so 
služili s prejo lanu in tkanjem. Lan 
so kupovali na Kranjskem, platno pa 
so prodajali po celi Goriški. V Idrijo 
so vozili maslo in sir. Razširjena je 
bila žganjekuha; žganje so prodajali 
v Škofjo Loko, kjer so kupovali žeblje 
in usnje. Po vodotokih so splavljali 
les in drva. Moški z revnejših doma-
čij so odhajali na sezonsko delo na 
Koroško, v Galicijo, Romunijo, Hrva-
ško in Bosno, dekleta in žene pa 

služit v Trst, Milan in celo v Egipt. 
Nekateri so kot furmani iskali zaslu-
žek na Kranjskem.

Na gospodarstvo je ugodno vpliva-
la leta 1892 dograjena cesta med Ba-
čo pri Modreju in Podbrdom. Leta 
1903 je bila podaljšana čez Petrovo 
Brdo. Tod so lahko vozili večje in 
težje tovore, nekateri domačini pa so 
dobili delo pri izgradnji. Novo po-
glavje v zgodovini se začne pisati z 
začetkom gradnje Bohinjske proge, 
ki je nekoliko omilila odhajanje ljudi 
s trebuhom za kruhom in nezaposle-
nost.

Prebujala se je narodna zavest
V 19. stoletju je tudi v teh krajih 

prišlo do napredka v prosveti in kul-
turi. V ljudeh sta se začela prebujati 
narodna zavest in ponos; nastajala so 
društva kulturnega in prosvetnega 
značaja, ki so imela politični pridih.

V Podmelcu so leta 1871 ustanovi-
li Kmetiško čitalnico v Melcih. O 
njenem delovanju je 17. februarja 
1872 poročala Soča: “… Tudi do tu je 
že prisijal zor narodnega duha. Melce 
so morda edina vas v tolminskih hri-

bih, kjer se je pretečena leta največ 
slovenskih novin dogajalo.” Leta 1889 
so ustanovili politično društvo Zave-
dnost. Kmetska čitalnica na Kneži 
je bila ustanovljena leta 1905.

Iz ohranjenih listin, dokumentov 
in programov teh društev lahko raz-
beremo, da je bilo prebivalstvo naro-
dno zavedno, da so se potegovali za 
narodne pravice, da so brali politične 
in leposlovne knjige ter prirejali pri-
merne veselice z govori, peticijami in 
igrami, kot so Županova Micka, Be-
rite novice, Stari Sloveni … Čitalnica 
v Melcih je imela svojo društveno 
knjižnico, ki ni bila bogata, bila pa 
je naročena na več časopisov. Ljudje, 
ki so znali brati, so spremljali objave 
o gradnji železnice ter polemike v 
časopisih in novice raznosili po va-
seh.

V ta čas sodi ustanavljanje hranil-
nic in posojilnic v spodnjem delu 
Baške grape. Kmečka hranilnica in 
posojilnica v Podmelcu je bila usta-
novljena leta 1909. Tudi na Graho-
vem, Hudajužni in Podbrdu so hra-
nilnice in posojilnice vzpostavili že 
pred prvo svetovno vojno.

V PRVI SVETOVNI VOJNI PORUŠENA žele-
znicarska hiša na železniški postaji Sv. Luci-
ja. Foto: arhiv Tolminskega muzeja

Gradnja Bohinjskega predora s podbrške strani. Foto: iz spominskega albuma Bau des 
Wocheiner-Tunnels 1901–1904 (hrani Tolminski muzej)
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Val selitev
Prvi val izseljevanja je kot posledi-

ca gradnje železnice Baško grapo 
zajel v prvih letih 20. stoletja, ko se 
je začelo izseljevanje iz vasi nad Gra-
po v njeno dno. Naselja Podbrdo, 
Grahovo, Koritnica, Hudajužna in 
Klavže so naglo rasla. Izseljevanja iz 
Grape v teh letih skoraj ni bilo. Baško 
grapo sta zajela še vala izseljevanja 
po prvi in drugi svetovni vojni; sle-
dnji je bil najmočnejši in je v veliki 
meri izpraznil vasi nad Grapo.

NOVOZGRAJENI VIADUKT BUKOVO pod vasjo Grahovo, marec 1906. Foto: iz albuma 
Wocheiner-bahn erbaut 1902–1906 (hrani Tolminski muzej)

trase, ki je potekal do 22. januarja 
1903, vse prizadete podučila: “Opo-
zarjamo pri tem vse prizadete pose-
stnike in druge interesente, naj se 
oglašajo pri komisiji po potrebi jasno 
in odločno s svojimi zahtevami in 
željami, kajti ta političen obhod je 
velevažen in se pozneje marsikaj ne 
bo več dalo popraviti, ako se prizade-
ti ne pobrigajo pravočasno pri obho-
du. Po drugi strani pa priporočamo 
prizadelim tudi, da ne delajo sitnosti 
komisiji, marveč se z lepa dogovorijo 
o tej ali oni reči.”

V času političnega obhoda je tekel 
odkup zemljišč. Odkupovanje dobre 
zemlje “za prav nizke cene”, ki je 
bila za krajevno prebivalstvo glavni 
vir preživetja, je vzbujalo nejevoljo. 
Mnogim so odkupili cele njive, dru-

Utrinki

MOŠKI PEVSKI ZBOR TOLMIN – Pred 50. leti je bil pod taktirko Franca Prezlja (stoji v prvi 
vrsti v sredini) v Tolminu ustanovljen Moški pevski zbor Tolmin, ki je z zasedbo več kot dvaj-
setih pevcev deloval vse do leta 1984. Slovel je po ubranem petju na skorajda vseh takratnih 
prireditvah in komemoracijah, bil pa je tudi edini zbor iz Tolminskega, ki se je leta 1970 udeležil 
prvega srečanja pevcev na prireditvi Primorska poje. Foto: fotografijo hrani Silvester Oblak

Trasa
V drugi polovici leta 1902 je prišlo 

na odseku med Podbrdom in Novo 
Gorico do prvih odkupov zemljišč. 
Soča je 13. decembra 1902, dva dni 
pred začetkom “političnega obhoda” 

Podobe preteklosti

gim so jih razpolovili, da jih niso 
mogli več obdelovati. Na Kneži je 
trasa potekala preko žitnega polja. Z 
železnico in pripadajočimi poslopji 
je bilo uničenih veliko obdelovalnih 
površin.

Patricija Rejec
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PREMAKNE KAMEN, 
ZA@ENE KOLO
Trenta – V okviru Petkovih popol-
dnevov v parku je bila konec avgu-
sta v Trenti delavnica Premakne ka-
men, zažene kolo. Pod vodstvom 
usposobljenih animatorjev so otroci 
in odrasli spoznavali, kako je voda 
vplivala na življenje ob Soči. S kraj-
šim sprehodom po delu Soške poti 
so odkrivali, kaj lahko voda s svojo 
močjo oblikuje in preoblikuje. Ogle-
dali so si obnovljeno apnenico, žago 
venecijanko in malo hidroelektrarno. 
Otroci so ustvarjali s kamenčki, ki 
so jih nabrali ob poti. Verižica s so-
škim prodnikom jih bo še dolgo spo-
minjala na dan, poln dogodivščin.
Petkovi popoldnevi v parku so izobra-
ževalno-ustvarjalne delavnice za otro-
ke in odrasle, ki jih pripravlja znan-
stveno raziskovalna služba Tri-

glavskega narodnega parka. De-
lavnice so namenjene spoznavanju 
naravne in kulturne dediščine na ob-
močju Triglavskega narodnega parka: 
udeleženci raziskujejo, izdelujejo iz-
delke iz naravnih materialov, opazujejo 
živali, odkrivajo neznani svet in spo-
znavajo nove ljudi, tradicijo in kulturo 
območja. Potekajo vsak zadnji petek 
v mesecu od maja do septembra.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

O^ISTILI POMEMBNO 
PLANINSKO POT 
Breginjski kot�planina Bo`ca – 
Člani Razvojnega društva Breginj-
ski kot (RDBK) smo se pred tremi 
leti odločili, da bomo očistili pomem-
bno gorsko pot, hkrati pa smo si za-
dali nalogo, da bo slednja, ki se iz 
breginjskega kota v serpentinah pne 
do planine Božca, ponovno spodob-

PETKOVO POPOLDNE V PARKU – Na delavnici so si mladi in malo manj mladi v okviru Petko-
vih popoldnevov v parku ogledali obnovljeno apnenico v Trenti.
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Martinkov Martin
Na Ba~i pri Podbrdu, v delu vasi Kaj`e, kjer so prebivali predvsem bajtarji, stoji doma~ija Pri Marti-
nu. Prvotna, precej manj{a ko~a je bila zgrajena okrog leta 1865. Hi{no ime je dobila po gospodar-
ju Martinu, o katerem pravi ustno izro~ilo, da je bil posebne`.

M artinov oče se je leta 1824 priženil iz  
 Porezna na Bačo na sosednjo domačijo,  
 ki je nosila hišno ime Pri Martinku. Te-

ga imena se nihče v vasi več ne spominja, zapisa-
no je le še v župnijskem arhivu. Današnje hišno 
ime je Pri Mihu ali Pri Cilki. V tej koči, takrat 
napol leseni, se je rodil Martin in zrasel v močne-
ga fanta.

Pred `andarji je 
“utekal” kar na pokopali{~e

To so bili časi, ko so revne fante lovili za vojake, 
medtem ko so sinove velikih kmetov običajno pu-
stili na miru. Nekateri so vojsko služili celo deset, 
dvanajst in več let. Zato ni bilo čudno, da so se 
fantje skrivali pred žandarji in možmi – lovci, kot 
so jim rekli. Tudi Martina so lovili. Samo on jih ni 
čakal, še spal ni doma. V poletnem času se je že 
ob prvem mraku splazil na pokopališče in si po-
stlal med grobovi. Bil je prepričan, da ga tam ne 
bo nihče iskal. Čeprav je bil zelo pogumen, mu je 
neke noči od strahu srce skoraj padlo v hlače. 
Blizu njegovega ležišča se je sredi noči iz zemlje 
dvignila temna postava. Izkazalo se je, da je bil 
grobar, ki je med delom zaradi preveč popitega 
žganja zaspal v jami.

Napad na mo`e � lovce
Včasih se je pridružil fantom iz vasi, ki so se 

izogibali služenju vojske. V gozdu visoko nad vas-
jo so postavili kolibo, v kateri so se skrivali. Okrog 
nje so rasle mlade bukve. Upognili so jih in prive-
zali z vrvjo za količke v kolibi. Neke noči so jih 
žandarji in možje – lovci obkolili. Fantje so jih 
pustili, da so se približali, nato pa so v kolibi pre-
sekali vrvi. Mlade bukve so se sprožile in pome-
tale napadalce po tleh. Nekaterim je polomilo 

noge ali jih kako drugače poškodovalo. Preseneče-
nje je bilo popolno in fantje so brez težav izginili 
v temno noč.

Z zavezanimi rokami
Žganjekuha je bila v tistih časih strogo prepove-

dana. Martin se za to ni menil, temveč je pri va-
škem koritu sredi belega dne kuhal žganje. Neke-
ga dne se je pred njim nenadoma pojavil žandar: 
“Pa sem te le dobil!” “Kaj si me dobil?” je zarenčal 

Martin, pograbil burkle in spodil žandarja po vasi. 
Ta je kmalu spoznal, da mu ne bo mogel uiti, 
zato se je pri Lukcovi bajti pognal čez plot in se 
zvalil v grapo. Pri tem se mu je sablja zataknila v 
plot in se prelomila na pol.

Drugič sta prišla dva žandarja, Martinu zvezala 
roke in ga odgnala v dolino. Na pol poti ju je Mar-
tin prosil, da mu pomagata opraviti malo potrebo. 
Žandarja sta mu raje razvezala roke. Vpričo njiju 
je pričel odpenjati hlače, zato sta se obrnila stran. 
Tedaj pa se je Martin pognal čez grm, se zakotalil 
po strmini in ušel.

[tirje dedci kot {tirje junci
Martin je bil dvakrat poročen, imel je štiri hčer-

ke in tri močne sinove. Poleg domače hiše je po-
stavil majhno, nizko hišico, da je bilo mogoče na 
gornji strani prijeti za rob strehe. Pozneje, leta 
1907, jo je sin Jakob nadgradil, da je dobila dana-
šnjo podobo.

Žandarji so nekoč prosili vaškega občinskega 
moža, da bi skupaj prijeli Martina zaradi številnih 
prekrškov. Ta jih je zavrnil: “Ste nori, tam so štirje 
dedci kot štirje junci! Jaz ne grem z vami!” In žan-
darji so se vrnili v dolino.

Z nabiranjem in 
prodajo rudnin pre`ivljal dru`ino

Preživeti družino z eno samo krpo zemlje je 
bila za Martina težka naloga. Občasno je brez 
vsakega pojasnila izginil v hribe in se včasih zadr-
žal tudi po cel teden. Kot je pripovedoval, se je 
hranil s koreninicami. V vreči je vedno prinesel 
nekakšne kamne in jih v veži skrbno shranil v 
luknjo, ki jo je izkopal v debel zid. Kako je navezal 
stike z nekim gospodom iz Ljubljane, ni znano. 
Njegov vnuk se je spominjal finega, učenega go-
spoda z belo brado, ki je prihajal v hišo. Martin je 
prinesel vse nabrane kamenčke v izbo in jih razlo-
žil po vinkli. Gospod je preizkušal drugega za 
drugim in rezal z njimi steklo. Kakšna rudnina je 
to bila, ni znano, ve se samo, da je bilo denarja, 
ki mu ga je dal gospod, za več krav.

Doma spal le na kru{ni pe~i
Martin je največ časa preživel v naravi. Ko je bil 

doma, je spal na trdi krušni peči. Ni maral meh-
kega vzglavnika, ampak si je dal pod glavo kar 
bukov panj.

Kako trdo je bilo življenje konec 19. stoletja, si 
danes ne moremo predstavljati. Kljub temu je Mar-
tin dočakal za tiste čase lepo starost 76 let. Umrl 
je leta 1903. Malo pred smrtjo je za stavo z zobmi 
nesel škaf vode gor in dol po gostilni; še vedno je 
imel zdrave in bele zobe.
Po pripovedovanju zapisal: Cveto Zgaga

DOMAČIJA PRI MARTINU stoji še danes. Foto: Cveto Zga-
ga

Utrinki

no prevozna v štirih letih. Gre za dobrih enajst ki-
lometrov, ki na poti iz Sedla do Božce premaga 
blizu 1000 višinskih metrov. 

Letos smo v društvu nadaljevali s strojnim čišče-
njem poti. V maju pričeta dela smo zaključili sredi 
julija in če nam bo do jeseni uspelo pridobiti do-
datna finančna sredstva (ob tem velja poudariti, 
da namerava Občina Bovec še letos temeljiteje 
sanirati svoj del poti na relaciji Učja–Božca), bo-
mo z deli nadaljevali in širše zastavljeni cilj skušali 
doseči še letos. Prvi julijski dan smo izvedli tudi 
delovno akcijo, na kateri smo se poti s prostovolj-
nim delom lotili tudi ročno. Poskrbeli smo za naj-
nujnejšo košnjo visoke trave ob poti, sekanje gr-
movja ter odstranjevanje kamenja in čiščenja ka-
nalov. S čiščenjem tega dela zahtevne panoram-
ske poti želimo kmetom – planšarjem olajšati do-

stop do planine, domačinom in turistom pa ponu-
diti nepozabne panoramske užitke. Poleg tega si 
prizadevamo vzpodbuditi projekt zaokrožitve Pri-
morske turistične grebenske poti, ki se začne v 
Goriških Brdih, in je nato speljana preko Liga in 
Kolovrata vse do Breginjskega kota ter naprej čez 
Stol v Bovško kotlino. V društvu smo prepričani, da 
ima projekt velik pomen za nadaljnji turistični ra-
zvoj tako občine Kobarid (predvsem Breginjskega 
kota) in občine Bovec kot širšega območja Zgor-
njega Posočja ter Nadiških in Terskih dolin. Verja-
memo tudi, da bo izvedba tega projekta v naše 
kraje prinesla številne razvojne priložnosti, dopolnil-
ne dejavnosti in delovna mesta za domačine. Pro-
jekt bo letos dobil tudi svojo formalno podlago s 
prijavo na razpis za projekte Regionalnega pomena. 

Pavel Tonkli, predsednik RDBK



EPIcenter, letnik VII, {t. 8, 2006

( 25 )Vsi na zrak za zdrav korak

Lemovje � spomin na na{e prednike
Lemovje je najbolj ju`en zaselek vasi So~a, kjer je nekdaj sadje uspevalo bolje kot v dolini. Sadili so 
slive, orehe, tepke in jabolka. Ugodna lega, dobre mo`nosti za pripravo krme za `ivino in bli`ina 
pa{nikov so pripomogli, da je bilo Lemovje svoj ~as zelo priljubljeno.

V as Soča je sestavljena iz mno-
gih zaselkov. Eden izmed njih 
je tudi Lemovje, ki ga lahko 

obiščemo le tako, kot so ga obisko-
vali naši predniki – peš, saj ceste 
niso zgradili nikoli. Na Lemovje vodi 
več poti in vsakdo si lahko izbere 
svojo. Domačini se radi pošalijo in 
pravijo, da je imela včasih vsaka do-
mačija svojo pot. Danes je teh neko-
liko manj, saj se območje že dolgo 
zarašča.

Mi smo pot ubrali od domačije Pri 
Jorč’ču. Do Lemovja sem potreboval 
okoli 35 minut. Po začetnem vzponu 
nas je pot vodila skozi mlad bukov 
gozd. Naenkrat smo pred seboj za-
gledali travnik, obdan s kamnitimi 
zidovi “miri”, ki so nastali pod roka-
mi domačinov. Ti so pri čiščenju 
travnikov kamenje nalagali v “mire”, 
ki so služili kot ograje, s katerimi so 
ločevali parcele. S pridom so jih upo-
rabili tudi za preprečevanje dostopa 
drobnice do travnikov. Danes bi obi-
skovalec bržkone pomislil, da so 
ograjeni travniki služili kot pašniki, 
saj je vse ostalo že pošteno zarašče-
no. Ob pogledu na gozd si je težko 
predstavljati, da se je tam včasih pa-
sla drobnica.

Malce naprej smo uzrli domačiji, 
ki sta danes počitniški hiši. Delujeta 
tako pristno, da si ob pogledu nanju 
živo predstavljaš, kako se bo vsak čas 
domov vrnil gospodar s svojo čredo. 
Od tod se razprostira lep pogled na 
dolino in okoliške hribe, idealna pri-
ložnost, da iz nahrbtnika potegnemo 
kaj za pod zob. Naprej se nam od-
prejo številne možnosti. Lahko se 
brezglavo sprehajamo od travnika do 
travnika, kjer so še mnogi, v glavnem 
porušeni hlevi in hiške, ki pripove-
dujejo vsak svojo zgodbo. Priporoča-
mo, da se povzpnete nekoliko višje 
nad zaselek. Našli boste gozdni rezer-
vat Lemovje, v katerem je star bukov 
gozd, ki so ga domačini skrbno ne-
govali, saj je varoval domačije pred 
snežnimi plazovi, ki so hrumeli z 
Bavškega grintavca.

Če ste zelo radovedni in hočete 
pregledati celotno pobočje, vam bo 
potepanje po Lemovju vzelo še ka-
kšno uro, dve ali tri. Hiše, ki jih boste 

INFOFLE[:
•  Izhodi{~e za obisk Lemovja je vas  
 So~a.
•  Lemovje skriva neprecenljivo ar- 
 hitekturno dedi{~ino in zanimiv  
 gozdni rezervat.
•  S tega ju`nega zaselka se odpira- 
 jo ~udoviti razgledi v dolino in na  
 okoli{ke hribe.
•  Do zaselka boste potrebovali od  
 30 do 45 minut.
•  Priporo~amo, da s seboj vzamete  
 kaj za pod zob.

srečevali, so tako značilne, da bolj ne 
morejo biti. Ostale so skorajda ne-
spremenjene. Že na daleč so opazne 
le strešne kritine; streh danes ne po-
krivajo več macesnove skodle, tem-
več “pleh”, s katerim so lastniki na 
najcenejši možen način skušali hiše 
obdržati pri življenju. Sicer bi jih naj-
verjetneje že načel zob časa in bi 

V LEMOVJU DANES VEČINOMA VLADA TIŠINA – Zadnji trije domačini z Lemovja so delali “pri gozdni”. Vsako jutro ob treh ponoči so vstali in se 
odpravili v dolino ter dalje na delovišče proti Črnemu vrhu, nasproti Lemovja. Zvečer so se po celodnevnem garanju v gozdu vrnili domov. Žot, 
Kobišč in Tonec so si tako krvavo prigarali pokojnine, njihov način življenja pa si danes le še težko predstavljamo.

[e pred dvema rodovoma je bil zaselek Lemovje zelo `iv, saj je tam stalno 
`ivelo pet dru`in (Ga{perjevi, Tonecovi, Kobi{~evi, @uotovi in Metizlnovi) 
oziroma okoli 35 ljudi. Danes od petih doma~ij stojijo le {e tri. So~ani iz 
doline so imeli na Lemovju poletne hi{e in {tevilne hleve, kjer so kosili kr-
mo in po bli`njih vr{acih pasli ~rede ovac. Zadnji prebivalci so Lemovje 
zapustili pred pribli`no 30 leti.

danes lahko “občudovali” le še ruše-
vine. Drugih sprememb pri hišah 
skoraj ni opaziti, za kar gre verjetno 
zahvala okoliščini, da na Lemovje 
nikoli ni bila speljana cesta. Iz neka-
terih hlevov so nastale počitniške 
hišice, katerih lastniki so pravi ljubi-
telji miru in narave, ki so ves mate-
rial za gradnjo na hrbtih znosili iz 

Utrinki

doline.
Besedilo in foto: Peter Domevšček
Vir: ustno izročilo domačinov

PODBR[KI LOVCI 
PRAZNOVALI 60 LET
Podbrdo – Že mnogo pred vojno je 
v Baški grapi obstajalo Slovensko 
lovsko društvo, katerega delovanje 
pa je bilo, tako kot ostala slovenska 
društva, med vojno strogo prepove-
dano. A nekdanji lovci so kmalu po 
vojni začeli združevati moči in leta 
1946 so pobudniki Ivan Arman, Al-
bin Kusterle, Urban Mavrer, Peter 
Medja, Miha Beguš in Jože Trpin 
sestavili iniciativni odbor in po spre-
jetju začasnega zakona o lovu usta-
novili Lovsko družino (LD) Podbrdo.
Spomin na ta dogodek smo člani 
obeležili 26. avgusta s praznovanjem 

v Podbrdu. Dogodek smo združili še 
z 20. obletnico pobratenja z Lovsko 
družino Rižana. Praznovanje smo 
začeli s Hubertovo mašo, ki smo jo 
darovali za vse pokojne prebivalce 
Baške grape in pokojne lovce. Sle-
dnjo je daroval župnik Danilo Kobal, 
prav poseben pečat pa so ji dali lo-
vski rogovi Zasavskih rogistov. Po 
maši smo s kulturnim programom 
nadaljevali na športnem igrišču, kjer 
so ponovno zadoneli lovski rogovi 
Zasavskih rogistov, ženski pevski 
zbor Okarina iz Podbrda in Škofje-
loški lovski pevski zbor. Za na-
smeh na obrazu pa je v vlogi jagra 
Jaka skrbel Cveto Zgaga. Zbrane 

sta pozdravila tudi starešini LD Pod-
brdo Brane Panjtar in LD Rižana 
Fabio Steffe, ki sta poudarila po-
membnost prijateljstva med obema 
družinama in varstva narave. Navzo-
či smo lahko prisluhnili tudi Karlu 
Laharnarju, članu nedavno ustano-
vljene Lovske zveze Gornje Poso-
čje, ki je v nekaj besedah predstavil 
vlogo zveze, v katero je po novem 
vključena tudi LD Podbrdo.
Po kulturnem programu so se gostje 
lahko okrepčali z divjačinskim gola-
žem, za vse neugnane plesalce pa 
so do zgodnjih jutranjih ur skrbeli 
fantje ansambla Obvezna smer.
Mojca Mavrar, članica LD Podbrdo
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Začetek avgusta je Sotočje že sedmič zapored gostilo ustvarjalce različnih 
vsebin od vsepovsod. Festival Sajeta v organizaciji Zveze tolminskih mla-
dinskih društev je med 31. julijem in 5. avgustom postregel z delavnicami, 
koncerti in drugimi umetniškimi dogodki. O dogajanju smo se pogovarjali 
z glavnim organizatorjem Miho Kozorogom.

Kaj dela vaš festival drugačen?
Včasih so bile to delavnice, ki pa 

jih, kot opažam, v svojo festivalsko 
zasnovo vključuje vse več slovenskih 
festivalov. Vseeno smo ponosni, da 
smo bili v tem kombiniranju glasbe 
in delavnic prvi, zato se jim ne bomo 
odpovedali. Poleg tega menim, da so 
naše delavnice kakovostne, zato z 
mentorji sodelujemo na dolgi rok – 
Francesco Cusa, Dušan Gerlica, 
Kino klub Novi Sad, Ivan Volarič 
Feo, Andrej Štular, Petra Stare in 
Anna Nacher so z nami že leta. Sicer 
pa delavniško shemo še širimo; letos 
smo prvič pripravili delavnico Li-
nuksa in tako v Sajeto vključili še 
Multimedijski center Tolmin. Toliko o 
delavnicah. Tisto, kar pa nas nedvo-
mno dela največje posebneže, je naš 
glasbeni program. Kar počnemo, je 
povezano s podrobnim poznavanjem 
sodobnih inovativnih glasbenih to-
kov. Prav zaradi določenega znanja, 
ki ga v Tolminu premoremo, smo 
lahko drugačni od festivalov, ki se 
pojavljajo v drugih slovenskih mestih. 
Včasih so to, kar počnemo mi, počeli 
na festivalu Druga godba – tako je ta 
festival sploh nastal – potem so se oni 
preusmerili v ‘world music’ (etno) 
program. Nastala je praznina, ki smo 
jo zasedli s Sajeto. Če temu dodam še 
neelitizem, socialno odprtost festivala 
in vključevanje domačih ustvarjalcev, 
je posebnost Sajete tukaj.

Koliko obiskovalcev ste zabeležili 
letos v primerjavi s preteklimi iz-
vedbami?

V primerjavi s prejšnjimi leti je bi-
lo letos za spoznanje manj obiskoval-
cev. Tega sicer ne morem reči za 
prvi dan festivala, ko je kazalo na 
uspeh, torej na občutno večjo ude-
ležbo kot lansko leto. Na to so kaza-
le tudi prijave na delavnice, ki jih je 
bilo na primer v primeru vokalne 
delavnice dvakrat toliko kot lani. Že 
drugi dan festivala so začeli nekateri 
odhajati domov, vse manj pa jih je 
prihajalo. Še več jih je odšlo v sredo 
in četrtek. Razlog je bil seveda ‘ura 
nebes’ – izgledalo je, da se je odprlo 
nebo. Kljub poplavam v kampu so 
mnogi vztrajali, kar pomeni, da je 

ZAKLJUČNI VEČER FESTIVALA SAJETA – Nastop Damirja Avdića na tolminskem Mestnem trgu.

Kljub te`avam se je iz{lo

Sajeta 2006

Je zaradi tega odpadel velik del 
programa?

Zaradi zdravstvenih razlogov je 
odpadel Richard Pinhas, ki tako ni 
ponovil svojega genialnega nastopa 
izpred treh let. Odpadle so tudi otro-
ške predstave in filmi, ki smo jih 
nameravali izvesti na Mestnem tr-
gu.

Kako se je v dežju izkazal nadome-
stni prostor za izvedbo programa, 
Center MiNK?

MiNK se je pokazal kot zelo po-
membna pridobitev Tolmina. Brez 
mladinskega centra bi koncerti drug 
za drugim odpadali. Za nekatere 
koncerte se je nadomestni prostor po-
kazal celo za boljšega kot Sotočje – po 
moji oceni vsaj za jazzovske nastope 
Kavčiča in Trevorja Wattsa, ki sta 
lahko igrala akustično in v bolj inti-
mnem vzdušju. Poleg tega se je MiNK 
izkazal kot zavetišče za delavnice, ki 
bi sicer morale biti pod šotori. In naj 
ne pozabim omeniti še MiNK-ovega 
Multimedijskega centra, kjer smo iz-
peljali delavnico Linuksa in kjer je 
Sajeta lovila stike s svetom.

Ste imeli poleg slabega vremena še 
kakšne druge nevšečnosti?

Omenil bom samo največji nevšeč-
nosti, ki sta nas presenetili na festi-
valu. Za prvo je poskrbel sosed Soto-
čja, lastnik hotela Paradiso. Kakšen 
dan pred začetkom festivala so me 
poklicali s policije, naj pridem do ho-
tela Paradiso, češ da lastnik hotela 
trdi, da nimamo vseh dovoljenj. Se-
veda smo imeli vsa potrebna dovolje-
nja, zato smo lahko nadaljevali z 

vsebina Sajete še vedno tako poseb-
na, da se pod prho ‘splača’ stati cel 
teden.

Se pozna, da medijsko festival v 
Sloveniji iz leta v leto pridobiva za-
radi svoje drugačnosti?

Vreme je naredilo ogromno škodo. 
Ker smo društvo (ZTMD), po novem 
zakonu ne moremo imeti lastnega 
šanka. Prepustiti smo ga morali pro-
fesionalnemu ponudniku, ki zaradi 
dežja ni imel dobička, mi pa ne di-
vidend. Če je bil včasih šank najpo-
membnejši vir preživetja društev, 
nam je danes ostala le še vstopnina. 
Ker smo v Tolminu in ne v Ljubljani, 
za takšen program ne moremo zara-
čunati normalnih 3000 SIT, ampak 
kvečjemu 1500 SIT vstopnine. Poleg 
tega želimo, da je program dostopen 
vsakomur, saj gre za izobraževalne 

vsebine, ne pa da je ‘po malomeščan-
sko’ zaprt. Kljub nizki vstopnini je 
bilo letos zaradi dežja obiskovalcev 
občutno manj kot lani.

Medijsko festival pridobiva tako v 
Sloveniji kot v tujini. Festival je dru-
gačen, kar mu priznavajo vsi nasto-
pajoči – predvsem tisti, ki imajo izku-
šnje tujih, evropskih, ameriških in 
japonskih festivalov. Najvišje ocene 
smo prejeli od Fennesza, Josepha 
Suchya in Richarda Pinhasa, ki so 
nam povedali, da sta naš festival in 
Sotočje nekaj najboljšega, kar so do-
živeli v svojih glasbenih karierah. 
Seveda imena teh glasbenikov ljudem 
ne pomenijo ničesar, toda čeprav ne-
znani, nastopajo po vsem svetu, so-
delujejo z bolj znanimi pop glasbeni-
ki in so člani bolj znanih komercial-
nih projektov. Člana The Magic Car-
pathians Projecta s Poljske sta si po 
lanskem obisku Sajete Tolmin in Sa-
jeto izbrala kar za mesto svoje poro-
ke, vendar zaradi birokratskih zaple-
tov te poroke žal nismo uspeli izpe-
ljati.

Koliko škode vam je naredilo slabo 
vreme, ki ga po peklenskem juliju 
najbrž nihče ni pričakoval?

Utrinki

GLASBA GODAL 
V NARO^JU GORA
Trenta – Drugo polovico julija je bil 
v Domu Trenta sedmi študijski te-
čaj za mlade glasbenike na godalih 
Mednarodni glasbeni forum Tren-
ta. Dvajset mladih glasbenikov z 
vsega sveta (prišli so iz Italije, Avstri-
je, Nemčije, Bolgarije, Romunije, 
Rusije, Kitajske, Koreje in dva iz 
Slovenije) je študiralo pod vodstvom 
profesorjev Dunajske filharmonije.
Ustanovitelj Mednarodnega glasbe-
nega foruma v Trenti je bil profesor 
Alfred Staar, prvi violinist Dunajske 
filharmonije in dolgoletni pedagog. 
V Trento je zahajal in jo spoznaval že 
od leta 1969. Tu se mu je porodila 
ideja o mednarodnem glasbenem 
forumu, saj je menil, da je ustvarja-
nje v naravnem okolju, ki ga ponuja 

Trenta, odlična kombinacija. Žal je 
par mesecev pred prvim forumom, 
ki so ga organizirali leta 2000, umrl.

Na glasbeni forum se vsako leto pri-
javi od 250 do 300 mladih glasbeni-
kov; 20 izbranih pride svoje znanje 
nadgrajevat v Trento. Letos jih je na 
desetdnevnem študijskem seminarju 
spremljalo pet profesorjev, ki so iz-
brali program zaključnega koncerta 
komorne glasbe. To je eden od 
dveh koncertov, ki jih profesorji in 
učenci vsako leto podarijo Trenti. 
Odvijal se je 24. julija v prostorih In-
formacijskega središča Triglav-
skega narodnega parka. Večer za 
tem so domačini in obiskovalci lahko 
prisluhnili koncertu solistov, katere-
ga program so izbrali mladi glasbe-
niki.
Besedilo in foto: Mateja Kutin
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Opa`anja

Mladi so si 
ob Ba~i uredili 
svojo pla�o

Letošnje vroče poletje je mladino 
iz Hudajužne in Oblok vzpodbudilo, 
da so ob reki Bači uredili “čisto svo-
jo plažo”. Iz prihrankov so nabavili 
material in sami ulili betonsko pod-
lago. Kupili so še mizo in klopi, iz 
kamnov ogradili naravni tolmun reke 
Bače in plaža je bila nared. Sem so 
se nato zatekali pred vročimi poletni-
mi temperaturami in nemalokrat so 
se jim pridružili celo obiskovalci iz 
sosednjih vasi. 

Čeravno jim je pred kratkim de-
ževje malce ponagajalo – ostali so 
brez zgrajenega jezu – jim v upanju, 
da se bodo tudi v prihodnje lotili še 
kakšnega skupnega projekta, izreka-
mo pohvalo.
Besedilo in foto: Alenka Zgaga

Je`ki so 
bili turisti

V okviru projekta Z igro do prvih 
turističnih korakov je skupina Ježek 
iz tolminskega vrtca obiskala svoje 
vrstnike na Bledu. Ti so nam razka-
zali svoj vrtec, nato pa smo si skupaj 
ogledali Blejski grad in se popeljali z 
mestnim vlakcem.

Kmalu so nam novi prijatelji obisk 
vrnili. V naše kraje so se skupaj s 
starši pripeljali z avtovlakom. Sledila 
je vožnja z ladjo Lucija, kjer nam je 
kapitan Dejan pripravil pester pro-

delom. Za drugo nevšečnost pa so 
poskrbeli pri SAZAS-u, agenciji, ki 
skrbi za avtorske pravice. Tej ZTMD 
vsak mesec plačuje pavšal, oni pa so 
od nas za Sajeto hoteli še dodatne 
cekine. Temu smo se uprli, zato so 
postali na nas še bolj jezni in nam v 
sredo in nato še enkrat v četrtek že-
leli prekiniti prireditev. Na srečo jim 
to ni uspelo, toda morda nas bodo 
zato gnali na sodišče ... A na srečo je 
ta spor dvignil veliko medijskega pra-
hu in danes se že mnogi sprašujejo o 
higieničnosti in moralnosti SAZAS-
ovega delovanja.

Kdo pa vam je pri tem sporu stal 
ob strani?

Najprej Upravna enota Tolmin in 
tolminska policijska postaja, ki nista 
podlegli SAZAS-ovim zahtevam po 
prekinitvi prireditve, ampak sta delo-
vali razumno, pravno-legalno in 
hkrati človeško. V kriznih trenutkih 
je skupaj stopilo veliko prostovoljcev, 
predvsem mladih ljudi, ki so bili pri-
pravljeni postoriti to in ono v podpo-
ro festivalu. Vsako leto nam pomaga 
tudi Agrarna skupnost Tolmin, ki 
nam že leta dovoljuje uporabo dela 
svojega zemljišča, saj vedo, da si z 
našimi ‘kulturniškimi’ vsebinami ne 
moremo kovati dobičkov, niti ne pla-
čevati najemnin. Nenazadnje pa ne 
moremo mimo ne ravno številnih lo-
kalnih podjetij (nekaterih skromnih 
pri svojih donacijah, drugih pogu-
mnejših), ki se zavedajo pomena 
naše kulturne prireditve, ki ime Tol-
min nosi po svetu in v kraj prinaša 
sveže zvoke in vsebine.

Besedilo in foto: Špela Kranjc

gram. Že malce lačni smo se odpra-
vili na ogled vrtca, kjer nas je čakalo 
kosilo, naši starši pa so poskrbeli za 
okusen posladek. V telovadnici so 
otroci še skupaj zaplesali, nastopila 
pa je tudi orientalska plesalka Naja 
iz Tolmina.
Metka Furlan Flajs, vzgojiteljica, VVZ 
Ilke Devetak Bignami

MLADI TURISTI 
TOLMINSKEGA 
VRTCA so se na 
obisk k svojim vr-
stnikom popeljali 
z vlakom. Na Ble-
du so si ogledali 
kup imenitnih 
stvari, med drugim 
nepozabnega 
“grajskega kostko-
ta”. Foto: arhiv Vrt-
ca Tolmin

MLADINA IZ HUDAJUŽNE IN OBLOK si je ob reki Bači uredila “čisto svojo plažo”.

Utrinki

LETOS SE JE V TRENTI ODVIJAL ŽE SEDMI MEDNARODNI GLASBENI FORUM, na katerem 
je 20 mladih glasbenikov z vsega sveta študiralo pod vodstvom profesorjev Dunajske filhar-
monije. Predstavili so se na dveh zaključnih koncertih; prvi večer smo lahko prisluhnili ko-
morni glasbi, sledil pa je koncert solistov.

S ^ISTIMI ROKAMI 
V GARDALAND
Ljubljana – Šest organizatorjev je 
od 6. marca do 4. maja razpisalo 
natečaj za oblikovanje plakata, ki 
spodbuja umivanje rok. K sodelova-
nju so povabili mladostnike, stare 
med 11. in 13. letom starosti, saj so 
jih želeli spodbuditi k pravilnemu in 
pogostemu umivanju rok, ki naj bi 
posledično pripomoglo k izboljšanju 
higienskih navad in povečanju skrbi 
za osebno zdravje mladostnikov. 
Žirija v sestavi sponzorjev natečaja, 
šolskega zdravnika, predstavnika 
oglaševalske agencije in predstavni-
ce Moderne galerije je med več kot 
200 plakati iz 76 šol izbirala tiste, ki 
so se ponašali z izvirnim sloganom 
in originalnim likovnim izdelkom. Med 
kriterije za izbor je sodilo še besedi-

lo, ki mora sporočati bistvo, opaz-
nost in berljivost ter format. Izmed 
več kot 200 prispelih plakatov iz 76 
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Johnny Bravo
V tokratni rubriki Naj odmeva vam predstavljamo Johnny Bravo, tolminski duet, ki na slovensko pop 
sceno vsake toliko plasira kak{en nov komad. S tem ohranja Zgornje Poso~je “`ivo” tudi na 
podro~ju tovrstne glasbe.

Borut Manfreda in Primož Ja-
než sta duša dueta Johnny 
Bravo, ki je bil spočet pred 

osmimi leti. Izvajata avtorsko glasbo 
doc. dr. Leona Oblaka in se z njo 
predstavljata po raznih slovenskih 
glasbenih odrih. Duetu se še vedno 
na večjih samostojnih koncertih pri-
družijo tudi občasni člani glasbene 
zasedbe: Borut Sovdat, Martin Ču-
jec in Saša Roner, s katerimi so se po 
izidu prve zgoščenke prijateljsko raz-
šli.

Jaz stvar obvladam
Za začetek plodnega in uspešnega 

ustvarjanja štejejo leto 2000, ko Joh-
nny Bravo začne sodelovati s sklada-
teljem in tekstopiscem Leonom Obla-
kom. Po treh letih se je nabralo do-
volj glasbenega materiala, da so 
fantje septembra 2003 izdali prvo 
zgoščenko Johnny Bravo Banda z 
naslovom Jaz stvar obvladam. Na 
zgoščenki je 12 skladb, od tega osem 
festivalskih.

Duet je v vseh letih delovanja 
uspešno prodiral na razne festivale, 
ki so mu največji motiv in hkrati po-
vod za ustvarjanje vedno novih pe-
smi. Vrstili so se nastopi na Orionu, 
Melodijah morja in sonca (MMS), 
HIT festivalu, EMI, FENSu … Njihove 
pesmi se vedno uvrščajo visoko, be-

Utrinki

osnovnih šol so najprej so izbrali tri 
najboljše plakate iz vsake telefonske 
regije, nato pa izmed tako izbranih 
24-ih plakatov še deset najboljših, ki 
bodo v sodelovanju z Moderno gale-
rijo razstavljeni tudi v trgovskih centrih 
po vsej Sloveniji. Na odlično drugo 
mesto so se s svojim delom uvrstile 
tudi učenke OŠ Dušana Muniha Most 
na Soči Katja Bičič, Monika Štru-
kelj in Aja Nuhič, ki bodo za nagra-
do skupaj z mentorjem Mirkom Kav-
čičem uživale na izletu v Gardaland. 
Nevenka Janež, učiteljica slov., OŠ Du-
šana Muniha Most na Soči

sedila pa pobirajo najvišje nagrade. 
Kot po pravilu so jim na festivalih 
najbolj naklonjene žirije radijskih 
postaj, ki jih vedno uvrščajo visoko 
na lestvicah, sledijo strokovne žirije 
in glasovi publike.

Ustvarjanje glasbe Leonu, Borutu 
in Primožu predstavlja hobi; s tem se 
tudi izognejo stresnemu življenju, ki 
ga občutijo vsi, ki se profesionalno 
ukvarjajo s pop glasbo na tako majh-
nem tržišču, kot je Slovenija. Duet 
Johnny Bravo lahko brez velike zmote 
uvrstimo med najbolj medijsko prezen-
tirano pop skupino v Zgornjem Po-
sočju, sledijo jim Rodoljubci, katerih 
glasba pa je rokovska – alternativna.

Utrinki

NA TISO^E ^RNIH 
OBISKOVALCEV
Tolmin – Tretji Metalcamp je med 
21. in 23. julijem v Tolmin privabil še 
več ljubiteljev težkih zvokov kot nje-
gova predhodnika. Po ocenah orga-
nizatorjev se je vsak dan na priredi-
tvenem prostoru zbralo kakšnih se-
dem tisoč obiskovalcev. Med njimi 
je bilo najmanj 60 odstotkov tujcev, 
in sicer največ iz sosednjih Italije in 
Avstrije, poleg njih pa še nekaj 
Skandinavcev, Angležev, Grkov in 
celo nekaj Avstralcev, je povedal 
glavni organizator Roman Filež. V 

črno odeta in na tisoč in en način 
okrašena telesa je najbolj kurila 
glasba njihovih najljubših skupin, 
svoje pa je dodalo še žgoče sonce. 
Če je prvi festival skoraj odplaknil 
dež, ki je malce pokvaril tudi njego-
vo drugo – lansko – izvedbo, pa je 
bilo letos vreme organizatorjem, na-
stopajočim in obiskovalcem več kot 
naklonjeno. Blizu sta bili tudi prijetno 
osvežujoči Soča in Tolminka in pro-
stora na obrežju je bilo skoraj pre-
malo za vse, ki so se želeli ohladiti 
še kako drugače kot z mrzlim pivom. 
Žal so bile posledice vidne še nekaj 

FINALNA PRIREDITEV FESTIVALA MMS PORTOROŽ 2006 – Borutu in Primožu sta na pomoč pri izvedbi pesmi Tisti teden priskočili spremlje-
valna vokalistka Irena Kenda in plesalka Mojca Mavrič. 

PRIMOŽ JANEŽ – kitarist in spremljevalni vo-
kalist

BORUT MANFREDA – kitarist in glavni voka-
list

Kmalu nova zgo{~enka
Leon, Borut in Primož imajo skoraj 

pripravljen material za drugo zgo-
ščenko, ki jo nameravajo izdati že v 
letu 2007. Nam pa do takrat ostane 
le to, da uživamo ob poslušanju prve 
zgoščenke in jih bodrimo na nasto-
pih po festivalih. Ogledate si lahko 
tudi njihovo spletno stran www.jb-
band.com, na kateri so objavljene vse 
mogoče informacije, ki jih želite ve-
deti.

Peter Domevšček
Foto: arhiv dueta Johnny Bravo
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Skrivnostna sedmica
Začetek marca je v ljubljanskem 

Koloseju potekala podelitev priznanj 
letošnjim nagrajencem natečaja Z 
domišljijo na potep, ki ga razpisuje 
založba Smar-team. Mladi pisatelji 
so tekmovali v kategorijah pravljice 
in detektivske zgodbe. Med ogromnim 
številom prispelih del je založba na-
gradila devet pravljic in 12 detekti-
vskih zgodb. Med slednjimi je tudi 
Skrivnostna sedmica, ki so jo napisa-
li Karin Krivec, Maša Rutar, Tina 
Rutar, Danej Seljak, Lucija Skrt in 
Špela Viduč, učenci Osnovne šole 
Dušana Muniha Most na Soči. Kot je 
povedala njihova mentorica Nevenka 
Janež, so dobili priznanje za doseže-
no četrto mesto po izboru strokovne 
žirije.

Založba Smar-team je nagrajena 
dela izdala v knjižni obliki in na na-
ši knjižni polici je zdaj mostarska 
detektivka Skrivnostna sedmica. Za 
pokušino razkrivamo uvodni delček:

“Ozrla se je naokrog. Nikogar ni 
bilo. Le prazen prostor, sredi katere-
ga je sameval prazen stol. Približala 
se mu je. Skopa svetloba ga je osve-
tljevala z desne strani, da je bil v 
senci videti ogromen. Senca je sega-
la do vrat, ki so bila edini izhod iz 
prostora. Počasi, korak za korakom 
se je približevala stolu. Ko se ga je 
skoraj že dotaknila, je zaslišala odda-
ljene glasove množice. Vse bolj so se 
približevali, bili so vse glasnejši … 
Zazdelo se ji je, da se veselijo.

‘E, ne moreš verjeti! Že dolgo se 
nam ni zgodilo kaj takega,’ je rekla 
Špela.

Tina je prestrašeno zavpila. Bila je 

ki film. Našel sem ga na podstrešju, 
a pojma nimam, kakšen je naslov.’

‘Mah, saj ni pomembno, poglejmo, 
ali je računalnica prosta. Tam si ga 
lahko ogledamo,’ je predlagala Ka-
rin.”

NASLOV: Skrivnostna sedmica. 
AVTORJI: Danej Seljak, Karin Kri-
vec, Tina Rutar, Ma{a Rutar, Lu-
cija Skrt in [pela Vidu~. KRAJ IN 
LETO IZDAJE: Bevke, 2006. FOR-
MAT: 15 x 21 cm. [TEVILO STRA-
NI: 61.

Nekdo kli~e
V zbirki Pot v Štrklepce je lani izšla 

pesniška zbirka Monike Lazar z na-
slovom Nekdo kliče. V spremni bese-
di Jožeta Štucina lahko preberemo, 
da ima Monikina poezija “čist in v 
globine odprt nastavek. Redko lahko 
že v prvencu preberemo tako dode-
lane pesmi, kot jih srečamo v tej 
zbirki, kar govori vsaj dvoje: pesniška 
izkušnja je v pesnici domača že dol-
go časa (artikulirala se je sicer rela-
tivno pozno, a to še ne pomeni, da 
pesmi niso nastajale na neki drugi 
ravni že mnogo pred to knjižno rea-
lizacijo), besede so njen prvi izrazni 
dom. Slednje je nekoliko nenavadno, 
če vemo, da je Monikina osnovna 
usmeritev likovnega značaja, saj se 
je s slikarstvom soočala tudi na štu-
dijski ravni. Pa vendar, pesmi bralca 
udarijo s tako silovitostjo, s tako pro-
dorno ostrino, ki se napaja v likov-
nih, glasbenih ali filozofsko-kontem-
plativnih prostorih, da že v prvih 
verzih začutimo njen primarni im-
pulz: soočati sebe.”

Prihod

pusti velike besede
prišla bo
kot prihaja nenehoma
horizontalno
da bi srečala tvojo pokončnost

stoj v pesku
najpravičnejšem kraju
zdrži
tudi v tem hipu
navideznega počitka
ko zemljo hladi praznota

videl jo boš prihajati
tedaj jo povabi
odtegni svoje roke
od držanja in sprejmi
kajti na ozadju njene prisotnosti
šele zažari življenje

NASLOV: Nekdo kli~e. AVTORICA: 
Monika Lazar. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Tolmin, 2005. IZDAJATELJ: 
Kulturno dru{tvo Literarni klub. 
FORMAT: 13,7 x 19,8 cm. [TEVILO 
STRANI: 46.

zmedena. Pravkar je pri pouku sanja-
la o grozljivki, ki si jo je ogledala 
prejšnji večer.

Špela se ni menila za to, da Tina 
ni bila ravno pri stvari, zato je nada-
ljevala: ‘Matematika nam odpade in 
učiteljica je obljubila, da bomo lahko 
vso uro čakali na hodniku. Seveda 
nas bo, če bomo klepetali, poslala v 
prosti razred, toda to so spet tiste 
njene grožnje.’

‘Mhm,’ je odvrnila Tina.
Počasi sta se sprehajali po hodni-

ku. Pridružili so se jima še Karin, 
Maša in Danej. Lucije pa od nikoder. 
Spet njeni fantje.

‘Sorry, sorry! Z Lukom sva se do-
bila, pa sva malo potegnila … Sej 
veste!’ se je končno prikazala.

Pa se je kot vedno oglasila Tina: 
‘Eh, ti tvoji tipi. Kaj predlagate, kaj 
bi počeli med fraj uro?’

Misel je pripadala vsem: ‘Kaj ko bi 
gledali film?’

Danej se je oglasil prvi: ‘Imam ne-

Utrinki

dni po zaključku prireditve, saj je to-
likšno število ljudi za sabo pustilo 
primerno količino smeti. Ampak or-
ganizatorji so poskrbeli tudi za ta del 
in najeli dovolj ljudi, ki so prostor po-
čistili po svojih najboljših močeh.

V treh dneh se je na glavnem odru na 
travniku pred hotelom Paradiso zvr-
stilo 25 skupin različnih metal zvrsti. 
Med tistimi, ki so zabavali črno mno-
žico, so bili najbolj znani Amon 
Amarth v petek, Dimmu Borgir v 
soboto in Opeth v nedeljo. Na manj-
šem odru v bližnjem parku so nasto-
pile še številne manj znane nadarjene 

zasedbe, med katerimi je bilo tudi ne-
kaj slovenskih. Dogajanje na obeh 
odrih se je začelo zgodaj popoldne 
in trajalo do zgodnjih jutranjih ur, a 
pravi privrženci so tempo zdržali.

Z začetkom festivala je svoja vrata 
odprl prenovljeni hotel Paradiso, v 
katerem je bivalo kar dvesto udele-
žencev. Njegov lastnik, srbski Ame-
ričan Stevan Stojanović, ki je tako 
kot nekaj domačinov Metalcampu 
odstopil del svojega zemljišča, se je 
dobro znašel in po njegovih besedah 
je bilo vse “O. K.”. Tudi Filež je zatr-
dil, da je bila ekipa organizatorjev več 

kot zadovoljna in da se naslednje leto 
vračajo v Tolmin. Kot kaže, težav ne 
bodo imeli, saj so festival sprejeli ne 
le znani (slovenski) glasbeni kritiki, 
ampak tudi Tolminci, ki so se črnih 
metalcev že kar navadili in v njih nič 
več ne vidijo nevarnih razgrajačev.
Špela Kranjc

[UMENJE REKE 
IN DRHTENJE CVETJA
Bovec – V petek, 18. avgusta, so v 
bovškem kulturnem domu odprli raz-
stavo slik akademske slikarke Stan-

ke Komac – Šraj. Slike zaznamuje-
ta dva motiva, ki sta umetnici najljub-
ša: šumenje reke in drhtenje cvetja. 
Še posebej jo privlači reka Soča; ra-
da upodablja številne tesni in sote-
ske, ki jih na Bovškem ne manjka. 
Številne cvetlice, ki krasijo njeno hi-
šo, pa nabira v pisane kompozicije, 
jih opazuje pri sončni svetlobi in 
skuša njihove barvne učinke prene-
sti na platno. Navdih slikarka išče v 
naravi, črpa ga iz neposredne bliži-
ne svojega domačega ognjišča.

Stanka Komac – Šraj se je rodila le-
ta 1920 v Bovcu. Ljubezen do slika-
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Zbrano delo 
Ivana Preglja

Po treh letih smo dobili drugo knji-
go Pregljevega zbranega dela. Urednik 
Janez Dolenc je v njej predstavil Pre-
gljevo dramatiko, vanjo uvrstil še 
operni libreto in nekaj neobjavljenih 
dram, prepisov rokopisov, ki jih hra-
ni Ana Koblar-Horetzky (v prvi knji-
gi so predstavljeni pisateljeva poezija, 
priložnostni verzi in aforizmi). “Znan-
stvenokritično delo zahteva od ure-
dnika dobro poznavanje lokalnih 
razmer, v katerih je pisatelj ustvarjal, 
poznavanje nacionalne in kulturne 
zgodovine ter znanje klasičnih, latin-
ščine in hebrejščine, in tujih evrop-
skih jezikov, predvsem nemščine,” je 
izbiro profesorja Dolenca za urednika 
zbirke komentiral Andrej Brvar, zra-
ven pa dodal, da urejanje ene knjige 
zahteva dobro leto dni intenzivnega 
dela.

Okrog tako pozne izdaje Preglja v 
zbirki Zbranih del slovenskih pesni-
kov in pisateljev ostaja vrsta neodgo-
vorjenih vprašanj. Brvar je ugotavljal, 
da vzroki niso povsem jasni, morda 
je bila to le stvar politike. Zanimivo 
vsekakor je, da je bil Pregelj v nacio-
nalnem in kulturnozgodovinskem 
smislu zanemarjen, medtem ko ga 
imajo literarni zgodovinarji za najpo-
membnejšega literata slovenskega 
ekspresionizma. Sočasna literarna 

kritika je Preglju, sicer kot katoliške-
mu piscu, očitala, da je perverzen, 
psihopatološki, odvraten in blasfemi-
čen (močno jih je vznemiril z novelo 
Thabiti kumi). Josip Vidmar, kot 
najvidnejši in najbolj radikalen lite-
rarni kritik 20. stoletja, se je obregnil 
ob Pregljev zgodovinski roman in ga 
označil za trivialnega, takšnega, ki 
ne ustreza zakonitostim slovenske 
nacionalne preteklosti. Zaradi istih 
elementov pa je v 90. letih 20. stoletja 
Pregelj postal zanimiv za preučevalce 
žanrske literature. 

Pregljeva dramatika je slovenskim 
bralcem dokaj nepoznana, med eno-
dejankami morda le V Emavs, grote-
skna drama na temo pogreba Fran-

ceta Prešerna. Po Dolenčevih bese-
dah je bila Pregljeva dramatika dokaj 
zapostavljena in na slovenskih odrih 
ni dobila svojega mesta. V prvi polo-
vici 20. stoletja ga je nekako zasenčil 
Ivan Cankar, sodobna dramatika pa 
ga ni hotela in ga še vedno noče spre-
jeti. Dolenc je ob študiju Pregljevega 
literarnega opusa in njegovega življe-
nja opozoril, da je pisatelj dobro po-
znal takratno evropsko dramatiko, z 
njo naj bi bil v tesnem stiku v času 
študija na Dunaju, vendar pa je iz 
otroštva ohranil ljubezen in nagnjenje 
do ljudske igre, tiste, ki se je odvijala 
pod domačimi kozolci. Pregljeva dra-
matika nikakor ni drugorazredna, a 
očitno premalo privlačna za slovenske 
gledališčnike. Brvar in Dolenc sta po-
udarila, da bi bile nekatere Pregljeve 
drame še danes zelo aktualne. Upri-
zoritev biblične žaloigre Azazel iz 
prve tretjine prvega krščanskega sto-
letja bi lahko zaživela ob nedavnih 
vznemirjajočih znanstveno-zgodovin-
skih odkritjih iz rokopisov Evangelija 
po Judi Iškarijotu. Na drugačen na-
čin bi postala odrsko privlačna zgo-
dovinsko-satirična drama Salve virgo 
Catharina! ali Ljubljanski študentje, 
ki prikazuje razposajeno študentsko 
življenje v 17. stoletju v Ljubljani.

V pripravi je že tretja knjiga Zbra-
nega dela Ivana Preglja, v kateri bo 
predstavljena predvsem njegova krat-
ka proza. 

Utrinki

NASLOV: Zbrano delo, druga knji-
ga (enodejanke, ve~dejanke, 
operni libreto, neobjavljena dra-
ma, dodatek). AVTOR: Ivan Pre-
gelj. UREDIL IN OPOMBE NAPI-
SAL: Janez Dolenc. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Maribor, 2005. ZALOBA: 
[tudentska zalo`ba Litera. FOR-
MAT: 13,3 x 20,5 cm. [TEVILO 
STRANI: 675.

So{ka fronta � od 
Rombona do Mengor

Ustanova Fundacija Poti miru v 
Posočju, ki skupaj z lokalnimi dru-
štvi skrbi za šest muzejev na prostem, 
je po štirih letih pripravila ponatis 
zgodovinske turistične karte z naslo-

nja jo je popeljala najprej v umetno-
obrtno šolo v Gorico, nato na študij 
slikarstva v Benetke. Akademijo za 
likovno umetnost je dokončala v 
Ljubljani. Nato se je ustalila v Postoj-
ni in tam kot likovna pedagoginja kar 
trideset let poučevala na osnovni šo-
li in gimnaziji.

Razstava, ki so jo v Kulturnem do-
mu Bovec pripravili Društvo Ars, 
Kulturno društvo Bovec in Sekci-
ja slikarjev amaterjev Bovške, bo 
na ogled do 21. septembra.
Besedilo in foto: Peter Domevšček

V OBJEKTIV UJETE MASKE
Kobarid – Sodelovanje Triglavske-
ga narodnega parka (TNP), Usta-
nove Fundacija Poti miru v Poso-
čju in Lokalne turistične organi-
zacije Sotočje je znova obrodilo 

sadove. Sredi avgusta so v Turistič-
no informacijskem centru v Ko-
baridu odprli fotografsko razstavo V 
objektiv ujete maske.

Razstavljene fotografije so nastale 
na fotografskih delavnicah, ki jih z 
namenom zbiranja pomembnega 
gradiva s področja naravne in kultur-
ne dediščine organizira TNP, vodi 
pa Jože Mihelič, vodja službe za iz-
obraževanje in naravovarstveno 
vzgojo pri TNP-ju. Fotografije, ki 
smo jim priča na razstavi, so nastale 
na pustovanju v Drežnici, avtentični 
vaški prireditvi z arhaičnimi lesenimi 
maskami ter visoko etnološko in kul-
turno vrednostjo. Po premierni po-
stavitvi v Malem središču TNP-ja na 
Bledu je bila razstava preseljena v 
Kobarid, kjer bo na ogled do konca 
septembra.
Besedilo in foto: Jernej Bric

AKADEMSKA SLIKARKA STANKA KOMAC – ŠRAJ svoja dela razstavlja v bovškem Kulturnem 
domu, kjer bodo na ogled do 21. septembra.
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Utrinki

Roka Albojeta, avtorja pesmi, ki 
jo tokrat objavljamo v EPIcentru, 
smo v tej rubriki že predstavili (št. 
7-8, l. VI). Vendar pa smo se tokrat 
za njegovo pesem odločili zato, ker 
jo je posvetil profesorju Janezu Do-
lencu, ki je 3. septembra praznoval 
častitljiv jubilej. Več o Dolenčevem 
življenju lahko preberete v utrinku 
na strani 14. 
M. K.

PROFESORJU JANEZU DOLENCU

Obsoško bogati ...
Kot da vse
iz mogočnega slapovja
v tostran pogledov
vseslovenskih črpa,
da upi z galebi
in blagoslovom
v ta neprelepi čas
Ti poletijo.
Ob tako visokem jubileju
bodi spoštljivo
opevan z akordi višav.

Rok Alboje

Profesorju 
Janezu Dolencu

vom Soška fronta – od Rombona do 
Mengor. Gre za posebno vrsto karte, 
ki ima posvetljeno topografsko podla-
go, na kateri izstopata vrisani frontni 
črti (rdeče in modre barve), ki pona-
zarjata potek frontne črte pred avstro-
ogrskim prebojem oktobra 1917, in 
opisi posameznih zgodovinskih točk 
v pravokotnikih, ki vodijo obiskovalca 
po prizoriščih soške fronte.

Na hrbtni strani naslovnice so in-
formacije o Ustanovi Fundacija Poti 
miru v Posočju, Kobariškem in Tol-
minskem muzeju, zasebnih muzej-
skih zbirkah in uporabljeni literaturi. 
Na karti je tudi kratka predstavitev 
soške fronte in dvanajstih soških bitk, 
ki so se odvijale od 23. junija 1915 do 
9. novembra 1917: “Enajst so jih iz-
vedli Italijani, dvanajsto pa združeni 
avstro-ogrska in nemška vojska.

Konec bojev ob Soči je pomenila 
12. soška bitka, ki se je začela 24. 
oktobra 1917 in ji je sledil avstro-ogr-
sko-nemški prodor proti notranjosti 
Italije, kjer se je fronta 9. novembra 
1917 ustalila ob reki Piavi.”

NASLOV: So{ka fronta. Od Rom-
bona do Mengor. TEMATSKA SE-
STAVA IN OPISI: Tadej Koren in 
Jernej Bric. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Kobarid, 2006. IZDAJATELJ: Usta-
nova Fundacija Poti miru v Poso~ju. 
FORMAT: 11 x 18 cm. JEZIKOVNE 
RAZLI^ICE: slovenski, angle{ki, 
nem{ki in italijanski jezik.

Modrejce 
in Modrej~ani

Jožko Kragelj je zbral in uredil 
knjižico, ki jo je naslovil Modrejce in 
Modrejčani. V njej se spominja svoje 
domače vasi in življenja, kakršnega 
današnji otroci ne poznajo več. Pred-
stavljeni so nekdanji gospodarji in 
dogodki iz njegove mladosti. Za časa 
fašizma “je bil pri Sv. Luciji za žu-
pnika Josip Abram, zaveden Slove-
nec, planinec in pisatelj. Oskrbel je 
župnijsko knjižnico, kjer so si ljudje 
na skrivaj izposojali slovenske knjige. 
Nas otroke je učil slovenščine tako, 
da smo morali prepisovati vprašanja 
iz katekizma. Med šolarji je leta 1929 

izbral štiri učence, med katerimi je 
bil Ludvik Sluga iz Bače, Bogomil 
Skrt iz Modreja in tudi dva Modrej-
čana, Lucijan Krajnik in jaz. Poslal 
nas je v Gorico v Alojzijevišče, kjer 
je bila pripravnica za gimnazijo. Na-
slednje leto smo odšli v Malo seme-
nišče, kjer smo obiskovali gimnazijo 
od leta 1930 do 1938 in pozneje sto-
pili v bogoslovje. V gimnaziji, ki je 
bila italijanska, smo imeli kot tuj je-
zik tri ure na teden slovenščino. Pro-
fesor dr. Kacin nam je znal tako po-
sredovati svoj predmet, da smo dobro 
spoznali slovensko slovnico in si z 
branjem slovenskih knjig obogatili 
besedni zaklad.

Med počitnicami sem ohranil stik 
z vaškimi otroki. Opazoval pa sem, 
kako se jih nezavedno oprijema tuja 
govorica. Začeli so pozabljati na do-
mače izraze in vnašali tujke med 
govorjenje. Po maturi me je kar pre-
treslo, ko sem jih zasačil v sosedovi 
kleti, kjer so se pripravljali na itali-
jansko igrico, ki so jo hoteli predva-
jati ljudem v vasi. Stopil sem k njim 
in jim predlagal, da jih naučim slo-
vensko igrico o Sneguljčici, ki so jo 
nekateri že poznali. Bili so navduše-
ni.” Dogodke, ki so sledili, je Kragelj 
opisal v črtici Iskra veselja; ki jo je 
prvič objavil leta 1949 v celjskem Mo-
horjevem koledarju.

Kragelj je v knjižici predstavil tudi 
znane Modrejčane: Andreja Kraglja, 

klasičnega filologa in prevajalca, zna-
nega in cenjenega kot prevajalca Ho-
merjevih del v prozi, gradbenega in-
ženirja Franca Štruklja, duhovnika 
Lucijana Krajnika in Jožka Kraglja 
ter Cirila Kraglja – Lukovega, ki je 

NEKOLIKO DRUGA^EN 
TABOR V ^E[NJEVEM LOGU
Koritnica – Na robu vasi je kraj, 
imenovan Češnjev Log, kjer so si 
avstro-ogrski vojaki med prvo sve-
tovno vojno postavili bolnišnico. Od 
leta 1999 dalje tu vsak julij svoj pro-
stor najdejo skupine invalidnih otrok 
in njihovih zdravih vrstnikov.
Počitnice v naravi organizirata Cen-
ter za usposabljanje invalidnih 
otrok Janka Premrla Vojka iz Vi-
pave in Goriško društvo za kako-
vost bivanja iz Nove Gorice v so-
delovanju z Društvom odraslih 
skavtov in skavtinj Nova Gorica. 
Na prostoru, katerega lastnik je psi-
holog iz vipavskega centra Tomaž 
Torkar, šotore pomagajo postaviti 
vojaki Slovenske vojske iz vipav-
ske vojašnice. Vsaka od štirih sku-
pin v taboru preživi pet dni, šteje pa 

največ 40 članov. Med temi je šest 
do osem otrok ali mladostnikov iz 
centra v Vipavi in približno dvajset 
njihovih zdravih vrstnikov iz vse Slo-
venije. Za oskrbo in program skrbijo 
strokovni delavci iz Centra, prosto-
voljci in animatorji.

Kot je povedal glavni organizator To-
maž Torkar, “smo tu zato, da po-
skušamo drug drugemu pomaga-
ti. Zdravim poskušamo dati obču-
tek, da niso le oni na svetu in da 
lahko pomagajo invalidnim.” Tabo-
ra se lahko udeležijo tudi odrasli oz. 
družine z otroki. Dnevi so zelo razgi-
bani. Vsakodnevne nujne dejavno-
sti, kot so jutranja telovadba, kuha-
nje, pomivanje, pospravljanje in na-
črtovanje, se prepletajo z različnimi 
delavnicami, igrami in izleti v bližnjo 
okolico. V letošnjih vročih dneh jim 
je še posebej prijala osvežitev v ba-

RAZSTAVO V OBJEKTIV UJETE MASKE sta odprla Jože Mihelič, vodja službe za izobraževa-
nje in naravovarstveno vzgojo iz TNP (levo), in Zdravko Likar, načelnik Upravne enote Tolmin.
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napisal epopejo o svojem rojstnem 
kraju.

Na koncu knjižice je rodovnik štirih 
rodov Žnidarjeve hiše.

NASLOV: Modrejce in Modrej~ani. 
ZBRAL IN UREDIL: Jo`ko Kragelj. 
LETO IZDAJE: 2006. FORMAT: 14,1 
x 21cm. [TEVILO STRANI: 61.

Gradnja ekolo{ke hi{e
Knjigo z naslovom Gradnja ekolo-

ške hiše (podnaslov Ko je Ekologija 
Življenjska Potreba) sta napisala 
Miro in Edita Žitko. V njej sta pred-
stavila svojo življenjsko zgodbo, ki ju 
je pred dobrim letom zanesla v naše 
kraje, natančneje v Gorenjo Trebušo. 
“Zgodilo se je ene turobne, zadnje 
novembrske nedelje. Sestra Andreja 
naju je povabila na obisk h gospodu 
Marjanu Videnšku. Poznala sva ga že 
od prej, naše ponovno srečanje pa je 
bilo za naju prijetno presenečenje, 
saj smo ugotovili, da Sanjamo iste 
Sanje.

Ogled obeh Marjanovih kmetij je 
bil hiter, midva spredaj, ostali kar 
nekaj metrov za nama. Marjan je 
razkazoval bodoče bajerčke in jezer-
ca, ves navdušen nad Holcerjevim 
projektom. Mene pa je vleklo kar 

naprej in višje. V Gozd. In prišli smo 
do izvira in do jezu, kjer je bil včasih 
mlin. Srce mi je zaigralo do tedaj 
najlepšo, še nikoli slišano melodijo. 
Jasno sem čutil, da je iskanja konec. 
Prišel sem domov.”

Žitkova sta v Gorenji Trebuši konec 
leta 2004 kupila zemljo in se takoj 
vselila v staro domačijo. Lani pa sta 
si postavila ekološko hišo. V knjižici 
sta predstavila način gradnje in ma-
teriale, ki sta jih pri tem uporabila.

“Najina gradnja je bila najina Mo-
litev, zato je hiša Kapelca Postoterje-
ne Čiste Energije, ki ima Očiščevalno 

moč. V njej imava Jasne misli, Spo-
štljive besede in voljo za Plemenita 
dejanja. Če pa kdaj zaškriplje, sva 
deležna neizmerne Pomoči in življe-
nje lahko teče po Predvideni poti, 
kajti najina potreba vedno in povsod 
je, da sva Instrument Božje Ljube-
zni,” sta v knjižici zapisala. 

NASLOV: Gradnja ekolo{ke hi{e. 
Ko je Ekologija @ivljenjska Potre-
ba. AVTORJA: Miro in Edita @itko. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Gorenja 
Trebu{a, 2006. ZALO@BA: 
samozalo`ba. FORMAT: 15 x 20,9 
cm. [TEVILO STRANI: 22.

Kolesarske poti
Lokalna turistična organizacija 

Bovec je izdala zgibanko Kolesarske 
poti. Kot so zapisali, je “okolica Bov-
ca prepredena s stezami, potmi in 
cestami, ki so pravi raj za gorsko ko-
lesarjenje. Bovec leži na nadmorski 
višini 460 m, zato je najbolj privlačno 
dejstvo, da je sezona za gorsko kole-
sarjenje izredno dolga, saj se prične 
konec marca in traja do sredine no-
vembra. Ture, kot so Mangrt, Stol in 
gorsko kolesarski park Kanin, se pov-
zpnejo na nadmorsko višino preko 
1000 metrov.”

Utrinki

EPIjeva knji`na polica

70 SLIKARJEV IZ VSE SLOVENIJE IN ZA-
MEJSTVA SE JE UDELEŽILO HUMANITAR-
NEGA LIKOVNEGA EX-TEMPORA, ki ga je 
20. avgusta organiziralo Kulturno društvo 
slikarjev amaterjev Tolmin v sodelovanju s 
Kulturnim društvom Krn Drežnica, območ-
no Karitas in Društvom ledvičnih bolnikov 
Posočja. Foto: Jadranka Ferjančič

jerju, ki so ga zajezili na reki Koritni-
ci. Dobro sodelujejo tudi z vaščani 
Koritnice, ki za udeležence pripravi-

jo poseben program in jim radi po-
magajo – priskrbijo jim svežo zele-
njavo in jih povabijo k svojim kmeč-

kim opravilom, nazadnje k žetju pše-
nice. Otroci tabor zapustijo s pozitiv-
nimi vtisi in se večinoma želijo nasle-
dnje leto vrniti.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

HUMANITARNI 
LIKOVNI EX-TEMPORE
Dre`nica – Humanitarni likovni ex-
tempore, ki ga je 20. avgusta orga-
niziralo Kulturno društvo slikarjev 
amaterjev Tolmin, je presegel vsa 
pričakovanja. Udeležilo se ga je kar 
70 slikarjev iz vse Slovenije in zamej-
stva. Ustvarili so prek 80 likovnih del, 
ki jih bodo 17. septembra razstavili 
na prodajni razstavi na Sveti gori nad 

ENA OD DEJAVNOSTI NA TABORU JE ISKANJE Z DETEKTORJEM. Ker je na tem prostoru veli-
ko ostalin, bodo v prihodnjih letih udeleženci postavili razstavo predmetov iz prve svetovne vojne.

Novo Gorico. Izkupiček od prodanih 
del bodo namenili nakupu opreme 
za dializni center v Kobaridu. Na ex-
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V zgibanki najdemo opis 16 kole-
sarskih poti (Bovec–Plužna–Čezsoča–
Bovec, Bovec–Kal-Koritnica–Čezsoča–
Bovec, Na sončni strani Bovca, Goz-
dec–planina Krnica, Stol, Vršič, Vr-
snik, Lepena, Zadnjica, Izvir Soče, 
Bavšica, Predel, Možnica, Loška Ko-
ritnica, Mangart, Okoli Kanina), ki 
so po mnenju sodelavcev Turistično 
informacijskega centra Bovec najlepše 
in najbolj popularne med številnimi 
kolesarskimi potmi na Bovškem. Vsa-
ka pot je predstavljena s kratkim opi-
som, dolžino in višinsko razliko ter 
stopnjo zahtevnosti (poti si sledijo od 
malo/srednje do zelo zahtevne). Poti 
so v naravi označene. Pri raziskova-
nju Bovške na kolesu vam bosta v 
pomoč tudi Turistični zemljevid obči-
ne Bovec in Bovec z okolico.

V zgibanki lahko preberete, kaj 
ponuja Gorsko kolesarski park Ka-
nin.

NASLOV: Kolesarske poti. KRAJ IN 
LETO IZDAJE: Bovec, 2006. IZDA-
JATELJ: Lokalna turisti~na organi-
zacija Bovec. FORMAT: 10,6 x 
29,7 cm.

Knjižno polico napolnili: Tadej Koren 
(Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju) 
Mateja Kutin in Peter Pavletič (Knjižni-
ca Cirila Kosmača Tolmin)

Utrinki

Šola tradicionalnega karateja GORYU

Stopite z nami na pot anticne
   japonske borilne ve�cine.

Ul. Prekomorskih brigad 6
5220 Tolmin

tel:  031 628 164 (Nejc) 
 031 253 364 (Gorazd) 
e-po�ta: goryu@volja.net
spletne strani: www.goryu.tk

Vpisujemo nove člane vseh 
starostnih kategorij.

temporu nastala dela vsebinsko po-
segajo v različno motiviko. Slikarji so 
uporabljali tudi različne materiale, 
vendar pretežno akril in akvarel.

Humanitarno akcijo je Kulturno dru-
štvo slikarjev amaterjev Tolmin v so-
delovanju s Kulturnim društvom 
Krn Drežnica, tolminsko območno 
Karitas in Društvom ledvičnih 
bolnikov Posočja organiziralo pr-
vič. Glede na odziv umetnikov in po-
men same prireditve pa so med or-
ganizatorji že stekli pogovori o tem, 
da bi postala tradicionalna. Tovrstni 
dogodki namreč opozarjajo na po-
men humanitarne pomoči; opomnijo 
nas, da nismo sami, hkrati pa pred-
stavljajo Drežnico širšemu prostoru 
Slovenije in zamejstva. Udeleženec 
dogodka, ki je za dobrobit ledvičnih 
bolnikov Posočja prevozil najdaljšo 
pot, je prišel s Koroške. Akcijo pa je 
pozdravil tudi kobariški župan Pavel 
Gregorčič.
Gregor Maver, predsednik Kulturnega 
društva slikarjev amaterjev Tolmin

Utrinki

NOČNI PROGRAM je s samosvojo in domačo citrarsko glasbo med drugim dopolnil odlični citrar iz Brežic, Andy in Ana & friends pa so med 
premori večkrat izvedli svoj vedno impresivni ognjeni šov. Foto: Tomaž Volčič

KULTURA IN 
EKOLOGIJA MED MLADIMI
^adrg – Čadrška mladina je letos 
po več kot petih letih organiziranja 
različnih kulturnih dogodkov in de-
lavnic s projektom Ekološke delav-
nice prvič uspela na evropskem raz-
pisu in za njegovo izvedbo prejela 
slaba dva milijona tolarjev.

Sprva neformalna skupina je po pri-
četku štirimesečnega projekta usta-
novila še kulturno-ekološko društvo 
Čadrški rekordi. Projekt, ki se je 
začel 10. 5. in se zaključil 10. 9., so 
sestavljali: spomladanska čistilna 
akcija starih odlagališč na robu do-
mače vasi, štiri ekološke delavnice 
in zaključna prireditev 25. in 26. av-
gusta v Čadrgu, na kateri so udele-
ženci predstavili, česa so se naučili 
in kaj so ustvarili v okviru delavnic.

Najbolj obiskane so bile delavnice z 
naslovom Nabiranje in priprava div-
jih užitnih rastlin, ki jih je v naravi 
vodil in izpeljal Dario Cortese. Do-
brih 30 udeležencev iz različnih slo-
venskih krajev, med katerimi je bilo 
veliko starejših, je spoznavalo užitne 
divje rastline in njihovo uporabnost 
pri pripravi namazov iz domače sku-
te ter napitkov iz sirotke in kisave. 
Kot je povedal Jani Kutin iz Čadr-
ških rekordov, Cortese pozna vse 
rastje, “tako da smo lahko na petih 
kvadratnih metrih našli kar 30 raz-
ličnih užitnih vrst”. Iskali so v okoli-
ci Tolmina, na Čadrgu, na Matajurju 
in v Tolminskih Ravnah. “Večinoma 
smo se pasli po travnikih,” je smeje 
pojasnil Kutin.

Med ustvarjalnim taborom Sajeta in 
18. avgusta so pri Sotočju potekale 
likovne, glasbene in lesarsko-kipar-
ske delavnice, v katerih so ustvarjali 
tisti z žilico in z nekoliko predznanja. 
Kljub deževju je kar dvajset ljubite-
ljev kiparjenja iz lesa usmerjal izku-
šeni Dušan Gerlica iz Trebuše. Li-
kovne navdušence je pri poslikavi z 
naravnimi materiali in kiparjenju z gli-

no vodila likovna pedagoginja Dunja 
Derežič, ki je udeležencem poma-
gala pri izražanju skozi barvo in glino 
ter pri ustvarjanju nakita in izdelova-
nju “lovilca sanj”. Ob pestri in soča-
sno odvijajoči se ponudbi so bile li-
kovne delavnice še najmanj obiska-
ne; največ obiska so zabeležili na 
umirjenem dnevnem dogajanju v 
sklopu zaključne prireditve eko de-
lavnic. Tu pa so bile še glasbene de-
lavnice, kjer so se udeleženci pod 
mentorstvom glasbenika Andreja 
Klavžarja učili improvizacije, izdelo-
vali glasbila iz naravnih materialov in 
ob nastopih gostov spoznavali etno 
glasbo. V tem sklopu so številni ude-
leženci najzanimivejšo izkušnjo pri-
dobili prav na vokalni delavnici, ki je 
potekala v Dantejevi jami. Tu je ob 
brlečih svečkah iz grl donelo ubrano 
in manj ubrano petje. 
Štirimesečne delavnice so se kon-
čale z zaključno kulturno prireditvijo, 
ki je potekala v matičnem zaledju 
vseh zamisli – v ekološki vasici Ča-
drg. Zadnji konec tedna v avgustu 
so tekom dneva Na Žlejžnu poteka-
le še štiri ekološke delavnice. Zasta-
vljeni program ni obsegal zgolj de-
lavnic, temveč so mladi očistili tudi  
staro vaško odlagališče smeti, ki so 
tam ležale že vsaj 50 let. Zvečer pa 

je dogajanje popestril nastop števil-
nih glasbenih skupin.

Večina udeležencev je bila nad zani-
mivo ponudbo, organizacijo in izpe-
ljavo ter lokacijo samo navdušena 
ter pohvalno razpoložena. Kot zanimi-
vost naj dodamo, da je bilo v sklopu 
prireditve obiskovalcem omogočeno 
tudi  kampiranje, ki sta ga s soglas-
jem k izpeljavi zaključnega programa 
omogočila tako Triglavski narodni 
park kot Agrarna skupnost Čadrg. 
Ker pa je izvedba dobrega glasbe-
nega večera po okusih vseh zbranih 
nemogoča, so organizatorji s strani 
privržencev glasnejših in udarnejših 
ritmov ter zvokov slišali kar nekaj pri-
pomb, na katere pa niso imeli vpliva. 
Vas Čadrg namreč leži v Triglavskem 
narodnem parku, zato izvedbe gla-
snejših koncertov (kot sta metal in 
punk) zaradi omejitev glasnosti na 
tem območju niso možne. 

Kot je razložil Kutin, je namen čadr-
ške mladine širiti ekološko zavest 
med vrstniki in prispevati k sodelo-
vanju z ostalimi vaščani. Z doseda-
njim delovanjem in sprejemom med 
ljudmi je zadovoljen, potožil je le nad 
pomanjkanjem podpore s strani tol-
minske občine.
Špela Kranjc in Monika Kavčič
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SIMONA UR[I^ JE 
EVROPSKA AMATERSKA 
PRVAKINJA V [AHU
Pardubice (Češka) – Na evrop-
skem amaterskem prvenstvu za ša-
histe in šahistke, ki je potekal od 
22. do 30. julija na Češkem, je Si-
mona Uršič za Čehom Karhane-
kom in pred Rusom Musaevim v 
enotni konkurenci zasedla drugo 
mesto. S 7,5 osvojenimi točkami je 
bila najboljša ženska in tako osvojila 
naslov evropske amaterske prvakinje.

Uspešno je nastopila tudi Mateja 
Uršič, ki je s 6,5 točkami zasedla 
tretje mesto med ženskami in 27. 
mesto v absolutni konkurenci. Med 
sestri se je na drugo mesto v ženski 
konkurenci s 7,0 točkami uvrstila ru-
ska FIDE mojstrica Nataša Ber-
dychevaskaya. Od tol minskih šahi-
stov je nastopil tudi Jakob Uršič, ki 
je osvojil pet točk in zasedel 145. 
mesto.

Na prvenstvu je igralo 308 šahistov 
in 53 šahistk. Pravico nastopa so 
imeli šahisti in šahistke do ratinga 
2200, ki se še prištevajo med ama-
terje.
Jožef Uršič, mentor ŠD AET Tolmin

OTRO[KI TENI[KI TURNIR 
Tolmin – Teniški klub Tolmin je 
po dolgem času ponovno pričel z 
aktivnostmi mladih. Letos je bilo or-
ganiziranih več začetnih in nadalje-
valnih tečajev pod mentorstvom To-
neta Pervanje in šola tenisa, ki jo je 
vodil Zorko Zlatoper.

V okviru šole tenisa so organizirali 
otroški teniški turnir, ki se je odvijal 
19. avgusta na teniških igriščih Braj-
de. Turnirja se je udeležilo 12 otrok. 

Med deklicami je bila najuspešnejša 
Julija Rodman. Drugo mesto je za-
sedla Nina Jan, tretje Karolina Bo-
žič, četrta pa je bila Lara Batistuta. 
Med dečki sta se v finalu pomerila 
brata Kavčič, zmagal je Bine, Mati-
ja pa je bil drugi. Tretje mesto je za-
sedel Tilen Rogač, četrto pa Denis 
Hoznar.
Janja Lesjak

IZLET V FRANCOSKE GORE
Mont Pelat (Francija) – V četrtek, 
20. julija, so se člani Planinskega 
društva (PD) Kobarid in Planinske 
družine (PD) Benečije že petnaj-
stič zapored skupaj odpravili na tri-
dnevni izlet, tokrat v francoske gore. 
V petnajstih letih skupnih izletov so 
se med društvoma, ki ju ločuje me-
ja, združuje pa ljubezen do gora, 
stkale močne prijateljske vezi. Sku-
paj so osvojili številne vrhove tri- in 
štiritisočakov v italijanskih in franco-
skih Alpah. Tokrat so si za cilj izbrali 
3051 metrov visok Mont Pelat, manj 
znan vrh severno od Nice.

Po štirinajsturni vožnji iz Kobarida je 
bilo kopanje ob sončnem vzhodu na 
Azurni obali prava osvežitev. Sledila 
je vožnja do Alossa, izhodiščne toč-
ke za vzpon na Mont Pelat, nato pa 
še vzpon do koče Refuge du Lac 
d’Aloss. V jutranjih urah je sledil 
vzpon na vrh Mont Pelata, ki je 
uspel prav vsem udeležencem.

PD Kobarid in PD Benečije sta odlo-
čena nadaljevati tradicijo skupnih 
pohodov in zglednega sodelovanja 
tudi na domačem pragu. Matajur, 
gora, ki je nekdaj pomenila ločnico 
med državama, postaja točka sreče-
vanja planincev z obeh strani meje.
Mateja Matajurc

UDELEŽENCI OTROŠKEGA TENIŠKEGA TURNIRJA z vodjo teniške šole Zorkom Zlatoper-
jem (levo) in mentorjem Tonetom Pervanjem. Foto: Darko Rogač

ČLANI PLANINSKEGA DRUŠTVA KOBARID IN PLANINSKE DRUŽINE BENEČIJE so se dru-
žno povzpeli na francoski Mont Pelat. Foto: Aljaž Zornik

KOBARI[KI GAMSI 
OSVOJILI VRH EVROPE
Kobarid�Mont Blanc (4.807 m) – 
Člani planinsko-alpinistične sek-
cije Športnega društva (ŠD) 
Gams Kobarid smo se lani odločili, 
da bomo deseto obletnico svojega 
delovanja obeležili z osvojitvijo naj-
višjega evropskega vrha Mont (Mt.) 
Blanca. Pripravljati smo se začeli že 
pozimi, ko nam je obilna snežna 
odeja približala razmere na vrhu 
Evrope. Ker smo doma pod Krnom, 
smo imeli poligon na dosegu nog. 
Teden dni pred odhodom smo se 
zadnjič zbrali v Kobaridu. Še v temi 
smo opravili zadnji preizkus vzdržlji-
vosti – peš iz Kobarida do vrha Kr-
na, nato pa še isti dan veselo obra-
čat seno po vaseh Krn in Vrsno; do-
mačinom, ki vztrajajo na strmih po-
bočjih nad reko Sočo, je naša po-

moč še kako prav prišla.

In napočil je čas odhoda. Vso po-
trebno opremo smo zložili v kombi, 
vodja odprave Bine pa nas je odpe-
ljal čez Italijo in skozi predor pod Mt. 
Blancom v Francijo. Drugi dan smo 
se z žičnico odpeljali na Bellevue. 
Ker zobata železnica ni delovala, 
smo se naprej odpravili peš do Nid 
d’ Agile (2.372 m), kjer smo se ove-
kovečili s prvimi posnetki. Pot smo 
nadaljevali do koče Tette Rouse 
(3.167 m), kjer smo v razgovoru z 
skupino Špancev ugotovili, da je na 
vrhu slabo vreme in da je tudi napo-
ved za naslednje tri dni slaba. Do 
koče Gouter (3.817 m) smo najprej 
posamično prečkali nevarno meli-
šče Great Coluar in se nato po str-
mem grebenu spustili do koče, kjer 
smo si uredili prenočišče.

Tretji dan je zunaj divjala prava ne-

ČETRTI DAN SO GAMSI OSVOJILI SAM VRH EVROPE – Po obilnih porcijah “pašte” so se 
“posoški gamsi” odpravili na ogled mesta, kjer so se pri spomeniku prvopristopnikov fotogra-
firali. Pozneje so v kampu pripravili nahrbtnike, ki so jih že s svojo težo opozarjali na zahtev-
nost vzpona, ter se podali Mont Blancu naproti. Foto: arhiv ŠD Gams Kobarid
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Na osnovi Zakona o popotresni obno-
vi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Ur. l. RS, št. 26/05 – uradno 
prečiščeno besedilo), Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. 
RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. 
RS, št. 13/06), Programa spodbujanja 
razvoja v Posočju 2002–2006 (SOČA 
2006) (Sklep Vlade RS št. 303-
03/2002-1 in 30301-2/2006/3), Iz-
vedbenega programa razvojne pomo-
či občinam Bovec, Kobarid in Tolmin 
za leto 2006 (SOČA 2006) (Sklep Vla-
de RS št. 30301-2/2006/3), Spre-
membe izvedbenega programa razvoj-
ne pomoči občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin za leto 2006 (Sklep Vlade RS 
št. 30301-5/2006/4) ter Pravilnika o 
štipendiranju (Posoški razvojni center, 
Ur. l. RS, št. 85/02) Posoški razvojni 
center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
razpisuje

[TIPENDIJE ZA VISOKO[OL-
SKI, UNIVERZITETNI IN PODI-
PLOMSKI [TUDIJ 
za šolsko leto 2006/2007

1. Podatki o razpisu
Razpis v šolskem letu 2006/2007 je 
namenjen štipendiranju dodiplomskih in 
podiplomskih študentov, ki se izobražu-
jejo doma ali v tujini in se bodo po kon-
čanem študiju zaposlili ali samozaposli-
li v Posočju.

Štipendije bodo podeljene za deficitar-
ne in druge perspektivne poklice, kot je 

to opredeljeno v Dopolnitvi analize de-
ficitarnih in drugih perspektivnih po-
klicev v Posočju s poudarkom na vrsti 
najmanj VII. stopnje izobrazbe, ki jo le 
ti zahtevajo (Posoški razvojni center, 
maj 2005).

Za omenjene novo podeljene štipendije 
v šolskem letu 2006/07 je po letošnjem 
Izvedbenem programu razvojne pomoči 
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za-
gotovljenih okvirno 7.000.000 SIT (se-
dem milijonov tolarjev).

2. Pogoji 
Štipendije se razpisujejo za študente 
visokih strokovnih šol in univerzitetnih 
programov, ki se izobražujejo na dodi-
plomskih ali podiplomskih študijskih 
programih z javno veljavnostjo doma ali 
v tujini. Na razpis se lahko prijavijo tisti, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so državljani Republike Slovenije,
• nimajo republiške, Zoisove štipendi-

je, kadrovske štipendije, ki jo pode-
ljujejo podjetja ali organizacije izven 
Posočja oz. samostojne kadrovske 
štipendije, ki jo podeljujejo podjetja 
ali organizacije iz Posočja,

• imajo ob vpisu na podiplomski študij
javno veljavno diplomo visokošolske-
ga zavoda in so dosegli med študijem 
najmanj povprečno oceno 7.

Pravice do štipendije za dodiplomski 
študij ne more uveljaviti kandidat, 
ki: 
• je v delovnem razmerju ali je vpisan v

evidenco brezposelnih oseb pri zavo-
du za zaposlovanje,

• je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register 
ali drugo predpisano evidenco na 
območju republike Slovenije,

• prejema kadrovsko štipendijo, ki jo
podeljuje podjetje ali organizacija 
izven Posočja oz. prejema samostoj-
no kadrovsko štipendijo, ki jo pode-

ljujejo podjetja ali organizacije iz Po-
sočja, 

• je lastnik ali solastnik gospodarske
 družbe.

3. Merila za izbor kandidatov za do-
diplomski in podiplomski študij
V kolikor bi v prejšnji točki navedene 
pogoje izpolnjevalo več kandidatov, kot 
bo na razpolago sredstev, bodo pred-
nost pri izboru – ob upoštevanju še 
drugih, spodaj navedenih meril – imeli 
tisti kandidati, ki se šolajo za poklice, za 
katere so podjetja in organizacije z ob-
močja Posočja v okviru Skupnega raz-
pisa kadrovskih štipendij za šolsko leto 
2006/07 (ZRSZ) razpisale nove štipen-
dije.

To merilo se ovrednoti z naslednjim 
številom točk:
• soudeležba podjetij ali organizacij pri  
 štipendiranju:

Soudeležba podjetij ali organizacij pri 
štipendiranju v višini 50 % štipendije 
– 20 točk

Za ostale kandidate se upoštevajo 
naslednja merila:
• uvrstitev v I. ali II. skupino deficitarnih

in drugih perspektivnih poklicev po 
Dopolnitvi analize deficitarnih in 
drugih perspektivnih poklicev v Po-
sočju s poudarkom na vrsti najmanj 
VII. stopnje izobrazbe, ki jo le ti zah-
tevajo;

• povprečna ocena;
• letnik študija;
• stalno prebivališče.

Za ta merila se upoštevajo naslednje 
točke:
• skupine deficitarnih in drugih per- 
 spektivnih poklicev:

I. skupina: poklici, ki zahtevajo prido-
bitev najmanj visokošolske oziroma 
univerzitetne izobrazbe s področja: 
- strojništva, - kemije ali kemijske teh-
nologije – 10 točk

II. skupina: poklici, ki zahtevajo pri-
dobitev najmanj visokošolske oziroma 
univerzitetne izobrazbe s področja: 
- elektrotehnike, elektronike (vse 
smeri, razen telekomunikacij) – 7 
točk
III. skupina: drugi poklici (tehnične ali 
humanistične usmeritve), za katere 
se pokaže potreba oz. interes v oko-
lju in ki zahtevajo pridobitev najmanj 
visokošolske oziroma univerzitetne 
izobrazbe – 5 točk

• povprečna ocena za dodiplomske  
 študente:
 Uspeh pri maturi / študiju:

- zadosten       / do 7:  0 točk
- dober            / 7,1–8:  1 točka
- prav dober    / 8,1–9:  3 točke
- odličen          / nad 9:  5 točk

• povprečna ocena za podiplomske  
 študente:

Povprečna ocena na dodiplomskem 
študiju / uspeh pri študiju:
- do 8:   1 točka
- 8,1–9:   2 točki
- nad 9:   3 točke

• letnik študija za dodiplomske študen-
 te:
 - 1. letnik:   0 točk
 - 2. letnik:   1 točka
 - 3. letnik:   2 točki
 - 4. letnik:   3 točke
 - 5. letnik ali absolvent:  4 točke

• letnik študija za podiplomske študen-
 te:
 - 1. letnik:   1 točka
 - 2. letnik:   2 točki

• stalno prebivališče:
 - v občini Bovec:   7 točk
 - v občini Kobarid:   6 točk
 - v občini Tolmin:   5 točk
 - v ostalih občinah v Goriški 
  statistični regiji:   1 točka
 - izven nje:   0 točk

Utrinki

jih prihaja iz drugih policijskih enot. 
Med nami so tudi zunanji člani. Dru-
štvo trenutno šteje 42 članov. Druži-
mo se po različnih športnih panogah 
in na družabnih srečanjih, povezuje-
ta pa nas predvsem prijateljstvo in 
dobra volja.

Dejavni smo v različnih športnih pa-
nogah: nogometu, košarki, nami-
znemu tenisu, tekaštvu, kolesarjenju 
in v planinsko-alpinistični sekciji. V 
tem času smo organizirali več nogo-
metnih in košarkarskih srečanj v do-
mačem kraju, osvojili veliko pokalov 
in drugih nagrad na različnih nogo-
metnih in košarkarskih turnirjih in 
beležili lepe uspehe naših kolesar-
jev doma in v tujini. Domače in med-
narodne uspehe pa žanjejo naši te-
kači, med katerimi si javno pohvalo 
zasluži naš najuspešnejši član Re-
nato Lešnik. Dejavni smo tudi člani 

vihta, tako da se je okoli 80 planin-
cev kmalu po 8. uri zaradi slabega 
vremena začelo vračati v dolino. Od-
ločili smo se, da počakamo še en 
dan, čeprav je bila vremenska napo-
ved za prihodnje dni vse prej kot 
obetavna. Okoli 9.30 smo se odlo-
čili, da se preizkusimo v snežnem 
metežu in naredimo nekaj višinskih 
metrov proti vrhu. Po dobri uri hoje 
sta dva člana ocenila, da trenutno 
vreme in napoved zanju nista najbolj 
primerna in se vrnila v kočo. Ostali 
smo nadaljevali pot proti vrhu. Čez 
čas je močan veter raztrgal oblake 
in v daljavi se je prikazal vrh, obsijan 
s soncem. Polni zanosa smo po ne-
kaj manj kot 50 korakih in iskanju ki-
sika ob 15. uri osvojili vrh. Sledile so 
čestitke in fotografiranje ter zaradi 
močnega vetra hitra vrnitev do koče, 
kamor smo prispeli okoli 18. ure. 

Uredili smo si prenočišče, saj je bilo 
zaradi novopristopnikov ponovno 
vse zasedeno (80 ležišč).

Ponoči je ponovno divjalo neurje in 
nasulo 20 cm novega snega. Tega 
dne so vrh poskušali osvojiti štirje 
planinci, vendar so se po dveh urah 
zaradi vetra, snega in megle vrnili. 
Tudi mi smo se četrti dan v navezi 
vračali v dolino, občasno pa smo se 
presrečni ozrli proti vrhu, saj smo bi-
li v preteklih štirih dneh edini, ki so 
osvojili vrh Evrope.
Albin Kusterle in Stanko Balažič, člana 
planinsko-alpinistične sekcije ŠD Gams

[KOBERNE OSVOJIL 2. BAL ZA 
MEDNARODNEGA MOJSTRA
Biel ([vica) – Na mednarodnem 
mojstrskem turnirju v Švici, na kate-
rem je nastopilo 117 igralcev, med 

njimi kar 26 velemojstrov, je igral tu-
di član Šahovskega društva, FIDE 
mojster Jure Škoberne. S sedmimi 
osvojenimi točkami je zasedel 18. 
mesto. Za prvouvrščenim poljskim 
velemojstrom Bartozsem Sočkom 
je zaostal le za točko.

Na turnirju, kjer je premagal dva ve-
lemojstra, je Škoberne odlično igral 
in osvojil že drugega od treh potreb-
nih balov za osvojitev naslova med-
narodnega mojstra.
Jožef Uršič, mentor ŠD AET Tolmin

[PORTNO DRU[TVO 
GAMS PRAZNUJE
Kobarid – Športno društvo Gams 
iz Kobarida praznuje 10. obletnico 
ustanovitve in uspešnega delovanja. 
Največ članov sestavljamo policisti 
Policijske postaje Kobarid, nekaj pa 
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Točke po posameznih merilih se sešte-
vajo.

4. Višina štipendije
Višina štipendije sestoji iz osnovne šti-
pendije, dodatka za stroške prevoza za 
primestni ali medkrajevni promet z jav-
nimi prevoznimi sredstvi ali dodatka za 
bivanje izven kraja stalnega prebivali-
šča. Osnovna štipendija se zviša v vsa-
kem naslednjem letniku, poleg tega pa 
so štipendisti upravičeni tudi do dodatka 
k štipendiji za uspeh. Zgornja meja s 
tem razpisom podeljene štipendije ne 
sme preseči Zoisove štipendije, ki bi jo 
ta kandidat pridobil, če bi bil do nje 
upravičen.

Podiplomski študentje lahko prejema-
jo štipendijo dve leti za vsako stopnjo 
izobrazbe (VIII., IX.) in sicer v višini 100 % 
zajamčene plače v Republiki Sloveniji.

Štipendija se lahko v primeru šolanja v 
tujini poveča do 50 % zajamčene plače.

Podrobneje je višina štipendije oprede-
ljena v Pravilniku o štipendiranju (PRC, 
Ur. l. RS, 85/02).

5. Prijava in razpisni rok
Kandidati uveljavijo pravico do štipendi-
je na obrazcu, kateremu je treba prilo-
žiti:
- dokazilo o državljanstvu (velja fotoko-
pija veljavnega potnega lista ali fotoko-
pija veljavne osebne izkaznice ali foto-
kopija potrdila Ministrstva za notranje 
zadeve o državljanstvu (kartonček) ali 
originalno potrdilo o državljanstvu (izda 
pristojna upravna enota),
- dokazilo o stalnem prebivališču (prilo-
žijo le tisti, ki bodo kot dokazilo o drža-
vljanstvu priložili fotokopijo potrdila Mi-
nistrstva za notranje zadeve o državljan-
stvu (kartonček) ali originalno potrdilo o 
državljanstvu, ki ga izda pristojna uprav-
na enota),
- originalno potrdilo o vpisu za šolsko 

leto 2006/2007 za kandidata,
- spričevalo oz. potrdilo o opravljenih 
izpitih in sicer:

d1) dodiplomski študenti:
- študenti 1. letnika: overjeno fotoko-
pijo spričevala zadnjega letnika šolanja 
in overjeno fotokopijo maturitetnega 
spričevala iz katerega je razvidno števi-
lo točk,
- študenti višjih letnikov: originalno 
potrdilo (ali pa overjeno fotokopijo 
tega potrdila) o vseh dosedanjih opra-
vljenih izpitih,

d2) podiplomski študenti:
- študenti 1. letnika: originalno potr-
dilo (ali overjeno fotokopijo tega potr-
dila) o vseh opravljenih izpitih na dodi-
plomskem študiju in overjeno fotoko-
pijo diplome,
- študenti 2. letnika: originalno potr-
dilo (ali pa overjeno fotokopijo tega 
potrdila) o vseh opravljenih izpitih na 
podiplomskem študiju,
kopijo dokumenta, iz katerega je razvi-
dna številka osebnega računa.

Obrazce je mogoče dvigniti v poslovnih 
prostorih Posoškega razvojnega centra 
v Tolminu, Ulica padlih borcev 1b, do-
stopni so tudi na spletnih straneh:
http://www.pososki-rc.si
http://klub-kts.si
http://www.mservis.si

Vloge za štipendije skupaj z vsemi 
prilogami pošljejo kandidati v zaprti 
ovojnici z oznako “Vloga za štipen-
dijo – ne odpiraj” s priporočeno po-
šiljko na naslov: Posoški razvojni 
center, Trg svobode 2, 5222 Koba-
rid. Na zadnji strani kuverte mora 
biti izpisan poln naslov pošiljatelja.

Osebna oddaja vlog je možna le za-
dnji dan, to je 4. 10. 2006 od 9. do 
12. ure v poslovnih prostorih Poso-
škega razvojnega centra v Tolminu, 

Ulica padlih borcev 1b.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo 
prispele na navedeni naslov do vključno 
4. 10. 2006 do 12. ure (velja prispetje 
po pošti do navedenega datuma in ure 
ali pa oddaja v prostorih Posoškega 
razvojnega centra dne 4. 10. 2006 do 
12. ure).

Vloge za dodelitev štipendije, ki pri-
spejo po preteku razpisnega roka, 
se štejejo za prepozne in bodo vla-
gateljem vrnjene. Prav tako bodo 
vlagateljem neocenjene vrnjene vlo-
ge, ki ne bodo opremljene tako, kot 
je navedeno v prejšnjem odstavku.

Navodilo o oddaji vlog ne velja v nasle-
dnjih primerih:
- je kandidat zamudil rok iz opravičljivih  
 zdravstvenih razlogov,
- se je kandidat vrnil s služenja vojaške- 
 ga roka,
- se je kandidat naknadno vpisal,
- kandidat do izteka razpisanega roka

še ni prejel obvestila o negativni reši-
tvi vloge za republiško, Zoisovo šti-
pendijo ali kadrovsko štipendijo, za 
katero je zaprosil pri podjetju ali or-
ganizaciji izven Posočja.

Vlogo iz prejšnjega odstavka mora kan-
didat podati najkasneje 15 dni po nasto-
pu oziroma prenehanju razlogov iz prej-
šnjega odstavka, vendar najkasneje do 
31. decembra tekočega leta.

6. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje pravočasno in pravilno 
opremljenih vlog bo 6. 10. 2006. Drugo 
odpiranje bo 5. 1. 2007, v kolikor na 
prvem odpiranju ne bodo razdeljena vsa 
razpoložljiva sredstva.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene 
in označene vloge se odpirajo po vr-
stnem redu, v katerem so bile predlože-
ne.
Strokovna komisija bo v roku osmih (8) 

dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste 
vlagatelje, katerih vloge niso bile popol-
ne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 
osem dni od prejema obvestila. Nepo-
polne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopol-
nil v določenem roku, bo strokovna 
komisija zavrgla.

7. Obveščanje o izboru
O izboru bodo kandidati pisno obve-
ščeni najkasneje v 45 dneh od odpi-
ranja vlog.
Skladno s Pravilnikom o štipendiranju 
(Ur. l. št. 85/02) ima neizbrani kandidat 
pravico v roku 8 dni od vročitve tega 
sklepa vložiti ugovor na strokovno komi-
sijo (Posoški razvojni center, Ulica pa-
dlih borcev 1b, 5220 Tolmin). Odločitev 
strokovne komisije je dokončna.

8. Vsa ta in druga določila so po-
drobneje opredeljena v Pravilniku o 
štipendiranju  (PRC, Ur. l .  RS, 
85/02).
Vsa dodatna pojasnila lahko dobite na 
telefonski številki: 05/ 38-41-500 vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro (Sandra 
Kemperle in mag. Almira Pirih).

mag. Roman Medved, direktor

§ § § § § § § § § § § §

Na podlagi 4. člena Pravilnika o nagra-
jevanju najboljših diplomskih del na 
temo “Posočje” Klub tolminskih štu-
dentov (KTŠ) v sodelovanju s Poso-
škim razvojnim centrom (PRC) obja-
vlja:
JAVNI RAZPIS 
za najbolj{e diplomsko delo 
na temo “Poso~je”
1. Namen razpisa je spodbujati štu-
dente k pripravi diplomskih del na temo 
“Posočje”. Pojem Posočja v omenje-
nem razpisu zajema občine Tolmin, 
Kobarid in Bovec.

2. Na razpis se lahko prijavi vsakdo, 
ki je/bo diplomiral v obdobju od 1. 
oktobra 2005 do 30. septembra 
2006 na temo, povezano s Poso-
čjem.

3. Na razpis se diplomant prijavi ta-
ko, da izpolni prijavni obrazec in prilo-
ži naslednje priloge:
• povzetek diplomskega dela v pisni 
obliki (največ 2 strani A4 format; pisava 
Times New Roman; velikost črk 12; 
razmik med vrsticami 1,5);
• fotokopija prve strani diplomske-
ga dela, s katere je razvidna ocena;
• fotokopija potrdila o diplomiranju 
ali diplome;

Javni razpisi

Utrinki

planinsko-alpinistične sekcije, ki 
smo v zadnjih letih organizirali veliko 
izletov v domače in tuje gore. Osvo-
jili smo najvišje vrhove v sosednji Ita-
liji in Avstriji. Dva naša člana sta 
osvojila tudi nekaj vrhov v Kirgiziji. V 
letošnjem jubilejnem letu smo osvo-
jili najvišji vrh Evrope Mont Blanc 
(4.807 m). 

Člani ŠD Gams Kobarid smo dejavni 
tudi na drugih področjih. Na sedežu 
društva smo z lastnim delom in pri-
spevki in ob pomoči sponzorjev na-
kupili različno športno opremo, ure-
dili igrišče za ulično košarko, dru-
žabni kotiček in fitnes sobo s savno. 
Načrtov nam ne manjka niti za na-
slednjih deset let, a o tem kdaj dru-
gič.

Stanko Balažič, član planinsko-
alpinistične sekcije ŠD Gams Kobarid

KRATEK POSTANEK ODPRAVE ČLANOV ŠD GAMS KOBARID na poti do vrha Evrope. Foto: 
arhiv ŠD Gams Kobarid
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• potrdilo lokalne institucije oziroma 
podjetja o uporabni vrednosti di-
plomskega dela z utemeljitvijo (ne-
obvezna priloga, ki lahko kandidatu 
prinese 20 točk);
• fotokopija strani, kjer so navede-
ni vsi viri uporabljeni pri nastanku 
diplomskega dela.

Prijavni obrazec lahko dobite na spletnih 
straneh KTŠ (klub-kts.si) in PRC (www.
pososki-rc.si).

4. Rok in naslov za oddajo
Diplomant mora izpolnjeni prijavni obra-
zec skupaj z vsemi prilogami osebno 
oddati na sedežu KTŠ-ja med uradnimi 
urami, v obdobju od 18. septembra 
2006 do 6. oktobra 2006 ali pa ga v 
istem obdobju priporočeno poslati po 
pošti na naslov: Klub tolminskih štu-
dentov, Dijaška ulica 12c, 5220 
Tolmin s pripisom “za razpis”, tako 
da bo na navedeni naslov prispel naj-
kasneje do 6. oktobra 2006.

Prijave na razpis, ki ne bodo prispele v 
razpisanem roku, bo ocenjevalna komi-
sija zavrnila.

5. Ožji izbor
Ocenjevalna komisija bo na podlagi pre-
branih povzetkov v ožji izbor uvrstila do 
pet diplomskih del. Avtorji teh diplom-
skih del bodo pozvani, da komisiji pre-
dložijo svoje diplomsko delo. Diplomska 
dela se avtorjem vrnejo po končanem 
razpisu.

6. Kriteriji
Pri ocenjevanju diplomskih del bo oce-
njevalna komisija upoštevala naslednje 
kriterije:
• uporabna vrednost diplomskega  
 dela do 40 točk

(potrdilo z utemeljitvijo lokalne institu-
cije oziroma podjetja o uporabni vre-
dnosti diplomskega dela kandidatu 
prinese 20 točk),

• sodelovanje pri pripravi diplomskega
dela z lokalnimi organizacijami, 
podjetji in institucijami do 30 točk,

• edinstvenost in izvirnost diplom-
 skega dela do 15 točk,
• ocena diplomskega dela do 10 točk,
• število uporabljenih virov do 5 točk.
Posamezno diplomsko delo je lahko 
ocenjeno z največ 100 točkami.

7. Denarne nagrade
Avtorjem najboljših treh diplomskih del 
glede na število zbranih točk se podeli-
jo denarne nagrade, in sicer:
• za prvouvrščeno diplomsko delo                              
 90.000 SIT,
• za drugouvrščeno diplomsko delo                            
 60.000 SIT,
• za tretjeuvrščeno diplomsko delo                             
 40.000 SIT.

8. Razglasitev rezultatov in podelitev 
nagrad bo najkasneje konec oktobra 
2006 (natančen datum bo objavljen 
naknadno na spletnih straneh KTŠ in 
PRC ter v medijih javnega obveščanja). 
Nagrajenci bodo objavljeni na spletnih 
straneh KTŠ, PRC, v EPIcentru in osta-

lih medijih javnega obveščanja.

9. Ocenjevalna komisija
Ocenjevalno komisijo sestavljajo: pred-
sednica komisije (Vesna Rutar), trije 
člani KTŠ in predstavnik Posoškega 
razvojnega centra.

Domen Rovšček, predsednik Kluba tol-
minskih študentov

§ § § § § § § § § § § §

Na podlagi 6. in 10. člena (točka 4.1) 
Pravilnika o finančnih intervencijah za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva v obči-
ni Tolmin (Uradne objave PN, št. 
24/2002 – v nadaljevanju: Pravilnik) 
Občina Tolmin objavlja 

JAVNI NATE^AJ za 
sofinanciranje urejanja 
kmetijskih zemlji{~ v letu 
2006
1. Namen ukrepa:
Namen urejanja kmetijskih zemljišč je 
izboljšati pogoje za strojno obdelavo in 
omogočiti racionalnejšo izrabo strojev 
za spravilo krme s ciljem, da se čim več 
opuščenih kmetijskih površin izrabi za 
prepašo živine. Sredstva so namenjena 
upravičencem za izvedbo manjših ze-
meljskih del, ki ne pomenijo posega v 
prostor (ureditev in ograjevanje pašni-
kov, krčenje drevesne zarasti in grmi-
čevja, planiranje terena, odstranjevanje 
kamenja in druga manjša zemeljska de-
la za izboljšanje rodovitnosti tal oziroma 
pogojev obdelave kmetijskih zemljišč). 

Kmetovalci, ki so uredili zemljišča v letu 
2006, naj na osnovi tega natečaja pri-
javijo urejene površine Kmetijski sveto-
valni službi Tolmin.

2. Višina razpisanih sredstev v letu 
2006 znaša 1.500.000 SIT.

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

predloženimi računi za uporabljen 
material in  računi melioracijskih del. 
Računi melioracijskih del morajo biti 
izdelati in lastna udeležba obračuna-
na na podlagi Kataloga stroškov kme-
tijske mehanizacije, katerega upora-
bljajo Strojni krožki za obračun stori-
tev s kmetijsko mehanizacijo in osta-
la fizična dela v kmetijstvu.   

• Iz prijave mora biti razvidno, za kak-
 šen namen se je zemljišče urejalo. 
• Urejeno zemljišče mora biti na obmo-

čju občine Tolmin ter mora omogoči-
ti uporabo kmetijske mehanizacije oz. 
prepašo živine.

• Zemljišče se mora urejati pod stro-
kovnim vodstvom Kmetijske svetoval-
ne službe Tolmin.

• Urejeno zemljišče se mora funkcio-

 nalno vklapljati v kmetijo.
• Obračun sestavijo izvajalci del skupaj

s kmetijskimi svetovalci po končani 
ureditvi zemljišč.

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

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

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

5. Dokumentacija, ki mora biti prilo-
žena vlogi:
V prijavi morajo biti navedeni kompleksi 
po parcelnih številkah, kulturah in povr-
šinah. 

Vlogi je potrebno priložiti:
• posestni list ali izjavo o zakupu zemlji- 
 šča, 
• mapno kopijo z orisom območja in

označeno lokacijo melioracije ali ra-
čunalniški izpis GERK-a.

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

7. Upravičeni stroški:
ročno delo in delo strojnika–traktorista, 
prevozi s traktorjem, uporaba priključk-
ov in motorne žage, buldožerska dela 
in dela z rovokopačem-nakladačem, 
kompresor, agromelioracijska dela ra-
zen gnojenje z vsemi organskimi in mi-
neralnimi gnojili, seme trav in detelj ter 
zaščitnih posevkov, pocinkana žica (pre-

mer več kot 1,5 mm), električni trakovi, 
električne mreže in farmsko pletivo, le-
seni koli in koli za postavitev električnih 
ograj, zaščita proti streli in ozemljitev 
električne ograje, izolatorji vseh vrst, 
alkaten cev in ureditev napajališč, drob-
ni material in ostale usluge. Vrednost 
gnojila, ki se porabi na urejenem zemlji-
šču, se ne upošteva kot strošek za ure-
janje zemljišča.

8. Naslov in rok za vložitev vlog: 
Vloge (obrazec dobite na Kmetijski sve-
tovalni službi Tolmin) s popolno doku-
mentacijo morajo prosilci oddati osebno 
ali s priporočeno pošto na naslov: Kme-
tijsko gozdarski zavod Nova Gorica, 
Kmetijska svetovalna služba Tolmin, Ru-
tarjeva 35, 5220 Tolmin z oznako “Ma-
le melioracije 2006”.

Rok za prijavo je 13. oktober 2006 
do 14.00 ure. 

Vloge obravnava komisija, kot je predvi-
deno v 7. členu Pravilnika. Občina Tol-
min izplača znesek, ki ga sofinancira, 
po zaključenem urejanju zemljišča. Pred 
izplačilom sredstev bo izvedene melio-
racije na terenu pregledala kmetijska 
inšpekcija in Kmetijska svetovalna služ-
ba Tolmin. 

9. Dodatne informacije dobite na 
Kmetijski svetovalni službi Tolmin (tel. št. 
381-12-95) ali na Občini Tolmin (tel. št. 
381-95-18).

Jožef Ernest Kemperle, župan

Andrej Lamper s.p.

Najdete nas v Tolminu, 

Trg mar{ala Tita 18a, 

Tel.: 05/ 38-11-416 

• prodaja zlatega nakita
• prodaja srebrnega nakita
• prodaja ur Festina, Calypso, Carly Roy
• popravilo nakita
• izdelava nakita po naro~ilu
• ~iš~enje nakita

Urnik:
torek, sreda, ~etrtek, petek: 
9.00 do 12.00, 14.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00

Novo: pasovi in baterije za ure
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UGODNO!!! 

KOMBINIRANI KOTLI MEDARD  

INFORMACIJE: 
ITPP d.d., Opekarska 45, 1310 Ribnica
Tel.: 01/ 83-51-100, 01/ 83-51-116

domača stran: www.itpp.si

PRI NAKUPU KOTLA VAM
PODARIMO GASILNI APARAT 
V VREDNOSTI 4.800,00 SIT

ODLIKE:  
varčnost • visok izkoristek • dolga življenjska doba

VRSTE KOTLOV (v kW): 
25 kW (z bojlerjem ali brez)

32 kW (brez bojlerja)
40 kW (z bojlerjem ali brez)

Na podlagi 6. člena Odloka o oddaja-
nju poslovnih stavb, poslovnih prosto-
rov ter javnih površin v najem (PN 
Uradne objave št. 22/2006 – v nada-
ljevanju: Odlok) Občina Tolmin objavlja

JAVNI RAZPIS z zbiranjem 
pisnih ponudb za oddajo 
nepremi~nine v najem
1. Predmet javnega razpisa z zbira-
njem pisnih ponudb je oddaja v najem 
poslovnega prostora v Tolminu, Trg 
1. maja 6a, ki je na parc. št. 1061 k.o. 
Tolmin. Poslovni prostor v skupni izme-
ri 57,13 m² obsega: prostor pritličja, 
prostor pod stopniščem, prostor nad-
stropja, balkon, mansardni prostor, sa-
nitarije in stopnišče. Poslovni prostor je 
last Občine Tolmin in ni v najemu.

2. Namembnost prostora je poslovna 
dejavnost: storitvena dejavnost (pred-
nost pri izbiri imajo deficitarne storitvene 
dejavnosti kot so: krojaštvo, pletiljstvo, 
čevljarstvo, tapetništvo, urarstvo), uprav-
no-poslovne storitve, trgovina ali druga 
podobna dejavnost. 

3. Izhodiščna višina mesečne naje-
mnine za poslovni prostor, določena na 
podlagi 14. člena Odloka, znaša: 
38.500 SIT ali 160,66 EUR in se spre-

minja skladno s tretjim odstavkom 14. 
člena Odloka. Obratovalni stroški in 
drugi stroški niso vključeni v najemnino 
in jih plača najemnik. 

4. Poslovni prostor se oddaja v na-
jem za nedoločen čas z možnostjo 
odpovedi v enoletnem odpovednem 
roku.  

5. Pogoji za sodelovanje na javnem 
razpisu:
Pri tem javnem razpisu lahko sodelujejo 
vse pravne osebe, društva in samostoj-
ni podjetniki s sedežem dejavnosti ali 
poslovno enoto v Republiki Sloveniji. 
Varščina se ne zahteva. 

6. Ponudba mora poleg vsebine, opi-
sane v tč. 7 tega razpisa,  vsebovati 
tudi: 
• firmo ali ime in naslov ponudnika,
• višino ponujene najemnine,
• fotokopijo izpisa iz sodnega registra,

fotokopijo izpisa iz registra društev 
oziroma fotokopijo izpisa iz poslovne-
ga registra,

• dosedanje izkušnje v nameravani po-
 slovni dejavnosti,
• dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-
 nik,
• druga dokazila, potrebna za ugotav-

ljanje meril iz 7. točke tega razpisa 
(potrdilo o času stalnega bivanja v 
občini Tolmin, potrdilo o času dela v 
občini Tolmin ...).

7. Najemnik bo izbran po merilih, ki 

omogočajo realno vrednotenje ponud-
be, objavljenih v 9. členu Odloka, ki so:

a) najkvalitetnejši program v okviru pred-
videne dejavnosti (nova delovna me-
sta, dejanske potrebe po izvajanju 
programa oz. dejavnosti za mesto 
Tolmin in širše okolje ... ),

b) opravljanje dejavnosti kot edine de-
 javnosti, 
c) višina ponujene najemnine,
č) odstotek vlaganj v obnovo poslovne-
 ga prostora, 
d) čas stalnega bivanja v občini Tolmin,  
e) čas dela  v občini Tolmin, 
f)  rok, v katerem namerava ponudnik

po podpisu pogodbe začeti z dejav-
nostjo v poslovnem prostoru. 

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene pisne ponudbe za najem, način 
predložitve ponudb ter opremljenost 
ponudb:
a) pisne ponudbe z zahtevanimi dokazi-

li je potrebno predložiti (osebno ali 
poslati s priporočeno pošto) do 
vključno 29. 9. 2006 do 14. ure  
na naslov: Občina Tolmin, Oddelek 
za gospodarstvo, negospodarstvo in 
finance, Ulica Padlih borcev 2, 5220 
Tolmin.

b) ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za najem poslovnega pro-
stora”

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, 
se šteje za pravočasno predloženo tisto 

ponudbo, ki je bila naročniku – najemo-
dajalcu dostavljena v roku, ki je določen 
v tem razpisu.

9. Odpiranje ponudb za oddajo po-
slovnega prostora v najem bo opravila 
komisija najemodajalca po poteku raz-
pisnega roka.  

10. Ponudniki bodo obveščeni o iz-
boru v 8 dneh po končanem odpiranju 
ponudb. Vsak ponudnik, ki se je udele-
žil razpisa, ima pravico vložiti ugovor na 
župana Občine Tolmin v osmih dneh od 
prejema obvestila o izboru, če meni, da 
je z odločitvijo o izboru kršena njegova 
pravica. Župan bo o ugovoru odločil v 
roku 30 dni od dneva vložitve ugovora. 
Odločitev župana je dokončna. 

11. Izbrani ponudnik mora najemno 
pogodbo podpisati v 15 dneh po do-
končnosti sklepa o izbiri. Če izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe v roku, 
določenem za sklenitev najemne po-
godbe, se šteje, da je odstopil od naje-
ma.

12. Ponudniki dobijo dodatne infor-
macije, vključno z načinom uporabe 
meril iz 7. točke tega razpisa, na Oddel-
ku za gospodarstvo, negospodarstvo in 
finance Občine Tolmin na tel. št.: 05/ 
381-95-18 (Janja Bičič).    

13. Ta razpis ne zavezuje Občine Tolmin 
k izbiri najugodnejšega najemnika in 
sklenitvi najemne pogodbe.

Jožef Ernest Kemperle, župan

Javni razpisi
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SLOVENIJA, UČEČA SE DEŽELA
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska 
manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. 
Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije; prirejajo ga v 
sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po 
vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim želijo slovensko 
javnost opozoriti na pomembnost učenja v vseh življenjskih 
obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju 
prevzema. Sodelujoči na tej široko zasnovani festivalski prireditvi želimo 
presegati stereotipno pojmovanje učenja, še zlasti izobraževanja kot ča-
sovno in vsebinsko zoženega procesa. Radi bi uveljavili vizijo o vseživljenj-

skem učenju, ki posamezniku in družbi daje informacije, znanje 
in razumevanje – vse troje je nujno potrebno za preživetje in 
razvoj v hitro spreminjajočih se sodobnih razmerah.
Na ta način vsi, ki projekt soustvarjamo (bodisi v vlogi izvajalcev 
prireditev ali kot udeleženci), prispevamo k udejanjanju sloga-
na “Slovenija, učeča se dežela”. Več o projektu lahko preberete 
na spletni strani http://tvu.acs.si/predstavitev/

Patricija Rejec

Opomba: v koledarju so prireditve v sklopu 
Tedna vseživljenjskega učenja označene z:

Datum Kraj Prireditev Informacije

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

14. 9. (16.00)

14. 9. (16.00)

16. 9.

16. 9. 
(7.00–13.00)

16. 9. (21.00)

17. 9.

17. 9. 

17. 9.

21. 9. (17.00)

21. 9.

23. 9. (11.00)

23. 9. (17.00)

24. 9.

29. 9. 

29. 9. (18.00)

1. 10.

1. 10. (15.00)

1. 10. (16.00)

3. 10.

5. 10. 

5. 10. (10.00)

6. 10.

6., 7. in 8. 10. 
(19.00)

7. 10.

8. 10.

13. 10.

13. in 14. 10.

Dan odprtih vrat v sadovnjaku

Izdelki iz medu in čebeljega voska

1. javno srečanje planincev na Črni prsti

Delovna akcija čiščenja bregov reke Soče – Delovna čistilna 
akcija in srečanje članov TD Soča-Lepena, krajanov in vikendašev

Jam Session

Pohod po Via Italiana – Zelo zahtevna tura, vodi M. Brešan

Kulturni in zabavni program s prikazom starih navad in običajev

Srečanje bolnih in ostarelih

Predstavitev knjige Boška Čušina Rastlinstvo Breginjskega kota

Predstavitev knjige Bonaparte ob Soči

31. kolesarska dirka za pokal Občine Kobarid

Literarni večer z Jesenskimi akordi – 
Predstavitev pesniške zbirke

Pohod po Šaleški planinski poti – Lahka tura, vodi S. Gorjup

"Podjetna delavnica" za podjetne dijake in študente ter 
potencialne in že uveljavljene podjetnike

Odprtje razstave avtorja Vita Berginca: Življenje in delo Simona 
Gregorčiča ob 100-letnici spomina na pesnika

Pohod na Svinjak – Lahka tura, vodi S. Ivančič

Recital mladih posvečen pesniku Simonu Gregorčiču ob 100 
letnici njegove smrti

Srce človeško sveta stvar – Osrednja slovesnost v počastitev 100 
letnice spomina na pesnika in duhovnika Simona Gregorčiča

Skrivnostni svet posoških kamnin – Uvodno srečanje

"Podjetna delavnica" za podjetne dijake in študente ter 
potencialne in že uveljavljene podjetnike

5. hoja po bovških stezah

Skrivnostni svet posoških kamnin – Predavanje prof. dr. 
Stanka Buserja

Dnevi kulturne dediščine – Predstavila se bodo domača in 
slovenska zamejska kulturna društva iz Italije in Avstrije

Skrivnostni svet posoških kamnin – Spoznavanje kamnin 
na terenu

Pohod na Banjšice – Lahka tura, vodi M. Brešan

"Podjetna delavnica" za podjetne dijake in študente ter 
potencialne in že uveljavljene podjetnike

Kmečki praznik 2006 – različne razstave, strokovni posveti, sejem 
goveje živine in avkcija, državno tekmovanje v striženju ovac, sejem 
obrti in proizvodov podeželja, delavnice ročnih spretnosti, prikaz 
oglarjenja, srečelov, kulturni in zabavni program.

Posoški razvojni center, 
Peter Domevšček: 05/ 38-41-508

Posoški razvojni center, 
Patricija Rejec: 05/ 38-41-500

PD Podbrdo: 041-468-469

TD Soča-Lepena: 041-615-314  

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

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

KD Stol

Župnija Ponikve in Karitas

Boško Čušin in Občina Kobarid: 
05/ 38-99-220

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

KK Soča, Pavel Sivec: 041-643-645

DU Kobarid, 
Mila Uršič: 031-324-624

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

Posoški razvojni center: 
05/ 38-41-500

Občina Kobarid, 
Nada Pajntar: 05/ 38-99-220

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

Občina Kobarid, 
Nada Pajntar: 05/ 38-99-220

Občina Kobarid, 
Nada Pajntar: 05/ 38-99-220

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

Posoški razvojni center: 
05/ 38-41-500

TD Bovec: 041-785-465

Posoški razvojni center: 
05/ 38-41-500

Tomaž Vidrih: 05/ 38-10-306

Posoški razvojni center: 
05/ 38-41-500

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

Posoški razvojni center: 
05/ 38-41-500

KZ Tolmin, KGZS, TZGP, 
Občina Tolmin,
Niko Maver: 05/ 38-00-180

SUŽID

KOBARID, prostori Društva 
upokojencev

PODBRDO–ČRNA PRST

POREČJA REKE SOČE V SOČI

LOG POD MANG., Motel Encijan

VIA ITALIANA

ROBIDIŠČE

PONIKVE

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

TRDNJAVA KLUŽE

KOBARID–DREŽNIŠKE RAVNE

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

ŠALEŠKA PLANINSKA POT

BOVEC

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

SVINJAK

KOBARID, osrednji trg

KOBARID, osrednji trg

TOLMIN, učilnica PRC

KOBARID

OKOLICA BOVCA

TOLMIN

KOBARID, Kulturni dom

PO DOGOVORU NA PRVEM 
SREČANJU

BANJŠICE

TOLMIN, Posoški razvojni center

POLJUBINJSKO POLJE, hale
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