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… najprej in predvsem sami s sabo, 
ker vsak EPIcenter bere na lastno 
odgovornost. V našem uredništvu se 
namreč zavedamo, da – tako kot dru-
gi mediji – ne moremo biti všeč čisto 
vsem, zato – tako kot drugi mediji 
– nikogar, ampak res nikogar ne sili-
mo k spremljanju naših vsebin.

Malo za šalo, malo zares. Dovolite, 
spoštovani bralci in cenjene bralke, 
da vam najprej zaželim srečno, uspe-
šno in ustvarjalno leto, čeprav je po-
lovica januarja že za nami. Upam, da 
ste že kar malo predolge praznike 
kar najbolje izkoristili in jih prežive-
li v družbi tistih, ki jih imate najraje. 
Sicer pa je bilo v uredništvu EPIcen-
tra konec decembra spet pestro, ker 
smo pripravljali prvo številko X. le-
tnika, ki je pred vami. Ja, EPI letos 
izhaja že deseto leto, Posoški razvoj-
ni center (PRC) pa bo junija upihnil 
deset svečk. Ob tej priložnosti je za-
to ne glede na protislovne komentar-
je, ki jih lahko slišimo okoli sebe, 
vsekakor treba stisniti roko predvsem 
tistim, ki so pred desetletjem priso-
stvovali postavitvi PRC-ja na noge – 
nekateri pa pod njegovo streho (če-
prav je v tem obdobju zamenjala 
lokacijo) vztrajajo celo že vse od za-
četka. Ocene uspešnosti bom seveda 
prepustila za to pristojnim, z gotovo-
stjo pa lahko trdim, da je PRC v Po-
sočje prinesel precej novega, česar 
brez našega zavoda ne bi bilo. Neka-
tere moti, ker govorimo o projektih. 
Lepo vas prosim, ali dandanes sploh 
še obstajajo podjetja, društva, orga-
nizacije, institucije ipd., ki ne bi de-
narja za svoje delovanje pridobivali s 
prijavljanjem svojih projektov na raz-
lične razpise? Ne, ker drugače skoraj 
ne gre. In kot nas radi poučijo bolj 
izkušeni: “Denar je, samo pobrati ga 

je treba znati. Ker če ga ne boste vi, 

ga bo kdo drug.” Zato močno dvo-
mim, da bi, če bi na primer ukinili 
EPIcenter ali pa se ne lotili kakšnega 
drugega projekta, kdo od zaposlenih 
v Sloveniji plačal manj davkov. Sicer 
pa sem se o financiranju našega gla-
sila enkrat že razpisala, zato se sedaj 
ne bi ponavljala. Kakor koli, če nje-
govo izhajanje poleg Službe Vlade 
RS za lokalno samoupravo in regi-
onalni razvoj podprejo tudi tri poso-
ške občine, je to zato, ker se s tem 
strinjajo člani in članice vseh treh 
občinskih svetov, ki jih vsaka štiri 
leta kot svoje predstavnike volimo 
mi.  

In veste, kaj je pri EPIcentru naj-
bolj zanimivo? Medtem ko ga neka-
teri cenite ravno zato, ker prostor v 
njem najdejo tudi teme, ki regional-
nih in nacionalnih medijev ne zani-
majo, so drugi iz istega razloga ogor-
čeni. Pozabljajo namreč, da ne sodi-
mo k dnevnemu tisku kot Delo, 
Dnevnik, Večer ali Primorske novice, 
temveč smo zgolj lokalno glasilo, ki 
pokriva Zgornje Posočje. Če sem sa-
ma vesela vedno večjega števila vaših 
prispevkov, pa se nekateri nad našim 
sodelovanjem zgražajo, češ da glasi-
la (ja, glasila, ne pa enega od osre-
dnjih slovenskih dnevnikov z dolgo-
letno tradicijo) ne pišemo samo no-
vinarji. Kot da novinarji v Sloveniji 
po končani fakulteti kljub neštetim 
tiskanim medijem, radijskim in tele-
vizijskim postajam ne najdemo redne 
zaposlitve ravno zato, ker naše delo 
opravljajo mnogi drugi. In potem si 
PRC mene kot novinarko z le nekaj-
letnimi izkušnjami drzne za določen 
čas za štiriurni delavnik zaposliti kot 
vršilko dolžnosti glavne in odgovorne 
urednice svojega glasila namesto 
prejšnje urednice, ki je trenutno na 
porodniškem dopustu! To je za ne-

katere očitno nezaslišano, čeprav v 
isti sapi na vse pretege hvalijo regio-
nalni dnevnik Primorske novice, s 
katerim kot samostojna novinarka 
tudi sodelujem in ki ima celo prilju-
bljeno rubriko Bralci poročajo. Mi-
slim, da mi ni treba posebej pojasnje-
vati, kdo jo piše. Tako da, dragi mo-
ji in drage moje, ne ozirajte se na 
pikre opazke, ampak bodite še naprej 
tako pogumni in pomagajte ustvarja-
ti EPIcenter.  

No, upam, da so tisti, ki jim branje 
EPIcentra povzroča prebavne motnje, 
ta sveženj odložili že po koncu prve-
ga odstavka. Če se še kdo od njih 
trudi, ga lepo prosim, da ne ogroža 
več svojega zdravja, ampak poštarja 
prijazno prosi, da našega glasila v 
korist vseh ne dostavlja več na nje-
gov naslov. Vsem ostalim pa želim 
še naprej prijetno pisanje in branje, 
kajti EPIcenter je od vedno namenjen 
prav vam. Ustvarjalci glasila pa gre-
mo sedaj končno lahko spet “nič 
delat”, da bo sama od sebe nastala 
prihodnja številka in jo bodo nega-
tivno nastrojeni vseznalci lahko raz-
trgali ... ☺
Špela Kranjc
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Izzivi pode`elja (1): 
Pridelano in prodano doma

Koledar prireditev

REGIJSKA [TIPENDIJSKA SHEMA

“Z zaključkom projekta smo po eni 
strani lahko zelo zadovoljni, saj smo 
število štipendistov v primerjavi z 
lanskim šolskim/študijskim letom 
dvakrat povečali, po drugi strani pa 
moram poudariti, da bi bilo to števi-
lo lahko še bistveno večje, če bi 
Sklad projekt zastavil pravočasno 
in nam zagotovil več sredstev. Tudi v 
času, ko smo prve štipendije že iz-
plačali, se še vedno ukvarjamo s 
pripravo prvega poročila Skladu, 
saj navodila za izvajanje tega pro-
jekta še niso dorečena. Zato lahko 
prva nakazila z njihove strani za šti-
pendije in tudi za naše delovanje 
pričakujemo v prvih mesecih leto-
šnjega leta. Če vsi odgovorni za pro-
jekte na državnem nivoju ne bodo 
strnili vrst in se uskladili ter znali in 
hoteli prisluhniti nam, ki delamo po 
regijah, nikakor ne moremo upati, 
da bo problemov v prihodnjih letih 
manj,” pojasnjuje vodja projekta 
na PRC mag. Almira Pirih.
Kar 85 odstotkov podeljenih šti-
pendij je namenjenih deficitarnim 

poklicem (strojništvo, elektro-
tehnika, gradbeništvo), štipendi-
je pa bo prejemalo 86 dijakov in 
74 študentov. Letos je zanje na-
menjenih skupno približno 
390.500 evrov. Sklad bo zanje 
namenil dobrih 184.000 evrov, 
občine nekaj manj kot 20.000 
evrov, 29 delodajalcev pa nekaj 
več kot 186.000 evrov.
Zanimanja za deficitarne pokli-
ce, kot so zidar, mizar, oblikova-
lec kovin in kuhar, praktično ni, 
poudarjanje pomena izobraževa-
nja na teh področjih pa očitno 
ne zadostuje. Delodajalci v Go-
riški statistični regiji so namreč 
v javnem pozivu izrazili potrebe 
po kar 500 štipendijah, kljub po-
manjkanju tovrstnega kadra pa 
se poslabšane gospodarske raz-
mere poznajo tudi pri štipendi-
ranju, saj nekatera podjetja no-
vih štipendistov niso izbrala, od-
povedala pa so celo nekaj štipen-
dij dosedanjim štipendistom.
Jerneja Kos

Utrinki

ZA MLADE BREZ STATUSA IN 
ZAPOSLITVE
Tolmin –Na Posoškem razvojnem 
centru (PRC) smo 24. 11. ponovno 
začeli z izvajanjem javno veljavnega 
izobraževalnega programa Projektno 
učenje mladih (PUM). V program, 
ki ga delno financira Evropski soci-
alni sklad, se lahko kadarkoli med 
letom vključijo vsi, ki so stari od 15 
do 25 let in so iz različnih razlogov 
opustili šolanje ter ostali brez statusa 
in zaposlitve. Dva glavna cilja, ki ju 
udeleženci v programu zasledujejo, 
sta ponovna vključitev v izobraževal-
ni proces ali pridobitev zaposlitve. 
Delo poteka tako individualno kot v 
okviru skupinskih projektov. Na indi-
vidualni ravni je usmerjeno v uresni-

čevanje posameznikovih ciljev, ki za-
jemajo področje izobraževanja ali 
vključevanje na trg delovne sile. Sku-
pinsko delo temelji na metodi pro-
jektnega učenja, kjer se posame-
znik nauči skupinskega dela in pre-
vzemanja odgovornosti za opravlja-
nje nalog, poleg tega pa skozi različ-
ne projekte odkriva svoje interese. 

Vsak, ki pride na PUM, ima za seboj 
svojo zgodbo. Nemalokrat je zaradi 
zgoraj omenjenih dejavnikov odri-
njen na rob družbe, s čimer se nje-
gove možnosti za uspešnejšo vklju-
čitev vanjo še zmanjšajo, zato je ne-
zanemarljiv dejavnik projektnega de-
la tudi pomoč pri socialnem vključe-
vanju. Druženje in dejavno vstopanje 
posameznika v okolje je sestavni del 

vzgojno-izobraževalnega procesa.

V mesecu in pol, odkar smo na 
PUM-u ponovno odprli vrata, so se 
nam pridružili že prvi udeleženci. 
Običajno začenjamo dan z animacij-
sko igro, katere namen je prebuditi 
naše možgane, potem pa se zapo-
slimo z različnimi dejavnostmi. Pred-
božičnemu času ustrezno smo se 
lotili izdelovanja voščilnic in drugih 
novoletnih okraskov, ki smo jih po-
darjali na lokalni tržnici. Z veseljem 
lahko povemo, da je bila naša stojni-
ca, na kateri so bili razstavljeni vsi iz-
delki s PUM-a, zelo dobro obiskana. 
O nas se lahko pozanimate na sple-
tu ali pa nas kar obiščete v prostorih 
PRC, Ulica padlih borcev 1c, Tolmin.
Nika Kikelj, mentorica PUM

Posoški razvojni center (PRC) je 
sredi novembra nakazal štipen-
dije 160 štipendistom v sklopu 
projekta Regijska štipendijska 
shema. Kljub velikemu številu 
štipendij na PRC, ki opravlja 
vlogo štipenditorja za Goriško 
statistično regijo, niso povsem 
zadovoljni. Štipendije namreč 
poleg delodajalcev, ki so svoje 
potrebe po kadrih prijavili v 
spomladi objavljenem javnem 
pozivu za vstop v štipendijsko 
shemo, in devetih občin sofi-
nancira Javni sklad RS za razvoj 

kadrov in štipendije (Sklad), ki 
sredstva za ta namen pridobi 
tako s strani države kot tudi s 
strani Evropske unije, natančne-
je Evropskega socialnega sklada. 
Zataknilo se je prav pri Skladu, 
na katerega letijo kritike iz celo-
tne Slovenije, saj denarja za šti-
pendije po mnenju regionalnih 
razvojnih agencij ni pravilno 
razporedil po letih, zato imajo 
te težave. 

EPIcenter, letnik X, {t. 1, 2009
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Usposabljanje za življenjsko uspešnost 

IZZIV ZA LOKALNO PREBIVALSTVO 
Posoški razvojni center bo v marcu pričel z izvajanjem drugega programa Izzivi podeželja. 
Prvi program Pridelano in prodano doma, ki ga še izvajamo, je v svoj krog pritegnil ljudi, 
ki se zavedajo pomena zdrave, doma pridelane hrane in vedo, da povpraševanje po to-
vrstnih pridelkih iz leta v leto narašča. Drugi program bo tematsko vezan na zdravilna 
zelišča. Prav tako je namenjen prebivalcem s podeželja, ki bi radi poglobili in pridobili 
nova znanja. S pridobljenimi spretnostmi bodo lažje prepoznali in ocenili lastne možno-
sti, ki jim jih podeželsko okolje nudi za izboljšanje njihovega ekonomskega in socialnega 
položaja. 

Trajanje programa: 120 šolskih ur (vključen tudi ogled dobre prakse)
Predviden začetek programa: marec 2009
Za dodatne informacije in prijave pokličite Cvetko Kavčič ali Patricijo Rejec na tel. št. 
05/38-41-500.

Program je za udeležence brezplačen, delno ga financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada.

TO^KA VSE@IVLJENJSKEGA U^ENJA
Kratica TVŽU vas pripelje do brezplačnega samostojnega učenja, učnih gradiv in virov, 
v pomoč pa vam je tudi mentor.
Učite se lahko tuje jezike (angleščino, italijanščino, nemščino, španščino in francoščino) 
in računalništvo, lahko pa samo brskate po spletu. Na spletnem portalu najdete tudi 
povezave na učne vsebine, kot so matematika, gradiva za osnovno šolo, slovenščina, 
angleščina, osnove elektrotehnike, statistika in obrestni račun, prijava na delovno mesto, 
življenjepis v angleščini, podjetniško učenje ...
Obiščete nas lahko v Tolminu ob torkih in četrtkih med 8.00 in 14.30 ter ob sredah med 
16.00 in 18.30. V Bovcu sta potrebna predhodna najava in dogovor. Rezervirajte si svojo 
učno mesto že danes in pokličite Patricijo Rejec na 05/38-41-500 za uvodni razgovor.

Zbrala in pripravila: Patricija Rejec

PRC-jeva oglasna deska

JEZIKOVNO 
IZOBRA@EVANJE ZA 
USPE[NO 
KOMUNIKACIJO
Ker v drugi polovici januarja po-

novno začenjamo z jezikovnimi 

tečaji, zbiramo prijave za:
• 50-urne začetne tečaje angleške-

ga, nemškega in italijanskega 

jezika;
• 40-urne nadaljevalne tečaje an-

gleškega, nemškega in italijan-

skega jezika;
• 40-urna tečaja poslovne nemšči-

 ne in angleščine.

Cena posameznega 50-urnega te-

čaja je 190 evrov, cena 40-urnega 

tečaja je 155 evrov, cena poslovne-

ga tečaja pa 165 evrov.

Če potrebujete tovrstna znanja, se 

obrnite na Posoški razvojni center, 

Ulica padlih borcev 1b, Tolmin. 

Prijave zbira Patricija Rejec na tel. 

št. 05/38-41-500.

Utrinki

[TUDIJSKI KRO@EK ZA (V) 
VSAK DOM
Tolmin – Privoščimo si (naj mi filo-
zofi odpustijo ta greh) za trenutek 
pomisliti, da bi Kant, če bi opustil fi-
lozofske vode in se podal na pot no-
tranjega oblikovanja, namesto latin-
skega poziva razsvetljenskim duši-
cam “Sapere aude”, ki ga lahko 
prevedemo z “Drzni si misliti”, upo-
rabil raje “Drzni si oblikovati”. Prav 
to bi namreč lahko bil moto študij-
skega krožka Moja bivalna enota je 
moj sanjski kotiček, katerega ude-
leženci prav v teh dneh zaključujejo 
s svojim ustvarjalnim delom.
Študijski krožek pod strokovnim 
vodstvom arhitektke Maje E. Kri-
stan, ki se tudi poklicno ukvarja z 
arhitekturnim projektiranjem in sve-

tovanjem, se je pričel že lani okto-
bra. Njegov namen je bil ponuditi 
praktična znanja in napotke udele-
žencem, ki bi si želeli in drznili vsaj 
enkrat v življenju izbrani prostor v hi-
ši – pa naj bo to spalnica, kuhinja, 
kopalnica ali kak drug kotiček – obli-
kovati po svojih željah. Odziv je bil 
resnično presenetljiv, saj se je h 
krožku prijavilo več kandidatov, kot 
je bilo vseh razpisanih mest, očitno 
pa tovrstna tematika nagovarja pred-
vsem ženske, saj so prav one (od 
srednješolskih deklet do upokojenih 
gospa) zasedle vsa mesta. 

Udeleženke krožka so poprijele za 
delo in skozi srečanja prišle do 
končnega izdelka, tj. načrta za nji-
hov sanjski kotiček, ki čaka samo še 
na uresničitev. Ker študijski krožek 

UDELEŽENKE ŠTUDIJSKEGA KROŽKA Moja bivalna enota je moj sanjski kotiček bodo svoje 
hiše in stanovanja oblikovale po svojih željah.

EPIcenter, letnik X, {t. 1, 2009
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Študijski krožek

100 UR ASTRONOMIJE
Se želite sprehoditi po nočnem nebu? Želite pogledati skozi teleskop 
in videti to, kar je videl Galileo pred 400 leti? Želite obiskati čisto 
pravi observatorij?
Zadnji teden v januarju bomo pričeli s študijskim krožkom 100 ur 
astronomije. Skupina navdušencev bo pod strokovnim vodstvom od-
krivala vesolje in pripravljala javna astronomska opazovanja. 
Pridruži se nam v mednarodnem projektu Vesolje je nad tabo. Odkrij 
ga! Za program kliknite na našo spletno stran www.pososki-rc.si, za 
dodatne informacije in prijave pa pokličite Patricijo Rejec na tel. št 
05/38 41 506.

Delavnice so za udeležence brezplačne, saj jih v okviru Razpisa za izobraževanje 
odraslih sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport RS.

OBNOVITVENO-NADALJEVALNI TE^AJ 
NEM[KEGA JEZIKA 
Za vse, ki ste se že udeležili začetnega tečaja nemškega jezika, vendar bi 
morali snov še na kratko ponoviti, v drugi polovici januarja organiziramo 
obnovitveno-nadaljevalni tečaj nemškega jezika. Prvi del (obnovitveni) 
bo trajal 10 ur, drugi del (nadaljevalni) pa 30 ur. Podrobnejši seznam 
vsebin, ki ju bo tečaj zajemal, najdete na spletni strani www.pososki-rc.si.
Cena 40-urnega tečaja, ki ga bo vodila Andreja Feltrin, je 155 evrov. 
Prijave zbira Patricija Rejec na tel. št. 05/38-41-506.

TEMELJNA RA^UNALNI[KA 
ZNANJA
Na Posoškem razvojnem centru zbiramo prijave 

za:
• 30-urni začetni računalniški tečaj (brez predzna-

 nja);
• 30-urni obnovitveno-nadaljevalni računalniški te-

 čaj;
• 16-urni začetni in obnovitveni tečaj Delo s pre-

 glednicami – Excel.

Cena posameznega 30-urnega tečaja je 145 evrov, 

cena 16-urnega tečaja pa 96 evrov.

Obenem že zbiramo prijave za brezplačne raču-

nalniške tečaje za starejše od 65 let. Tečaji bodo 

potekali v treh skupinah, in sicer marca in jeseni 

v Tolminu ter jeseni tudi v Bovcu, če se bo nanj 

prijavilo 12 oseb. 

Za dodatne informacije o vsebini in za prijave po-

kličite na 05/38-41-500 (Cvetka Kavčič ali Patricija 

Rejec). 

Računalniški tečaji za starejše od 65 let so za udeležence 

brezplačni, saj jih delno financira Evropska unija, in sicer 

iz Evropskega socialnega sklada.

Zbrala in pripravila: Patricija Rejec

Utrinki

predvideva aktivno udeležbo vseh, 
je morala vsaka kar konkretno popri-
jeti za delo in se pripraviti, da bo iz-
polnila vse naloge, potrebne za iz-
delavo končnega načrta – od pripra-
ve tlorisa bivalne enote do študije 
posameznih elementov, kot so pohi-
štvo, svetila, barve ipd., ki naj bi 
vdahnili dušo njihovemu sanjskemu 
kotičku. Ob prijetnem druženju so 
tako udeleženke lahko spoznale 
osnove arhitekturnega projektiranja, 
se naučile improviziranja, kjer je to 
potrebno, in – kar je najbolj po-
membno – poskušale oblikovati pro-
stor po lastnih željah, čeprav je bilo 
med delom treba pristati tudi na 
marsikateri kompromis. Toda drznile 
so si!
Besedilo in foto: Marko Leban

MLADI O REGIONALIZMU
Tolmin – Mednarodno mladinsko iz-
menjavo na temo regionalizem v 
Evropi, ki je od 23. do 30. novem-
bra gostovala v Tolminu, je pripravila 
Zveza tolminskih mladinskih 
društev (ZTMD). Ta se je prijavila na 
program Mladi v akciji, ki ga v Slo-
veniji izvaja nacionalna agencija 
MOVIT NA mladina. V programu, 
ki nudi podporo za evropske in med-
narodne mladinske projekte za 
spodbujanje mladinskega dela in 
neformalnega učenja, lahko sodelu-
jejo mladi od 13. do 30. leta staro-
sti.

Srečanja se je udeležilo 26 mladih 
iz različnih evropskih držav, da bi si 
izmenjali informacije o regionalizmu. 

PRVE MEDNARODNE MLADINSKE IZMENJAVE V TOLMINU se je udeležilo 26 mladih iz raz-
ličnih evropskih držav, ki so razpravljali o regionalizmu. Foto: Melita Skočir
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( 6 )[tipendiranje mladih v Zgornjem Poso~ju

Sedma generacija {tipendistov
Poso{ki razvojni center je v letu 2008 `e sedmi~ podelil {tipendije v okviru Programa spodbujanja 
razvoja v Poso~ju 2007–2013 oziroma So~a 2013 (Instrument 1 znotraj Ukrepa 3)  in Izvedbenega 
programa razvojne pomo~i ob~inam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2008. 

Smer izobraževanja Št. štipendij

gozdar 1

lesarski tehnik 1

strojni tehnik 9

gostinski tehnik 1

tehnik mehatronike 1

gimnazijski maturant 1

bohemistika in polonistika 1

dentalna medicina 1

ekonomija 3

elektrotehnika 15

gospodarski inženiring 1

gradbeništvo 1

SKUPAJ

Omenjeni sedemletni razvojni program za
 razliko od predhodnega na področju instru-
menta štipendiranje dopušča, da se štipen-

dije podeljujejo ne le študentom visokošolskih in 
univerzitetnih študijskih programov in smeri, tem-
več tudi študentom na ravni višješolskega študija 
in srednješolcem, ki se izobražujejo za deficitarne 
poklice. V letu 2008 je bil projekt že drugič izve-
den tako, da je Posoški razvojni center (PRC) spo-
mladi objavil javni poziv delodajalcem za vstop v 
štipendijsko shemo za šolsko/študijsko leto 
2008/09, sredi avgusta pa še javni razpis za sre-
dnješolce in študente. 

Pregled potreb delodajalcev je pokazal, da ti 
skupno povprašujejo po 46 štipendistih, od tega 
po 42 štipendistih, ki se šolajo za deficitarne po-
klice. Obenem se je pokazalo, da je osem prijavlje-
nih štipendij namenjenih pridobitvi srednješolske 
izobrazbe (IV. stopnja), prav toliko pridobitvi sre-
dnješolske izobrazbe (V. stopnja), nobena štipen-
dija ni bila namenjena pridobitvi višješolske izo-
brazbe, 30 štipendij pa je bilo namenjenih prido-
bitvi visokošolske oziroma univerzitetne izobraz-
be. 

Na javni razpis za štipendiranje za šolsko/štu-
dijsko leto 2008/09 je v predpisanem roku prispe-
lo 14 vlog srednješolcev in 35 vlog študentov. Iz-
med teh je bilo na osnovi Pravilnika o štipendira-
nju, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

javnih razpisih med letoma 2002 in 2006, 19 pa na 
javnem razpisu leta 2007. V šolskem/študijskem 
letu 2008/09 bo štipendijo tako skupno prejemalo 
73 štipendistov, med štipendijami pa je 10 samo-
stojnih in 63 kombiniranih. Sedmim štipendistom 
iz prejšnjih let, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis 
v naslednji letnik, smo izdali sklep o mirovanju 
štipendije, z dvema pa pogodbo o štipendiranju 
prekinili. 
Sandra Kemperle

Utrinki

Udeleženci iz Španije, Francije, Nemčije, Velike 
Britanije, Belgije, Belorusije, s Poljske in z Nizo-
zemske že imajo nekaj praktičnih izkušenj s tega 
področja, saj se denimo francoska skupina ni 
predstavila kot predstavnica Francije ampak kot 
predstavnica Bretanije, torej regije, iz katere pri-
haja. Državo gostiteljico, v kateri je oblikovanje re-
gij aktualna tema, smo na čelu s koordinatorko 
projekta Mašo Klavora zastopali še Melita Sko-
čir, Luka Rejec, Peter Dakskobler in Vesna 
Perdih. Čez dan so v Domu Soča potekale dis-
kusije o regionalnih konfliktih v Evropi, o oblikova-
nju nacionalne, regionalne in lokalne identitete, o 
tem, kako spodbujati kompetentnost regij ter slo-
žnost med lokalnim, regionalnim in državnim ra-
zvojem ipd. Obiskal nas je tudi član evropskega 

parlamenta iz Španije Mikel Irujo, ki je predstavil 
vlogo regij v Evropi in izzive, s katerimi se te soo-
čajo. Neformalno druženje in izmenjava mnenj sta 
v večernem času potekala v Centru MinK, kjer 
so se posamezne skupine predstavile, si ogledale 
film o Triglavskem narodnem parku ter se tudi dru-
gače zabavale.

Izmenjava je bila za vse sodelujoče prijeten in po-
učen dogodek, za gostitelje pa tudi zanimiv izziv. 
Ob tem velja omeniti, da so bili mladi tujci navdu-
šeni nad tukajšnjo naravo, še posebej Sotočjem 
in Kozlovim robom, ki smo ju skupaj obiskali, 
hkrati pa so bili nekoliko razočarani, saj jim natr-
pan urnik česa več ni omogočal. So pa zato 
obljubili, da se bodo v Tolmin še vrnili.
Vesna Perdih

Smer izobraževanja Št. štipendij

kemijske tehnologije, kemija 3

komunikologija 1

likovna umetnost 1

mehatronika 1

multimedijske komunikacije 1

računalništvo in informatika 2

strojništvo 21

turizem 1

uprava 1

varstvo pri delu in požarno varstvo 2

varstvoslovje 1

vodarstvo in komunalno inženirstvo 2

73

NAJVEČ ŠTIPENDISTOV se izobražuje na Fakulteti za strojništvo, sledita pa Fakulteta za elektrotehniko in TŠC Nova Gorica, 
Srednja strojna in prometna šola.

pravilnika o štipendiranju in Javnega razpisa za 
štipendiranje v sklopu izvedbenega programa Soča 
2008 (za šolsko/študijsko leto 2008/09) na novo 
izbranih 20 štipendistov, in sicer šest dijakov in 14 
študentov. Vsi imajo zagotovljeno 50-odstotno so-
financiranje štipendij delodajalcev (gre torej za t. i. 
kombinirane štipendije), ki jih bodo po končanem 
šolanju zaposlili. 

Nadaljuje se tudi štipendiranje 53 štipendistov 
iz prejšnjih let. Od teh jih je bilo 34 izbranih na 

OSMA EKSPLOZIJA INFORMACIJ
Tolmin – Klub tolminskih študentov (KTŠ) in 
Gimnazija Tolmin sta 13. decembra že osmič 
organizirala Dijaško infobombo, prireditev infor-
mativnega značaja, ki je namenjena dijakom tre-
tjega in četrtega letnika in s katero jim želimo olaj-
šati odločitev za nadaljnje šolanje.
Glavni koordinatorici sta bili svetovalna delavka 
Barbara Gruntar in Aleksandra Sokolova, dija-
kinja in predstavnica Dijaške skupnosti Gimnazije 
Tolmin v KTŠ, ki je uskladila sodelovanje vseh štu-
dentov na prireditvi. Dijaško infobombo je s poz-
dravnim govorom začel ravnatelj Gimnazije Tolmin 
Bojan Tuta, nato pa sta dijakom spregovorili še 
predsednica KTŠ Tjaša Bizjak in svetovalka Štu-
dentske svetovalnice Študentske organizacije 
Univerze v Ljubljani Veronika Ručna. Ta je dijake 
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( 7 )So~a podjetnik

Prilo`nost za javno-zasebno partnerstvo
Dializni center v Kobaridu naj bi po desetletju premagovanja birokratskih ovir in zbiranju finan~nih 
sredstev kmalu za`ivel. Ledvi~nim bolnikom iz Poso~ja – njihovo {tevilo se giblje med 10 in 16 – bo 
tako prihranjena dolga vo`nja po dolini do bolni{nice v [empetru pri Gorici.

Odprtje dializnega centra se je
 napovedovalo za konec leta
2008, vendar do realizacije še 

ni prišlo. Lastnika stavbe, kjer bo 
center deloval, Medicus partner in 
družba Zalet, gradbenih del še nista 
zaključila. Program dialize bo sicer 
izvajal zasebni neprofitni Zavod Apo-
lon Kobarid, ki bo imel prostore v 
najemu. O centru smo se pogovarja-
li z njegovim direktorjem in tudi 
predsednikom Društva ledvičnih bol-
nikov Posočja Božidarjem Kanal-
cem.

Kako je sploh prišlo do ideje, da se 
v Posočju zgradi dializni center?

Pred okoli desetimi leti, ko sem 
sam postal ledvični bolnik, sem si 
rekel, da je potrebno nekaj narediti 
na tem področju, saj se tukajšnji pre-
bivalci vozimo na dializo zelo daleč. 
Po Evropi in tudi drugje po svetu so 
dializni centri nekje na 25 kilome-
trov. Tako sem se skupaj z ostalimi 
dogovoril in leta 1999 smo ustanovi-
li Društvo ledvičnih bolnikov Poso-
čja.

Lahko rečemo, da je bila ustanovi-
tev društva primarno vaša pobuda?

fitni zavod. Tako samo ustanovili 
zavod Apolon in začeli trnovo pot za 
pridobitev koncesij. Borili smo se s 
podporo lokalne skupnosti. Povedati 
moram, da so nas podpirale vse tri 
občine – Bovec, Kobarid in Tolmin.

Tudi finančno?
Tudi finančno. Prispevale so za 

nabavo opreme. 

Kaj je bila največja ovira na poti do 
koncesij?

Največja ovira je bila bolnišnica 
Šempeter, to moram povedati. Mi, 
zavod Apolon, smo bili pri njih več-
krat na razgovorih. Predlagali smo, 
da bi bolnišnica odprla v Kobaridu 
dislocirani oddelek. Sprva je bila bol-
nišnica za, potem pa je prišlo kar čez 
noč do spremembe in so bili proti.

S kakšnim argumentom?
Argument je bil ta, da to ne bi bi-

lo rentabilno in da imajo pacienti 
zagotovljeno oskrbo v bolnišnici. Ko 
smo omenili možnost dialize za tu-
riste, so dejali, naj pripeljemo turista 
iz Bovca v Šempeter, saj so jim tam 
na voljo. Ampak turist se ne bo vozil 
v Šempeter … Zato smo jim poveda-
li, da bomo sami nadaljevali pot, kot 

ČEPRAV JE BILO ODPRTJE DIALIZNEGA CENTRA V KOBARIDU sprva napovedano za lanski 
oktober, center še vedno ni zaživel. Upajo, da se bodo lahko vselili spomladi. Foto: Jerneja Kos

Bila je moja pobuda, pomagali pa 
so nam tudi zdravnik Marijan Lazar 
in lokalne skupnosti. Okoli pol leta 
po ustanovitvi društva smo se pri-
ključili Zvezi društev ledvičnih bol-
nikov Slovenije, tako da delujemo 
pod okriljem zveze. Ko smo ustano-

vili društvo, smo videli, da sámo 
društvo dializnega centra ne bo mo-
glo realizirati, potrebne so bile kon-
cesije, tako za internistiko oziroma 
nefrologijo kot za dializo. Potem smo 
razmišljali, kako naprej, in prišli do 
ideje, da bi ustanovili zasebni nepro-

Utrinki

NA TOLMINSKI GIMNAZIJI se trudijo v svoje 
klopi privabiti čim več učencev iz posoških 
osnovnih šol, pa tudi širše. Dan odprtih vrat je 
bil zato skoraj obvezen. Foto: Radovan Lipu-
šček

opozorila na študentsko problemati-
ko (vpis, pogoji za pridobitev in 
ohranitev statusa študenta, bivanje v 
študentskih domovih in subvencije 
za bivanje pri zasebnikih, študent-
ska prehrana in boni, zdravstvena 
oskrba študentov, študentje s statu-
som posebnih potreb, štipendira-
nje). Po skupnem uvodnem delu so 
se dijaki udeležili predstavitev študi-
jev. Pri tem je sodelovalo 42 študen-
tov, ki so predstavili skupno 46 štu-
dijskih smeri in programov. Dijaki so 
aktivno sodelovali in tako spoznavali 
značilnosti posameznih programov. 
Tudi letošnja prireditev je bila uspe-
šna, zato smo prepričani, da tudi v 
naslednjih letih ne bo izostala. 

Že pred Dijaško infobombo pa so 4. 
decembra na tolminski gimnaziji pri-
pravili Dan odprtih vrat, ki je bil na-
menjen učencem zaključnih razre-
dov osnovnih šol Bovec, Kobarid, 
Tolmin, Most na Soči, Podbrdo, Ka-
nal in Deskle. Program prireditve sta 
pripravila Dijaška skupnost Gimna-
zije Tolmin in Gledališka skupina 
Zvonko pod vodstvom mentoric Si-
mone Saksida in Milice Rutar.
Gimnazija Tolmin
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BOŽIDAR KANALEC, ki je tudi predsednik 
Društva ledvičnih bolnikov Posočja, si že 
celo desetletje prizadeva za izboljšanje kako-
vosti življenja ledvičnih bolnikov na tem ob-
močju. Morda pa bo cilj spomladi le dosežen. 
Foto: Jerneja Kos

So~a podjetnik

jo pač bomo, in bomo poskušali pri-
dobiti koncesije. In potem smo, tudi 
z lobiranjem, nekje v štirih letih pri-
šli do koncesije.

Ampak dializni center še vedno ne 
obratuje.

Tako je, še ne obratuje.

Napovedovalo se je otvoritev že v 
letu 2008, vendar …

... vendar ni prišlo do realizacije. 
Čakamo, da solastnika stavbe stavbo 
dokončata. Ker je prihajalo do raznih 
govoric, moram poudariti, da mi kot 
društvo z dobrodelnimi koncerti ni-
smo zbirali denarja za stavbo. Denar 
je bil namenjen za opremo, stavbo 
morajo dokončati lastniki.

Kdaj lahko pričakujemo delovanje 
centra, vsaj okvirno?

Obljubljali so, da bo v letu 2008, 
ampak to je tako kot vsaka stvar v 
naši državi, kjer se 1.001 stvar zaple-
te in zatakne. Bil sem prepričan, da 
bo do realizacije prišlo oktobra. Dela 
v stavbi še niso končana, pričakuje-
mo pa, da bosta soinvestitorja to čim 
prej opravila in da se bomo vselili 
spomladi. Jaz bi seveda rad, da bi se 
lahko vselili že danes …

Kje ste dobili finančna sredstva za 
opremo, kdo vse vam je pomagal?

Pri financah je veliko naredilo 
sámo društvo s tem, ko je začelo z 
organizacijo dobrodelnih koncertov. 
Moram povedati, da so nam bili me-
diji zelo naklonjeni. Tudi oni so pri-
pomogli k temu, da smo šli z glasom 

v svet. Zbrali smo okoli 115.000 ev-
rov, so pa podatki o zneskih in daro-
valcih vedno na naši spletni strani, 
tako da je vse transparentno. 

Kaj pa drugi finančni viri?
Drugi viri pa so bile občine in 

sredstva razpisa Soča. Zavod Apolon 

se kot zavod ni mogel prijaviti na 
razpis, zato je ustanovil podjetje Po-
soški zdravstveni center, katerega 
lastnik je.

Na Javnem razpisu za spodbujanje 
začetnih investicij in ustvarjanja 
novih delovnih mest, razvoja mi-
kro, majhnih in srednje velikih 
podjetij ter razvoja turističnih ka-
pacitet na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin v letu 2007 ste 
dobili nekaj več kot 48.000 evrov. 
Čemu je bil namenjen denar?

Za opremo. Z delom denarja, ki 
smo ga sami zbrali do takrat, in z 
denarjem iz razpisa smo opremili 
osem dializnih mest, to vključuje 
stroje, dializne postelje, mizice … In 
seveda, kar je bistveno pri dializi, 
aparat za reverzno osmozo. To je 
aparat za pripravo dializne vode.

Kako ste bili zadovoljni z razpisom, 
ste imeli kakšne težave pri prija-
vljanju? Se vam zdijo taki razpisi 
pozitivni?

Je pozitivno za Posočje, pozdra-
vljam take stvari. Edino, kar nas je 
motilo, je bilo to, da smo morali 
ustanoviti podjetje, kar je imelo za 
posledico dodatne stroške.

Načrtujete še kakšne akcije za zbi-
ranje sredstev? Bo denarja dovolj?

Denarja za določeno opremo bo še 
kar nekaj manjkalo. Zdravstvena 
oprema je zelo draga. Majhen labo-
ratorijski aparat stane tudi 30.000 
evrov. V začetku, če ne bo možno 
drugače, bomo najeli kredit, kljub 

Utrinki

temu, da ga je danes, kot vemo, tež-
ko pridobiti. Če nam bodo še manj-
kala finančna sredstva, bi pa vseeno 
šli v kako akcijo prek društva ali pa 
organizirali dobrodelni koncert. Am-
pak to šele takrat, ko bo center delo-
val. Poudariti moram, da zavod Apo-
lon sicer ni javni zavod, ampak za-
sebni, vendar gre za neprofitni zavod, 
kar pomeni, da si mi ne moremo de-
narja kar razdeliti med sabo, kot ne-
kateri to razumejo. Bilo pa bi prav, 
in to sem že večkrat povedal, da bi 
npr. zavod Apolon in občina oziroma 
občine šle v javno-zasebno partner-
stvo. To bi bila najboljša in transpa-
rentna rešitev.

Koliko bo zaposlenih v dializnem 
centru?

Zaposlenih naj bi bilo štiri ali pet. 
Medicinska sestra z višjo, dve oziro-
ma tri sestre s srednjo izobrazbo in 
zdravnik internist nefrolog. 

Zaposlili naj bi predvsem domači-
ne?

Ja.

Imate kaj težav s pridobivanjem 
kadra?

Prijave smo že dobili in opravili 
razgovore. Glede medicinskih sester 
težav ni, prijav je bilo dovolj, saj se 
jih sedaj precej vozi na delo v Šem-
peter. Kvečjemu bi se lahko pojavil 
kakšen problem pri zdravniku. 
Upam, da se bo tudi to dalo rešiti.

Kaj bo dializni center pomenil led-
vičnim bolnikom?

Predvsem se bo kvaliteta življenja 
tem bolnikom popolnoma izboljšala. 
Zdaj imamo npr. gospoda, ki gre ob 
5. uri zjutraj od doma in pride ob 5. 
uri popoldne domov. To je prav ubi-
jajoče.

Kaj pa pomen centra za turizem?
Kar se tiče samih turističnih dializ, 

moram povedati, da v Sloveniji to ne 
funkcionira ravno najbolje. Hrvaška 
ima to veliko bolje urejeno, ob mor-
ju imajo precej centrov. To bi lahko 
delovalo tudi pri nas. Iz tujine – Nem-
čije, Velike Britanije – so se že zani-
mali, kako je urejeno glede dialize v 
teh naših krajih. Mislim, da bi turi-
stična dializa lahko zaživela.

Bi lahko to tudi tržili?
Predvsem bi center predstavljal 

podporo npr. kampom in hotelom. 
Tako bi se začel bolj razvijati tudi 
zdravstveni turizem, ki pri nas v pri-
merjavi s tujino še ni dovolj razvit.
Pogovor pripravila: Jerneja Kos

GIMNAZIJA IMA DR@AVNO 
PRVAKINJO IZ LOGIKE 
Ljubljana – Šest dijakinj in dijakov 
Gimnazije Tolmin se je 15. novem-
bra udeležilo državnega tekmovanja 
iz logike, na katerem so dosegli 
odlične rezultate. Na predhodnem 
šolskem tekmovanju so se najbolje 
odrezali in tako uvrstili na državno 
tekmovanje Mateja Hrast, Aljaž 
Podobnik, Romina Gerbec, Tjaša 
Lapanja in Jošt Herman – njihova 
mentorica je bila Branka Hrast De-
beljak – ter Matevž Breška, ki se 
je na preizkušnjo pripravljal pod men-
torstvom Erika Vrčona. Na državni 
ravni se je najbolj izkazala dijakinja 
drugega letnika Mateja Hrast, ki je 
bila z 49 osvojenimi točkami 98-od-
stotno uspešna in je najbližjega za-
sledovalca za seboj pustila kar za 
osem točk. Osvojila je prvo mesto in 

naslov državne prvakinje iz logike, njen 
uspeh pa je z doseženim srebrnim 

KROŽEK LOGIKE na delu. Rezultati niso izostali in Gimnazija Tolmin se lahko pohvali z dr-
žavno prvakinjo. Mateja Hrast je na fotografiji tretja z leve. Foto: arhiv gimnazije

priznanjem dopolnil še Aljaž Podobnik. 
ŠK
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Ob~ina Bovec
Ob obletnici plazu je Bov{ko 
obiskal predsednik dr`ave

Pred dobrimi osmimi leti, natanč-
neje 15. in nato 17. novembra leta 
2000, sta se zaradi dolgotrajnih in 
izredno intenzivnih padavin, ki so 
presegle povratno dobo sto let, pod 
Stovžami sprožila dva zemeljska pla-
zova. Blatno-gruščnati tok je 17. no-
vembra okoli polnoči dosegel vas Log 
pod Mangrtom, posledice ene najhuj-
ših naravnih nesreč na slovenskih 
tleh v zadnjih nekaj stoletjih pa so 
bile katastrofalne. Plaz je odnesel 

kakšnih 150 metrov regionalne ceste 
Bovec–Predel, več odsekov ceste na 
Mangrtsko sedlo ter uničil dva mo-

stova in vodno zajetje za HE Log, 
poškodoval je 23 stanovanjskih in 
gospodarskih objektov v zgornjem 

delu vasi ter jih šest uničil, zasul je 
HE Možnica, žal pa je zahteval tudi 
sedem človeških življenj. Neposredna 
in posredna škoda je bila ocenjena 
na 7,6 milijarde takratnih tolarjev. 

Za obnovo vasi je država v obdo-
bju 2000 –2008 namenila dobrih 5,3 
milijona evrov nepovratnega denarja, 
od česar je v okviru popotresne ob-
nove objektov v Posočju 1,2 milijona 
evrov odpadlo na rušenje in nadome-
stne gradnje za 15 stanovanjskih 
objektov in eno nadomestno stano-
vanje v Bovcu, obnova komunalne 

Utrinki

Vse `elje, ki lani se niso izpolnile, 
vse sanje, ki niso sadu obrodile,
v leto{njem naj letu dobijo polet,

naj ~im prej izpolni se njihov obet.

Vo{~imo Vam sre~no in uspe{no 
leto 2009.

@upan Danijel Krivec s sodelavci

OBLETNICE NARAVNIH NESREČ, ki so v zadnjem desetletju prizadele Bovško in Posočje, so bile povod za obisk predsednika države dr. Danila Türka. V nekaj urah si je v spremstvu bovškega 
župana Danijela Krivca in drugih ogledal območje plazu in obnovljene objekte v Logu pod Mangrtom ter potek popotresne obnove v Bovcu.

PODJETJE RINOR MED 
VIDNIMI INOVATORJI
Ljubljana – Na 3. Slovenskem fo-
rumu inovacij, ki je v znamenju 
podnebnih sprememb potekal ko-
nec oktobra v Cankarjevem domu, 
se je predstavilo deset najbolj inova-
tivnih podjetij s svojimi inovacijami, 
30 izbranih inovacij in pet inovacij 
dijakov oziroma študentov. Med sku-
pno 53 inovacijami je bila tudi inova-
cija družinskega podjetja Rinor 
Darko Alojz Berginc s.p. (do pred 
kratkim Mikroplast) s Trnovega ob 
Soči, in sicer purinor komplet za 
kontrolirano praznjenje pur doz.
Komplet nastavka in regulatorja sta 
razvila oče in sin Darko Berginc in 
Boštjan Berginc, omogoča pa po-

poln nadzor tako nad količino kot hi-
trostjo izhajanja pur pene iz njene 
doze, in sicer zgolj s preprostim za-
sukom regulatorja. Marko Berginc, 
ki je v podjetju zadolžen za marke-
ting, privijanje oziroma odvijanje re-
gulatorja primerja z vodovodno pipo, 
pri kateri z zasukom v eno stran ven-
til odpremo, z zasukom v drugo pa 
spet zapremo. Purinor komplet tako 
zagotavlja lažje in bolj natančno delo 
ter manjšo porabo materiala, nasta-
vek pa je univerzalen, saj “omogo-
ča tako montažo pištole (industrij-
ska raba) kot purinor generatorja 
(vsakodnevna raba)”. Manj sestav-
nih delov in večji izkoristek vsebine 
pomeni tudi manjšo obremenitev 
okolja – tako v proizvodnem proce-

su kot pri praktični uporabi – zato si 
je purinor komplet na 3. Sloven-
skem forumu inovacij prislužil tudi 
naziv Podnebju prijazno. 
Kot je še pojasnil Marko Beginc, so 
v podjetju po predstavitvi na omenje-
nem forumu izdelek “še izpopolnili 
s koristnimi detajli, ki med drugim 
omogočajo enostavno nepredušno 
zapiranje cevke, preprečujejo ne-
hoteno iztekanje pur pene in za-
mazanje delovnega okolja ter mo-
žnost nadaljnje uporabe že odprte 
doze tudi več dni po prvotni rabi”.
Špela Kranjc

PURINOR KOMPLET za kontrolirano pra-
znjenje pur doz je razvilo podjetje Rinor 
Darko Alojz Berginc s.p. s Trnovega ob So-
či. Foto: Dragan Arrigler
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infrastrukture v vasi pa je zahtevala 
3,2 milijona evrov. Izvajanje ukrepov 
za odpravo posledic plazu Stovže, s 
katerimi se je stopnja varnosti prebi-
valcev Loga pod Mangrtom bistveno 
povečala, je v istem osemletnem obdo-
bju državni proračun olajšalo za 10,5 
milijona evrov. Za vplivno območje 
plazu so izdelali in decembra 2003 
sprejeli lokacijski načrt, za dokonča-
nje vseh v njem opredeljenih uredi-
tev pa je potrebnih še 13,3 milijona 
evrov. Kot zagotavljajo na Ministr-
stvu za okolje in prostor, pa je “di-
namika izvedbe del neposredno po-
vezana z zagotavljanjem ustreznega 
obsega sredstev v državnem proraču-
nu za posamezno proračunsko leto”.  

Ob lanski osmi obletnici zdrsa pla-
zu Stovže je Log pod Mangrtom 17. 
novembra najprej obiskal takratni 
minister za okolje in prostor Janez 
Podobnik, dan kasneje pa se je na 
Bovškem mudil še predsednik države 
dr. Danilo Türk. Župan Danijel Kri-
vec je predsednika pričakal na Pre-
delu ter mu najprej razkazal plazišče, 
most pri Mlinču v gradnji ter obno-
vljena Log pod Mangrtom in vhod v 
rov Štoln, ki vodi v rabeljski rudnik. 
Po Krivčevih besedah namreč name-
ravata bovška in trbiška občina še 
letos skupaj kandidirati za pridobitev 
evropskega denarja v okviru progra-
ma Interreg, saj želijo rudnik obno-
viti v turistične namene. 

Sledil je sestanek na sedežu bov-
ške občine, ki sta se ga udeležila 
tudi vodja Državne tehnične pisarne 
Stanislav Beguš in direktor ATC Ka-

nin Aleš Uršič in na katerem so Tür-
ku predstavili tako potek popotresne 
obnove kot razvojne projekte občine. 
“Rekel bi, da je bil denar, ki ga je 
država investirala v to dolino, dobro 
naložen. Napredek je lep, veliko je 
obnovljenega, in to skoraj vse uspe-
šno. Seveda so nekatere stvari še za 
dokončati, ne želim pa, da ocena 
prevlada na tej podlagi. Pomembno 
je videti celoto,” je misli strnil pred-
sednik Türk, ki se mu zdi strateška 
usmeritev bovške občine v povezova-
nje turizma in ekologije zelo pomem-
bna in na dolgi rok obetavna. Prepri-
čan je, da je kakovost turističnega 
razvoja na Bovškem zagotovljena, 
zato meni, da ima življenje v teh kra-
jih lepo prihodnost.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

ATC Kanin je dobil novega 
najve~jega lastnika

Bovško podjetje ATC Kanin, ki 
upravlja s smučarskimi progami na 
edinsem slovenskem visokogorskem 
smučišču, je v začetku decembra do-
bilo novega večinskega lastnika. To 
je postalo gradbeno podjetje Euroin-
vest iz Kromberka, ki je vložek v 
višini dva milijona evrov namenilo za 
odkup terjatev in svež kapital ter na 
ta način ATC Kanin tudi dokapitali-
ziralo.

Po stečaju francoske družbe Tran-
smontagne group jeseni 2007 Bovča-
nom ni kazalo ravno najbolje, saj 
zanimanja za odkup četrtinskega de-
leža ni bilo veliko. Tega je zato febru-
arja lani za simboličnih 32.215 evrov 

odkupila bovška občina in postala 
34-odstotni lastnik družbe ATC Ka-
nin. Euroinvest je z vstopom v njeno 
lastniško strukturo postal 38-odstotni 
lastnik, sledita mu novogoriški Hit s 
26 odstotki in Občina Bovec z 19 
odstotki, medtem ko preostanek pri-

prada manjšim delničarjem. 
Kljub vsemu direktor ATC Kanin 

Aleš Uršič ne podcenjuje vložka nek-
danjega francoskega partnerja, ki je 
spodbudil postavitev sedežnice Pre-
vala in ureditev istoimenske proge, 
saj so na italijanski strani z deli za 

LETOŠNJO SMUČARSKO SEZONO so na Kaninu začeli s skoraj 7-metrsko snežno odejo, pa 
tudi z obnovljeno krožno kabinsko žičnico in prvič po letu 1972 obnovljenim 5-kilometrskim 
daljnovodom iz doline, za kar je investitor Elektro Primorska namenil 600.000 evrov. Foto: 
Aleš Šuligoj

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

ZA VARNOST NA POTI V 
[OLO IN DOMOV
Tolmin – Policijska uprava (PU) 
Nova Gorica je v letošnjem šol-
skem letu že šestič zapored razpisa-
la likovni natečaj na temo varnosti 
otrok v cestnem prometu, ki je to-
krat potekal pod geslom Varna pot 
v šolo. Natečaj je bil namenjen 
učencem nižjih razredov severnopri-
morskih osnovnih šol, zaključna pri-
reditev z odprtjem razstave nagraje-
nih likovnih del pa je bila 3. decem-
bra v tolminski knjižnici.

V okviru likovnega natečaja je na PU 
Nova Gorica  prispelo 110 risb tre-
tješolcev, komisija pa je med njimi 
izbrala 29 najboljših likovnih del 26 
mladih ustvarjalcev. Poleg njih so na 
zaključni prireditvi nagradili tudi de-
set prvošolcev iz severnoprimorskih 
osnovnih šol, ki so sodelovali pri po-

barvanki preventivne akcije Varno 
na poti v šolo in domov. 
Kot pojasnjuje tiskovni predstavnik 
PU Nova Gorica Dean Božnik so 
otroci in mladoletniki v cestnem pro-
metu največkrat udeleženi kot pešci, 
potniki v avtobusih, sopotniki v 
osebnih vozilih in kasneje tudi kot 
vozniki koles oziroma koles z motor-
jem. Njihova varnost je v največji 
meri odvisna od ravnanja in vzgoje 
staršev, obnašanje v cestnem pro-
metu pa tudi od njihovega poznava-
nja in spoštovanja prometnih pravil. 
Čeprav so otroci in mladoletniki med 
najranljivejšimi udeleženci v ce-
stnem prometu, direktor PU Nova 
Gorica Alojzij Mohar z veseljem 
ugotavlja, da na območju njihove 
uprave že vrsto let niso zabeležili 
prometne nesreče, v kateri bi se 
otrok ali mladostnik smrtno pone-
srečil kot pešec. Predsednik Sveta 

Z VZGOJO V CESTNEM PROMETU JE TREBA ZAČETI ŽE ZGODAJ – Direktor PU Nova Go-
rica Alojzij Mohar, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin 
Jože Režonja in inšpektor za prometno varnost na PU Nova Gorica Drago Ozebek med sode-
lujočimi na letošnjem likovnem natečaju in v preventivni akciji.

EPIcenter, letnik X, {t. 1, 2009



EPIcenter, letnik X, {t. 1, 2009

( 11 )

povezavo smučišč Kanin in Nevejsko 
sedlo začeli šele po tem. Italijani bo-
do v posodobitev svojega smučarske-
ga centra namenili debelih 34 milijo-
nov evrov in Uršič meni, da bo mo-
rala do neke mere temu parirati tudi 
slovenska stran. “Le tako bo hrib lah-
ko funkcioniral kot moderen smučar-
ski center, vsekakor pa bomo potre-
bovali tudi pomoč občine, države in 
partnerjev.”

Zaradi obilice snežnih padavin so 
naprave na Kaninu letošnjo sezono 
zagnali kasneje, kot so sprva načrto-
vali. V 35 letih delovanja namreč 
debelina snežne odeje na smučišču 
decembra še ni presegla dveh metrov 
– vse do lanskega, ko je slabih sedem 
metrov snega nekatere objekte popol-
noma prekrilo. Več snega so na Ka-
ninu namerili le v 70. letih prejšnjega 
stoletja, ko je  bila snežna podlaga 
aprila debela več kot sedem metrov. 
V letošnji smučarski sezoni se je pr-
vih 500 smučarjev po progi Skripi 
tako spustilo šele 21. decembra, pred 
tem pa so v ATC Kanin vse Bovčane 
pozvali na dvodnevno delovno akcijo 
čiščenja območja smučišča. Prvi dan 
se je delavcem pridružilo 29 prosto-
voljcev, gasilcev in članov smučarske-
ga kluba in šole Kanin, drugi dan pa 
je vzpon še večje skupine na smuči-
šče odpihnil močan veter. Preostale 
smučarske proge bodo na Kaninu 
odprli kasneje, kajti debela plast sne-
ga je poškodovala pogonsko kolo na 
spodnji postaji sedežnice Prevala, ki 
zato ne more obratovati.
Špela Kranjc

[e pred prazniki so zaklju~ili 
s prvo fazo obnove Hotela 
Kanin

Dolgoletne goste bovškega Hotela 
Kanin je konec decembra čakalo pre-
senečenje, saj je ta začetek letošnje 
zimske sezone dočakal precej preno-
vljen. Gre za uspešno zaključeno 
prvo fazo prenove, celotno naložbo 

tino oziroma 573.000 evrov pridobili 
na razpisu Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. 

Med usmeritvami strategije razvoja 
družbe in skupine Hit v obdobju 
2008–2012 je sicer zapisana tudi po-
polna prenova tega bovškega hotela, 
ki ga je leta 1973 projektiral arhitekt 
Janez Lajovic in za to prejel presti-

Z VESELJEM SO SE FOTOGRAFIRALI V NOVEM CENTRU DOBREGA POČUTJA – Arhitekt 
Janez Lajovic, direktor družbe Hit Bovec Vojko Šuligoj in odgovorna na Hitu za destinacijo 
Bovec Mojca Krašovec.

pa je samostojno izpeljala družba Hit 
Bovec, sicer v 100-odstotni lasti no-
vogoriškega Hita, ki je pred dvema 
letoma z nakupom Hotela Kanin in 
deleža v družbi ATC Kanin vstopil 
na Bovško. Investicija je stala skoraj 
3,3 milijona evrov, od česar so četr-

žno nagrado Borbe – za najboljšo 
arhitekturno stvaritev leta. Lajovic je 
projektiral tudi prvo prenovo po do-
brih 35 letih, obsegala pa je dogradi-
tev 600 m2 novih površin za center 
dobrega počutja, prenovo notranjega 
bazena, dograditev notranjega otro-

Utrinki

za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Tolmin Jože Režo-
nja meni, da je stanje na tem podro-
čju dobro tudi na Tolminskem, ven-
dar še vedno ostaja nekaj kritičnih 
mest, ki jih bo treba urediti. “Prema-
lo smo uspešni predvsem pri pre-
hodih za pešce, prilagojenim gi-
balno oviranim osebam,” še opo-
zarja.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

^EPRAV JE [OLE PREVE^, JE 
DOBRA
Kobarid – V letu 2008 je Osnovna 
šola Simona Gregorčiča Kobarid 
praznovala pomemben jubilej, 40-
letnico svojega delovanja v sedanji 
zgradbi. Na ta pomemben dogodek 
smo se na šoli začeli pripravljati že v 
lanskem šolskem letu.
V projekt smo že takoj na začetku 

vključili starše in druge občane, ki 
so obiskovali našo šolo. Pozvali smo 
jih na pomoč pri zbiranju gradiva iz 
zgodovine naše šole, sodelovali so 
kot intervjuvanci, informatorji, pisci 
spominov ipd., prav tako pa so pri 
nekaterih dejavnostih poleg učiteljev 
kot mentorji sodelovali tudi krajani, 
ki so strokovnjaki na določenem po-
dročju. V projektu 40-letnica šole, s 
katerim smo kandidirali in bili izbrani 
na razpisu Ministrstva za šolstvo 
in šport, so tako v različnih dejav-
nostih sodelovali učenci matične šo-
le in vseh podružničnih šol, otroci iz 
vrtca, učitelji, vzgojitelji, drugi delav-
ci šole, starši, nekdanji učenci in 
učitelji, občani, mentorji glasbene 
šole in drugih izvenšolskih dejavno-
sti. 
Pripravili smo pet tematskih razstav, 
dokončali mozaike na zidovih šol-
skih stopnišč, izdali smo zbornik, 

NA OSREDNJI PRIREDITVI OB 40. OBLETNICI ZGRADBE OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 
je skupno nastopilo kar 190 otrok iz matične šole, njenih podružnic in vrtca. Foto: Olga Drole

škega bazena in otroške igralnice, ki 
jo bodo lahko uporabljali tudi kot 
konferenčno dvorano, pa tudi preno-
vo vseh 125 hotelskih sob, v katerih 
so zamenjali pohištvo, vrata in neka-
tera okna, talne obloge, ves tekstil ter 
dodali sefe, mini bare in LCD televi-
zijske sprejemnike. 

Nov center dobrega počutja sestav-
ljajo turška, finska, bio in infrardeča 
savna, suita za dve osebi s finsko 
savno, masažno kadjo in prostorom 
za sproščanje, solarij, whirpool, zu-
nanji bazen ter trije prostori za ma-
saže, različne tretmaje in kozmetično 
nego. Od masaž bodo poleg klasičnih 
in sprostilnih nudili še shiatsu masa-
že ter masaže s kamni in toplimi 
zelišči. Center dobrega počutja, ki je 
namenjen tako hotelskim gostom kot 
zunanjim obiskovalcem, prinaša tudi 
štiri oziroma pet novih delovnih mest 
za mlade.

Odgovorna na Hitu za destinacijo 
Bovec Mojca Krašovec je poudarila, 
da so v teh, za gospodarstvo težkih 
časih na obnovo še toliko bolj pono-
sni, veliko pa jim pomeni tudi to, da 
so tako veliko investicijo izpeljali v 
vsega treh mesecih. Direktor družbe 
Hit Bovec Vojko Šuligoj je prepričan, 
da se bo vložek povrnil, saj je že ču-
titi povečano zanimanje domačih 
gostov, začeli pa so tudi s promocijo 
v Italiji. “Čakata nas še prenova ku-
hinje in menjava strehe. Ne smemo 
se ustaviti, sicer bomo čez nekaj let 
spet na istem, kot smo bili pred pri-
hodom Hita,” še opozarja.
Besedilo in foto: Špela Kranjc
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Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Z emlja je znova zaokrožila oko-
li sonca s hitrostjo, ki postaja 
že prav srhljiva. Fizikalni za-

koni sicer ostajajo isti in ura ima še 
vedno 60 sekund, naše notranje do-
jemanje časa pa ostaja svojevrsten 
fenomen. Trditev, da naša galaksija 
pospešuje na tistem delu elipse, ki 
ima večji ovinek in s tem dviguje vi-
bracije, morda ni ravno iz trte izvita 
ugotovitev … 

Zadnja dva meseca sta bila tako 
polna dogodkov in aktivnosti, da smo 
skoraj pozabili na proste dneve. Ko-
nec oktobra smo obeležili 65-letnico 
Kobariške republike in tako prek niza 
prireditev zaključili praznovanja v 
okviru praznika Občine Kobarid. No-
vember je bil v znamenju kulturne 
dediščine in v organizaciji Kulturno-
turističnega društva Sveti Volar smo 
si v treh zaporednih tednih ogledali 
nekaj ljubiteljskih gledaliških stvari-
tev. Dvorana Doma Andreja Manfre-
de je bila zasedena z najrazličnejšimi 
dogodki – od zlate poroke do preda-
vanj in različnih ustvarjalnih delav-
nic, ogledali smo si filmsko projekci-
jo, diapredavanje, prisluhnili strokov-
njakom za vprašanja odnosov v 
družini in družbi in še bi lahko na-
števala. 

Prav tako pester je bil tudi decem-
ber. Prvi dobri mož, Miklavž nam je 
prinesel kar nekaj dobrot za telo in 
dušo. Poleg dogodka v cerkvi in nato 
na osrednjem trgu je večer zaključila 

Drage ob~anke in spo{tovani ob~ani, cenjeni Poso~ani ...

Leto, ki je pred nami, prina{a marsikaj dobrega, pa tudi tak{nega, ~emur bi se raje izognili. Vse je del 
na{ega `ivljenja in neizogibna posledica dejstva, da vsaka poteza ustvari posledice – tako dobre kot tudi 
slabe. Rast vseh nas je prav v tem, da se zavemo svojih dejanj in jih posku{amo popraviti, ~e mislimo, da 
smo s tem {kodovali ~loveku ali naravi. Leto 2009 je prava prilo`nost in izziv, da se soo~imo sami s seboj 
in dojamemo, da je svet narejen po meri, ki smo jo ukrojili sami. ^e nam ta mera ni pogodu, vedno lahko 

za~nemo znova – ne glede na kraj, ~as ali starost.

V novem letu Vam `elimo veliko zdravja in ustvarjalnih trenutkov, da bi Vam bila usoda naklonjena in 
da bi se Vam odprla tista vrata `ivljenja, ki vsakega od nas peljejo v prijazno prihodnost.

@upan Robert Kav~i~ s sodelavci

gledališka predstava, ki so jo odlično 
postavili na oder prijatelji iz Ljutome-
ra. Teden kasneje so svoje plesno 
znanje pokazali mladi in najmlajši 
člani Plesne šole Urška. Drugi dobri 
mož, Božiček pa je v zadnjem tednu 
leta najprej razveselil z glasbeno 
predstavo Čarovnije protipackarije 
Damjane Golavšek, nato pa so se 
otroci razveselili prihoda Božička in 
darilc, ki so jih bili deležni prav vsi. 
Krajevna skupnost Kobarid je v so-
delovanju z občino pripravila prire-
ditev, prijazno naravi in ljudem. Sil-
vestrsko rajanje na osrednjem koba-
riškem trgu je bilo tokrat v domeni 
Lokalne turistične organizacije So-
točje, poleg dobre volje in žlahtne 
kapljice pa nas je zabavala glasbena 
skupina The Maff. 

Seveda dogodki niso potekali samo 
v občinskem središču, ampak tudi v 
drugih krajih, kjer smo prisostvovali 
odprtjem razstav, izdelovanju okra-
snih aranžmajev in nakita, predstavi-
tvi knjig, pravljičnim uram za otroke, 
v vrtcih in šolah so svoje dejavnosti 
prilagodili adventnemu času, veliko 
je bilo najrazličnejših prednovoletnih 
srečanj. Vse je bilo naravnano na čim 
bolj vesel zaključek starega leta in na 
to, da smo se v novo leto podali po-
zitivno naravnani.

Kar nekaj pridobitev nas čaka že v 
začetku novega leta, saj bomo konč-
no dobili sodoben zdravstveni dom, 
dializni center, nov poslovno-stano-
vanjski objekt, tudi dela na vodovo-
dih in kanalizacijah se na nekaterih 
mestih bližajo koncu in se pričenjajo 
tam, kjer je prenova ali sanacija nuj-

MED POMEMBNIMI PRIDOBITVAMI LETOŠNJEGA LETA bo v Kobaridu tudi nov poslovno-
stanovanjski objekt, ki je zrasel na mestu nekdanjega bencinskega servisa. Foto: Špela 
Kranjc

Utrinki

knjižico z intervjuji in spomini Pove-
dali so nam, posebno izdajo šol-
skega glasila Slavček in izvedli javno 
prireditev. V sklopu vseh izvedenih 
dejavnosti smo predstavili šolske in 
obšolske dejavnosti in njihov po-
men, dosežke učencev, način pou-
čevanja nekoč in danes, povezova-
nje šole s širšim okoljem v vseh 40 
letih delovanja, v raziskovalnem delu 
pa smo posegli tudi v čas pred le-
tom 1968.

Projekt smo zaključili 23. oktobra z 
javno prireditvijo z naslovom Sicer je 
šole preveč, ampak je dobra. Na-
slov je grafit našega učenca, ki je bil 
na natečaju v okviru tega projekta iz-

bran za najboljšega na temo šola. V 
uvodnem delu prireditve je vse zbra-
ne nagovorila ravnateljica šole Len-
ka Raspet, nato pa tudi župan Ob-
čine Kobarid Robert Kavčič. V pr-
vem delu smo najprej prikazali gradi-
tev šole, način poučevanja nekoč in 
utrinke iz tedanjega časa, pomemb-
ne ljudi iz naših krajev, kot sta bila 
Simon Gregorčič in Josip Paglia-
ruzzi, ob pomembni obletnici pa tu-
di Primoža Trubarja. Nastopili so 
otroci iz vrtca in vseh podružničnih 
šol, s čimer smo predstavili tudi or-
ganizacijsko shemo matične šole, 
podružnic in vrtca, poleg Unesco in 
Kulturne šole leta 2008 pa smo se 

predstavili tudi kot Eko šola. V dru-
gem delu prireditve smo predstavili 
sedanjost in skozi primer šolskega 
urnika za četrtek predstavili šolski 
dan – pouk, odmore, interesne de-
javnosti ter druge šolske in obšolske 
dejavnosti. Na prireditvi je nastopilo 
kar 190 učencev in učenk, udeležilo 
pa se je je zelo veliko ljudi, ki so na-
še delo nagradili z močnim aplav-
zom. Po koncu prireditve smo vse 
pogostili s tipičnimi jedmi iz naših 
krajev, ki smo jih pripravili po recep-
tih iz knjige Jedi na Kobariškem, za 
katero so učenci v okviru raziskoval-
nega dela zbirali gradivo.
Božica Špolad Žuber, vodja projekta
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no potrebna. Ceste postajajo kljub 
slabi volji voznikov, ki čakajo pred 
zaporami, bolj kvalitetne. Vse našte-
to in še marsikaj nas čaka v tem letu 
in vzrokov za boljšo voljo je kar ne-
kaj. Seveda nas vsesplošna recesija 
ne pušča hladnokrvnih in tudi naše 
okolje žal ni imuno na te dogodke. 
K sreči nam je vsaj narava v lanskem 
letu še kar prizanašala in upajmo na 
najboljše tudi letos.

Dogodek, ki navadno najbolj za-
znamuje januar, je prav gotovo Pono-
voletno srečanje Slovencev Videmske 
pokrajine in Posočja, ki ga organizi-
rajo vse tri posoške občine in Uprav-
na enota Tolmin. Letošnji slavnostni 
govornik bo 17. januarja v Kulturnem 
domu Kobarid Boštjan Žekš, mini-
ster za Slovence v zamejstvu in po 
svetu. V januarju potekajo tudi pri-
prave na mesec kulture februar, ko 
se nam bodo po vsej občini predsta-
vili mladi in malo starejši s kulturno 
ponudbo. O vseh dogodkih bomo 
izčrpno poročali v naslednji številki 
EPIcentra. 

Seveda je bilo delo občinske upra-
ve v decembru usmerjeno v pripravo 
občinskega proračuna za leto 2009 in 
usklajevanje posameznih postavk z 
njegovimi porabniki. Kljub prizade-
vanju, da bi zadovoljili čim širši krog 
občanov, pa se vedno najde dovolj 
tistih, ki z delom javnega sektorja 
niso najbolj zadovoljni. Z isto potezo 
zadovoljimo enega in razočaramo 
drugega, najbolj glasni pa so seveda 
tisti, ki se ne strinjajo. Tako se poča-
si ustvari slika, ki jo nezadovoljneži 
peljejo naprej, in ni važno kolikokrat 
jim ustrežemo. Saj poznate zgodbo 
o Malem princu – ko lisico enkrat 
udomačiš, moraš zanjo skrbeti. Zgod-
ba pa ima tudi bolj prijazen moto, ki 

bi ga morali upoštevati vsi, ki delamo 
za dobro širšega okolja: “Kdor hoče 
videti, mora gledati s srcem.” Naj bo 
to vodilo v letu, ki prihaja. Hvala 
vsem, ki ste sodelovali in prispevali 
k utripu naših krajev z najboljšimi 
željami, da bi tudi sosed imel kaj od 
tega. Bodite srečni in zdravi v upa-
nju, da bomo skupaj še kaj dobrega 
postorili. 
Nada Pajntar, Občina Kobarid

Zaporam {e ni videti konca
Z deli na dobre tri kilometre dol-

gem odseku regionalne ceste med 
Žago in Kobaridom so delavci Cestne-
ga podjetja Nova Gorica (CPG) za-
čeli konec avgusta, popolnoma pa 
naj bi s širitvijo ozkih ovinkov in sa-
nacijo v podoru poškodovanega voz-
išča končali poleti. Ker obvoza ni, 
številni vozniki tožijo zaradi polovič-
nih in predvsem občasnih, tudi do 
20-minutnih popolnih zapor ceste. 
Kljub temu se izvajalci prilagajajo 
tako jutranjim (stroji zabrnijo šele po 
8. uri) in popoldanskim prometnim 
konicam kot tudi rednim avtobusnim 
linijam med Kobaridom in Bovcem. 

Investicija Direkcije RS za ceste 
(DRSC), ki je tudi upravljavec ome-
njenega odseka, zajema posege na 
treh delih. Na 540 metrih takoj za 
kobariško obvoznico bodo z vrta-
njem v živo skalo razširili vozišče, s 
čimer bo v krivinah tudi večja pre-
glednost. Obenem bodo obnovili 
podporne zidove in voziščno kon-
strukcijo, uredili bodo kamnite bre-
žine nad cesto in odvodnjavanje ter 
postavili prometno opremo in jekle-
no varovalno ograjo. Izvedba del bo 
stala skoraj 1,5 milijona evrov, z 
DRSC pa so nam sporočili, da bodo 
polovične in občasne popolne zapore 

ceste vzpostavljene predvidoma do 
maja.

Prav tako bo cestišče po zaključku 
del široko šest metrov v naslednjem 
300-metrskem odseku proti Trnove-
mu ob Soči, na katerem bodo poleg 
že navedenih del s skupno 680.000 
evri predvidoma do marca uredili še 
počivališče. Delavci CPG sanirajo tu-
di zaradi podora drevja in zemlje 
poškodovano vozišče, do česar je 
prišlo v jesenskem neurju leta 2007. 
Dela bodo po pojasnilih DRSC “obse-

Utrinki

DELAVCI CESTNEGA PODJETJA NOVA GORICA naj bi se iz tako imenovanih Kobariških klan-
cev dokončno umaknili predvidoma do konca junija.

gala izvedbo podporne kamnite zlož-
be v dolžini 80 metrov, in na mestu, 
kjer se kot nosilne plasti zniža, izved-
bo armiranobetonskega podpornega 
zidu v dolžini 80 metrov. Na brežini 
nad cesto bodo v skupni dolžini 160 
metrov nameščene žične varovalne 
ograje in na nekaterih mestih viseče 
mreže, v isti dolžini pa bo izvedeno 
tudi asfaltiranje ceste”. Investicija v 
vrednosti 600.000 evrov bo zaključe-
na predvidoma do konca junija.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

[TUDENTI Z NOVO STARO 
PREDSEDNICO
Tolmin – V začetku decembra je 
potekala skupščina Kluba tolmin-
skih študentov (KTŠ), na kateri so 
aktivni člani predstavili delovanje 
kluba v preteklem letu. Uvodnemu 
pozdravu Maše Klavora, občinske 
svetnice in predsednice KTŠ-ja v le-
tih 2003/04 in 2004/05, sta sledi-
la poročilo o aktivnostih v preteklem 
letu in izvolitev novega vodstva. 
Predsednica kluba ostaja Tjaša Biz-
jak, ki je lani po nekoliko manj 
uspešnem letu uspela oživiti štu-
dentsko dogajanje v vseh treh poso-
ških občinah. Poleg nje so prisotni 

soglasno izvolili tudi predstavnico v 
Svetu študentskih klubov Bruno Žu-
ber ter člane izvršnega in nadzorne-
ga odbora ter disciplinske komisije, 
ki bodo predsednici v letošnjem šol-
skem/študijskem letu pomagali pri 
izpolnjevanju zadanih ciljev.

Na delovnem vikendu v začetku no-
vembra so aktivni člani namreč se-
stavili koledar dogodkov in drugih 
ugodnosti, ki jih bodo skušali izvesti 
med letom. Med drugim so v sodelo-
vanju z Gimnazijo Tolmin že orga-
nizirali Dijaško infobombo, v priho-
dnjih mesecih pa lahko tudi letos pri-
čakujemo Kulturni vikend, Preboj 
soške fronte in Mlado parado. Po 

dolgem času načrtujejo tudi izid klub-
skega glasila Tantatrejč, poleg tega 
pa se obeta še nekaj novih projektov, 
o katerih vas bodo KTŠ-jevci obve-
ščali z informatorjem in v radijski od-
daji Kizej? vsako soboto med 16. in 
17. uro na valovih Alpskega vala.
KTŠ je od lani tudi član Zveze pri-
morskih študentov in dijakov, kar 
omogoča njihovim članom različne 
ugodnosti. Na infotočki v Ljubljani 
(Gosposvetska ulica 2) se namreč 
lahko včlanijo ali podaljšajo članstvo 
v KTŠ-ju, kupijo pa lahko tudi sub-
vencionirane meseče nalepke Lju-
bljanskega potniškega prometa.
Mariša Bizjak

V SPOMIN NA SIMONA KOSA
Podbrdo – Ob 67. letnici usmrtitve 
tigrovca Simona Kosa, na smrt ob-
sojenega v drugem tržaškem proce-
su, smo 12. decembra na Osnovni 
šoli Simona Kosa Podbrdo pri-
pravili spominsko slovesnost.
Prireditev smo že tretje leto zapored 
organizirali v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Podbrdo in Planin-
skim društvom Podbrdo. Prilo-
žnostno misel Vedno z nami, Simon 
Kos je prispeval profesor Tomaž 
Pavšič, avtor knjige Ob stari meji, 
ki opisuje življenje ob rapalski meji 
po prvi svetovni vojni. Pavšič je imel 
na prireditvi tudi predavanje, poleg 
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Tolmin in Mavri~na 
Hi{a v Vicchiu

Občina Tolmin in Občina Vicchio 
v Toskani sta že davnega leta 1981 
podpisali listino o pobratenju, ki se 
nadaljuje in traja tudi zaradi drobnih 
malenkosti, dogodkov, ki delajo to 
prijateljstvo skozi čas vedno močnejše. 
Eden izmed pomembnih trenutkov v 
krepitvi tega prijateljstva in vezi med 
občinama je tudi zadnji dogodek. 

Kulturno umetniško društvo (KUD) 
Mavrična hiša iz Tolmina je v času 
božično-novoletnih praznikov v Vi-
cchiu postavilo slikarsko razstavo 
Franceta Slane z naslovom Okvirji 
brezbrežnosti. Ta razstava morda še 
bolj očitno kot druge gledalca opo-
zarja na eno bistvenih umetnikovih 
značilnosti – nemalokrat je vse prej 
kot optimističen. Njegove najnovejše 
slike, zlasti vizije mest, so mračne v 
dobesednem in prenesenem pomenu 
označbe. Njihovo razpoloženje je po 
eni strani poudarjeno z vedno večjim 
bogastvom pastoznih barvnih nano-
sov, po drugi pa z vedno bolj redu-
cirano barvno skalo, ki se počasi 
bliža klasičnemu akordu bele, rdeče 
in črne – vznemirljiva dela nam 
ustvarjalca predstavljajo na enem 

Novo leto je lahko samo nova {tevilka na koledarju, je pa obenem tudi prilo`nost za nov za~etek. Je ~as, ko 
naredimo obra~un s starim letom, ko si zastavimo nove cilje in si drug drugemu `elimo le najbolj{e. Leto 
2009 bo prineslo spremembe, ki ne bodo nujno v skladu z vsemi dobrimi `eljami, ki smo si jih izmenjeva-
li v prazni~nih dneh. Vsaka stvar ima dve plati in vedno imamo mo`nost nanjo gledati s pozitivne oziroma 
z negativne strani. Izkoristimo leto{nje leto v svoj prid in se spomnimo tistih nematerialnih vrednot, s 
pomo~jo katerih si lahko polep{amo `ivljenje. Vzemimo si ~as za dru`ino in prijatelje, u`ivajmo v neokrnje-
ni naravi, ki jo imamo na dosegu roke. Vse dobro v novem letu 2009 Vam `elimo, da bi znali poiskati tudi 
prilo`nosti zase, za napredovanje tako na osebnem kot na poslovnem podro~ju in da bi si hkrati znali vze-

ti dovolj ~asa zase in za svoje najbli`je.

@upan Uro{ Bre`an s sodelavci

Prostovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Podbrdo. Vozilo z 2.500-litrsko 
cisterno in črpalko, ki v minuti pre-
črpa 1.600 litrov, je tako nadomestilo 
svojega 20-letnega predhodnika. In-
vesticija je stala dobrih 170.000 ev-
rov, od česar je Občina Tolmin iz 
proračuna prispevala polovico, 38.000 
evrov so s prostovoljnimi akcijami in 
prispevki krajanov uspeli zbrati člani 
PGD Podbrdo sami, prisluhnila pa so 
jim tudi nekatera podjetja. Vozilo je 
uradno predal v uporabo tolminski 
župan Uroš Brežan in ob tej prilož-
nosti povedal, da na tolminski občini 
spodbujajo prostovoljno gasilstvo in 
jim zato ni bilo težko prispevati svo-

Utrinki

njegovih čustvenih in predvsem li-
kovnih vrhuncev. 

Ob razstavi je župan občine Tol-
min Uroš Brežan povedal, da je “za-
radi pomembnosti in hkrati enkratno-
sti tega pomembnega dogodka Obči-
na Tolmin z veseljem in ponosom 
podprla njegovo organizacijo. Razsta-
va je pomembna za Tolmin, za Tol-
minsko in ne nazadnje za celotno 
Slovenijo”. Prepričan je, “da bo ta 
kulturni trenutek še bolj povezal obe 
pobrateni občini po vzoru nekaterih 
zadnjih avtorjevih del, ki z zanimi-
vim in posebnim likovnim prikazom 
povezujejo ljudi in mesta”. Mavrična 
hiša je omenjeno razstavo v Tolminu 

postavila že pred enim letom, ko se 
je France Slana v Tolminskem muze-
ju predstavljal z več kot 30 likovnimi 
deli. Naslednji projekt s Francetom 
Slano KUD Mavrična hiša bo obsežna 
razstava aprila na Idrijskem gradu, 
kjer se bo umetnik predstavil skupaj 
s svojim sinom Rokom Slano.
Gregor Maver

Posredovanje gasilcev bo 
la`je

Vozni park podbrških gasilcev je 
od 13. decembra bogatejši za novo vo-
zilo Renault Midlum 4 x 4 GVC 16,25, 
ki je po štiri leta starem terenskem 
vozilu drugo sodobno gasilsko vozilo 

tega pa je bila ob tej priložnosti na 
ogled še razstava fotografij o Baški 
grapi ljubiteljskega fotografa Dejana 
Brovča. Zaradi slabega vremena je 
žal odpadel nočni pohod z nahrbtni-
kom slovenskih knjig iz Podbrda v 
Rut, s katerim se slovesnost običaj-
no tudi zaključi.
Sandi Kozorog, OŠ Simona Kosa 
Podbrdo

MEDENI ZAJTRK V VRTCU 
Most na So~i – Malčki mostarskega 
vrtca so se 21. novembra sladkali z 
medom. Dobrodelno izobraževalno 
akcijo En dan za zajtrk med sloven-
skih čebelarjev v naših vrtcih je or-
ganizirala Čebelarska zveza Slo-
venije. Čebelarji iz naše okolice so 
nam zato podarili kar nekaj kozarcev 
medu, s katerim smo pri zajtrku slad-
kali čaj in ga namazali tudi na kruh. 
Vsaka vzgojiteljica je poskrbela, da 

je otrokom predstavila življenje čebel 
in pomembno vlogo medu za zdrav-
je. Najstarejša skupina Zajčki so iz 
kartonastih škatlic in barvnega pa-
pirja naredili čebelnjake, Pikapoloni-
ce so iz odpadnega materiala izdela-
le čebelice, Miške pa so zamesile 
medeno testo in spekle slastne me-
denjake, ki so jih bili deležni tudi dru-
gi otroci v vrtcu. Recept smo shranili 
za praznike, ki so se bližali.
Besedilo in foto: Polona Pregelj, 
vzgojiteljica

FRIKA S SVOJIM 
PRAZNIKOM
Tolmin – Organizatorji iz Turistične-
ga društva (TD) Tolmin so 22. no-
vembra povabili na prvi Praznik frike. 
Odziv obiskovalcev je bil zelo dober, 
zato je pričakovati, da bo prireditev 
postala vsakoletna. Na Mestnem trgu 
se je v pripravi te tradicionalne jedi 

OTROCI IZ VRTCA MOST NA SOČI so se razveselili medu okoliških čebelarjev, saj je bil zajtrk 
z njim slajši.
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jega deleža za nakup vozila. Spomnil 
je tudi na zadnje poplave, ko so pod-
brški gasilci dokazali, da tako njiho-
vi sokrajani kot tudi drugi občani na 
njih lahko računajo. Kljub temu je 
Brežan gasilcem zaželel čim manj 
priložnosti za prikaz sposobnosti 
operativnih članov društva in njihove 
nove pridobitve. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Za zamudo pri obnovi krivo 
tudi slabo vreme

Obnovitvena dela na novi lokaciji 
Zdravstvene postaje (ZP) Podbrdo 
naj bi bila končana v teh dneh. Po-
godba, ki jo je lastnica stavbe Občina 

tisti iz bolj oddaljenih vasi pa bodo 
imeli bistveno manj težav z iskanjem 
parkirnega prostora.
Besedilo in foto: Jerneja Kos

Obnovili so Ficov klanec
Komisija za urejanje drevnine v 

naseljih občine Tolmin, ki deluje kot 
posvetovalni organ tolminskega žu-
pana Uroša Brežana, je v letu in pol 
delovanja županu poslala več predlo-
gov. Med drugim so predlagali uredi-
tev okolice trgovine Mercator Pohi-
štvo in Ficovega klanca pod njo. Da 
se je moralo omenjeno investicijo 
umestiti v lanski proračun, sta od 
občine zahtevali tudi Krajevna sku-

NOVO GASILSKO VOZILO so si z zanimanjem ogledali tako člani in članice PGD Podbrdo in 
okoliških gasilskih društev kot tudi drugi krajani. 

ZARADI SLABEGA VREMENA se ni samo zavlekla zunanja ureditev bodoče Zdravstvene po-
staje Podbrdo, ampak je veter sredi decembra delavcem odpihnil tudi kemični WC, ki je ob 
zaključku redakcije še vedno sramotno ležal v strugi Bače.

Tolmin podpisala z gradbenim pod-
jetjem Verta, je sicer predvidevala 
dokončanje obnove že sredi oktobra. 
Kot nam je pojasnil tolminski župan 
Uroš Brežan, so se z izvajalcem naj-
prej dogovorili za podaljšanje roka do 
sredine novembra. Vzrok za to je bi-
lo tudi usklajevanje glede notranjih 
gradbenih del z osebjem ZP, ki zaen-
krat še vedno opravlja svoje delo na 
lokaciji nekdanje tovarne Bača. 

Zunanja ureditev stavbe pa po žu-
panovih besedah ni dokončana pred-
vsem zaradi slabega vremena. Ureje-
na je sicer celotna komunalna infra-
struktura, do zamude pa je prišlo pri 
asfaltaciji. “Če bi bila skrajna sila, bi 

bilo moč z zunanjo ureditvijo tudi 
pohiteti, a bi bila kvaliteta zaradi 
neprimernega vremena vprašljiva,” je 
pojasnil Brežan in dodal, da podalj-
šanje gradbenih del nima bistvenega 
vpliva za selitev podbrške ZP. Notra-
njo opremo bo namreč zagotovil 
Zdravstveni dom (ZD) Tolmin, ki pa 
je svoja finančna sredstva prednostno 
namenil ureditvi ZP v Kobaridu. Gle-
de na to, da finančni načrt ZD Tol-
min za letošnje leto še ni sprejet, 
nam podatka o datumu selitve pri-
stojni niso mogli posredovati. Kakor 
koli že, zdravstvena postaja na novi 
lokaciji ob cesti na železniško posta-
jo bo za večino Podbrčanov bližje, 

Utrinki

pomerilo sedem skupin, tričlanska 
komisija pa je odločila, da se je naj-
bolje odrezala ekipa Žabja vas iz 
Tolmina, za njo pa sta se uvrstili eki-
pi Hotela Krn in Tminske pustne 
muzike. Predsednik TD Tolmin Sto-
jan Prezelj je pojasnil, da so organi-
zatorji idejo za Praznik frike dobili pri 
starih Tolmincih oziroma v njihovih 
tožbah, da je bilo včasih v Tolminu 
veliko več prireditev, na katerih je bi-
la v ospredju tradicija in do katerih je 
prišlo zgolj z dobro voljo ljudi. Pre-
mierna izvedba je sicer uspela, ven-
dar je tako sodelujoče kot obiskoval-
ce precej motil mraz, zato je Prezelj 
napovedal, da bodo v prihodnje na 
ta praznik vabili v toplejšem obdobju 
leta. Da pa tokrat le ni bilo prehudo, 
so se obiskovalci ob pokušanju na 
različne načine pripravljene frike lah-
ko ogreli še s toplo pijačo in se zavr-
teli ob glasbi Dua PALbin. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc FRIKA ŽABJE VASI je tričlanski komisiji najbolj teknila.

STAREJ[I OB^ANI SO SE 
SRE^ALI @E DESETI^
Podbrdo – Na Miklavžev dan je Kra-
jevni odbor Rdečega križa (RK) 
Podbrdo, Stržišče, Obloke in Hu-
dajužna pripravil jubilejno, deseto 
prednovoletno srečanje občanov, ki 
so že popisali 80 in več listov v knji-
gi življenja. Pred desetimi leti jih je 
bilo komaj šest, tokrat pa se jih je v 
jedilnici doma starejših občanov od 
55 povabljenih zbralo kar 46. 

Najprej je udeležence pozdravil 
predsednik krajevnega odbora Filip 
Torkar, ki je bil izredno zadovoljen, 
ker se občani tako radi odzovejo po-
vabilu. Vsako leto pripravi krajevni 
odbor RK srečanje v sodelovanju z 
vsemi tremi krajevnimi skupnostmi, 
ki jih pokriva, vedno pa se ga udele-
žijo tudi vsi trije predsedniki. Bese-
de dobrodošlice je starejšim name-
nil tudi predstavnik Območnega 
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pnost (KS) Tolmin in podjetje Komu-
nala Tolmin. 

Izvajalca Portal d.o.o. Tolmin so iz-
brali na javnem razpisu, izvedel pa je 
rešitev, ki jo je podprla tudi KS Tol-
min. “Naše zahteve so bile, da se klanec 
naredi tako, da bo prehoden vse leto, 
da bo prijazen do invalidov in mamic 
z malimi otroki, da bo onemogočen 
dostop z motornimi vozili od dna do 
vrha, da bo primerno osvetljen in da 
bo po njem možno hoditi z normal-
nim korakom. To so tudi izboljšave, 
čeprav tistega dela, da bi z invalidski-
mi vozički lahko prevozili cel klanec, 

sedaj ni možno izvesti zaradi ceste pod 
trgovino s pohištvom,” pravi predse-
dnik KS Tolmin Radovan Lipušček. 

Po podatkih tolminskega župana 
Uroša Brežana je finančna vrednost 
ureditve Ficovega klanca dobrih 
130.000 evrov. Z deli so začeli konec 
avgusta, zaključili pa jo jih tri mese-
ce kasneje. V tem času so zamenjali 
dotrajane robnike s kakovostnejšimi 
granitnimi robniki, obnovili asfalt, 
uredili niveleto stopnic, odvodnjava-
nje in dodatno še podzemno električ-
no napeljavo. Kot je pred časom pre-
dlagala komisija za urejanje drevnine, 

MED PREDLOGI ZA UREDITEV, ki jih je županu podala Komisija za urejanje drevnine v na-
seljih občine Tolmin, je bil tudi Ficov klanec. Z deli na njem so končali konec novembra.

naj bi zid pri trgovini s pohištvom 
podrli in zgradili novega, ki bo zama-
knjen, tako da bo pod njim dovolj 
prostora za pločnik. Na vrhu naj bi 
na mestu, kjer so pred časom že po-
sekali smreke, posadili nižje rastoče 
okrasno drevje listavcev in uredili 
parkirišče, ki naj bi ga omejili z rob-
nikom. Na predlog komisije Brežan 
odgovarja: “V teku je projektiranje 
ureditve, izvedba pa bo seveda odvi-
sna od razpoložljivih finančnih sred-
stev v proračunu.”

Kot pravi Lipušček, bi “Ficov kla-
nec lahko dobil še svoje nadaljevanje 
s tem, da bi iz ulice Pod Brajdo zgra-
dili podhod pod magistralko v obmo-
čje Trgovsko-obrtne cone Log, kjer bi 
pešpot speljali do bližnje železnine in 
s tem zmanjšali nevarnost prehoda 
Pr’ Črvu”, velikokrat pa so se že do-
govarjali tudi o ureditvi poti proti 
križišču in občini. 
Besedilo in foto: Mariša Bizjak

Gradbi{~e v Klav`ah, kmalu 
tudi v Podbrdu

Tudi letos se po cesti skozi Baško 
grapo ne bomo vozili brez postankov 
zaradi gradbenih del. V primerjavi z 
lanskim letom, ko so bila na odseku 
od Bače pri Modreju do Petrovega 
Brda tudi štiri gradbišča hkrati, je 
treba jeklene konjičke zaenkrat pri 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

združenja RK Tolmin Miro Lapanja. 
Ob tej priložnosti je pohvalil delo 
krajevnega odbora, ki je letos na 
svojem območju s prehrambenimi 
paketi pomagal predvsem samohra-
nilskim družinam. Udeležence sta 
nato z domiselno spletenimi prigo-

dami iz vsakdanjega življenja nasme-
jala člana Društva Baška dedišči-
na. Veselo razpoloženje se je nada-
ljevalo tudi med pogostitvijo, ki so jo 
pripravile članice krajevnega odbora 
RK. To je bil čas za tople stiske rok, 
pogovore, smeh, dobro voljo in za 

pesem, ki je tako spontano in prisrč-
no privrela iz njihovih grl. Druženje 
se je za mnoge steklo prehitro. Raz-
šli so se z mislijo, da to ni bil dan, ki 
je minil, ampak dan, ki se ga bodo 
spominjali. 
Besedilo in foto: Olga Zgaga

NOVOLETNO PRAZNOVANJE 
SKUPIN ZA SAMOPOMO^ 
Tolmin – 10. decembra smo imeli v 
domu upokojencev v Tolminu novo-
letno praznovanje vseh devetih sku-
pin za samopomoč Doma upoko-
jencev (DU) Podbrdo. Družili smo 
se v lepo okrašeni jedilnici, kjer je 
že stala novoletna smrečica, pod 
njo pa jaslice. Na začetku je člane 
skupin iz naših treh domov pozdravi-
la direktorica Ines Krajnik in nam iz-
rekla dobrodošlico. 

Program se je nadaljeval z nasto-
pom skupine otrok iz bližnjega vrtca, 
ki so nam zapeli in zaplesali. Na dia-
tonično harmoniko nam je zaigral 
deček, ki ima okoli deset let, nato 
pa nam je zapel možakar z zelo le-
pim glasom. Člani vseh skupin smo 

80-LETNIKE IN STAREJŠE sta na jubilejnem, desetem srečanju nasmejala tudi člana Dru-
štva Baška dediščina.

se merili v različnih igrah (lupljenju 
čebule, šivanju gumbov, paranju 
pletenin …) in voditeljice naših sku-
pin so prejele simbolična darila. Ka-
sneje sta se prvemu pevcu pridružila 
še dva in skupaj so še lepše zapeli. 
Zaigrala in zapela sta nam tudi dva 
mladeniča s harmoniko in barito-
nom, tako da so nekateri lahko še 
zaplesali. Ob čudovitem programu 
smo veliko ploskali in se zabavali, 
pričakale pa so nas tudi bogato 
obložene mize. Okrog pete ure smo 
se z avtobusom odpravili proti do-
movoma v Podbrdu in na Petrovem 
Brdu, kamor smo prispeli ravno do 
večerje. Ves čas je precej deževalo, 
pri nas na Petrovem Brdu pa je že 
močno snežilo, tako da je bila vrni-
tev zelo zanimiva.
Neža Florijančič, stanovalka DU 
Petrovo Brdo

PRAZNI^NI DECEMBER MED 
STAREJ[IMI OB^ANI
Tolmin – Tudi leto 2008 se je hitro 
obrnilo naokoli in z decembrom so 
spet prišli praznični in veseli dnevi. 

rdeči luči ali zaradi krajših popolnih 
zapor ustavljati samo v Klavžah.

Po podatkih Direkcije RS za ceste 
(DRSC) naj bi gradbeni stroji Cestne-
ga podjetja Nova Gorica v Klavžah 
brneli najmanj do konca junija. Dela 
sicer potekajo v skladu z načrtom, in 
če bodo med zimo vremenske raz-
mere ugodne, naj bi bila končana v 
predvidenem roku. Za širitev cestišča 
na dva vozna pasova v skupni širini 
pet metrov na približno 500-metr-
skem odseku, ureditev odvodnjavanja 
in prometne signalizacije ter postavi-
tev novega mostu preko potoka So-
pota je namenjenih nekaj več kot 
1,36 milijona evrov.

Če bo šlo vse po načrtih, pa bo 
treba ustavljati tudi v Podbrdu, kjer 
so bila na 400 metrov dolgem odseku 
pri nekdanji tovarni Bača lani že iz-
vedena obsežna gradbena dela. 
Vključevala so izgradnjo vodovoda, 
kanalizacije, nizkonapetostnega 
omrežja, telekomunikacijskih vodov, 
javne razsvetjave, pločnikov in ceste. 
Vrednost omenjene investicije je zna-
šala dober milijon evrov, od tega je 
Občina Tolmin prispevala slabih 
390.000 evrov. Še letos pa naj bi 
DRSC izvedla razpis za naslednji od-
sek ceste do odcepa za železniško 
postajo, dela pa naj bi se izvajala v 
tem in prihodnjem letu.
Jerneja Kos
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Lo~eno zbiranje odpadkov
Ob odlagali{~u komunalnih odpadkov v Vol~ah so novembra odprli Zbirni center Vol~e, ki bo deloval 
tudi po zaprtju odlagali{~a. V njem se bodo zbirali in sortirali lo~eno zbrani odpadki, deloval pa bo 
tudi kot prekladalna postaja.

Pred na{im pragom

Ureditev zbirnega centra je ena 
od nalog, ki jih izvajalcu javne 
službe nalaga Uredba o ravna-

nju z ločeno zbranimi frakcijami pri 
opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Ur. l. RS 
21/01). Zbirni center je treba urediti 
v vsaki občini z najmanj 3.000 pre-
bivalcev in v naseljih z več kot 8.000 
prebivalcev. Na območju Zgornjega 
Posočja ga zato potrebujejo vse tri 
občine.

Prevzemajo razli~ne vrste 
odpadkov

V zbirnem centru mora biti zago-
tovljen prevzem: • papirja in lepenke 
vseh vrst in velikosti ter odpadne 
embalaže iz papirja in lepenke; • 

stekla vseh velikosti in oblik ter od-
padne embalaže iz stekla; • plastike 
in odpadne embalaže iz plastike ali 
sestavljenih materialov; • odpadkov 
iz kovin in odpadne embalaže iz ko-
vin; • lesa in odpadne embalaže iz 
lesa; • oblačil; • tekstila; • jedilnega 
olja in maščob; • barv, črnila, lepil 
in smol, ki ne vsebujejo nevarnih 
snovi; • detergentov, ki ne vsebujejo 
nevarnih snovi; • baterij in akumu-
latorjev, za katere ne veljajo posebna 
ravnanja; • električne in elektronske 
opreme, ki ne vsebuje nevarnih sno-
vi; • kosovnih odpadkov.

V Zbirnem centru Volče je urejena 
tudi zbiralnica nevarnih odpadkov 
za: • organska in halogenirana topi-
la; • kisline, baze in fotokemikalije;

ŽE OSVEŠČENE OBČANE ZELO MOTI, da se kartonasta embalaža, plastika, kosovni odpadki 
idr. odlagajo v zabojnike za mešane komunalne odpadke ali kar na tla ob zabojnike ekoloških 
otokov in tako kazijo izgled naših naselij. Foto: Špela Kranjc

Utrinki

Stanovalce v domu upokojencev v 
Tolminu je najprej obiskal sv. Miklavž 
in nedeljski popoldan je minil v vese-
lem prazničnem vzdušju. Že več let 
zapovrstjo nas obiščejo župljani in 
člani župnijskih Karitas iz župnij 
Kred, Breginj, Sedlo in Borjana z žu-
pnikom Petrom Fonom. Po maši v 
domski kapeli so otroci pripravili na-
stop s petjem in plesom. Skupina 
dečkov je v domačem narečju pripo-
vedovala, kako so v posameznih 
krajih nekoč pričakovali sv. Miklav-
ža. Od srca smo se jim nasmejali. 
Nato so priklicali sv. Miklavža, ki je s 
prijazno besedo pozdravil vse stano-
valce in zaposlene ter jim razdelil 
darilca. Gospodinje so spekle polno 
raznovrstnega peciva, s katerim smo 
se posladkali. Pri organizaciji sreča-
nja so sodelovali Majda Sok s pri-
pravo nastopov učencev in organist-
ka Mirjana Antih Čebokli, ki je po-
skrbela za pevske nastope, pri pri-
pravi pogostitve in daril pa so imele 
glavno vlogo Jožica Terlikar, Anica 
Gašperut, Marta Rosič in druge. 

Sredi decembra smo v tolminski 
enoti pripravili že tradicionalno novo-

letno praznovanje skupin starih za 
samopomoč iz vseh treh enot – Tol-
min, Podbrdo in Petrovo Brdo. Sre-
čanja se je udeležilo več kot 80 sta-
novalcev iz osmih skupin. V praznič-
nem decembru pa so nas s svojimi 
nastopi razveselili še Folklorna 

skupina Razor, otroci iz Osnovne 
šole Franceta Bevka Tolmin z 
igrico, obiskali so nas župani poso-
ških občin, predstavniki društev 
upokojencev in Karitasa. Pripravili 
smo tudi silvestrovanje za stanoval-
ce, na katerem sta nas razveselila 

Vokalna skupina Snežet in trio 
Damačica. 
Ivica Podgornik, socialna delavka

PASLEJDN’CA V MRZLEM, A 
SON^NEM DNEVU
Ba~a pri Podbrdu – Domačini, šte-
vilni izseljenci in obiskovalci iz sose-
dnjih krajev, med katerimi so mnogi 
kar pripešačili v vas, so 23. septem-
bra na vaški praznik, imenovan 
Paslejdn’ca, do zadnjega kotička 
napolnili podružnično cerkvico sv. 
Lenarta. 

Podbrški župnik Danilo Kobal je 
daroval sveto mašo. S petjem jo je 
obogatil cerkveni pevski zbor iz 
Podbrda in zapel tudi v krajšem kul-
turnemu programu, ki ga je letos že 
drugič pripravilo Društvo Baška 
dediščina. Povezovalka Mojca 
Maurer je zbor predstavila kot naj-
starejši te vrste v okolici ter posebej 
poudarila prizadevnost in vztrajnost 
pevcev, saj s pesmijo popestrijo 
vsako nedeljsko mašo v farni cerkvi. 
Že od svojih osnovnošolskih let jih 
vodi Marta Volf Trojer, ki jih tudi 

NA NOVOLETNEM PRAZNOVANJU SKUPIN STARIH ZA SAMOPOMOČ so se predstavniki 
skupin pomerili v šivanju gumbov, paranju pletenin, “b’žganju” koruze, luščenju fižola ter lu-
pljenju jabolk in čebule. Foto: arhiv doma
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• pesticide in biocide; • flourescen-
tne cevi in druge odpadke, ki vsebu-
jejo živo srebro; • opremo, ki vsebu-
je kloroflourogljike in kloroflouroglji-
kovodike – hladilniki, zamrzovalniki, 
toplotne črpalke in klimatske naprave 
iz gospodinjstev; • barve, črnila, le-
pila in smole, ki vsebujejo nevarne 
snovi; • detergente, ki vsebujejo ne-
varne snovi; • baterije in akumula-
torje, za katere veljajo posebna rav-
nanja; • opremo, ki ni zajeta pri 
četrti in peti točki in vsebuje nevarne 
snovi – televizorji, radijski sprejemni-
ki, osebni računalniki, tiskalniki in 
druga elektronska oprema v neprofe-
sionalni rabi.

Ločeno zbrane frakcije lahko ob-
čani oddajajo neposredno v zbirnem 
centru ali pa jih odložijo v zbiralni-
cah, kot so ekološki otoki za papir, 
plastiko, steklo in tekstil ter premične 
zbiralnice za nevarne oziroma kosov-
ne odpadke, s katerimi se enkrat do 
dvakrat letno zbirajo nevarni oziro-
ma kosovni odpadki po naseljih.

Ločevanje odpadkov bo uspešno 
le, če bodo občani kot povzročitelji 
odpadkov pred njihovo oddajo poskr-
beli, da: • izločijo iz komunalnih 
odpadkov čim več ločenih frakcij in 

uporablja v gospodinjstvih in vsebu-
je nevarne odpadke, na prevzemnih 
mestih ali v zbirnem centru; • raz-
stavijo kosovni odpadek večjih di-
menzij tako, da posamezni kos vse-
buje pretežno eno ločeno frakcijo in 
ni pretežak ali prevelik za ročno na-
kladanje na vozilo za prevoz kosov-
nih odpadkov. 

Dosledno upoštevanje določb zgo-
raj navedene uredbe omogoča, da se 
na odlagališčih komunalnih odpad-
kov odloži čim manj odpadkov in da 
med njimi ni nevarnih snovi. Občani, 
ki jim je mar za urejeno in zdravo 
okolje, skrbijo, da ustvarjajo čim 
manj odpadkov in jih pravilno odda-
jajo. Izvajalci javnih služb smo poleg 
izvajanja dejavnosti dolžni tudi infor-
mirati občane z obvestili, članki in 
zgibankami, s čimer bomo vsekakor 
nadaljevali. Ne samo zaradi predpi-
sov, ampak tudi zaradi že osveščenih 
občanov, ki jih moti, da se kartonasta 
embalaža, plastika, kosovni odpadki 
idr. odlagajo v zabojnike za mešane 
komunalne odpadke ali kar na tla ob 
zabojnike ekoloških otokov in tako 
kazijo izgled naših naselij.

Olga Štrukelj, Komunala Tolmin

jih odložijo v zbiralnicah ločenih 
frakcij ali zbirnem centru; • izločijo 
iz komunalnih odpadkov nevarne 
frakcije in jih oddajo v premičnih 
zbiralnicah ali zbirnem centru; • 
prepuščajo ločene frakcije, ki so one-
snažene z nevarnimi snovmi ali v 
katerih so zamešani nevarni odpadki, 
kot nevarne frakcije; • hranijo ločene 
in nevarne frakcije varno in neško-

dljivo za okolje, dokler jih ne oddajo 
izvajalcu javne službe; • ne mešajo 
ločenih in nevarnih frakcij z drugimi 
komunalnimi odpadki, tako da jih pri 
razvrščanju komunalnih odpadkov v 
sortirnici ni možno izločiti; • prepu-
ščajo odpadna zdravila, odpadna olja 
ali druge ločene ali nevarne frakcije 
v skladu s predpisi; • prepuščajo 
kosovne odpadke in opremo, ki se 

Pred na{im pragom

Utrinki

ZBIRNI CENTER ZA LOČENE FRAKCIJE za tri posoške občine, ki so ga uredili ob Deponiji 
komunalnih odpadkov Volče, je z delovanjem začel sredi novembra in bo deloval tudi še po 
zaprtju bližnjega odlagališča. Foto: Ana Gregorčič

spremlja na orglah. 

Osrednji gostje prireditve so bili čla-
ni družine Kovačič iz Nove Gorice. 
Medtem ko je danes petje v druži-
nah že skoraj pozabljena navada, je 
njih ljubezen do petja združila v sep-
tet. Navdušili so s slovenskimi naro-
dnimi in cerkvenimi pesmimi, dve 
članici pa sta se predstavili tudi z in-
strumentalno skladbo na klaviaturi in 
flavti. Maurarjeva je celotno priredi-
tev pregnetla s toplimi mislimi o kru-
hu, ki so ga naši dedje in babice, pa 
tudi mame in očetje neizmerno spo-
štovali, saj ga je vedno primanjkova-
lo. Obiskovalce so ganili spomini 
domačinke Marjuče Volf, kako sve-
čano je bilo pri hiši, ko je mati zaku-
rila peč in zamesila kruh. Dišeč hleb 
kruha je vedno pomenil praznik pri 
hiši. Na Paslejdn’co so nekoč svoje 
domače obiskali sorodniki od vse-
povsod, tisti bolj oddaljeni so tudi 
prenočili. Domači so pripravili boljše 
kosilo, spekli kruh in potice, pa če-
prav so bile polnjene le z mletimi su-
himi hruškami. Danes pa Bačarji vse 
obiskovalce povabijo v staro mlekar-
no, kjer se srečujejo ob dobrotah 
pridnih gospodinj. 
Olga Zgaga

V ENEM VE^ERU OKOLI 
SVETA
Tolmin – “Kaj je ton brez melodije, 
melodija brez pesmi, pesem brez 
pevca? Kaj je črka brez besede, 
beseda brez stavka, stavek brez 
zgodbe? In kaj je človek brez jezi-
ka, da to zgodbo z njim pove?” To 
je bila osrednja misel koncerta 
zGodbe sveta, ki ga je 29. novem-
bra pod vodstvom zborovodkinje 
Erike Bizjak izvedel Komorni zbor 

Musica Viva iz Tolmina in tako obe-
ležil evropsko leto medkulturnega 
dialoga. 

Pevci in pevke se v svojem progra-
mu nismo omejili le na evropsko 
ustvarjalnost, ampak smo predstavi-
li priredbe ljudskih pesmi iz svetovne 
glasbene zakladnice. Petje so pre-
pletle pravljice v različnih svetovnih 
jezikih, ki so jih na pristen način in-
terpretirali gostje, neposredno ali 
posredno povezani s tujimi dežela-

mi. Tolmin je bil omenjeni večer res 
svet v malem.

Na koncertu so poleg slovenskih 
pesmi zazvenele še italijanska, ir-
ska, islandska, južnoafriška, ameri-
ški, kubanska in argentinska sklad-
ba, pa tudi skladbi s Samoe in z No-
ve Zelandije. Skupaj z zborom so 
nastopili solopevka Marjetka Lu-
znik, vsem dobro znana Malgajka 
Tantely Gaberšček ter tolkalca Ka-
tja Uršič in Matej Zgaga. Zgodbe v 

S KONCERTOM ZGODBE SVETA je Komorni zbor Musica Viva obeležil evropsko leto medkulturnega dialoga. Foto: arhiv zbora
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Gostol TST je uspešno podjetje, ki kar 80 % 
svojih peskalnih strojev izvozi. Zaenkrat se jih 
finančna kriza še ni globlje dotaknila, proizvod-
nja je zasedena do konca aprila 2009. Leto 
2008 so zaključili uspešno s cca. 25 % višjo 
realizacijo glede na leto 2007. 

V juniju so uspešno zaključili z gradnjo lakirni-
ce, v oktobru pa je bil izveden tehnični pre-
vzem. Lakirnica je bila zgrajena za dva glavna 
namena – barvanje in sušenje. Glavni sklopi 

Podjetje Gostol TST s Čiginja je junija uspešno zaključilo investicijo v novo lakirnico, vredno kar 750.000 €, poleg 
tega pa potekajo tudi dela na upravni stavbi, ki bo dobila novo zunanjo podobo.

lakirnice so lakirna komora, dnevno skladišče 
barve, strojnica, v kateri so ventilatorji in goril-
ci, pisarna za vodjo lakirnice ter nadstrešek, ki 
je namenjen skladiščenju polizdelkov. V sklopu 
lakirnice je bila narejena tudi plinska postaja, 
ki služi ogrevanju sušilne komore, ter čistilna 
naprava, katere glavni namen je izločanje de-
tergentov in fosfatov iz odpadne vode od pra-
nja in razmaščevanja. V okviru lakirnice bo 
zgrajena še hidrantna mreža, ki je tudi pogoj, 
da je lakirnica zakonsko sprejemljiva. Podjetje 

je projekt izdelave hidrantnega omrežja prijavi-
lo na javni razpis Republike Slovenije in pri tem 
pridobilo sredstva za 40 % vrednosti investici-
je, kar predstavlja cca. 100.000 €. Celotna 
vrednost investicije v lakirnico je znašala 
750.000 €. 

Poleg navedene investicije potekajo tudi preno-
vitvena dela na zunanjosti upravne stavbe. In-
vesticiji predstavljata tako pomemben ekološki 
kot tudi vizualni prispevek v lokalnem okolju.

ŠE EN POZITIVEN PRISPEVEK ZA OKOLJE PODJETJA GOSTOL TST

promocijsko sporočilo www.gostol-tst.si

Utrinki

različnih jezikih so predstavili gostje 
Belki Parada in Emanuela Leban 
Parada, ki sta zastopali Kolumbijo, 
Kitajka Liping Sossi Fan in članica 
zbora Jana Dolenc, ki je več let ži-
vela na Nizozemskem. Občinstvo 
sta s temperamentnim afriškim ple-
som navdušila Maša Kagaoo 
Knez in bobnar, ki je v Slovenijo pri-
šel iz Burkine Faso, z igranjem na 
tradicionalni instrument avstralskih 
domorodcev didžiridu pa se je pred-
stavil Boris Oblak.

Poslušalci so avlo šolskega centra 
dodobra napolnili, s koncerta, ki sta 
ga podprla Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti in Občina Tol-
min, pa so odhajali zadovoljni. Po 
odzivih sodeč je bil koncert dobro 
sprejet, kar je čudovita nagrada za 
ves trud, ki ga je bilo treba vložiti v 
njegovo izvedbo. Naj torej besede, 
melodije, pesmi in zgodbe sveta, 
predvsem pa naša medsebojna po-
vezanost in pripravljenost sprejema-
ti drugačne od nas, bogatijo naš 
vsakdan tudi v letu 2009 in naj se 
leto medkulturnega dialoga s kon-
cem leta 2008 ne zaključi, ampak 
naj se nadaljuje in krepi – za nas in 
za vse rodove, ki prihajajo. 
KD Komorni zbor Musica Viva

PEVSKI ZBORI IZ BA[KE 
GRAPE NA ISTEM ODRU
Grahovo ob Ba~i – Pevsko nadarje-
nost Graparjev je opazil že znameniti 
profesor petrograjske univerze J. 
Baudouin Cortenay, ki je sredi 
druge polovice 19. stoletja razisko-
val jezikovne posebnosti teh krajev. 
Zapisal je, da pevci tako lepo poje-
jo, da v njihovih cerkvah še orgle ni-
so potrebne. Zato ni presenetljivo, 

da pevski talenti delujejo v toliko raz-
ličnih pevskih sestavih. Nekateri od 
njih se združujejo ljubiteljsko in poje-
jo brez not in strokovnega vodstva, 
drugi vadijo pod strokovnim vod-
stvom zborovodij. Decembra 2007 
so se vsi skupaj zbrali v Podbrdu na 
prvem srečanju zborov Baške gra-
pe. Dogovorili so se, da bo srečanje 
vsako leto v drugem kraju, in lansko 
so pripravili 13. decembra na Gra-

hovem ob Bači v organizaciji doma-
čega Mešanega pevskega zbora 
Ivan Kokošar.

Obiskovalci so dvorano krajevne 
skupnosti napolnili do zadnjega ko-
tička, skupno skoraj 90 pevcev pa 
se je zvrstilo na odru v sedmih se-
stavih. Gostiteljem so se pridružili še 
Ženski pevski zbor Okarina Pod-
brdo, Ženski pevski zbor Sožitje 
Podmelec, Rutarske pevke, Ter-
cet Juhana, Nonet Bača Podbr-
do in Vokalna skupina Snežet iz 
Podmelca. Vsak pevski sestav se je 
predstavil s tremi skladbami, njihov 
repertoar pa je zajemal slovenske in 
tuje narodne in umetne pesmi ter 
priredbe zabavne glasbe. Srečanje 
pomeni začetek novega glasbenega 
dogajanja v Baški grapi in glede na 
dosedanje uspehe je pričakovati, da 
bo v prihodnjih letih še pridobivalo 
na pomenu. Pevcem omogoča bo-
gato pevsko druženje in vpogled v 
kakovost petja sorodnih pevskih 
skupin. Za poslušalce je bil to en-
kraten glasbeni dogodek, zato si že-
limo, da pevcem in njihovim zboro-
vodjem ne bi nikoli zmanjkalo volje 
in poguma za delo. 
Olga Zgaga

NA DRUGEM SREČANJU ZBOROV BAŠKE GRAPE je v sedmih pevskih sestavih skupaj zape-
lo kar skoraj 90 grl. Foto: Alenka Zgaga
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F ranc, zadnji izmed Šimnov, je
bil v času prve svetovne vojne 
še premlad, da bi se bojeval na

frontah, je pa kot majhen deček lah-
ko spremljal tragedijo stotine begun-
cev, ki so zapuščali domove ob Soči 
in jim je bil Kred zadnja postojanka 
pred odhodom v daljne, tuje dežele. 
Ker je že kot osnovnošolec okusil 
krutost tujih učiteljev in učiteljic, ga 
je veselje do učenja kmalu minilo, 
zato se je prepustil skromnemu ži-
vljenju malega kmeta. Pod novo dr-
žavo je vojsko služil v elitnih enotah 
bašalirjev, na kar je bil zelo ponosen, 
pa vendar mu je bilo skromno življe-
nje doma ljubše, tako se je po kon-
čani vojni vrnil na kmetijo. Tam je 
ostal s sestro, v domačem hlevu pa 
so si družbo delale kravica, majhna 
koza in par ovac.

Zrnade in okrep~ilo
Franc je ugotovil, da je preveč v 

letih za zaposlitev, majhna kmetija 
pa je dajala premalo za preživetje. 
Začel je iskati priložnostna dela po 
domačem in okoliških krajih. Za 
skromno plačilo in dnevni obrok hra-
ne je pomagal pri košnji in spravilu 
sena v senožeti Planje na pobočju 
Stola, jeseni in pozimi pa pri pripra-
vi drv. Seveda je vedno veljala nava-
da, da se pred in po opravljenem 
delu delavcu ponudi kanček žganja, 
sadjevca ali česa podobnega. Kar je 
bilo spočetka spodbuda za moč ali 
sredstvo proti prehladu, lahko pa tu-
di za preganjanje trebušnih motenj, 
je počasi preraslo v nujno okrepčilo 
za telo in še bolj za dušo. Tej navadi 
se Franc ni nikoli odpovedal.

Pla~ilo za pozdrave
Želja po boljšem zaslužku in s tem 

boljšem jutri, ki ga je ponujala tujina, 
je po koncu druge vojne v naše kra-
je pripeljala številne priseljence iz 
vseh koncev domovine, pa tudi iz 

[imnov Franc
Na obrobju vasi Kred stoji visoka stara hi{a, ki jo je {e po drugi svetovni vojni naseljevala mala 
kme~ka dru`ina – po doma~e se je reklo pri [imnu. Vojno in bolezni so pre`iveli trije otroci, na 
doma~iji pa sta kasneje ostala Franc in njegova starej{a sestra Ivanka, ki si nista ustvarila dru`ine. 
Rod krejskih [imnov je bil prepu{~en po~asnemu izumiranju, tako da danes nanje spominja le {e 
propadajo~a hi{a, ki pa se ji obeta prenova in novo hi{no ime.

bližnjih vzhodnih držav. Ti tujine 
željni ljudje so našli pot do naših 
krajev, naprej v “obljubljeno deželo 
novih priložnosti” pa mnogokrat ni 
več šlo. Pa sta se Franc in sovaščan 
Toni dogovorila, da za par dragocenih 
dinarjev popeljeta nekaj teh nevsak-
danjih “turistov” čez Mijo in dlje, 
proč od neusmiljenih graničarjev. 
Verjetno bi Franc še dlje opravljal ta 
donosen, a nevaren posel, če ga ne 
bi nekoč premagala želja po srečanju 
z nekdanjimi prijatelji, od katerih ga 
je ločila strogo varovana meja. Ko je 
nekega poznega popoldneva v var-
stvu noči odpeljal prek meje čez Mi-
jo skupino “turistov”, se je tudi sam 
spustil v dolino Nadiže in tam obi-
skal stare znance. Brezskrbno so se 
odpravili v vaško gostilno, kjer je ve-
čer ali dva preživel ob obujanju spo-
minov. Vedno hudomušen in poln 

domislic je kupil razglednico in v do-
mačo vas poslal pozdrave iz Benečije.

Državni organi, ki so imeli svoje 
lovke razprostrte tudi prek skrbno 
varovane meje, niso ostali hladni ob 
vesti, da Franc verjetno prevaža “tu-
riste” čez mejo in da se celo norčuje 
s pisanjem pozdravov. Kmalu za po-
štarjem so Franca obiskali možje v 
modrih uniformah. Povabili so ga na 
“daljši dopust”, kjer je štiri leta na 
državne stroške živel skrbno varovan 
za zamreženimi okni.

Meja in mo`je v zelenih 
uniformah

Po nastopu strogo določenih pravil 
glede količine in vsebine prtljage ter 
prepustnic za prehod t. i. bloka se je 
nekaj domačinov odločilo zaslužiti 
nekaj lir s prekupčevanjem mesa, 
tobaka in sadja. Med njimi je bila 

tudi dama iz bližnje vasi, ki je za 
prenos robe uporabila otroke ali sta-
rejše ljudi. Plačilo seveda ni bilo bo-
gato, med kurirji pa se je znašel tudi 
Šimnov Franc. Kot star bašalir se je 
na pot odpravil s svojim kolesom. Na 
vprašanje sitnega carinika “Koliko 
neseš?” je vedno odgovoril kratko in 
odločno: “Točno!”

Nekega dne je mlad carinik, ki je 
slutil, da je Franc le kurir in ne nosi 
svojega blaga, možaku poočital: “Kaj 
vas ni nič sram, da to delate?” Franc 
pa je bil moder možak in v gostilni 
pri Robiču je znal prisluhniti vsem 
debatam, tudi tistim za sosednjo mi-
zo. Ko so se nekoč s službe vračali 
cariniki in miličniki, so se spotoma 
ustavili tudi v gostilni. Franc se je 
spomnil, da je prav ta mladi mož v 
zeleni uniformi takrat pripovedoval, 
kako je študiral, vendar je študij opu-

KREJSKI MOŽJE na poti na spomladansko trosenje gnoja pred oranjem. Šimnov Franc je tretji z leve.
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stil in se raje zaposlil na carini. Ob 
očitku je zato mladeniča le pogledal 
in počasi odgovoril: “Veš, žalosten 
sem, ker to delam, vendar moram 
zaslužiti za kruh. Ko sem bil mlad, 
sem tudi jaz študiral na kolidžu (uni-
verzi, op. p.), vendar nisem dovolj 
študiral in sedaj sem tu”. Carinik je 
osramočen obmolknil in se od tedaj 
Francu raje umaknil ali pa samo mol-
če opravil svoj posel.

Zmeda v Bene~iji in doma
Franc in njegovi znanci so se po 

odprtju meje odpravljali na zrnade 
tudi po vaseh v Benečiji. Za skromen 
zaslužek so pomagali pri košnji, spra-
vilu sena, delih na polju in v gozdu. 
Največ težav je dninarjem povzroča-
lo vsakodnevno prestopanje meje. 
Organi oblasti so v prepustnico zapi-
sali število prehodov. Franc se zato 
ni mogel odpraviti bolj daleč od do-
ma, kjer bi morda zaslužil kaj več, 
saj se je moral vsak večer vrniti na 
Robič in žigosati prepustnico.

Krejci so imeli večino svojih seno-
žeti visoko na pobočju Stola, na Pla-
nji. Ob košnji so seno spravljali v 
kope in jih pozno jeseni v bremenih 
vlačili v dolino. Za takšno spravilo se 
je običajno skupaj zbralo več mož, ki 
so si med seboj pomagali, nekateri 
pa so odšli v hrib za preživetje dneva 
in potešitev drugih potreb. Pri spu-
ščanju bremen so možje en drugemu 
zadrževali bremena, da ta ne bi pre-
hitro zdrsnila po strmini. Franc je 
nekega dne vlekel breme za mladim 
domačinom, ki dela še ni bil najbolj 
vešč. Namesto da bi mladeniču bre-
me zaviral, ga je hudomušno poti-
skal, tako da je novinec potreboval 
veliko napora, da je breme varno pri-

vlekel do doline. Ko so bila vsa bre-
mena v dolini, je gospodar nagradil 
može s kozarčkom žganja. Franc je 
mladega vlačilca bremena potrepljal 
po rami, rekoč: “Bravo kužin, dober 
si, sem te kolavdiral.” Mladi mož se 
je šele ob teh besedah zavedal, kaj se 
je godilo z bremenom, in se ob sme-
hu družbe pognal za Francem, ki se 
je urnih nog umaknil in počakal, da 
se je mladeniču jeza pohladila.

Grobokop
Prišli so časi, ko so pričeli mali 

kmetje opuščati delo na kmetiji, za 

enostavno opravilo, zato je bilo treba 
za energijo večkrat po malem srkniti. 
Prijatelji dobre kapljice v vasi so 
kmalu ugotovili, v kateri pušpan 
Franc med delom skrije svojo drago-
ceno stekleničko žganja, ki so mu jo 
največkrat brez njegove vednosti osu-
šili. Seveda Franc ni padel s hruške, 
in ko je opazil tatiče na preži, je ste-
klenico zamazal z mastno, sveže iz-
kopano zemljico. In glej, ni ga bilo 
več junaka, čigar želodec bi prenesel 
piti iz te steklenice. Tako je imel vse-
ga vajen Franc mir in varno spravlje-
no pijačo.

ŠIMNOV FRANC (prvi z leve) je veljal za možakarje dobre volje.

delo v gozdu pa Franc zaradi svojih 
let ni bil več dovolj močan. Vsak za-
služek za večerjo in še kaj je bil do-
brodošel, zato je Franc sprejel delo 
krejskega grobokopa. Opravljal ga je 
vestno in redno, saj je bil zaslužek 
zagotovljen in še predčasno je vedno 
dobil običajen delež za korajžo. Iz-
kop težke pokopališke zemlje ni bilo 

Nemalokrat pa so tudi njemu pošle 
moči in volja, da bi jamo izkopal do-
volj globoko. Takrat je izkopano ze-
mljo skrbno polagal ob rob jame in 
jo tako navidezno poglobil. Zadovolj-
ni so bili vsi, ki niso uspeli ugotoviti 
nedolžne prevare, sam pa je imel 
dvakrat manj dela, ko je grob zasipal. 
Včasih je svoje usluge ponujal še 

Utrinki

BO@I^NO-NOVOLETNA 
PRIREDITEV V POLJUBINJU
Poljubinj – Ob iztekajočem se letu 
v vasi v dvorani krajevne skupnosti 
pripravimo tradicionalno novoletno 
prireditev. Njen namen je, da se med 
seboj srečamo vaščani iz Poljubinja 
in s Prapetna. Program pripravijo otro-
ci iz obeh vasi, za glasbo pa poskrbi-
jo glasbene skupine iz naše okolice.

Otroci so tako 21. decembra zaigrali 
prirejeno igro Sneguljčica in sedem 
palčkov, glasbena skupina Dedni-
na pa nas je s pesmimi zapeljala v 
dobre stare čase. Obiskal nas je tu-
di dobri mož in med vse razdelil 
drobna darilca. Menil je, da smo v 
vasi dobro delali in da bi se morali 
še večkrat tako srečati. Prireditev 

smo zaključili s kozarcem toplega 
čaja in prijetnim pogovorom, za do-
bro razpoloženje pa je poskrbel 
Aleš Podobnik s harmoniko.

V vasi je veliko otrok, za katere smo 
že dan prej pripravili delavnico novo-
letnih okraskov iz žitne slame. Vodila 
sta jo Beti Jakob in Jani Jakob iz 
Ljubljane, na njej pa smo izvedeli, 
kaj pomeni beseda doužjak in kako 
dobimo slamo za izdelke. Naredili 
smo zvezdice, metuljčke, srčke, an-
gelčke in še kaj, s temi okraski pa 
smo nato okrasili novoletno dreve-
sce. Prijeten popoldan smo zaključili 
z domačo pesmijo ob zvokih kitare 
in zapeli poljubinjsko ljudsko Z Ga-
lenč pa pride Lač’n Franc.
Nada Bellomo 

NAJMLAJŠI IZ POLJUBINJA IN S PRAPETNA so z zanimanjem poslušali, kako nastajajo novo-
letni okraski iz žitne slame. Foto: Martina K. Kenda

predčasno, ko je sosed ali sovaščan 
mimogrede potožil, da se ne počuti 
najbolje. Grobar je urno vskočil v 
pogovor in vprašal, če mu dajo kaj 
vnaprej, za akontacijo. Največkrat se 
ni izšlo, toda včasih je le dobil skro-
mno predplačilo v pijači.

Franc in jur
V gostilni pri Robiču so se večkrat 

zbrali stari kolegi Franc, Ivanc in Pe-
pi. Vse prevečkrat so žalostno ugota-
vljali, da nihče od njih nima za run-
do. Franc se je odločil razveseliti 
kolege vsaj s polno mero upanja. Ne-
kje je našel staro čitanko za osnov-
nošolce, iz katere je skrbno izrezal 
bankovce. Naslednji dan je z izreza-
nimi bankovci pred Ivancem zaigral 
nevednost, da mu je iz žepa padel 
bankovec. Nerodno ga je spravil v 
žep in nadaljeval pogovor z družbo. 
Ivanc je v upanju na veseli večer pri 
Robiču hitro poiskal družbo in že od 
daleč kričal: “Pepi, Pepi, Franc ‘ma 
jurja!” Pepi je nejevoljno pogledal in 
nekaj zagodrnjal, vendar je Ivanc 
vztrajno zatrjeval: “Jurja ‘ma, sem ga 
videl. Prmejduš, da sem ga videl!” 
Seveda s pijačo ni bilo nič, se je pa 
Franc še dolgo dobrohotno smejal.

Dolgo sta Franc in sestra Ivanka 
živela v stari hiši z ognjiščem brez 
vode in elektrike. Šele na stara leta sta 
modro ugotovila, da hiša s starimi okni 
in z ognjiščem ni varna pred mra-
zom, pa tudi udobna ni. Preselila sta 
se v novejšo hišo, ki je dolga leta 
samevala tik ob stari rojstni hiši, kjer 
sta ob toplem štedilniku in električni 
razsvetljavi lažje preživela zimo.
Zapisal: Pavel Četrtič
Foto: Vinko Cencič
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Vsak zbiralec ima svoje skrivnosti
Zbirka: Idrsko – Muzejska zbirka “Poso~je 1915–1917”. Zbiralec: Ivan [avli. Lokacija: Idrsko 29, Ko-
barid. Telefon: 05/38-85-953, Vstopnina: Vstopnine ni, je pa v bli`ini granata z re`o na dnu.

Obiski pri zbiralcih vojnih osta-
 lin se kar ne morejo in ne
morejo zaključiti. Zanimivih 

zgodb, predmetov, spominov je na 
pretek. Že po telefonu, ko sem se z 
Ivanom Šavlijem dogovorila za obisk 
na Idrskem, mi je dal vedeti, da bo 
kaj videti. Že prvi pogled na zbirko 
je presenetil. 

Najve~, kar zmore amaterski 
zbiratelj

Niso se zmotili v Društvu Peski 
1915–1917 Tolmin, ko so 21. januarja 
2005 ob podelitvi častnega članstva 
Ivanu Šavliju zapisali, da gre za “la-
stnika ene največjih zasebnih zbirk 
etnoloških in vojaških predmetov, do-
kumentacije, fotografij, hkrati pa še 
za dolgoletnega vztrajnega zbiralca in 
zapisovalca ustnega izročila z izje-
mnim občutkom za ohranitev premič-
ne in nepremične kulturne dediščine, 

hlevu. Strohneli so stari tramovi, v 
kotu v skednju je bilo nekaj stare 
slame in v njej peč, stara avstroogr-
ska peč. “Ne vem, kako je prišla peč 
k naši hiši, je pa to bila lepa avstrij-
ska peč. Ni bila iz kaverne,” pripove-
duje Šavli, ki se spominja, da so take 
reči po vojni prodajali kot železje za 
majhen denar. 

Bratranec iz Bene~ije
“V štali za nekim tramom je bila 

tudi ena avstrijska mačeta. Podaril 
sem jo bratrancu iz vasi Kras v Bene-
čiji. On je imel lepo zbirko že pred 40 
leti, ko drugi še nismo imeli pojma o 
zbirateljstvu,” se spominja Šavli. Ven-
dar ta zbirka ni imela srečnega kon-
ca. Bratranec je namreč imel tudi 
orožje, turške sablje in pištole, za kar 
je imel lokalno dovoljenje karabinjer-
jev. Kasneje ga je nekdo verjetno 
prijavil, pri njem so našli še polno 

MUZEJ JE KAR CELA STAVBA ob stanovanjski hiši, ki je nekoč služila kot hlev. Danes že njen 
zunanji izgled pojasnjuje Šavlijevo veliko zbirateljsko strast.

Utrinki

ki je dosegel največ, kar zmore ama-
terski zbiratelj.” Ivan Šavli je zbiratelj 

že več kot 20 let, prva najdba sega v 
70. leta in zgodila se je v domačem 

OB VE^NI MEJI
Tolmin – Novo arheološko-zgodo-
vinsko razstavo z naslovom Ob več-
ni meji so v Tolminskem muzeju 
odprli decembra ob slovesu leta 
2008, sicer pa se je dotaknila oble-
tnic več dogodkov iz preteklosti, ki 
so tematsko vezani na vsebino raz-
stave. Posvečena je spominu na 90-
letnico konca prve svetovne vojne, 
65-letnico Kobariške republike, 40-
letnico Teritorialne obrambe ter bli-
žajoči se 200-letnici bitke za Predel-
sko trdnjavo in ustanovitvi Ilirskih 
provinc. 

Posočje je namreč že tisočletja ob-
mejno območje, tako kulturno kot 
etnično, kar je razvidno iz arheolo-
ških ostalin železne dobe, iz rimske-
ga in zgodnjesrednjeveškega obdo-
bja. Tudi zgodovinska, geografska 
in kartografska slika pokrajine ob 
Soči kažejo na večno mejo, branike 
in razmejitvene črte. Zanje so se 
skozi stoletja srednjega in novega 
veka bojevale različne vojske in s 

pričajo o prisotnosti različnih voja-
ških formacij v zadnjih dveh stoletjih 
prav na območju Posočja in t. i. 
“večne” meje. 

Razstavo podrobneje dopolnjuje 
zbornik z naslovom Vojske, orožje 
in utrdbeni sistemi v Posočju, v 
katerem so zbrani članki 12 avtorjev 
z znanjem o utrdbenih sistemih v 
Posočju. Med pisci so nekateri mlaj-
ši avtorji, kot sta Marko Klavora in 
Blaž Torkar, ter dobro znani pisci s 
tega področja – mag. Vasja Klavo-
ra, Fedja Klavora, Vito Berginc in 
mag. Roman Medved, Andrej Ga-
spari, Beatriče Žbona, Fabrizio 
Bressan in Dušan Mijanović ter 
muzealci Tolminskega muzeja. Zbor-
nik je uredila kustosinja Tolminskega 
muzeja Karla Kofol, vsi članki pa so 
povzeti tudi v angleškem jeziku. Pu-
blikacija je izšla v 500 izvodih z bo-
gato fotografsko opremo, razstava 
Ob večni meji pa bo v Tolminskem 
muzeju na ogled do konca februarja.
Špela Mrak

ARHEOLOŠKO-ZGODOVINSKA RAZSTAVA Ob večni meji se je dotaknila obletnic več po-
membnih dogodkov iz preteklosti. Foto: arhiv muzeja

tem pustile neizbrisne sledi, ki so vi-
dne predvsem na utrdbah iz 19. in 
prve polovice 20. stoletja. Razstavo 
Ob večni meji  sta pripravila direkto-
rica Tolminskega muzeja Damjana 
Fortunat Černilogar in muzealec 

Miha Mlinar, ki je poskrbel za arhe-
ološki del. V sklopu razstave je na 
ogled tudi več vojaških uniform, 
med katerimi so nekatere javnosti 
predstavljene prvič. Uniforme in 
osebni predmeti častnikov in vojakov 
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ročno bombo in mu zato zaplenili 
vso zbirko ter ga zaprli. Kasneje je 
dobil ponudbo: povračilo vseh sodni-
ških stroškov, ki so bili zelo visoki, 
pa mu bodo zbirko vrnili. Toda Ša-
vlijev bratranec je takrat odgovoril, 
da je njegova strast po zbiranju uni-
čena. “In nikoli ni izvedel, kam je šla 
vsa tista roba,” še pove Šavli, ki se 
rad spominja tudi prijatelja, pokojne-
ga Slavka Kunavca - Vanje. Ta je bil 
vojaški pirotehnik in sta večkrat sku-
paj pregledovala vojaške predmete, 
tudi kakšno sumljivo granato. “Več-
krat je bil pri meni, odpiral je grana-
te za Kobariški muzej. Klical me je 
Janez in vedno je vprašal: 'Se kaj 
bojiš?' Enkrat pa je napravil napako 
...”, se v pripovedi malce ustavi Šavli 
v spominu na preminulega prijatelja 
ter razloži, da imajo granate dva de-
tonatorja – eden je vdelan v kapi in 
ga ni mogoče vzeti ven, treba ga je 
uničiti.

To bom prepustil vnukom
“Tako se je začelo moje zbiranje. 

Nosil sem na kup. V Kobaridu je bil 
glavni zbiralec pokojni Ivo Krajnik, 
pa tudi kakšen Italijan je prišel: 'Ven-
di, vendi!' A nisem želel prodajati,” 
razlaga Šavli in prizna, da mu je prav 
neki Italijan prinesel prvi detektor. 
Njegova zbirka je drugačna od obi-
čajnih vojaških zbirk, saj vsebuje 
mnogo drugih starih predmetov – 

IVAN ŠAVLI ob križu, ki ga je postavil sam in sporoča: Nikoli več vojne.

nje.” Šavli, ki sicer nima veliko obi-
skovalcev muzeja, opaža, da je tistim, 
ki si zbirko ogledajo, zelo všeč, da je 
vsega toliko in da je vse v nekem 
svojstvenem redu. “Še veliko čiščenja 
bi bilo potrebnega, urejanja, toda te-
ga ne zmorem. To bom prepustil vnu-
kom, a jim bom moral še kaj pove-
dati. Ti mladi včasih še za grablje ne 
vejo več, za kaj se jih rabi.”

Dolga zgodba: Adrenalin
Ivan Šavli je z drugimi zbiralci ve-

liko hodil v Zaprikaj, na Pretovč in 
drugam; največkrat s pokojnim Kraj-
nikom: “Imel sem nivo. Veste, to ni 
fin avto, pa smo šli vsepovsod.” Sledi 
pa dolga zgodba: “Tedaj sem prekinil 
zbiranje. To bom zapisal v knjigi z 
naslovom Adrenalin, sedaj pa samo 
na kratko povem. Nekdo me je ovadil 
policiji, da odpiram granate, da sem 
za skupnost nevaren. Odkrivanje kri-
minala je prevzel nekdanji policist 
Petrič. Vedel sem, da se nekaj kuha, 
a sem menil, da ne delam nič naro-
be, če zbiram starine – saj jih nisem 
kradel! Tudi granate sem našel nad 
našim domačim senikom. Nekega 
dne so prišli trije policijski avtomobi-
li, pod nos so mi pomolili sodni na-
log – za hišno preiskavo. Preiskali so 
vse. V zbirki sem imel tudi orodje za 
odpiranje granat. Nikogar nisem 
ogrožal, a po zakonu je bilo prepove-
dano. Kasneje so me popisali še na 

orodja, ključev, posod, okrasja, celo 
lesen bicikel: “Ropotija se je kopičila. 

Zbiral sem vse staro. Imel sem pro-
stor, cel hlev prostora za shranjeva-

Utrinki

OD NAS – VAM
Tolmin – Od nas – vam so v Kul-
turnem društvu (KD) slikarjev 
amaterjev Tolmin poimenovali li-
kovno razstavo, ki so jo sredi de-
cembra odprli v preddverju Kino-
gledališča Tolmin. Na njej se s po 
enim likovnim delom predstavlja 24 
članic in članov društva. 
Razstavljena likovna dela se med 
seboj razlikujejo ne le po formatu, 
pač pa tudi po tehniki in žanru. Obi-
čajno na skupinskih razstavah pre-
vladujejo naturalistične krajine, to-
kratna dela pa so tematsko zelo ra-
znolika. Mentorica društva, akadem-
ska slikarka Jana Dolenc, je v 
predstavitvenem nagovoru razstavo 
razdelila v tri sklope. V širši sklop 
krajin bi poleg klasične krajine lahko 
zajeli arhitekturne vedute, motive iz 
narave, nadrealistično fantazijsko 
pokrajino in skoraj abstrahirano na-
ravo. Precej je tihožitij, med katerimi 
prevladujejo cvetlični motivi. Tudi 
med temi deli so opazni zelo raznoli-
ki pristopi. Nekaterim slikarjem je cilj 

čim bolj mimetsko približati se vide-
nemu, drugim je motiv zgolj sred-
stvo, iztočnica v iskanju estetske in 
simbolne vrednosti. Tretji, večji sklop 
zajema figuraliko, kjer lahko opazi-
mo podoben razpon, od mimetične-
ga do simbolnega. Od veristično na-
rativnega portretiranja obraza prek 
podob nekonkretne človeške figure 
v dogajanju do silhuete mistične fi-
gure, s katero se poosebi gledalec, 
ko izza njenega hrbta opazuje isti 
motiv. Drugim je figura predstavljala 
vizualno senzacijo, podobo, ki jo je 
mogoče stilizirati in abstrahirati.
Z likovno razstavo Od nas – vam je 
društvo zaključilo projekt Utrip Po-
sočja skozi prizmo slikarskih teh-
nik 2008, s katerim se letno pred-
stavlja širši javnosti s številnimi likov-
nimi razstavami, ex-tempori, gosto-
vanji in organizacijo likovnih delav-
nic. KD slikarjev amaterjev Tolmin 
združuje 54 likovnih ustvarjalcev iz 
Posočja in širše, različnih poklicev 
in starosti.
Gregor Maver

TOLMINSKA KNJI@NICA Z 
MEHKIMI STENAMI 
Tolmin – Sredi decembra smo bili v 
Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin 
priča odprtju razstave umetnice, ka-
tere ustvarjanje je neločljivo poveza-
no z naravo. Slikarkino navezanost 
na domače okolje poudarja tudi 
specifična tehnika “slikanja” z razno-
barvnim peskom iz slovenskih rek in 
potokov, ki daje njenim stvaritvam 
pečat edinstvenosti. Stanka Golob 
je za razstavo Mehke stene pripravi-
la 14 del, ki jih je premišljeno razo-
besila po galerijskem prostoru. 

Samozadostne, svobodno preobli-
kovane geometrijske strukture, ki 
“mehčajo” trde stene in iluzionistič-
no razširijo dejanski prostor, vabijo 
gledalca, naj pogleda onstran pre-
vladujočih prostorskih omejitev. “Po-
sebno poglavje v raziskovanju tri-
dimenzionalnih prostorskih učin-
kov predstavljajo prosto stoječi 
objekti, sestavljeni iz steklenih 

plošč, zrcal in peščenih motivov, 
ki s pomočjo umetne luči ustvarja-
jo spremenljivo igro svetlobe in 
senc. Senčne podobe, ki se izri-
šejo na stenah, so bežne in neo-
prijemljive, vendar gledalcu nazor-
no prikazujejo, kako avtorica doje-
ma življenje in človekovo naravo,” 
je ob otvoritvi povedala likovna kriti-
čarka Nataša Kovšca. Slikarska 
dela Stanke Golob so premišljeno 
komponirana in tako barvno kot 
kompozicijsko skrbno uravnotežena. 
V njenem delu začutimo jasno željo 
po iskanju enosti z naravnim oko-
ljem, po vživljanju v naravo, ki obuja 
idejo o romantičnem stapljanju člo-
veka in narave. Avtorica zase pravi, 
da likovna dela najraje ustvarja “po 
prostoru”, zato je pomembno, da 
že vnaprej ve, kje bo razstava posta-
vljena. “Tako bolj intenzivno delam 
in tudi več naredim,” pove in na 
vprašanje o različnih skupinskih li-
kovnih dogodkih odgovori: “Raje 
hodim na izobraževanja kot na 
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policijski postaji v Kobaridu, mnogo 
so spraševali in mislili, da bodo ulo-
vili veliko ribo. Čez mesec dni sem 
dobil vabilo na sodišče. Tesnoba je 
bila velika. Saj sem imel veliko dru-
gih hobijev, če ne bi smel več hoditi 
po hribih, toda kazen je bila zame 
huda. Mesec dni zapora, eno leto po-
gojno! Kasneje sem dobil še račun za 
50.000 dinarjev stroškov. Zbiralski 
kolegi so želeli pomagati, saj smo vsi 
vedeli, da so se me lotili tudi zato, 
da bi ustrahovali še druge,” pripove-
duje Šavli. Takrat naj bi pisalo po 
časopisih, da nekaj kobariških doma-
činov po hribih ropa orožje, vendar 
pa ta policijski prijem ni imel nobe-
nega učinka. “Rezultat mojega ropa-
nja je vedno tu – vsem na očeh,” se 
Šavli ozre na zbirko.

Potem je fotografiral senike
Zbiralcu Ivanu Šavliju z Idrskega 

sta neljubi zaplet s policijo in kazen 
vzela veliko morale. Prvi ga je po tem 

več kotička, ki bi ga imel en sam go-
bar. Vem, ker sem bil tudi sam gobar, 
pa me je minilo. Gobarji so danes po 
večini soldarji.” Med predmeti, ki 
pripadajo preteklosti, so mu nekateri 
ljubši: “Zame je vsak predmet zani-
miv, najbolj pa me je čustveno pre-
vzela steklenica z napisom benedik-
tine. Na levo in desno je križ. Ugibal 
sem in menim, da je last vojnega ku-
rata, poleg sta bila namreč še svečnik 
in zvonček, raztopljen kot od eksplo-
zije. Našel sem jo na planini Meder-
je.” Ob teh predmetih stoji velik križ, 
ki si ga je sam zamislil – narejen je 
iz tulcev šrapnelov z napisom iz na-
bojev: NIKOLI VEČ VOJNE. “Saj mi 
je še žena rekla, da fantaziram, a 
sliko tega križa bi poslal vsem vodi-
teljem Evrope – a žal ne bi nič poma-
galo,” je prepričan Šavli.
Besedilo in foto: Špela Mrak

STEKLENIČKA BENEDICTINE, najverjetneje 
last vojaškega kurata.

KOLIKO VRAT je ostalo zaprtih?
V ZBIRKI JE VSAK PREDMET NAJMANJ V 
PARU, večina pa ima po več primerkov, ki so 
skrbno razporejeni.

metov pa je tudi kasnejših. Zanimiva 
je velika kamnita tabla, ki jo je Šavli 
dobil na Humu, na nekdanji stražar-
nici ob rapalski meji. Po naključju 
mu je nekdo, ki je vedel za njegov 
hobi, povedal zanjo. Tabla, ki so jo 
uporabljali kot pločnik pred hišo, je 
iz časa Mussolinijeve vladavine – do-
be fašizma. Mussolini je namreč štel 
leta od začetka fašizma, plošča pa je 
iz govora ob razglasitvi fašistične vla-
davine 9. maja 14 let po tistem, ko je 
zavladal fašizem. 

Nikoli ve~ vojne
“Na nek način zbiralci čistimo te-

ren, saj se orožje najde tudi v zajetjih 

dogodku obiskal zbiralec iz Kobarida 
Bojan Rustja (tudi njega smo že obi-
skali in njegovo zbirko predstavili v 
EPIcentru), ki je želel, da zbiralski 
kolegi zberejo denar za stroške sodi-
šča. Šavli tega ni dovolil, rekoč, da je 
to njegova stvar in da bo račun tudi 
sam poravnal. Po tem dogodku je iz 
razočaranja začel po domačih pobo-
čjih fotografirati senike in kozolce. 
“Tudi tu gre za dragoceno zgodovino. 
Nekoč je imela vas Idrsko več kot 200 
senikov, sedaj pa vse bolj izginjajo, 
iz leta v leto. Okoli deset let sem se v 
prostem času motil s tem. Dolgo na-
mreč nisem zbiral vojaških ostalin. Če 
bo mogoče, bom nekoč naredil ka-
kšno razstavo fotografij senikov,” o 
svojem drugem dolgoletnem hobiju 
pove Šavli. Prav ta mu je pomagal 
pozabiti krivično kazen. 

1915–1916 
Šavlijeva zbirka je velika. V spo-

dnjem prostoru so stari predmeti 
(vojaški in etnološki), vsega je po več 
primerkov. Ogromno stvari je Šavli 
dobil po zabojnikih za smeti. “Saj me 
je bilo sram … a sem zbiral. No, da-
nes se niti v kontejnerjih ne najde 
več. To niso predmeti velikih vredno-
sti, je pa vse iz starih časov med voj-
no in po njej.” Prostor je uredil sam: 
“Zelo pomembno je, da je prostora 
veliko. Saj tako nimam več kam kaj 
nakopičiti,” pove Šavli, ki je na ogled 
postavil celo postelje prvih poljskih 
bolnišnic iz prve svetovne vojne. Pr-
va takšna bolnišnica je bila na Libu-
šnjah, ena pa celo v njihovi hiši. 

Zgornji prostor je posvečen času 
vojne v letih 1915–1916, nekaj pred-

vode ipd.,” razmišlja Šavli in zaupa, 
da ima vsak zbiralec svoje skrivnosti. 
“Jaz sem imel majhen detektor, za 
mano pa so drugi še veliko našli, saj 
nikoli nisem skrival lokacij – podobno 
kot nabiralci gob, ampak danes ni 

Utrinki

tekmovalne slikarske prireditve. 
Najraje tekmujem sama s sabo.” V 
skoraj 20-letnem kreativnem obdo-
bju, v katerem se je neprestano izo-
braževala na različnih likovnih teča-
jih, je ustvarila več tematskih sklo-
pov, posvečenih dolinama Soče in 
Bače.
Gregor Maver

PESNI[KI VE^ER S TONETOM 
PAV^KOM
Tolmin – Knjižnica Cirila Kosma-
ča Tolmin je 18. decembra gostila 

literarni večer s slovenskim pesni-
kom Tonetom Pavčkom. Pogovor 
je organiziral in vodil Zdravko Du-
ša, sicer urednik Cankarjeve založ-
be, pri kateri je letos izšla Pavčkova 
nova zbirka Same pesmi o ljubezni 
– in to ravno v času, ko je pesnik 
dopolnil okroglih osem desetletij. 
Kot sam pravi, mu to ne predstavlja 
nikakršne ovire, saj ima pred seboj 
še veliko novih izzivov, za katere ver-
jame, da jih bo lahko uresničil.

O svoji novi pesniški zbirki Pavček 
pravi, da jo je krstil po sinovem ver-
zu, v sonetih pa lahko najdemo pe-
smi mladeniča, ki hodi z dekletom, 
pesmi moža, ki hodi z ženo, ter pe-
smi starejšega človeka, ki se spomi-
nja svojih ljubezni. Ljubezen je torej 

MEHKE STENE UMETNICE STANKE GO-
LOB kljub dvodimenzionalni izvedbi deluje-
jo globinsko, kar je tudi avtoričin glavni na-
men. Foto: Ivan Merljak
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60 let Postaje GRS 
Tolmin

Jubilejni zbornik Postaje Gorske 
reševalne službe (GRS) Tolmin je 
izšel septembra 2008 ob obeležitvi 60 
let delovanja službe, ki je v tem dol-
gem obdobju požrtvovalno in brez-
plačno rešila mnoga življenja v gor-
skih, delovnih, športnih, prometnih 
in drugih nesrečah. V prvem delu 
Zborniku na pot velik pomen Postaji 
GRS Tolmin priznavajo župan Občine 
Tolmin Uroš Brežan, načelnik Uprav-
ne enote Tolmin Zdravko Likar, 
predsednik Upravnega odbora Gorske 
reševalne zveze Slovenije Miro Poga-
čar in predsednica Planinskega dru-
štva (PD) Tolmin Milena Brešan. 
Posebnost postaje je, da ostaja pod 
okriljem PD Tolmin, in sicer pred-
vsem na podlagi dobrega sodelovanja 
in sprejetosti v okolju. 60 let delova-
nja se spominjajo reševalci z dolgole-
tnim stažem. Žarko Trušnovec, se-
danji načelnik Postaje GRS Tolmin, je 
reševalec 26 let, vodenje pa je prevzel 
od Janka Korena, ki je postajo vodil 
25 let. O razvoju in pomenu GRS ve-
liko povedo podatki, ki jih navaja 
Trušnovec: “V prvih 40 letih delova-
nja Postaje GRS Tolmin je bilo opra-
vljenih 100 akcij; v naslednjih desetih 
letih se je skupno število povečalo na 
200; že v naslednjih petih letih je 
bilo skupno 300 akcij. V naslednjih 
dveh letih se je povečalo na 400 in v 
zadnjih dveh letih na skupno 500 

akcij.” Zbornik prinaša spomin na 
vse člane, ki so pomembneje zazna-
movali tolminsko postajo, za bralce 
najzanimivejši pa je verjetno zadnji 
del knjige, ki na na več straneh opi-
suje dogodke, ki so se posameznim 
reševalcem posebej vtisnili v spomin 
– od razlogov, ki so jih spodbudili za 
vstop v GRS, do uspešnih akcij in ti-
stih, ko je bila usoda za žrtve nesreč 
prehitra in odločilna. Zbornik zaklju-
čujejo zahvale – pod eno je zapisana 
psička Lajka v zahvalo požrtvovalne-
mu gorskemu reševalcu Miljku Les-
jaku. Januarja 2007 so jo namreč po 
večdnevnem lajanju rešili v snegu in 
ledu izgubljeno na grebenu nad pla-
nino Razor, kamor se je zatekla za-
radi pokanja petard. Še en dokaz, da 
pripravljenost pomagati in brezkom-
promisna odprtosrčnost tolminskih 

EPIjeva knji`na polica

gorskih reševalcev ne pozna meja … 
že 60 let. Hvala vam!

NASLOV: 60 let Postaje GRS Tol-
min. UREDNIK: Edo Kozorog. IZ-
DALA in ZALO@ILA: Postaja GRS 
Tolmin. KRAJ in LETO IZDAJE: Tol-
min, september 2008. NAKLADA: 
1.000 izvodov. FORMAT: 24 x 17 
cm. VEZAVA: mehka. [T. STRANI: 
117. 

Zlata generacija 
1953–1958

“Ko smo kot tretja generacija pet-
letnikov nabirali učenost na učitelji-
šču v Tolminu, nas je večina stano-
vala v dijaškem domu Petra Skalarja 
ob vznožju mogočne Bučenice, v ro-
mantičnem okolju borovega gozda ob 
sotočju Soče in Tolminke.” Tako se 
začenja niz spominov na petdeseta 
leta v zborniku z naslovom Zlata ge-
neracija 1953–1958. Vsaka mladost je 
v spominjanju polna hrepenenja, še 
posebno spomini na nadebudna leta 
šolanja. Urednica zbornika Katarina 
Vuga kratko opiše najpomembnejše 
spomine iz časa šolanja generacije 
1953–1958 na tolminskem učiteljišču 
ter vsa kasnejša srečanja. “Pred sabo 
imamo pisan mozaik vtisov, doživetij, 
dovtipov, zgod in nezgod, takih in 
drugačnih, kot lebdijo v spominu 
piscev. Če česa ni, naj si vest izpra-
šajo posamezniki, ki so si tokrat do-
volili oddih. Morda pa se bodo izka-

zali ob naslednji okrogli obletnici, ko 
se bomo zbrali kot častitljivi osem-
desetletniki.” 

Zbornik, ki ima nekaj tehničnih 
pomanjkljivosti, kot sta kazalo in ka-
taložni zapis o publikaciji, je sicer 
bogat mozaik spominov tako nekda-

Utrinki

Zlati Bogatin

^udni jagri 

Teta nam je pozimi ob topli peči 
takole pripovedovala:

Visoko v hribih so živeli trije jagri. 
Dva sta bila gola, tretji pa ni bil oble-
čen. Imeli so tri puške; dve sta bili 
prazni, tretja pa ni bila napolnjena. 
Nekoč so šli na jago. V gozdu so stre-
ljali na tri zajce; dveh niso zadeli, 
tretji pa jim je utekel. Tega so vtaknili 
v žep tistemu jagru, ki ni bil oblečen.

Potlej so se zmenili, kako bodo 
spekli zajca – tistega, veste, ki jim je 
utekel. Šli so daleč, daleč in še na-
prej. Prišli so do neke bajte, a ta baj-
ta vam je bila čudna: ni imela ne 
fonde, ne zidov, ne oken, ne vrat in 
ne strehe. Jagri so potrkali na duri in 
zaklicali: “Ej, gospodar!” Iz bajte se 
je oglasil nekdo, ki ga ni bilo notri, 
in vprašal, kaj hočejo. “Daj nam lo-
nec,” so rekli jagri, “da bomo skuha-
li zajca, ki nam je utekel!” “Lonec bi 
vam že dal,” je rekel gospodar, “a 
imam samo tri; dva sta razbita, tretji 
pa je brez dna!”

Zbral in zapisal: Janez Dolenc
(Stržišče, 1970)
Vir: DOLENC, Janez. (1992). Zlati Bogatin. 
ČZP Kmečki glas. Ljubljana: ČZP Kmečki 
glas. Str. 215.

tista, ki vodi človeka pesnika do 
ustvarjanja. Sam je zaljubljen celo 
življenje – v vinograde, soline, ze-
mljo, ljudi ... Pove, da se brez ljube-
zni ne da ničesar zgraditi. Tone Pav-
ček daje vedeti, da je velik optimist 
in na življenje gleda z njegove svetle 
točke. Ob tem pa se še kako zave-
da, da je v današnjem času človek 
odtujen od bistva življenja in tako 
sam s seboj precej nezadovoljen. 
Ravno zato je kritičen do družbe in 
njenega odnosa do ljudi. Rešitev vi-
di v pozitivnem odnosu do vsega 
okoli nas, predvsem pa do stvari, ki 
nam odpirajo nova spoznanja. 

Kljub svojim letom je še vedno vita-
len in ohranja smisel za humor, le-
poto in uživanje. In ravno zaradi ta-

kega pristopa do življenja vedno pri-
tegne množice ljudi, ki ga z zanima-
njem poslušajo – ravno tako, kot ga 
z zanimanjem tudi berejo. Tako se je 
tudi na tem pesniškem večeru zbra-
lo veliko ljudi, ki jih poezija pritegne 
na takšen ali drugačen način. Po 
končani debati je sledil dolg aplavz, 
ki je dal vedeti, da je Tone Pavček 
še enkrat dokazal, da je človek, za 
katerega lahko rečemo, da ne le pi-
še o ljubezni, ampak jo zares živi. 
Damjana Teodorović

TONE PAVČEK O PESMI PRAVI, da jo mora-
mo doživeti v sebi, da mora priti iz nas in da 
ji moramo dovoliti, da pride na papir. Torej 
ravno obratno kot vino, ki pride v nas od zu-
naj, vendar moramo znati okusiti njegovo 
sladkobo in aromo, da nas lahko poživi. Fo-
to: Polonca Kavčič
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njih dijakov kot njihovih profesorjev. 
Spomini obsegajo prispevke o dijaških 
prostočasnih dejavnostih, izletih, ni-
zajo anekdote, utrinke, priložen pa je 
tudi popis vseh maturantov generaci-
je 1957/58 in učiteljev ter ob koncu še 
spomin na kolege pod naslovom Od-
šli so in seznam obletnic srečanj po 
maturi. Na zadnjih straneh vse zapi-
sano odslikavajo barvne fotografije, 
posnete ob obletnicah. 

Pa še kratka anekdota, ki jo je za-
pisala Milka: “V prvem letu pouče-
vanja sem v razred dobila učenko, ki 
je težko dojemala učno snov. Največ 
težav ji je delala matematika. Šolsko 
obveznost je končala v šestem razre-
du. Po nekaj letih se je poročila s 
pridnim šoferjem. Prišla je k meni in 
me vprašala, kako se zapiše številka 
milijon, ker bi rada denar naložila na 
banko. Sama še dolgo let nisem ime-

la takih prihrankov.”

NASLOV: Zlata generacija 1953–
1958. ODGOVORNA UREDNICA: 
Katarina Vuga. KRAJ in LETO IZ-
DAJE: Tolmin, maj 2008. FORMAT: 
19,5 x 19,5 cm. VEZAVA: mehka. 
[T. STRANI: 76. 

PGD Ponikve - 
Planota skozi ~as

Viktor Kavčič, častni poveljnik Ga-
silske zveze (GZ) Gornje Posočje, je v 
uvodu zbornika zapisal, da je član-
stvo v prostovoljnem gasilskem dru-
štvu (PGD) lahko vsakemu Planotar-
ju v čast in ponos, gotovo pa so prav 
planotarski gasilci tisti, na katere lju-
dje najprej pomislijo, ko se zgodi ka-
kšna večja naravna nesreča ali požar 
na Šentviški planoti, kot uvodoma 
navaja tudi župan Občine Tolmin 
Uroš Brežan. Zbornik po nagovoru 
zaslužnih sodelavcev – Viktorja Kav-
čiča, predsednika PGD Ponikve - Pla-
nota Boruta Lapanje in predsednika 
GZ Tolmin Aleša Poljaka – ter župa-
na Brežana spomni na mitološko 
bajko o Prometejevi kraji ognja ter 
izpostavi doživeto vzdušje in tragič-
nost požara v verzih, ki jih je zapisal 
Jakob Laharnar v času pred prvo 
svetovno vojno. Kronika razvoja PGD 

Ponikve - Planota je v nadaljevanju 
kronološko zapisana s poudarki na 
najbolj tragičnih, pa tudi slovesnih 
preteklih dogodkih, v katerih je na 
pomoč priskočilo tudi to društvo. V 
zaključku avtor zbornika Viktor Kav-
čič povzema: “V tej po obsegu skro-
mni publikaciji, ki jo je društvo ob 
60-letnici dela in razvoja izdalo pod 
naslovom PGD Ponikve - Planota sko-
zi čas, ni opisano vse delo. Ni po-
drobnejših zapisov o gašenju požarov, 
reševanjih, prevozih in črpanjih vode, 
gradnji gasilskega doma, tekmova-
njih, srečanjih in praznovanjih. Kljub 
temu lahko pozoren bralec iz besedi-
la in objavljenih fotografij izlušči dej-
stvo, da je društvo sledilo razvoju in 
izzivom, ki jih prebivalcem Šentviške 
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planote prinaša tehnični napredek.”

NASLOV: PGD Ponikve - Planota 
skozi ~as. AVTOR: Viktor Kav~i~. 
IZDALO: PGD Ponikve - Planota. 
KRAJ in LETO IZDAJE: Ponikve, 
september 2008. NAKLADA: 300 
izvodov. FORMAT: 21 x 24 cm. VE-
ZAVA: mehka. [T. STRANI: 32. 

Osnovna {ola Simona 
Gregor~i~a Kobarid 
1968–2008

Zbornik ob 40-letnici Osnovne šole 
(OŠ) Simona Gregorčiča Kobarid je 
izšel z namenom “da bi času pozabe 
iztrgali dogodke, ki so krojili usodo 
šole, da bi se spomnili učiteljev, ki 
so oblikovali podobo šole in da bi 
enako pozornost namenili generaci-
jam učencev, ki so izšle iz naše šole”. 
Tako v uvodu pomen zbornika poja-
snjuje ravnateljica šole Lenka Raspet. 

Pouk v novi šoli se je začel v pone-
deljek, 16. septembra 1968, prvo leto 
pa jo je obiskovalo 387 učencev. Šola 
je bila v času izgradnje in odprtja 
zelo moderna, tekom let pa je dobila 
kar nekaj (nujnih) pridobitev, kot so 
kuhinja, telovadnica, vrtec, nova 
oprema ipd. Zbornik prinaša prispev-
ke o zgodovini šolstva na Kobariškem 

Utrinki

SVETU NAPROTI GRE NA[A 
MLADINA 
Tolmin – Patricija Logar je zelo 
mlada, a perspektivna tolminska pe-
snica, ki se je v zadnjih letih le po-
redko oglašala z javnimi objavami. 
Predstavili smo jo že v EPIcentru v 
rubriki Pesniki iz naših logov, na 
lanskem natečaju mlade literature 
Urška pa je bila med najuspešnejši-
mi mladimi literati v Sloveniji izbrana 
tudi za posebno nagrado festivala. 

Festival mlade literature Urška se 
je pred osmimi leti razvil iz republiških 
srečanj mladih pesnikov in pisateljev 
Slovenije, ki so potekala že nekaj 
desetletij, mlada pesnica iz Tolmina 
pa je lani na njem s svojimi prispevki 
sodelovala drugič. Festival, ki se je 
konec novembra zaključil v Slovenj 
Gradcu, je namenjen mladim in še 
neuveljavljenim avtorjem, ki so sta-
rejši od 15 let. Sedma izvedba se je 
začela že januarja z objavljenim raz-
pisom, nadaljevala pa s šestimi regij-

skimi srečanji mladih literatov. Sode-
lovalo je 115 avtorjev in avtoric, na 
sklepni del pa se je uvrstilo sedem 
nominirancev za nagrado Festivala – 
natis prvenca. Zmagovalec lanske 
izdaje je bil Gregor Rozman iz Lju-
bljane, posebno nagrado pa je pre-
jela pesnica iz Tolmina. 

Patricija Logar, rojena leta 1987, se 
bo kot nagrajenka Festivala Urška 
2008 predstavljala na Prangerju 
2009 – srečanju pesnikov, kritikov 
in prevajalcev poezije. Prav te na-
grade je Patricija Logar še posebej 
vesela, saj bo lahko med sicer bolj 
izkušenimi in uveljavljenimi udele-
ženci na Prangerju nastopila v dvojni 
vlogi – kot pesnica in prevajalka. Pa-
tricija, ki je osnovno in srednjo šolo 
obiskovala v Tolminu, namreč sedaj 
študira prevajalstvo na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Kakor sama 
pravi, pa preveč ur svojega časa po-
sveti prav poeziji in še eni svoji dol-
goletni ljubezni – glasbi – kar niti ni 

slabo, če sklepamo po njenih ver-
zih: “Posedanje je kul. / Samo če 
potem vstanemo.”
Špela Mrak

BRALI SMO OD TRENTE DO 
OBALE
Primorska – Lani je že drugo leto 
zapored potekal projekt Primorci 
beremo, ki je namenjen spodbuja-
nju bralne kulture za odrasle. Nosilka 
projekta je Knjižnica Cirila Kosma-
ča Tolmin, sodelujejo pa še štiri 
primorske knjižnice, in sicer Lavriče-
va knjižnica Ajdovščina, Mestna 
knjižnica in čitalnica Idrija, Me-
stna knjižnica Izola in Kosovelo-
va knjižnica Sežana. S projektom 
želimo promovirati berljivo sodobno 
slovensko leposlovje, zato so bralci 
med 9. junijem in 19. novembrom 
lahko izbirali med 42 leposlovnimi 
knjigami slovenskih avtorjev, svoje 
ocene in misli o prebranem pa so 
zapisali na bralno znamenje. 

Glede na območje, ki ga knjižnice 
skupaj pokrivamo, je to največji pro-
jekt spodbujanja bralne kulture za 
odrasle v Sloveniji doslej. V vseh pe-
tih knjižnicah je letos sodelovalo 
425 bralcev, kar je za 34 % več kot 
lani. Od tega jih je 240 prebralo 
šest proznih del in eno pesniško 
zbirko ter si s tem prislužilo prizna-
nje in knjižno nagrado. Tudi število 
nagrajencev se je v primerjavi z lani 
povečalo za 30 %. Največ bralcev 
(170 oseb) je k projektu tudi letos 
uspela pritegniti Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina. Med sodelujočimi je bilo 
največ žensk s srednješolsko izo-
brazbo med 30. in 60. letom, kar 
nekaj med njimi pa je tudi visoko izo-
braženih. Skupaj so udeleženci pre-
brali 2.530 knjig, kar je za 17 % več 
kot lani. Med najbolj branimi s se-
znama so bile Pocestnica Benke 
Pulko, Janov krik Marinke F. 
Kunc, Prekleti kadilci Svetlane 
Makarovič, Nekropola Borisa Pa-
horja in Modri e Matjaža Pikala.
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Vabim vas na

Theta  Healing 1 & 2
osnovni seminar Tolmin

Kdaj: 
20.2. – 22.2.2009

Petek 20.2. (od 16. do 22. ure)
Sobota in nedelja 21. in 22.2. (od  9. do 18. ure)

Kje: 
VVZ Ilke Devetak Bignami, Prekomorskih brigad 1, Tolmin

Opis:
Seminar je namenjen spoznavanju in odkrivanju theta sta-
nja zavesti in možnosti, ki nam jih ponuja pri spoznavanju in 
spreminjanju sebe, da postanemo taka oseba, kot si želimo. 
Več o Theta healingu na www.theta-healing.si/cvetka 

Vsebina seminarja:
•  Vstopanje v theta stanje zavesti in povezovanje 
 z izvorom vsega kar je,
•  samozdravljenje in zdravljenje drugih,
•  odstranjevanje negativnih mentalnih vzorcev in  
 programov,
•  intuitivno branje telesa oz. ugotavljanje   
 trenutnega fizičnega in psihičnega stanja telesa,
•  povezovanje z duhovnimi bitji,
•  manifestiranje želja …

 Delo poteka večinoma praktično.

Cena:
•  300 €  za vse, ki ste prvič,
•  200 € za tiste, ki že imate certifikat in želite 
 obnoviti in utrditi svoje znanje.
 Možno plačilo na obroke.

Prijavite se lahko na tel: 031-799-861 ali 
po e-pošti: cvetka.krulc@theta-healing.si 

Število udeležencev je omejeno na 10 oseb.
Predznanje ni potrebno, priporočam pa vam, da 

si pred seminarjem preberete kaj na to temo.

Prisrčno vabljeni!

Cvetka Krulc
Theta Healing Instructor

Cvetka Krulc s.p., Rakitna 54, 1352 Preserje

in štirih podružnic OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid, pregled pomembnih 
dogodkov in dejavnosti na šoli od 
začetka njenega delovanja do danes. 
Posebno poglavje podrobno opiše šolo 
danes, po 40 letih. 

Zborniku je pridan tudi pravi šol-
ski utrip, ki so ga zapisali učenci 
razredne stopnje, in sicer z opisom 
spominov svojih staršev in celo starih 
staršev na obdobje šolanja. Množica 
aktivnosti in projektov, ki jih kobari-
ška OŠ vodi, potrjuje, da je ta leta 
2008 upravičeno prejela naziv Kultur-
na šola leta. Od 1968. do danes se je 
izgled kobariške šole in njene okolice 
precej spreminjal, na centralni in po-
družničnih šolah pa je skozi leta de-
lalo tudi precej šolskih delavcev. Naj-
mlajši osnovnošolci so v zadnjem 
delu zbornika primerjali šolo nekoč 
in danes, drugošolec Gašper Uršič 
pa je ugotovil pomembno razliko: 
“Naša šola je lepa. Ko so bili naši 
starši v kobariški šoli, so imeli še 
lepšo šolo, saj je bila takrat nova.”

Ob zborniku je izšla še brošura pod 
naslovom Povedali so nam. Gre za 
nekakšen dodatek z 18 prispevki 
oseb, ki so na različne načine pove-
zane s kobariško OŠ. Dodatek tako 
prinaša intervjuje s sedanjo in dolgo-
letno ravnateljico, kuharico, upokoje-

no učiteljico, vzgojiteljico ter drugimi 
sedanjimi ali nekdanjimi posamezni-
ki iz šole, med katerimi so tudi zna-
na imena – Rudi Skočir, Jožef Školč, 
Zdravko Likar, Ivan Volarič - Feo, 
Pavel Gregorčič idr. 

NASLOV: Osnovna {ola Simona 
Gregor~i~a Kobarid 1968–2008. 
UREDNICA: Nata{a [polad Man-
freda. IZDALA: O[ Simona 
Gregor~i~a Kobarid. KRAJ in LETO 
IZDAJE: Kobarid, september 2008. 
FORMAT: 16,5 x 23,5 cm. VEZAVA: 
mehka. [T. STRANI: 171.

Knjižno polico napolnila: Špela Mrak

Utrinki

V sodelujočih knjižnicah menimo, da 
je nagovarjanje in usmerjanje bral-
cev k branju slovenske literature v 
teh časih še posebej potrebno. Tru-
dimo se ovreči stereotip o neberlji-

PROJEKT PRIMORCI BEREMO se je uradno zaključil v prvih dneh decembra, ko so v vseh 
sodelujočih knjižnicah udeležencem podelili priznanja, obiskala pa jih je tudi avtorica ene od 
najbolj branih knjig s seznama, svetovna popotnica Benka Pulko. Foto: arhiv knjižnice

vosti in nezanimivosti slovenske lite-
rature, odziv bralcev pa nas je pre-
pričal, da smo na dobri poti.
Jožica Štendler, direktorica Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin
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PLANINCI SO GOSTILI 
ALPINISTA
Grahovo ob Ba~i – Planinsko dru-
štvo (PD) Podbrdo je 21. novem-
bra po daljšem premoru spet orga-
niziralo predavanje za svoje člane in 
za ljubitelje gora. Odsek Grahovo - 
Koritnica je v goste povabil enega 
najboljših slovenskih alpinistov Pe-
tra Podgornika, ki je v besedi in sli-
ki predstavil svojo projekcijo Od ne-
kje do nekoč … Posvetil jo je 33. 
obletnici zvestobe goram, njihovi 

DECEMBER JE BIL SPET 
GLASBENO OBARVAN
Tolmin – Miklavžev koncert, ki so 
ga člani in članica Jazz Punt Big 
Banda pripravili 7. decembra, je 
dvorano tolminskega kinogledališča 
napolnil do zadnjega sedeža in še 
več. Priznati je treba, da je Oto Pe-
stner le legenda slovenske zabavne 
glasbe, ki še vedno pritegne. V pr-
vem delu koncerta se je 20-članska 
zasedba premierno predstavila z 
osmimi swingovskimi skladbami, ki 
so se jih glasbeniki začeli intenzivno 
učiti lani jeseni. V drugem delu prire-
ditve se je tolminskemu big bandu 
na odru pridružil še neumorni Oto 
Pestner, ki je v decembru z jubilejno 
turnejo po vsej Sloveniji obeležil 40 
let svojega umetniškega delovanja. 
Navdušenje nad osmimi odpetimi zi-
mzelenimi uspešnicami je bilo veliko 
in bučni aplavzi množice poslušal-
cev so dokazali, da so v Jazz Punt 
Big Bandu tokrat zadeli v polno. Ko-
nec decembra pa je ta zasedba v 
Bovcu nastopila še z Aniko Horvat.

Nekoliko manj – deset let svojega 
delovanja – je letos praznovala Nu-
ša Derenda, ki se je po dobrem le-
tu vrnila v središče Posočja, kjer je 
tokrat nastopila s Pihalnim orke-
strom Tolmin. Poleg njih so za pe-
stro vzdušje poskrbeli tudi Mešani 
mladinski pevski zbor Gimnazije 
Tolmin, Mešani pevski zbor Can-
to ergo sum, Ženski pevski zbor 
Znamenje Volče, Otroški pevski 
zbor Osnovne šole Franceta 
Bevka Tolmin in plesalke plesne 
skupine Achos. Po prvem delu film-
ske glasbe so poslušalci lahko uži-
vali v Nušinih uspešnicah, žal pa ni-
so slišali nobene izmed skladb z 
njenega novega albuma Prestiž, saj, 
kot je povedala, aranžmaji za orke-
stralno izvedbo še niso pripravljeni. 
Od obiskovalcev so se nastopajoči 
poslovili z eno izmed najpogosteje 
izvajanih pesmi na svetu Sveta noč, 
ki je nastala že leta 1816. 

Nista pa Oto in Nuša edina, ki pra-

znujeta, saj bo tudi tolminski pihalni 
orkester naslednje leto upihnil 30 
svečk. Nastal je namreč leta 1979, 
ko je bila ustanovljena Delavska 
godba na pihala Tolmin, pred 11 
leti, ko je njegovo vodenje prevzel 
dirigent Miloš Rijavec, pa se je pri-
ključil Glasbeni šoli Tolmin. Nasto-
pajoči so v tolminsko telovadnico po 
ocenah predsednika Pihalnega or-
kestra Tolmin Aljoše Križniča priva-
bili kar 800 obiskovalcev, s čimer so 
se prav gotovo približali svojemu ci-
lju. Njihova največja želja je namreč, 
da bi božično-novoletni koncert po-
stal tradicionalen in da bi čez nekaj 
let napolnili tolminsko telovadnico. 
Mariša Bizjak in Špela Kranjc

TOLMINSKI FILMSKI 
FESTIVAL SE JE PRIJEL
Tolmin – Odprti festival etnograf-
skega in dokumentarnega filma z 
obrobja Vidovin se je po uspešni 
prvi izvedbi leta 2007 odvijal tudi 
med 17. in 22. novembrom  lani v 
Multimedijskem centru MinK, Ki-
nogledališču Tolmin in deloma v 
dvorani Krajevne skupnosti Tol-
min. Organizatorji festivala Zveza 
tolminskih mladinskih društev 
(ZTMD), Slovensko etnološko in 
antropološko združenje Kula in 
Zveza kulturnih društev (ZKD) 
Tolmin so tudi tokrat pripravili pe-
ster in zanimiv program.

Festival je odprl celovečerni doku-
mentarni film Dar Fur – vojna za vo-
do avtorjev Toma Križnarja in Maje 
Weiss, ki prikazuje največjo svetov-
no humanitarno katastrofo v zaho-
dnem delu Sudana. Obenem se je s 
projektom Afrika–Tmin predstavilo 
tudi tolminsko popotno društvo Po-
prek. Kot ključni del festivala je tre-
ba izpostaviti gostovanje ruskega fe-
stivala antropološkega filma, saj sta 
bili rdeča nit filmskih projekcij Afrika 
in Rusija, točneje Sibirija. Filmi so 
pripovedovali zgodbe o ljudeh, kate-
rih resnično življenje z obrobja v ve-
činskih medijih skoraj nikoli ni prika-

zano. Med festivalom je bila na 
ogled tudi fotografska razstava Kon-
tinuitete in transformacije v Rusiji.

Festival Vidovin so oblikovali tudi 
spremljevalni dogodki, kot so preda-
vanja in glasbeni večeri (ker brez glas-
be pač ne gre) ter filmska delavnica 
z mentorjem Dimitrom Anakievim, 
na kateri so posneli dokumentarni 
film z naslovom Tminci. Udeleženci 
so iskali sledi puntarstva – tistega 
“ta pravega” in takega današnjega – 
torej zgodbe puntarjev, ki so se in 
se bodo vedno borili proti vladajoče-
mu sistemu časa in prostora. Vzduš-
je na delavnici je bilo zelo prijetno, 

mogočni, razbrazdani lepoti, glad-
kim brezpotjem, menjajočim se rit-
mom skalnih zapor in izpostavljenim 
pečinam. V projekcijo je ob pomoči 
prijatelja Gregorja Blažiča poleg 
utrinkov z odprav ter alpinističnih in 
drugih reševalnih akcij zlil tudi filme 
in diapozitive, ki jih je med pleza-
njem in varovanjem ta v zgodnjem 
obdobju posnel s fotoaparatom in 
kamero. Velikokrat so ti posnetki 
zbledeli, vendar so zanimiv in vero-
dostojen prikaz nekega obdobja v 
zgodovini alpinizma, ki se je zlasti 
po opremi popolnoma razlikovalo od 
današnjega. 

Obiskovalci so z zanimanjem sledili 
njegovi alpinistični poti s kar 1.600 
preplezanimi smermi, predvsem pa 
zaznamovani s kar 14 zunajevropski-
mi odpravami. Podgornik še kako 
dobro ve, da v življenju ni mogoče 
vedno zmagovati. Že v zgodnjem al-
pinističnem obdobju so mu domače 
gore vzele najboljšega soplezalca, 
brata dvojčka Pavleta Podgornika 
in pozneje severna stena Kangčen-
dzenge še prijatelja Boruta Bergan-
ta. Na odpravah je dobesedno pu-
stil del sebe, saj so mu v južni steni 
Lhotseja omrznili prsti, v steni Forta-

ODER V ŠPORTNI DVORANI TOLMINSKEGA ŠOLSKEGA CENTRA so poleg članov in članic Pihalnega orkestra Tolmin napolnili tudi številni 
gostje njihovega božično-novoletnega koncerta. Foto: Špela Kranjc

LOGOTIP FESTIVALA VIDOVIN je oblikoval 
Marko Magajne.

dinamično in polno entuziazma.

Odziv domačinov je bil – po pravici 
povedano – zelo slab, zakaj je bilo 
tako, pa naj si vsak razlaga po svoje. 
Mogoče bi bilo bolje, da bi se pro-
jekcije filmov razporedile na več dni, 
ali pa bi morali glavni koordinatorji 
programa zmanjšati njihovo število. 
Priznajmo, da je res težko nekaj ur 
na dan gledati na veliko platno, po 
drugi strani pa je takšen festival še 
kako pomemben za naše malo me-
stece, saj je tako turistična kot kul-
turna promocija (kulturna v pravem 
pomenu besede) Tolmina v marsi-
čem nezadostna. 
Damjana Teodorović

1.600 PREPLEZANIH SMERI IN 14 ZUNA-
JEVROPSKIH ODPRAV – Udeleženci preda-
vanja so z zanimanjem sledili poti enega naj-
boljših slovenskih alpinistov Petra Podgorni-
ka. Foto: Alenka Zgaga
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Utrinki

dralnega padalca Sergeja Čujca. 
Ta je 22. avgusta postavil nov sve-
tovni rekord v hitrostnem preletu s 
tandemom v trikotniku 50 km. S so-
potnico Polonco Lapanja, ki je ta-
krat v tandem sedla prvič, sta vzlete-
la s Kobale. Drugi dve ogljišči navi-
deznega enakostraničnega trikotni-
ka, ki sta ju dosegla s pomočjo 
GPS-a, sta bili še točki nad Bregi-
njem in Javorščkom nad Bovcem. 
Prelet je trajal približno štiri ure, Ču-
jec pa je hitrost prejšnjega svetovne-

ga rekorderja (skoraj 19 km/h) iz-
boljšal na 22,66 km/h. S tem se je 
pridružil še dvema slovenskima ja-
dralnima padalcema, ki imata v lasti 
svetovni rekord, kot napoveduje, pa 
bo v letošnjem letu poskušal izbolj-
šati še dve najboljši znamki.
ŠK

S PLESOM V NOVO LETO
Tolmin – Plesna šola (PŠ) Urška 
se ljubiteljem plesa vsako leto pred 

leze v Patagoniji pa ga je izdala hrb-
tenica. 

In medtem ko je nemirno življenje 
postalo naša vsakdanja stvarnost, 
Peter Podgornik ostaja zvest goram, 
še najraje pustolovskim in nejasnim 
stezam v njihovih ostenjih. Če mu 
zmanjkuje časa, se odzove le vabilu 
brezštevilnih poti bližnjega Trnovske-
ga gozda – sončnih, zvezdnih ali 
snežnih. Obenem je še gorski reše-
valec, jadralni padalec, gorski kole-
sar, turni smučar, alpinistični inštruk-
tor, v zadnjem času je sodeloval pri 
štirih alpinističnih knjigah in verjetno 
še kaj. “Važno je, da v tem, kar de-
laš, uživaš in da znaš poiskati ču-
dovite cilje, ki jih v naravi ne manj-
ka. Kjer se nam razdaja narava, 
srečujemo tudi prijatelje. In to je 
tisto, kar človek potrebuje,” je za-
ključil Podgornik. 
Olga Zgaga

SVETOVNI REKORD JE PADEL 
NA POSO[KEM NEBU
Tolmin – Mednarodna zveza ja-
dralskih  športov je 19. novembra 
med drugimi rekordi potrdila tudi 
nov svetovni rekord tolminskega ja-

božičem predstavi z različnimi ple-
snimi zvrstmi. Tako so 12. in 13. de-
cembra pripravili nastopa v Bovcu in 
Kobaridu, naslednji vikend pa so s 
plesnimi točkami razveselili še tol-
minsko publiko. Po besedah vodje 
PŠ Urška Suzane Brešan se je 
dvourne predstave udeležilo okoli 
500 ljudi. Predstavilo se je šest sku-
pin, za katere sta poleg Brešanove 
koreografije sestavila še Maša Ru-
tar in Danej Seljak. Nastop so po-
pestrili tudi člani Športnega dru-
štva plesalcev in plesalk Tolmin, 
ki se v okviru PŠ Urška pod vod-
stvom Urške Rutar in Martine La-
lić intenzivno pripravljajo na državno 
tekmovanje in plesno predstavo. 
Svoje plesno znanje, predvsem pa 
veselje do plesa so pokazali še ple-
salci iz Varstveno-delovnega cen-
tra Tolmin, ki jih Brešanova obisku-
je enkrat tedensko. Za romantično 
vzdušje ob svečkah so na koncu po-
skrbele še orientalske plesalke, ki v 
Tolminu trenirajo zadnji dve leti. Od 
obiskovalcev in minulega leta so se 
plesalci poslovili z zaključno točko v 
pižamah in z medvedki v rokah, pu-
bliki pa se bodo spet predstavili juni-
ja. 
Mariša Bizjak

JADRALNI PADALEC SERGEJ ČUJEC je ob pomoči sopotnice Polonce Lapanja postavil 
nov svetovni rekord v hitrostnem preletu s tandemom v trikotniku 50 km. Foto: Sergej Čujec
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PRIDELANO 
IN PRODANO 
DOMA

V našem okolju dobimo še mnogo lepih in pisanih vrtov. Nekateri 
se nam na prvi pogled zdijo nekoliko neurejeni; tam rastejo 
rastline, ki bi jih v svojem vrtu že zdavnaj odstranili kot plevel, 
in tudi raznim žuželkam bi se bolj slabo pisalo. Dejstvo pa je, da 
prav v takšnem, zdravju in okolju prijaznem vrtu v sožitju rastejo 
raznovrstne rastline in se razmnožuje cela vrsta živalic.

Posoški razvojni center v 
okviru projekta Izzivi podeželja 
izvaja izobraževalni program 
Pridelano in prodano doma. 

Zainteresiranost za vključitev v 
program je pri lokalnih prebival-
cih presegla vsa pričakovanja, 
kar kaže, da osveščenost o pred-
nostih zdrave, doma pridelane 
hrane narašča. Z udeleženci smo 
si bili enotni: pridobljena znanja, 
ki jih bomo osvojili, moramo deli-
ti s širšo javnostjo. V sodelovanju 
z Občino Tolmin smo vsebine 
nadgradili z optimalno kombina-
cijo koristnih informacij in akcij za 
domačo pridelavo zdrave hrane. 
Tako med drugim v EPIcentru 
odpiramo novo rubriko s kori-
stnimi nasveti za domačo pride-
lavo zdrave hrane. V vsaki števil-
ki bomo za vas pripravili kakšen 
nasvet, da boste v svojem vrtu z 
nekaj truda vzpostavili zdravo 
ravnovesje. Lahko ga boste tudi 
izrezali in speli v poučen katalog. 
Več o ostalih akcijah kmalu na 
www.pososki-rc.si.
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URNIK: 
ponedeljek–petek: 9.00–12.30 in 14.00–18.00

sobota: 9.00–12.30
t: 05/38-11-000, m: 051-360-450 

e-naslov: mobi.tmin@siol.net

pooblaščeni prodajalec

SiOL, 
Tušmobil in 

izi mobil

SKRTEL d.o.o. – trgovina mobitmin

želi 

SREČNO 2009

želi 

SREČNO 2009

Trg maršala Tita 11, 5220 Tolmin

Izzivi podeželja (1)

Po ocenah strokovnjakov mnogi na svojih 
vrtovih uporabljamo preveč sredstev za 
zatiranje škodljivcev in vrtove pretirano 
gnojimo. Ali se sploh zavedamo, da kemični 
strupi v našem vrtu ne škodujejo samo 
škodljivcem, temveč tudi našemu zdravju? 
Če že imamo možnost doma pridelovati 
sezonsko zelenjavo, naj bo ta pridelana na 
zdravju in okolju prijazen način.
Številne gospodinje tudi danes poskrbijo za 
pridelavo lastnih živih semen in si jih med 
seboj izmenjujejo, celo iz generacije v 
generacijo. Zakaj se ne bi med seboj spoznali 
in poskrbeli, da stara avtohtona semena 
ponovno pridejo iz pozabe? Skupaj lahko 
ostale vrtičkarje spodbudimo, da bodo bolj 
prisluhnili naravi in sebi. 

Nasvete v tej rubriki pripravljamo v 
sodelovanju z Elviro Devetak Zalokar in 
društvom Ajda Posočje. Če pa želite 
sodelovati tudi vi, nam svoje nasvete 
pošljite na naslov: Posoški razvojni center 
(za EPIcenter), Ulica padlih borcev 1b, 
5220 Tolmin.

w w w . p o s o s k i - r c . s i

PRO^ S 
[KODLJIVIMI SREDSTVI 
ZA ZATIRANJE BOLEZNI 
IN [KODLJIVCEV. 

Izkoristite novo rubriko in na 
tem prostorčku oglašujte: 

• naravna sredstva za preventiv-
no varstvo rastlin in za izbolj-
šanje rodnosti tal, 

• semena iz ekološke in biodi-
 namične pridelave ... 

BIOvrt

Za informacije glede oglasov 
pokličite Jernejo Kos na tel. 
št.: 05/38-41-502.Rubriko pripravlja: Patricija Rejec, Foto: Fotolia, arhiv PRC

Koristne živali 
Veliko žuželk in drugih živalic lahko prište-

vamo med dobrodošle obiskovalce našega 
vrta: številne ptice, pikapolonice, pajke, čebe-
le ... Prežijo namreč na škodljivce ter prepre-
čujejo škodo na zelenjavnih pridelkih in sadju, 
obenem pa so tudi koristni opraševalci. Da se 
bodo v našem vrtu počutili dobrodošli, jim mo-
ramo ponuditi primerno hrano (drobnjak, ka-
milice, sivko, meto, komarček, cinije; pustimo, 
da gre nekaj zelenjave v cvet) in zdravo oko-
lje. 

Nekaj namigov: 
•  opraševalke bomo na vrt privabili z razprši-

lom iz sladkorne vode; 
•  pikapolonice z veseljem uničujejo listne uši

– da jih privabimo, posadimo cinije; 
•  ptice nam pomagajo pregnati škodljivce z

vrta – že sedaj postavite ptičjo hišico in jih 
pridno krmite vso zimo, spomladi in poleti 
pa jim v plitvi posodici pripravite tudi vodo, 
da boste imeli na vrtu vedno dovolj ptic.

V naslednjih številkah vam bomo zaupali, 
kako se znebiti čebulne muhe, polžev ... in še 
mnogo drugih nasvetov za vaš biovrt.
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IZID NASLEDNJE [TEVILKE EPIcentra
Bralke in bralce obveščamo, da naj bi naslednja številka EPIcentra 
predvidoma izšla 13. februarja, natančen datum izida pa bo odvisen 
od uradne objave razpisov iz programa Soča. Vsi, ki boste v našem 
glasilu želeli objaviti kak prispevek, nam ga najkasneje do 26. ja-
nuarja pošljite na e-naslov epicenter@pososki-rc.si. Vsebin, ki jih 
bomo prejeli po tem datumu, žal ne bomo mogli upoštevati. Besedila 
naj ne bodo daljša od 2.000 znakov (s presledki), saj le na tak način 
lahko zagotovimo objavo večjega števila vaših člankov. Več informa-
cij glede objav najdete tudi na naši spletni strani www.pososki-rc.si. 
Uredništvo

POSTANITE NARO^NIK e-EPIcentra 
Vse, ki želite postati naročniki e-EPIcentra, vabimo, da nam 
na jerneja.kos@pososki-rc.si sporočite svoj e-naslov, na katere-
ga vam bomo pošiljali povezavo na naše spletno glasilo. 
Uredništvo

Informacije za Koledar prireditev za naslednjo številko EPIcentra lahko do 2. februarja posredujete Jerneji Kos na telefon 05/38-41-502 ali na e-naslov jerneja.kos@
pososki-rc.si. Objavili bomo prireditve oziroma dogodke, ki se bodo zgodili med 13. februarjem in 10. aprilom 2009. 
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna in je namenjena informiranju prebivalcev Zgornjega Posočja, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev oziroma podjetij. 
Objavljamo naslednje podatke: datum in uro, ime prireditve, kontakt organizatorja ter telefonsko številko, e-naslov ali spletno stran. Če želite v EPIcentru objaviti članek 
o vaši prireditvi, oglas ali oglasno sporočilo, pa so vam informacije na voljo na naši spletni strani www.pososki-rc.si.

KAJ PA OGLASI?
Spoštovani podjetniki in podjetnice, društva, organizacije ... Poleg 
številnih drugih vsebin bi se v EPIcentru našel prostor tudi za vaš 
oglas. Če bi ga želeli objaviti v kateri od prihodnjih številk našega gla-
sila, se oglasite Jerneji Kos na 05/38-41-502 ali jerneja.kos@pososki-
rc.si, več informacij o oglaševanju v EPIcentru pa najdete tudi na naši 
spletni strani www.pososki-rc.si. EPIcenter izhaja v nakladi 7.300 
izvodov, brezplačno pa ga distribuiramo vsem gospodinjstvom v obči-
nah Bovec, Kobarid in Tolmin, ga pošiljamo še na več kot 200 naslo-
vov v Sloveniji, dostopen pa je tudi prek naše spletne strani.
Uredništvo

SALON KERAMIKE HVALA

Velika izbira 
keramičnih 
ploščic, sanitarne 
opreme, lepil, 
fugirnih mas ...

Nudimo 
brezplačen 
razvoz.

Cankarjeva 3, Tolmin

gsm: 041-873-294, e-naslov: keramika.hvala@siol.net

Datum Kraj Prireditev Informacije
17. 1. (17.00) KOBARID, kulturni dom 39. srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja – slavnostni 

govornik Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina 
Tolmin in UE Tolmin: 05/38-00-800

17. 1. (19.00) TOLMIN, šolski center Pesmi nas družijo – koncert Primorskega akademskega zbora Vinko 
Vodopivec, MePZ Canto ergo sum in ŽPZ Znamenje Volče

Goran Rutar: 041-907-737

22. 1. (19.00) TOLMIN, knjižnica Share Slovenija – odprtje dokumentarne razstave Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 
05/381-15-38

23. 1. (17.00) KOBARID, kulturni dom Pekarna Miš-maš – predstava za otroke v izvedbi gledališke skupine 
Vrtinec iz Bovca

Gledališka skupina Vrtinec in JSKD, 
Območna izpostava Tolmin: 05/38-01-170 

24. 1. (20.00) TOLMIN, Bar Baron Stand-up comedy Zoran Vasiljević: 041-497-692

31. 1. (19.00) KOBARID, kulturni dom Od vrat za vrat – komedija v izvedbi Etno gledališke skupine 
Kambreško

Etno gledališka skupina Kambreško in 
Občina Kobarid: 05/38-99-220

1. 2. TOLMINSKO Tolminske gore – zimski vzpon PD Tolmin, Milena Brešan, Vinko Pagon: 
05/388-32-11 (četrtek 17.00–19.00), 
pdtolmin@gmail.com

5. 2. (19.00) TOLMIN, knjižnica Prireditev ob kulturnem prazniku Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 
05/381-15-38

8. 2. TOLMIN, knjižnica Po poti kulturne dediščine – planinski pohod PD Tolmin, Rudi Rauch: 05/388-32-11 
(četrtek 17.00–19.00), pdtolmin@gmail.com

9. 2. TOLMIN Soški biseri – začetek razstave Dareta Trobca Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 
05/381-15-38

11. 2. (19.00) TOLMIN, knjižnica Križem kražem po Julijskih Alpah – diaprojekcija Jožeta Miheliča Planinsko društvo Tolmin, Mara Vidic: 
05/388-32-11 (četrtek 17.00–19.00),
pdtolmin@gmail.com

13. 2. (20.00) KOBARID, kulturni dom Revija pevskih zborov Zgornjega Posočja JSKD, Območna izpostava Tolmin: 
05/38-01-170

13.–28. 2. BOVEC, kulturni dom Otroške delavnice z Bavšaro LTO Bovec: 05/38-96-444

14. 2. KANIN Kanin smuča (v ustreznih vremenskih razmerah) Kaninski center: 05/38-96-003

20.–22. 2. TOLMIN, VVZ Ilke Devetak 
Bignami

Seminar Theta Healing 1 & 2 Cvetka Krulc: 031-799-861, 
cvetka.krulc@theta-healing.si

21. 2. (po 14.00) LOG POD MANGRTOM Pustovanje v Logu pod Mangrtom Peter Mlekuž: 041-748-585

22. 2. (15.00) BOVEC Pustovanje v Bovcu TD Bovec: 040-348-160

26. 2. (19.00) TOLMIN, knjižnica Arhitektura Slovenije – predstavitev knjige Boruta Juvanca Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 
05/381-15-38
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