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U~benik preteklosti 
za bolj{i jutri

P isalo se je leto 1914 … Vidov 
dan. Sredi Balkana je počilo. 
Gavrilo Princip je bil mladenič, 

ki je za vedno zaznamoval zgodovino. 
Atentat na avstrijskega prestolonasle-
dnika Franca Ferdinanda in njegovo 
ženo Sofijo sredi Sarajeva, za katerega 
je že kazalo, da ne bo uspel, je sprožil 
napad Avstro-Ogrske na Srbijo ter po-
sledično začetek prve svetovne vojne. 
Konec meseca bo minilo sto let od te-
ga dogodka, ki je bil povod za veliko 
morijo, ki je usodno zaznamovala tu-
di naše kraje in naše ljudi. Z letošnjim 
letom se začenjajo obeleževanja sto-
letnic dogodkov prve svetovne vojne, ki 
naj bodo spomin in hkrati opozorilo, 
da se to ne sme nikoli več ponoviti.

Gola pobočja, prepredena z mula-
tjerami, jarki, bunkerji, uničene in 
izpraznjene vasi, begunci s culami v 
rokah, ranjeni vojaki, plinske maske, 
grobovi … To so slike, ki se prikažejo 
pred oči ob misli na prvo svetovno 
vojno in soško fronto. Trpljenje prebi-
valcev in vojakov je bilo neizmerno. 
Ampak kako to hitro bledi. Mine ge-

neracija, dve … in spomin zbledi ... 
In kaj kmalu človek ponovi neumnost. 
V človeški zgodovini se to vseskozi 
ponavlja. Nekdo, ki je na vrhu in ima 
moč, uveljavlja svoj prav, na tak ali 
drugačen način. Zaželi si te ali one 
dobrine, ozemlja, nafte, zlata, dragih 
kamnov … in vode, ko se bo pisalo 
leto 2100 ali celo že prej. Kot obna-
šanje dveh triletnikov, ki si želita isto 
igračo, le projicirano na veliko večje 
platno! Zadnje čase vse prepogosto 
dobivam take asociacije. Vedno zna-
mo upravičiti svoja dejanja, čeprav 
razlogi niso pravi. Ampak vse je stvar 
perspektive.

In če ni človek tisti, ki nekomu 
povzroča trpljenje, je narava … Tudi 
ona nam zna pokazati zobe in pove-
dati, kdo pravzaprav je gospodar tega 
planeta – s potresi, poplavami, preo-
bilnimi padavinami ali sušo, orkan-
skim vetrom … Čeprav se na drugi 
strani pojavljajo razne špekulacije, da 
tudi za tem stoji človek. Tudi ob za-
dnjih dogodkih, ki so se zgodili – po-
novno sredi Balkana. Človek s svojim 

SOČASNIK NA FACEBOOKU
V začetku leta je na družbenem omrežju Facebook 
zaživel tudi profi l SOČAsnika, kjer sproti objavljamo 
tako povezavo na e-SOČAsnik, kakor tudi 
informacije, vabila in obvestila, ki bi jih sicer zaradi 
zmanjšanih izdaj v tem letu morali izpustiti.
Vabljeni, da na Facebooku poiščete SOČAsnik in 
spremljate obvestila, razpise, javne pozive ..., ki se 
navezujejo na območje Zgornjega Posočja ter širše. 
Profi l je odprt, zato si ga lahko ogledate tudi tisti, ki 
sicer sami niste prisotni na Facebooku.

T. Š. F.

nespametnim ravnanjem, mačeho-
vskim obnašanjem do planeta, ki ni 
naš, ampak ga imamo zgolj na izpo-
sojo, je kriv za marsikaj.

Kljub vsemu še vedno upam, da 
bomo znali storiti korak v pravo 
smer. Treba pa je to narediti zdaj, ker 
bo lahko že čez nekaj ur prepozno. 
Ni nas malo, ki se tega že zavedamo, 
zato verjamem, da nam bo uspelo. 
Zlagamo kamenčke v mozaik in z 
majhnimi ter večjimi dejanji prispe-
vamo k boljšemu jutri. Ne nazadnje 
so tu številni projekti, ki jih izvaja-
mo, tudi na Posoškem razvojnem 
centru, in s katerimi si prizadevamo 
za trajnostni razvoj – kraja, regije, 
države … sveta. Naj so napovedi še 
tako črnoglede, ne smemo obupati. 
In verjeti moramo, da vsak človek 
šteje. Naj to razmišljanje zaključim z 
mislijo znanega brazilskega pisca 
Paula Coelha: »Če želimo spremeniti 
svet, moramo združiti modrost prete-
klosti s tehnologijami sedanjosti.«

Mateja Kutin, 
glavna in odgovorna urednica
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Iz vsebine

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-SOČASNIKA
Vse, ki želite postati naroč-
niki e-Sočasnika, vabimo, 
da nam na socasnik@prc.si 
sporočite svoj e-naslov, na 
katerega vam bomo pošiljali 
povezavo na naš spletni 
medij.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka SOČAsnika bo izšla 1. avgusta. Vsi, ki boste v 
njej želeli objaviti kak prispevek, nam ga posredujte do 7. julija ozi-
roma v dogovoru z urednico. 

Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispev-
ka sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki 
jih boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skla-
dno z uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredo-
vane fotografi je pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

Vse o oglaševanju v našem periodičnem tiskanem mediju z naklado 
7.300 izvodov najdete na spletni strani www.prc.si, lahko pa se obrnete 
tudi na Tatjano Šalej Faletič (05/38-41-510, tatjana.sf@prc.si).

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

OGLAS V SOČASNIKU BO PONESEL VAŠE 
IME V VSA POSOŠKA GOSPODINJSTVA – 
IZKORISTITE TUDI MOŽNOST OBJAVE 
BARVNIH OGLASOV.

Utrinki

 4  PRC-jeva oglasna deska
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Nizkooglji~nost kot razvojna 
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ODPRTJE ENERGETSKO VARČNE HIŠE TRENTARSKIH VODNIKOV – Na slovesnosti sta trak 
prerezala Robert Reich, švicarski veleposlanik v Sloveniji (na fotografiji desno), in dr. Peter 
Skoberne, v. d. direktorja TNP. Foto: Jana Podgornik

HI[A TRENTARSKIH 
VODNIKOV
Trenta – V Trenti so sredi maja na-
menu predali obnovljen pomožni 
objekt Doma Trenta. Stavbo, poime-
novano Hiša trentarskih vodnikov, je 
Javni zavod Triglavski narodni park 
(JZ TNP) obnovil v okviru projekta 
Climaparks (program Slovenija-Itali-
ja), ureditev kotlovnice pa s pomočjo 
projekta Obnovljivi viri energije v pri-
morskih občinah (program Švicar-
skega prispevka).

V informacijskem središču TNP Dom 
Trenta so postavljene razstave, mul-
timedijske in interaktivne predstavi-
tve naravnih posebnosti ter etnolo-
ške dediščine parka. Kot dopolnitev 
je JZ TNP v okviru projekta Clima-
parks v sosednjem pomožnem 
objektu zapuščene italijanske voja-
šnice uredil večnamensko izobraže-
valno središče. Rekonstrukcija je bi-
la izvedena v skladu s sodobnimi 
standardi energetske varčnosti. 
Objekt bo ogrevan iz skupne kotlov-
nice na biomaso, kar omogoča naj-
večji možni izkoristek in uporabo 
krajevnih obnovljivih virov energije 
(sekancev). Večnamenska dvorana 

je opremljena s sodobno avdiovizu-
alno in izobraževalno opremo. V 
objektu bodo lahko potekali eno- in 
večdnevni izobraževalni programi, 
skupaj s prenočitvenimi zmogljivost-
mi v Domu Trenta in okolici pa je na-
stalo manjše izobraževalno ter kon-
gresno središče. Obnovljeni objekt 
je pridobitev tudi za lokalno sku-
pnost, saj bo v njem prostor za ga-

silsko enoto Trenta in različne prire-
ditve. Dejavnost izobraževalnega 
središča pomeni posredno tudi mo-
žnost večjega dohodka za domači-
ne. »Obnovljen objekt in ureditev 
kotlovnice sta velika pridobitev za 
Trento, domačine, občino in celo-
tno Posočje,« je dejal bovški župan 
Siniša Germovšek, ki je vesel, da 
je objekt dobil ime po trentarskih vo-



SO^Asnik, letnik XV, {t. 2, 2014

( 4 )PRC-jeva oglasna deska

PODPORNE DEJAVNOSTI ZA BREZPOSELNE
Posoški razvojni center kot izvajalec podpornih dejavnosti za brezposelne nudi informi-
ranje in svetovanje brezposelnim in vsem tistim, katerih delovna mesta so ogrožena. 
Namen dejavnosti, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je, da 
se omenjene ciljne skupine vključijo ali nadaljujejo izobraževanje ali usposabljanje v 
programih za odrasle, kot so programi za dvig splošne izobraženosti in pismenosti, 
programi za pridobivanje oz. izboljšanje temeljnih zmožnosti, programi za potrebe 
dela, ki vključujejo tudi pridobivanje in izboljšanje poklicnih zmožnosti.

NA POSOŠKEM RAZVOJNEM CENTRU UDELEŽENCEM BREZPLAČNO NUDIMO:

-  jezikovni tečaj – angleščina (izvajal se bo jeseni v Tolminu),
-  zdrav obrok z domačega vrta (30 ur, predvidoma od ju-

nija do oktobra v Tolminu); 

• jezikovno izobraževanje s pomočjo PONS-ovih računalni-
ških programov za učenje:
-  angleščine (začetno in nadaljevalno),
-  italijanščine (začetno),
-  nemščine (začetno in nadaljevalno),
-  francoščine (začetno),
-  španščine (začetno);

• učenje s pomočjo spletnih tečajev – spletajev, e-učilnic;

• uporabo računalnika za:
- internet in e-pošto,
- pisanje seminarskih in drugih nalog,
- pisanje prošenj in življenjepisov itd.;

• študijske krožke;

• Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM);

• prireditve v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2014:
Večina prireditev se je sicer že zaključila, informacije o 
prihajajočih pa najdete na http://tvu.acs.si/prireditve.

• informiranje in svetovanje posameznikom in skupinam (oseb-
no, po telefonu ali e-pošti): 
-  opredelitev ciljev in poti izobraževanja,
-  načrtovanje osebne in poklicne kariere,
-  predstavitev izobraževalnih programov,
-  motiviranje in spodbujanje za vključitev v izobraževanje,
-  načrtovanje in organiziranje učenja,
-  predstavitev izobraževalnih organizacij in možnosti fi-

nanciranja izobraževanja,
-  premagovanje učnih težav;

• mentorstvo pri samostojnem učenju;

• tečaje, delavnice: 
-  v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina organizira-

mo Program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s 
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo (180-
urni javno veljavni program za priseljence, izvajal se bo 
oktobra v Tolminu),

-  računalniški tečaji za začetnike in obnovitveni tečaji 
(24-urna tečaja v Tolminu in Kobaridu, po napolnitvi 
skupine 12 udeležencev),

DODATNE INFORMACIJE: 
Nataša Klobučar Štrancar, tel. št.: 05/38-41-514, e-pošta: natasa.ks@prc.si, spletna stran www.prc.si

Utrinki

dnikih, saj kaže na spoštovanje 
identitete Trente. V. d. direktorja 
TNP dr. Peter Skoberne je izposta-
vil, da je pomembno, da TNP pove-
zuje ljudi, da ti živijo z narodnim par-
kom in dodal, da so rešitve iz krize 
ter nove priložnosti prav na obmo-
čjih, kot je Trenta.

Slavnostni dogodek so s kulturnim 
programom popestrili učenci osnovne 
šole iz Bovca in Gledališka skupina 
Trenta. Ob tej priložnosti so v novi 
dvorani odprli tudi razstavo medna-

rodnega natečaja za trajnostno preno-
vo stavb in gradnjo Constructive Alps.
Tina Markun, Triglavski narodni park

MLADI TOLMINCI ZMAGALI 
NA STARTUP VIKENDU 2014
Nova Gorica – Prvi konec tedna v 
aprilu je potekal tako imenovani 
Startup vikend, ki so ga organizirali 
tehnološki parki po vsej Sloveniji. 
Nam najbližji je potekal v Novi Gorici 
v Primorskem tehnološkem parku, 

kjer so sodelovali tudi štirje mladi 
Tolminci, študentje Višje strokovne 
šole v Novi Gorici. Ti so predstavljali 
projekt Oron. Gre za pametno zape-
stnico, namenjeno predvsem eks-
tremnim športnikom. Reševala bo 
veliko dosedanjih težav v športu, kot 
so nepoznavanje terena, srčni napa-
di, razne poškodbe, dehidracija … 
Da bo stvar bolj zanimiva, jo bodo 
naredili robustno in vodoodporno ter 
kar je najpomembneje, uporabnika 
ne bo ovirala pri dejavnostih. Na ro-

kavici bo fleksibilen zaslon na dotik, 
ki bo prikazoval določene informaci-
je: GPS položaj, srčni utrip, nadmor-
sko višino …

Oron je bil s strani strokovne komisi-
je izbran za najboljši projekt Startup 
vikenda 2014 in je moštvu tako 
omogočil nadaljnji razvoj ter testira-
nje. Prvi prototip tega projekta bo iz-
delan predvidoma jeseni, prvo konč-
no verzijo pa lahko pričakujemo v 
prvi polovici prihodnjega leta.
Jernej Rutar, vodja projekta

SO^Asnik, letnik XV, {t. 2, 2014
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Sonaravnost, ekologija, organskost, nizkooglji~nost, recikla`a in podobni izrazi se nas tako ali 
druga~e dotikajo `e precej ~asa. Vsak od nas jih v ve~ji ali manj{i meri uporablja.

Nizkooglji~nost kot 
razvojna prilo`nost Poso~ja

I zbira je vedno odvisna od posa-
meznika. Vendar danes vseeno 
velja splošno mnenje, da se spre-

membe začnejo pri vsakem posame-
zniku in da lahko že manjša spre-
memba v delovanju pripomore k te-
mu, da je Soča bolj čista, da je divjih 
odlagališč manj, da je solata z vrta 
bolj zdrava, da so ceste manj prome-
tne ter bolj prijazne za kolesarje, da 
je lokalna identiteta spet v modi …

Sonaravni razvoj je prilo`nost
V zadnjem času je poleg ekološke 

note in klimatskih sprememb po-
membna motivacija tudi gospodarski 
razvoj. Še nedolgo tega so se ti pojmi 
prepogosto znašli na nasprotnih bre-
govih. Počasi se zavedamo, da sona-
ravni razvoj ni omejitev, ampak pred-
vsem priložnost in tržna niša za vse. 
Pomembno je skupno zavedanje, da 
je treba naravne vire, dediščino naših 
prednikov in splošne sodobne razvoj-
ne trende izkoriščati na okolju prija-
zen način, ki hkrati omogoča eko-
nomski razvoj regije v sedanjosti ter 
prihodnosti. V Posočju smo to naj-
prej spoznali skozi turizem. Turisti k 
nam prihajajo zaradi neokrnjene na-
rave, smaragdne Soče, endemičnih 
postrvi, domačih dobrot … Brez tega 
ne bi bilo turizma in brez turizma bi 
bili ob pomemben vir dohodka. Pov-
sem praktičen prikaz, da eko ni samo 
ekologija, ampak tudi ekonomija.

Podpirajmo lokalno
Primer turizma je nujno treba raz-

širiti tudi na druga področja. Vsi ne 
moremo voziti rafta ali si na vrtu 
urediti kampa. Na srečo pa ima regi-
ja več kot zgolj Sočo in hribe. Tukaj 
je gozd s svojim energetskim in le-
snim potencialom. Regija ima uspe-
šne kmete in razvojno naravnana 
podjetja ter posameznike. Zakaj torej 

AlpStar – Za oglji~no nevtralne 
Alpe – naj bo najbolj{a praksa 
minimalni standard
Trajanje: 1. 7. 2011–30. 6. 2014
Vrednost: 2.790.230 evrov
Financiranje: 76-odstotno sofinan-
ciranje Evropske unije (ESRR – 
Program Alpine Space)
Partnerstvo: 13 partnerjev iz Av-
strije, Francije, Italije, Lihtenštajna, 
Nemčije, Švice in Slovenije, od ko-
der poleg Posoškega razvojnega 
centra prihaja tudi vodilni partner 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Glavni cilj projekta: Prispevati k 
ogljični nevtralnosti v Alpah. Poso-
ški razvojni center je poleg strategije 
osredotočen na dodano vrednost lesa 
v regiji. Pripravljeni so bili energet-
ski pregledi javnih stavb, načrti za 
daljinska ogrevanja na biomaso, 
analiza realnega potenciala lesa v 
regiji in analiza uporabe gozdnih 
poti za potrebe kolesarstva.
Spletna stran: alpstar-project.eu

v bližnji prihodnosti ne bi naročili 
lesene klopi pri bližnjem mizarju? 
Zakaj ne bi sčasoma kupovali pohi-
štva z nalepko »narejeno v Posočju«? 
Zakaj ne bi Nizozemci na nakupoval-
nih policah svojih trgovin kupovali 
planinskega sira? Zakaj se mladi ne 
bi vračali in odpirali nova podjetja, 
temelječa na znanju ter lokalnih su-
rovinah?

Na nekaterih področjih smo temu 
že zelo blizu, na drugih še precej 
daleč. Ne glede na trenutno stanje pa 
bi vse to morali biti naši skupni cilji. 
Ambiciozni cilji, ki so uresničljivi. 
Konec koncev gre le za zavedanje 
domačih zmožnosti. Dokaz, da to ni 
nemogoče, so druge regije nedaleč 
stran, ki veljajo za ekonomsko razvi-
te in privlačne – tako za domačine 
kot turiste.

Poso~je kot uspe{na in 
privla~na regija

Posoški razvojni center skozi ra-
zne projekte te cilje spodbuja na šte-
vilne načine. AlpStar je projekt, ki k 
zadevi pristopa sistematsko, na širši 
ravni. Tak pristop po navadi za posa-

meznika ni najbolj zanimiv, vendar 
je vseeno pomemben in celo bistven 
za pogled na celotno sliko, ki si jo 
vsi želimo: ohranjeno Posočje, kakr-
šno je danes, vendar z več možnost-
mi ter priložnostmi – Posočje kot 
uspešna in privlačna regija.

Z nizkooglji~no strategijo do 
evropskih sredstev

Glavni rezultat projekta AlpStar je 
regijska nizkoogljična strategija, ki ni 
zgolj dokument. Je predvsem način 
in primer, kako stvari, ki se sicer že 
delajo, narediti bolje. V slovenskem 
prostoru je to prvi tak pristop na rav-
ni regije. Smo pionirji, za naše ob-
močje pa bi lahko rekli, da je kot 
pilotna regija »poskusni zajček«. Po-
leg treh posoških občin zajema še 
sosednji občini Cerkno in Idrija, ki 
sta v marsičemu podobni. Pomem-
bno je tudi dejstvo, da strategija od-
pira vrata evropskim finančnim sred-
stvom, saj Evropska unija take ra-
zvojne modele spodbuja. Novo pro-
gramsko obdobje 2014–2020 bo tako 
pomembna priložnost za regijo.

Za celotno območje smo s pomo-

čjo lokalnih deležnikov določili prio-
ritetna področja v razvoju, analizira-
li stanje, določili prednosti in slabo-
sti, priložnosti ter tveganja, vizijo in 
pripravili vrsto ukrepov, ki bi morali 
voditi regijo do prej omenjenega cilja. 
Da ne bi ostalo samo pri besedah, 
bomo s strategijo seznanili vse ob-
činske svete. Poleg tega pa pripravlja-
mo številne manjše in simbolične 
akcije, ki bodo lokalnim prebivalcem 
ter obiskovalcem kazale načine, kako 
lahko tudi sami pripomorejo k bolj 
uspešni regiji, in priložnosti, ki jih 
regija ponuja. Včasih se namreč ne 
zavedamo vseh potencialov, ki jih 
premoremo, čeprav jih imamo dobe-
sedno pred nosom. Prepričani smo, 
da regija ponuja za vsakega nekaj.
Primož Skrt, koordinator projekta, 
Posoški razvojni center

NA ZAKLJUČNI KONFERENCI PROJEKTA ALPSTAR, ki je konec maja potekala v Ljubljani, se 
je kot pilotna regija predstavilo tudi Posočje. Na fotografiji z leve: Miro Kristan, vodja projekta, 
in Jana Podgornik, oba PRC, ter Uroš Brežan, župan Občine Tolmin. Foto: arhiv Posoškega 
razvojnega centra



SO^Asnik, letnik XV, {t. 2, 2014

( 6 )Energetska sanacija telovadnice Osnovne {ole Du{ana Muniha Most na So~i

Ve~ energije za rekreacijo, 
manj za ogrevanje

Skrb za bolj u~inkovito rabo energije v stavbah in posledi~no zni`evanje stro{kov je v zadnjih letih prine-
sla tudi nekaj nalo`b v Poso~je. 

E na takih bo energetska 
sanacija telovadnice 
Osnovne šole (OŠ) 

Dušana Muniha Most na 
Soči, kjer bodo dela potekala 
v času poletnih počitnic. 
Sredstva zanjo je Posoški ra-
zvojni center (PRC) pridobil 
v okviru projekta CEC5, ki je 
v okviru programa Srednja 
Evropa (Central Europe) po-
vezal partnerje osmih držav. 
V vsaki od njih bo s sredstvi 
programa kot primer sofi-
nancirana ena energetska 
sanacija, ki naj bi vplivala 

Odlo~itev za trajnostno gradnjo je enostavna, samo zgodi-
ti se mora.

tako na ozaveščanje odloče-
valcev, kakor tudi širše jav-
nosti. Projekt sledi tudi po-
budi za uvedbo enotnega 
evropskega sistema certifici-
ranja trajnostne gradnje, ki 
naj bi postal pomemben del 
sistemov zelenega javnega 
naročanja.

Var~evanje z 
obnovljivimi viri 
energije

V prostorih OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči bo v 
okviru projekta pripravljena 

CEC5 – Demonstracija energetske u~inkovitosti in upo-
raba obnovljivih virov energije v javnih stavbah
Trajanje projekta: od oktobra 2011 do decembra 2014
Vrednost projekta: 4.516.584,00 evra
Financiranje: 85-odstotno sofinanciranje Evropske unije 
(ESRR – program Central Europe)
Partnerstvo: osem različnih institucij iz Avstrije, Italije, 
Nemčije, Slovaške, Češke, Poljske, Madžarske in Slovenije, 
ki jo poleg Posoškega razvojnega centra zastopata še Mini-
strstvo za kmetijstvo in okolje ter Gradbeni inštitut 
ZRMK
Spletna stran: www.projectcec5.eu

Projekt se izvaja preko programa 
CENTRAL EUROPE in je sofinanciran 
preko Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ERDF).

V ČASU POLETNIH POČITNIC BO POTEKALA SANACIJA TELOVADNICE OŠ DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI. 
V okviru investicije bodo zamenjana okna, izboljšan bo toplotni ovoj stavbe, poskrbljeno pa bo tudi za izboljšanje 
sistema ventilacije. Foto: Jana Podgornik

ENERGETSKA IZKAZNICA OŠ DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI. Z izve-
denimi ukrepi energetske sanacije se bo znižala tudi poraba energije.

tudi stalna predstavitev rabe 
obnovljivih virov energije in 
varčevanja z njo. Omejenost 
virov je namreč dejstvo, ki ga 
morajo osvojiti in upoštevati 
vse generacije.

Zeleno javno 
naro~anje in 
certificiranje 
trajnostne gradnje

Kot slovenska partnerja v 
projektu sodelujeta tudi Mi-
nistrstvo za kmetijstvo in 
okolje in Gradbeni inštitut 
ZRMK, ki skrbita predvsem 
za prenos izkušenj iz Poso-
čja na druga območja oziro-

ma v strokovne kroge. V tem 
okviru so že bili organizirani 
posveti na temo izvajanja 
zelenega javnega naročanja 

in certificiranja trajnostne 
gradnje kot podpornega me-
hanizma za izvedbo naroči-
la.

Miro Kristan in 
Jana Podgornik, 
Posoški razvojni center
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( 7 )Kako postati uspe{na kolesarska destinacija?

S kupaj se je delavnic udeležilo 
okoli 60 turističnih ponudni-
kov, kar je sicer zadovoljiva 

številka, a vseeno pušča nekoliko 
grenak priokus, saj bi glede na prito-
ževanje turističnih ponudnikov v teh 
regijah pričakovali večji obisk. Veli-
kokrat se lokalnim turističnim orga-
nizacijam (LTO) očita, da ne naredi-
jo dovolj za promocijo in razvoj tu-
rizma, a ko se pojavi priložnost, da 
bi tudi sami kaj prispevali k temu, se 
srečanj udeležujejo vedno isti. Škoda! 
Upali smo, da bomo glede na poten-
cial kolesarskega turizma pri nas 
uspeli angažirati večje število ponu-
dnikov, a očitno je pri nas pasivnost 
še vedno vseprisotna. Več glav več ve 
in z vsakim ponudnikom, ki je manj-
kal, smo izgubili delček dobre kole-
sarske zgodbe, ki se bo poskusila 
izvesti v prihajajočih letih. 

Pa naj strnemo glavne povzetke 
delavnic:
• Ugotovili smo, da se bo treba po-

vezovati na več nivojih. Eno je 
povezovanje znotraj storitvene ve-
rige med samimi turističnimi po-
nudniki, drugo pa je povezovanje 
znotraj celotne verige, ki vpliva na 
razvoj kolesarskega turizma. Infor-
macije morajo krožiti med zavodi 
za gozdove, LTO, ponudniki, pla-
ninskimi društvi ... 

• Informiranje in izobraževanje je 
zelo pomembno. Udeležence v sto-
ritveni verigi je treba informirati in 

Potrebna so dejanja, 
ne projekti na papirju

V aprilu so bile v okviru projektov iCON in Inter Bike organizirane {tiri delavnice na temo Kako po-
stati uspe{na kolesarska destinacija. Tu smo lahko skupaj s ponudniki oblikovali vizijo razvoja kole-
sarske destinacije. Delavnice so bile izvedene v Kobaridu, Novi Gorici, Idriji in Kranjski Gori. Nanje 
smo povabili turisti~no gospodarstvo iz Vipavske doline, Ajdov{~ine, Brd, Nove Gorice, Tolmina, Ko-
barida, Bovca in Kranjske Gore.

izobraževati o obstoječi ponudbi, 
novih smernicah, promocijskem 
materialu itn. Ponudniki kolesar-
skega turizma morajo imeti čim 
več informacij, da lahko postanejo 
kolesarjem prijazni.

• Produktno in geografsko povezova-
nje. Pomembno je sodelovanje med 
sosednjimi destinacijami, saj turistič-
ni produkti nimajo mej. Predlagano 
je bilo, da bi več destinacij skupaj 
imelo produktnega vodjo, ki bi pri-
marno skrbel za razvoj kolesarskega 
produkta. Občine bi se morale tesno 
povezovati tudi pri izgradnji kole-
sarske infrastrukture, saj morajo 
biti kolesarske poti »čez« občinske. 

• Destinacije morajo jasno definirati 
lastne primerjalne prednosti in raz-
vijati predvsem tisto vrsto kolesar-
jenja, ki je najbolj primerna za do-

ločen prostor. Dolinske kolesarske 
poti so prvi pogoj za resen razvoj. 

• Trans povezave so najboljše mar-
ketinško orodje, saj so za kolesar-
je zanimive in so najboljši marke-
ting kolesarskega produkta. Pri-
merjalna prednost kolesarskega 
produkta v Sloveniji je predvsem 
njena raznolikost. 

• Marketing kolesarskega produkta 
bi moral biti združen in ne razdro-
bljen po posameznih LTO, saj bi 
bili na tak način veliko bolj učin-
koviti in prepoznavni. 
Delavnice smo poleg Nežike Kav-

čič in Vesne Kozar iz Posoškega 
razvojnega centra izpeljali Peter 
Dakskobler, Miša Novak ter spodaj 
podpisani avtor besedila. Zaključke 
delavnic smo poslali vsem udeležen-
cem, LTO, občinskim predstavnikom 

in predstavnikom razvojnih agencij. 
Upamo, da bodo to izhodišča, iz ka-
terih bodo pripravljali nove projekte 
in strategije, ki bodo služili predvsem 
razvoju kolesarskega turizma. Pravico 
rahlega kritiziranja si jemljemo pred-
vsem zaradi tega, ker smo sami že 
naredili prvi korak in besede spreme-
nili v dejanja. Pravkar stopamo v 
zaključno fazo priprave Soča Outdoor 
Festivala, ki Dolino Soče utrjuje na 
zemljevidu športnih outdoor destina-
cij in jo promovira kot vrhunsko gor-
sko kolesarsko destinacijo.

V zadnjem letu in pol smo že mar-
sikaj naredili, a se zavedamo, da nas 
čaka še veliko dela in dokazovanja, 
da nas bodo doma ter v tujini začeli 
jemati resno oziroma resneje. Posta-
ti želimo eden večjih tovrstnih festi-
valov v Evropi, ki bo za razliko od 
večine športnih prireditev pri nas po-
stal turistični produkt, ki ustvarja 
nočitve. Več informacij o festivalu 
najdete na www.soca-outdoor.com. 
Vsi lepo vabljeni.
Jan Klavora, vodja Bike Alpe Adria

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in nacionalnih sredstev.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Provincia di Venezia

Provincia di Ferrara

Provincia di Ravenna

Provincia di Rovigo

Provincia di Padova

Provincia di Trieste

Provincia di Gorizia

Provincia di Udine

GAL Venezia Orientale

DELTA 2000

GAL Polesine Delta del Po

Občina Cerkno

Občina Kranjska Gora

Občina Kobarid

Občina Brda

Občina Miren-Kostanjevica

Mestna občina Koper

Občina Komen

Razvojna agencija ROD
Posoški razvojni center
RRA Severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica
Regione Autonoma FVG - Direzione 
centrale infrastrutture, mobilità, pia-
nificazione territoriale e lavori pubblici

V SLOVENIJI IN TUDI DOLINI SOČE bo potrebna večja specializacija turističnih ponudnikov ter 
njihov večji angažma pri razvoju kolesarskega turizma. Foto: arhiv Posoškega razvojnega centra

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 
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( 8 )Iskanje projektnih predlogov za umestitev v lokalno razvojno strategijo

Pri{el je ~as za nove zamisli in `elje
V lokalni akcijski skupini LAS za razvoj (hribovskega dela Severne Primorske) potekajo aktivne pri-
prave na novo programsko obdobje. Takoj po objavi Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER se bo za~ela 
priprava lokalne razvojne strategije za obdobje 2014–2020.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

KNJIŽICA BOGASTVO PODEŽELJA OB SMARAGDNI POTI predstavlja vse projekte z obmo-
čja hribovskega dela Severne Primorske, ki so bili v obdobju 2017–2013 finančno podprti s 
sredstvi LEADER. 

M inistrstvo za kmetijstvo in 
okolje je vsem lokalnim 
akcijskim skupinam na 

območju Slovenije poslalo v pregled 
prvi predlog Uredbe o izvajanju ukre-
pa LEADER iz naslova Programa ra-
zvoja podeželja 2014–2020. Vseh 33 
lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji 
aktivno sodeluje pri pripravi predlo-
gov in pripomb. Uredba bo v Ura-
dnem listu RS objavljena predvidoma 
konec junija.

Po objavi uredbe bo LAS za razvoj 
(hribovskega dela Severne Primor-
ske) (LAS) začel s pripravo Lokalne 
razvojne strategije (LRS) za hribovski 
del Severne Primorske za Programsko 
obdobje 2014–2020. Strategija bo pod-
laga za izvajanje pristopa LEADER v 
okviru Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020. LAS zato poziva in obenem 
spodbuja vse podeželske skupnosti, 
da v sodelovanju z javnimi ter zaseb-
nimi institucijami poiščejo oziroma 
oblikujejo svoje projektne ideje. Naša 
glavna naloga bo, da bomo znali po-
vezati različna zanimanja tega obmo-

UČILNA NA LOKVAH kot rezultat enega izmed 54 projektov.

POVABILO K PREDLO@ITVI 
PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA 
UMESTITEV V LOKALNO 
RAZVOJNO STRATEGIJO 
HRIBOVSKEGA DELA SEVERNE 
PRIMORSKE ZA PROGRAMSKO 
OBDOBJE 2014–2020.

LAS za razvoj (hribovskega dela 
Severne Primorske) vse zaintere-
sirane vabi k predložitvi projektnih 
predlogov.

Namen povabila je identificirati in 
pripraviti nabor projektnih predlo-
gov za umestitev v LRS hribovske-
ga dela Severne Primorske.

Predlagatelji projektnih predlogov 
so fizične in pravne osebe, registri-
rane v skladu z Zakonom o gospo-
darskih družbah, kmetje, kmetije 
z dopolnilno dejavnostjo, osebno 
dopolnilno delo, javne institucije/
organizacije in nevladne organiza-
cije s sedežem ali poslovno enoto 
na območju občin Bovec, Cerkno, 
Kanal ob Soči, Kobarid in Tol-
min.

Informacije in obrazec za izpol-
nitev projektnih predlogov najde-
te na:
• spletni strani: www.prc.si/
 dodatno/javni-poziv,
• telefonu: 05/38-41-507 ali 
 031-345-868,
• e-pošti: las@prc.si.

Rok za oddajo projektnih predlo-
gov: 30. september 2014

Projektne predloge posredujte po 
e-pošti: las@prc.si

čja v skupen cilj, združiti, kar še ni 
bilo združeno, in poiskati primerne-
ga nosilca projekta ter projektne par-
tnerje. Pri tem bomo potrebovali 
daljnovidnost in sposobnost povezo-
vanja.

LAS bo tudi v prihodnje vezni člen 
med lokalnim prebivalstvom in obči-

nami, ki najbolje poznajo potrebe ter 
potenciale svojega okolja. Skupaj bomo 
ob podpori sredstev LEADER uresni-
čevali svoje razvojne priložnosti.

Program LEADER je v naše obmo-
čje prinesel mnogo več kot le finanč-
no podporo. Povezal je lokalno pre-
bivalstvo in mu omogočil pridobitev 

raznolikih znanj ter uresničitev pro-
jektnih idej. V naslednjem obdobju 
lahko skupaj sežemo še višje.
Greta Černilogar, strokovna vodja LAS 
za razvoj, Posoški razvojni center
Foto: arhiv LAS za razvoj
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( 9 )Najve~ji ekolo{ko obarvan dogodek v regiji

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in nacionalnih sredstev.

Po so~no suho salamo in ostale ekodobrote
EKOpraznik je na son~en sobotni dan v Tolmin kot magnet privabil mno`ico tistih, ki skozi vse leto 
~akajo na najve~jo ponudbo ekolo{ko pridelanih `ivil, sadik, semen ... na Severnem Primorskem. Na 
Mestnem trgu se je med 8. in 14. uro na stojnicah skupaj predstavilo 31 razstavljavcev, kar v pri-
merjavi s prvim letom predstavlja 17 ponudnikov ve~ ter pet novih ponudnikov ve~ kot lani. 

P oleg nakupa ekopridelkov in 
izdelkov so si obiskovalci lah-
ko privoščili tudi pokušino 

domačih mlečnih izdelkov (sirov, 
skute, sirotke), ekosladoleda, ekopi-
jač (sokov, piv, vin …), suhomesnatih 
izdelkov in številne druge ekodobro-
te. Letošnji EKOpraznik, ki je bil v 
sklopu izvajanja lokalnih dogodkov 
delno sofinanciran iz čezmejnega 
projekta Goriški vrtovi, je med dru-
gim kot novost poskrbel tudi za pro-
mocijo suhomesnih izdelkov iz mesa 
drobnice. V ta namen sta soorgani-
zatorja dogodka Društvo rejcev drob-
nice Severne Primorske (DRDSZ) in 
Posoški razvojni center (PRC) pripra-
vila nov slogan: Zakaj nazaj? Po soč-
ni šalam v planinski raj. 

Poleg omenjenih soorganizatorjev 
so glavnemu organizatorju, Združenju 
ekoloških kmetov Severne Primorske 
(ZEKSP), letos na pomoč priskočili 
še Občina Tolmin, Turistična zveza 
Gornjega Posočja in Triglavski naro-
dni park. Na uradnem odprtju so 
gostje poleg nagovora župana in 
predsednice ZEKSP lahko prisluhnili 
tudi otroškima pevskima zboroma iz 
Vrtca Ilke Devetak Bignami Tolmin 
in OŠ Franceta Bevka Tolmin. Po ura-

dnem delu so odrasli zakrožili med 
stojnicami in prisostvovali najrazlič-
nejšim etnološkim prikazom, med-
tem ko so otroci lahko ta čas zapol-
nili z ustvarjanjem na otroških delav-
nicah, ki so potekale pod vodstvom 
Nataše Hvala iz MlekARTz. Druže-
nje se je razplamtelo okoli 11. ure, 
ko je s soncem obsijano občinstvo še 
dodatno ogrel letošnji glasbeni gost, 
kantavtor Adi Smolar.

Najve~ja sprememba je v 
miselnosti potro{nikov

Na vprašanje kaj se je v dvanajstih 
letih, odkar se v središču Tolmina 
tradicionalno odvija EKOpraznik, naj-
bolj spremenilo, Peter Domevšečk iz 
PRC odgovarja, da največjo spremem-
bo opaža prav v miselnosti ljudi. 
»Pred leti se večini ni niti sanjalo, kaj 
točno pomeni, da je izdelek ekološki. 
Danes pa že močno ugaša miselnost, 
da je eko nekaj, kar konvencionalne-
mu kmetu ni uspelo. Ljudje se vse 
bolj zavedajo, da če je izdelek certifi-
ciran kot ekološki, to pomeni, da so 
posledično vse sestavine ekološko pri-
delane. Večini je tudi že jasno, da mo-
ra biti proizvodnja ločena od konven-
cionalne in da si ekološki kmet zaradi 

stalnega strogega nadzora enostavno 
ne more privoščiti napak. Če mu na-
mreč certifikacijski organ pri kontroli 
odkrije prisotnost konvencionalnih ali 
integriranih zaščitnih ali drugih sred-
stev, so sankcije jasne – odvzem in 
vračanje subvencij za certificirano 
obdobje. Tako da s tem res ni heca!« 
je svojo misel odločno zaključil Do-
mevšček, ki že deset let nepretrgoma 
pomaga pri organizaciji dogodka.

Z njim se je povsem strinjala tudi 
predsednica glavnega organizatorja 
Marija Bončina, ki je dodala, da opa-
ža razliko tudi v tem, »da so nas 
ljudje še nedolgo tega gledali po stra-
ni, danes pa nas podpirajo. Dajejo 
nam občutek, da delamo prav.« Bon-
činova, ki sicer prihaja iz ekološko 
turistične kmetije Pri Lovrču v Čadr-
gu, nas je med drugim seznanila 
tudi s tem, da preusmeritev kmetije 
iz konvencionalne v ekološko nava-
dno traja od dve do tri leta (odvisno 
od registrirane dejavnosti), ekosub-
vencije pa lahko kmet začne preje-
mati od opravljene kontrole dalje. »V 
vsakem primeru je za nas najbolj po-
membno to, da dajemo potrošniku 
isto kakovost, kot jo uporabljamo sa-
mi,« je še pojasnila. 

Kljub vsemu bojazen ostaja
Kako pa je sicer z ekološkim kme-

tijstvom pri nas? Česa se kmetje dan-
danes najbolj bojijo? Kot pravijo, je 
to prav komercializacija ekološkega 
kmetijstva, ki lahko privede do tega, 
da bodo pravilniki sčasoma postali 
vse bolj ohlapni. Vedeti je namreč 
treba, da se je subvencioniranje spre-
menilo in da so danes kmetije v pre-
usmeritvenem obdobju upravičene 
do skoraj enkrat višjih subvencij, kot 
so jih deležne že obstoječe ekološke 
kmetije. Prav zaradi tega se vse več 
kmetij odloča za preusmeritev dejav-
nosti v ekološko. Vendar pri tem ob-
staja bojazen, da bi ekološko kmetij-
stvo v prihodnje na račun tega izgu-
bilo tisti sloves, ki so si ga kmetje 
trudoma ustvarili v zadnjih 15 letih. 
Vsekakor pa ima tudi ta zgodba svo-
jo pozitivno plat, saj se bo na ta ra-
čun dosedanja precej skromna po-
nudba ekoloških pridelkov in izdel-
kov na trgu povečala ter popestrila. 

Sicer pa omenjeno združenje da-
nes povezuje okoli sto članov od 
Trente do Pivke. Na Severnem Pri-
morskem je trenutno v ekološki kon-
troli približno 200 kmetij. 
Tatjana Šalej Faletič

IZMENJAVA SADIK NA KOBARI[KI TR@NICI
Tako kot EKOpraznik se je tudi izmenjava sadik, ki je potekala 9. maja na kobariški tržnici, med domačini dobro 
prijela. Vsako leto je na tržnici več sadik, pestrejša je ponudba, število darovalcev sadik narašča. Vse to govori v 
korist temu, da se vrtički postopoma širijo. Lahko rečemo, da narašča zavedanje o samooskrbi, kar je glavna moti-
vacija organizatorjev dogodka – Društva samooskrba Kobarid in Posoškega razvojnega centra. Poleg tega so 
skrbno obdelana polja in njive ter lepo urejena okolica naših vasi pokazatelj kulture nekega naroda. V urejenem 
okolju je vse lepše – domačini se počutimo močnejši, turisti pa navdušeni nad urejenostjo ostajajo dalj časa, po-
trošijo več in, kar je tudi pomembno, širijo naprej dober glas. In {e povabilo: člani Društva samooskrba Kobarid 
so odprli sezono na tržnici. Svoje pridelke in izdelke bodo ponujali vsak torek in soboto med 9. in 11. uro.
Peter Domevšček, Posoški razvojni center

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 
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ČLANICE ŠTUDIJSKEGA KROŽKA MED ZGODOVINO IN SODOBNOSTJO so skupaj z mentorico Patricijo Rejec s Posoškega razvojnega cen-
tra prejele priznanje za promocijo učenja in znanja Foto: arhiv ACS

Brez sodelovanja in povezovanja ni 
odmevnih zgodb

Se{iti `ensko vsakdanje kme~ko obla~ilo iz prve polovice 18. stoletja se sli{i dokaj preprosto, mar 
ne? Pa vendar so udele`enke {tudijskega kro`ka Med zgodovino in sodobnostjo potrebovale dobra 
tri leta, da so spoznale, kako so se obla~ile `enske v ~asu pred 300 leti. Za promocijo u~enja in 
znanja v preteklem letu so bile v maju tudi nagrajene s priznanjem.

S te se kdaj vprašali, kako avten-
tično sploh lahko obudimo 
delovno obleko, ki so jo v ča-

su tolminskega punta nosile ženske? 
Odgovor se glasi: težko! Mnoge ve-
ščine so namreč do danes že utonile 
v pozabo, iskanje primernega tkane-
ga blaga iz lana, volne in bombaža 
pa je bilo, kot nam je pojasnila nji-
hova mentorica Patricija Rejec iz 
Posoškega razvojnega centra, podob-
no iskanju šivanke v senu. Z udeležen-
ci programa UŽU – Izzivi podeželja 
in leto kasneje še udeleženkami štu-
dijskega krožka Med zgodovino in so-
dobnostjo so počasi obujali znanja ter 
veščine, ki so jih nekoč potrebovali za 
izdelovanje oblačil in so spremljale 
ženske vse od otroških let do smrti.

Od volne do obleke
Ester Obid iz Kanala se je v času 

obiskovanja omenjenega programa in 
študijskega krožka (ŠK) odločila, da 
izdela oblačilo, ki se bo tudi po po-
stopkih izdelave kar najbolj približalo 
prvi polovici 18. stoletja, ko je na Tol-
minskem vrel punt. Uporabljeno volno 
so ji podarili domači ovčerejci, ki bi 
jo sicer zavrgli. Skrbno oprana, stroj-
no spredena in pobarvana z naravni-
mi rastlinskimi barvami, je na ročnih 
statvah dobila uporabno obliko.

Priznanja ambasadorjem 
u~enja

V četrtek, 8. maja, je Andragoški 
center Slovenije (ACS) ob nacional-
nem odprtju Tedna vseživljenjskega 
učenja 2014 in otvoritvi Parade učenja 
2014 v Slovenj Gradcu petim zaslu-
žnim slovesno podelil priznanja za 
promocijo učenja in znanja v prete-
klem letu. Med tokratnimi dobitniki 
je priznanje prejel tudi tolminski ŠK 

Ambasadorke u~enja 2013

Med zgodovino in sodobnostjo, ki je, 
kot smo pred časom na naši Facebo-
ok strani že poročali, povezal ženske 
z različnimi znanji in izkušnjami. Te 
so ob pomoči mentorice in zunanjih 
strokovnjakov stkale skupno zgodbo 
ter širši javnosti predstavile oblačilno 
kulturo iz časa tolminskega punta. 

V zgodovini Zgornjega Posočja je 
to drugo priznanje, ki ga je za opra-
vljeno delo prejel celoten ŠK. Naj 
spomnim, da je pred leti priznanje 
prejel tudi ŠK Drežnica ali te po-
znam?, ki je potekal pod okriljem 
mentorice Mirjam Perovič, direkto-
rice Agencije »Tolminska«.

Rezultat dela in zglednega 
povezovanja vseh vpletenih

Kot je pojasnila Patricija Rejec, gre 
za rezultat dela in zglednega povezo-

vanja vseh vpletenih. »Zavedamo se, 
da tega priznanja ne bi prejeli, če se 
ne bi med seboj povezali do te mere, 
kot smo se. Za kaj takega bi bil samo 
naš trud premalo,« dodaja. Ob tem 
priznava, da brez finančne podpore 
Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport in Posoškega razvojne-
ga centra, ki v naši dolini v zadnjih 
letih organizira in izvaja različne iz-
obraževalne dejavnosti, z omenjenim 
ŠK sploh ne bi začeli. »Naša zgodba 
zagotovo ne bi bila tako kakovostna, 
če ne bi imeli strokovne podpore etno-
loginje Tolminskega muzeja Karle 
Kofol in številnih drugih zunanjih 
strokovnjakov. Prav gotovo tudi ne bi 
bila tako odmevna, če je ACS s svoji-
mi Stkanimi zgodbami in predstavi-
tvenim videospotom iz Zgornjega 
Posočja ne bi ponesel v ostale sloven-

ske kraje, prek spleta pa tudi v svet,« 
je še povedala mentorica krožka.

Podelitev kot {e ena v vrsti 
novih izku{enj 
neformalnega u~enja

Zagotovo pa je bila že sama pode-
litev še ena v vrsti novih izkušenj 
neformalnega učenja za vse letošnje 
Ambasadorje učenja, med katerimi 
so se poleg udeleženk ŠK Med zgo-
dovino in sodobnostjo znašli še: Ma-
rija Imperl iz Radeč, Jasmina Levi-
čar s Prevorja, Mirjana Šibanc iz 
Velenja in predstavniki Kolektor gro-
up d.o.o. iz Idrije.

Iz vsega tega lahko ob zaključku 
izluščimo še nauk, ki pravi, da brez 
sodelovanja in povezovanja ni od-
mevnih zgodb.
Tatjana Šalej Faletič
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V senci zlobnega volka 
in treh pra{i~kov

»Pra{i~ek, pra{i~ek, bodi dober, le hitro odpri.«
»O n-n-ne, ne bom! M-m-mi v-v vsaki dla~ici tenko zveni, d-d-da volku ni dobro pogledati v o~i!«

N ovo šolsko leto, novi obrazi, 
sveža energija, sveže ideje. 
Večno vprašanje, kako si na 

PUMu (Projektno učenje za mlajše 
odrasle) popestriti ure učenja in de-
javnosti iskanja zaposlitve. V leto-
šnjem šolskem letu se je porodila 
ideja, da pripravimo lutkovno igrico 
za otroke. Ob poplavi tovrstne po-
nudbe za najmlajše smo hoteli biti 
izvirni in smo se zato odločili poigra-
ti s sencami. 

Skupaj z udeleženci programa smo 
za predstavo priredili angleško ljud-
sko pravljico o Treh prašičkih, glas-
beno nadarjen in navdahnjen član 
naše lutkovne zasedbe pa je z aku-
stično kitaro poskrbel za ustrezno 
glasbeno podlago. Lutke smo izdela-
li iz kartona in jim z reflektorjem ter 
nekaj garanja, ponavljanja, piljenja 
ter petja poskušali vdahniti življenje. 
Prvi poskusi igranja so bili dovolj 
obetavni, da nismo vrgli puške v ko-
ruzo, ampak uspešno pripeljali pred-
stavo na raven, s katero smo bili vsi 
zadovoljni.

Premierna uprizoritev igrice je bila 
v Tolminu v prostorih Posoškega ra-
zvojnega centra. Udeležili sta se je 
dve skupini starejših otrok tolminske-
ga vrtca. Ker je bil odziv zelo dober, 
smo se pogumno podali na turnejo 
po ostalih vrtcih v Posočju. Obiskali 
smo otroke na Mostu na Soči, v Do-
lenji Trebuši, na Šentviški Gori, v 
Podbrdu, Bovcu, Soči, na Žagi, v Ko-
baridu in v vasi Smast. 

In kakšni so bili odzivi vzgojiteljic 
in otrok?

PUMovci se predstavijo – z lutkovno igrico za otroke

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

UTRIP V ZAODRJU. Foto: arhiv PUM

PROJEKTNO U^ENJE ZA MLAJ[E 
ODRASLE (PUM) je javno veljaven 
izobraževalni program, ki ga na 
Posoškem razvojnem centru izva-
jamo že od leta 2005. Namenjen je 
mladim v starosti od 15 do 25 let, 
ki so iz različnih razlogov prekini-
li šolanje, ostali brez poklica, niso 
zaposleni, so pa pripravljeni nare-
diti nekaj zase. Vanj se lahko 
vključijo kadarkoli med šolskim 
letom. V tem šolskem letu se v 
program lahko vključite še do 30. 
junija. PUM bo vrata ponovno 
odprl 1. septembra 2014.
Dogajanje lahko spremljate na:
www.prc.si ali 
pum-tolmin.weebly.com.

• »Počutili smo se kot v pravem gle-
dališču, saj so nas s senčnimi lut-
kami popeljali v čarobni svet domi-
šljije.« 
(Objavljeno na spletni strani OŠ Dušana Mu-
niha Most na Soči, Vrtec Most.)

• »S senčnimi lutkami so se naši 
otroci že seznanjali, a te so bile 
izdelane zares profesionalno.« 
(Objavljeno na spletni strani OŠ Dušana Mu-
niha Most na Soči, Šentviška Gora.)

Mnenja otrok 
(Objavljeno na spletni strani OŠ Dušana Mu-
niha Most na Soči, Šentviška Gora.):

• »Zanimivo se mi je zdelo, da je 
volk v igrici pojedel dva prašička. 
V pravljici v knjigi jih ne poje.«

• »Igralci so zelo dobro igrali.«
• »Ko je prišel volk, je bila glasba 

bolj strašljiva.«

• »Najboljša lutka je bil volk, zani-
miv je bil tudi kmet. Lutke so bile 
zanimivo narejene.«

Veliko vzgojiteljic je poudarilo, da 

jim je bilo všeč, da so igrali tudi fan-
tje, saj žal v tovrstnih predstavah 
stereotipno nastopajo v glavnem de-
kleta. »Volk je bil volk.«

Mentorji PUM

UDELEŽENCI PUMA so skupaj z mentorji letos pripravili lutkovno igrico za otroke, s katero so 
gostovali po posoških vrtcih. Na fotografiji uprizoritev na Mostu na Soči. Foto: arhiv PUM
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Odprtje nove letali{ke 
infrastrukture v Bovcu

Prvega maja, natanko deset let po 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo, je 
predsednik države Borut Pahor slo-
vesno odprl novo letališko infrastruk-
turo v Bovcu. Novi objekti so bili 
zgrajeni v okviru projekta A3-NET s 
pomočjo evropskih sredstev Jadran-
skega čezmejnega sodelovanja IPA 
2007–2013. Nova komunalna infra-
struktura, upravna stavba in hangar, 
skupaj vredni dva milijona evrov, so 
dokončani, projekt A3-NET pa se je 
konec maja tudi uradno zaključil.

Na konferenci za novinarje pred 
odprtjem so predstavniki partnerjev 
v projektu A3-NET predstavili svoje 
dosežke v projektu in poudarili po-
men čezmejnega sodelovanja. Občina 
Bovec je preplastila povezovalno pi-
sto in organizirala okroglo mizo, de-
lavnice za padalce ter para ski prven-
stvo. Ministrstvo za gospodarstvo 
Hercegbosanske županije je na leta-
lišču v Livnem zgradilo hangar, do-
stopno cesto in parkirne prostore. 
Letalska zveza Srbije je organizirala 
vrsto letalskih dogodkov in se izka-
zala kot izjemna organizatorka ter 
poznavalka letalskih dejavnosti. Me-
sto Rab pa je pripravilo nekaj projek-
tne dokumentacije za civilno letali-
šče.

Na odprtju objektov bovškega le-
tališča je predsednik države v slavno-
stnem nagovoru novo infrastrukturo 

označil kot čudovito pridobitev. Nav-
zoče je pozval, da okrepijo obe iden-
titeti – slovensko in evropsko. Ob 
državnem prazniku pa je vsem iskre-
no čestital v želji, da bi ga že prihod-
nje leto praznovali z večjo mero op-
timizma in vero v boljšo ter bolj 
pravično prihodnost.

Slovesnemu odprtju je sledila re-
ševalna vaja, ki so jo pripravili pred-
stavniki sil zaščite in reševanja ter 
letalski program.

Konec maja pa je v Nikšiću (v Čr-
ni gori) potekal zaključni, tridnevni 
operativni sestanek projektnih par-
tnerjev, kjer smo skupaj pregledali in 
pretehtali dosežke ter rezultate tega 
velikega, zahtevnega in uspešnega 
projekta. Prinesel nam ni le nove in-
frastrukture, ampak nas je povezal, 
spoprijateljil in obogatil z novimi iz-
kušnjami.
Patricija Muršič, vodja projekta, 
Občina Bovec

Projekt A3-NET uspe{no 
zaklju~en

Konec maja je potekal zaključni 
sestanek projekta A3-NET, v katerem 
je bila Občina Bovec vodilni partner. 
Pregledali smo rezultate projekta, s 
katerimi smo zelo zadovoljni. V ne-
katerih delovnih sklopih smo celo 
presegli načrtovane rezultate, še zla-
sti v delovnih sklopih Komunikacija 
in diseminacija in Mreženje letališč. 
Z veliko udeležbo na delavnicah, pri-

kaznih vajah, okroglih mizah, posve-
tih in tekmovanjih smo presegli šte-
vilo načrtovanih udeležencev ter 
obiskovalcev. Zavidljive rezultate smo 
dosegli tudi pri komunikaciji in pro-
mociji projekta.

Lepo je videti zadovoljne partnerje, 
ki so ponosni na zgrajeno infrastruk-
turo in si v prihodnosti želijo še iz-
boljšati pogoje delovanja njihovih 
letališč. Ganile so me besede predse-
dnika aerokluba iz Nikšića, ko nam 
je v prizidku hangarja pokazal pro-
jekt in nam razlagal, kaj vse še načr-
tujejo ter kaj bodo zgradili v okviru 
projekta CAN. Dejal je, da so ponosni 
na svoje letališče. Ko bo zgrajena še 

upravna stavba in kontrolni stolp, bo 
njihovo letališče kot iz pravljice.

Projekt A3-NET je trajal tri leta in 
pol. Vsak partner se je po svoje trudil 
in skušal pridobiti čim več. Če na 
kratko povzamem, sta bila v okviru 
projekta zgrajena dva hangarja, 
upravna stavba, komunalna infra-
struktura, parkirna mesta na dveh 
letališčih, z asfaltno prevleko prepla-
ščeni dve povezovalni pisti, dostopna 
cesta, izdelanih je bilo več kot 20 
projektnih dokumentacij, pet študij 
izvedljivosti in veliko dejavnosti meh-
kega dela projekta. Treba je poudari-
ti, da se zastavljeni cilji nadaljujejo v 
projektu CAN, pri katerem sta poleg 

PRVEGA MAJA je predsednik države Borut Pahor slovesno odprl novo letališko infrastrukturo, 
zgrajeno v okviru projekta A3-NET. Foto: arhiv Občine Bovec

PROJEKT A3-NET se je zaključil konec maja. Na zadnjem sestanku, ki je potekal v Nikšiću, so 
partnerji pregledali rezultate, s katerimi so zelo zadovolji. Foto: arhiv Občine Bovec

Utrinki

NAJBOLJ[IH 30 LET VDC 
TOLMIN
Tolmin – Pred tremi desetletji se je 
porodila zamisel, da se odraslim 
osebam z motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju organizira primer-
no delo ter druženje v tako imenova-
nih klubih. Po navedbah publikacije, 
izdane ob 40. obletnici Centra za iz-
obraževanje in usposabljanje Tol-
min, je klub sčasoma prerasel v de-
lavnice pod posebnimi pogoji. Leta 
1992 so nato registrirali Varstveno 
delovni center (VDC), ki je bil vse do 
leta 2001 enota Centra za izobraže-
vanje in usposabljanje Tolmin. In če 
se je v daljnih časih prisluhnilo po-
trebam uporabnikov, lahko rečemo, 

da je bilo vsako leto najboljše leto za 
uporabnike v danih pogojih, v teda-
njem času.

Najboljša leta od ustanovitve samo-
stojnega VDC Tolmin leta 2002 (za-
hvala za to gre takratni direktorici 
Danici Hrast) se odsevajo v mnogih 
dejavnostih, ki zaokrožajo socialno-
varstveno in zdravstveno področje. 
Razgibanost vsebin zagotavljajo naj-
različnejše dejavnosti in delavnice, 
med drugim glasbene, likovne, splo-
šnoizobraževalne, športnorekreacij-
ske, zgodovinske ipd. Seveda je ob 
vseh vsebinah kooperantsko delo in 
ročno izdelovanje unikatnih izdelkov 
osnovna zaposlitvena dejavnost ak-
tivnih uporabnikov, ki se razvija že 
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partnerjev projekta A3-NET še pobra-
teni Občini Prijedor in Tarčento.
Patricija Muršič, vodja projekta, Občina 
Bovec

Stoletnice prve svetovne 
vojne

V prihodnjih letih se bodo zvrstile 
stoletnice, vezane na prvo svetovno 
vojno in evropske države jih bodo 
obeležile ter se jih spominjale na raz-
lične načine. Na Bovškem je prva 
svetovna vojna pustila velik in prepo-
znaven pečat, posledice pa so bile 
silovite: povsem opustošena ter raz-
orana krajina, s strelskimi jarki pre-
predena polja, drzno speljane in v 
skale vrezane dostopne poti (mula-
tjere), porušena naselja, uničena in-
frastruktura, številni padli vojaki ter 
žrtve med begunci in civilisti.

Sto let mineva od prelomnih in 
usodnih dogodkov, ki so se zgodili v 
času te velike morije:
• leto 1914: po sarajevskem atentatu 

(zgodil se je 28. junija) se je 28. 
julija začela prva svetovna vojna, 
ki ima veliko poimenovanj – velika 
vojna, svetovna morija, svetovno 
klanje. Še veliko podobnih etiket 
se lepi na dejansko prvo globalno 
vojno in grozotno katastrofo, ki je 
prizadela številne evropske dežele 
ter narode;

• leto 1915: po vstopu Italije v vojno 
na strani antante se je vzpostavila 
soška fronta, ki je potekala od 
Rombona do kraškega zaledja Tr-
sta, ki je imel poseben status, saj 
se na njegovem območju niso iz-
vajale vojaške dejavnosti. Prebival-
ci Bovca in mnogih vasi so bili na 
hitro izseljeni. Begunstvo je dole-
telo večino prebivalstva, ki so v 
zaledju fronte bivali v Logu pod 

Mangartom, Bavšici, Soči in Tren-
ti;

• leto 1916: gre za tako imenovano 
rusko leto, ko se je zgodila tragedi-
ja ruskih vojnih ujetnikov pri gra-
dnji vršiške, danes Ruske ceste;

• leto 1917: zaznamoval ga je zlom 
in konec soške fronte, ki se je za-
čel na Bovškem z uporabo strupe-
nih, morilskih bojnih plinov in 
nadaljeval s strahovitim porazom 
italijanske armade, znan kot čudež 
pri Kobaridu. V italijansko zavest 
in dušo je dogodek zapisan kot 
Caporetto, kar preprosto pomeni 
nekaj najhujšega, kar se ti lahko 
zgodi v življenju;

• leto 1918: 11. novembra se je kon-
čala prva svetovna vojna.

Neizmerne posledice morije na 
Bovškem

Posledice prve svetovne vojne so 
bile na Bovškem resnično neizmerne. 
Popolnoma se je spremenil življenj-
ski prostor in za vedno so se preki-
nili stoletni tokovi ter povezave s 
Koroško, Tirolsko in celotnim alp-
skim prostorom, kar je zelo negativ-
no vplivalo na prihodnost. Ne naza-
dnje je bila najhujša posledica ure-
sničitev tajnega sporazuma med Ita-
lijo in antanto, ki je pomenila 25-le-
tno okupacijo, nastop fašizma pa je 
zapretil s popolno asimilacijo ter uni-
čenjem slovenstva.

Spodbuda zgodovinskemu turiz-
mu

Spominjanje in obeleževanje stole-
tnic usodnih dogajanj je velika prilo-
žnost za naš turizem. Narediti mora-
mo vse, da ne ostane samo pri prilo-
žnostih. Dejstvo je, da bodo prihod-
nje stoletnice znatno povečale obisk 

V TRDNJAVI KLUŽE SO KONEC MAJA ODPRLI STALNO RAZSTAVO Z NASLOVOM ROMBON 
1914–1918. Domačim zbiralcem ostalin prve svetovne vojne je bila dana priložnost, da na 
ogled postavijo najboljše razstavne predmete iz svojih, v dolgih desetletjih zbranih zbirk in vse-
bino razstave prilagodijo enkratnemu okolju trdnjave ter njene okolice.

iz vseh dežel, ki so bile udeležene na 
soški fronti in na Bovškem. V veli-
kem porastu je zanimanje potomcev 
vseh, ki so se bojevali, krvaveli ali 
izgubili življenja na soški fronti. 
Vprašanje je, ali bomo to dejstvo iz-
rabili in povečali poslovno uspešnost 
turizma ali bomo le sopotniki ter 
opazovalci.

Cilj je preprosto jasen. Zgodovinski 
turizem moramo postaviti na takšno 
raven, da bo prinašal pomemben pri-
hodek, in sicer tako, da oblikujemo 
privlačen in zanimiv produkt, ki bo 
ostal tudi v prihodnosti pomemben 
magnet za obiskovanje Bovškega.

Koncert v Klužah na Vidov dan
Naša namera je, da vsako leto pri-

pravimo zanimiv projekt, vsebinsko 
povezan s stoletnicami dogodkov iz 
časa prve svetovne vojne. Prvi korak 

smo že naredili s postavitvijo razsta-
ve v trdnjavi Kluže. Domačim zbiral-
cem ostalin prve svetovne vojne smo 
dali priložnost, da na ogled postavijo 
najboljše razstavne predmete iz svo-
jih, v dolgih desetletjih zbranih zbirk 
in vsebino razstave prilagodijo enkra-
tnemu okolju trdnjave ter njene oko-
lice. Občina Bovec je zagotovila logi-
stično podporo in kritje materialnih 
stroškov. Prepričani smo, da bo raz-
stava požela odobravanje med obi-
skovalci, ki so v trdnjavi Kluže po-
grešali tovrstno vsebino.

Na Vidov dan, 28. junija, ko je bil 
pred sto leti v Sarajevu izveden aten-
tat na prestolonaslednika Franca 
Ferdinanda in njegovo soprogo So-
fijo, bo v Klužah koncert Pihalnega 
orkestra Koper s programom, posve-
čenem tem dogodkom.
Besedilo in foto: Siniša Germovšek, 
župan Občine Bovec

Utrinki

30 let in je hkrati tudi rdeča nit leto-
šnje 30-letnice. Jubilejno slove-
snost, ki jo bomo praznovali sredi ju-
nija (o njej boste lahko brali v nasle-
dnjem SOČAsniku), namenjamo 
vsem, s katerimi smo v teh letih so-
delovali kot tudi vsem, ki ste nam 
kar koli darovali oziroma za ali o nas 
spregovorili prijazno besedo. Ne na-
zadnje pa jo posvečamo tudi tistim, 
ki ste kadar koli namenili pozornost 
uporabnikom našega centra. Ti mor-
da lastna doživljanja res težje ubese-
dijo, je pa zato njihovo nebesedno 
izražanje toliko bolj pristno in neigra-
no. Zato je dobro, če vemo, da ose-
be z motnjami v duševnem razvoju 
pri sočloveku iskreno in povsem ne-

izkrivljeno doživljajo sprejemanje sa-
mega sebe v okolju.
Dr. Sandra Medveš Berginc, direktori-
ca VDC Tolmin

ZGODOVINSKI FESTIVAL 
èSTORIA 2014
Gorica (Italija) – Med 22. in 25. 
majem je v Gorici potekal deseti 
Mednarodni festival zgodovine 
èStoria 2014, ki je bil posvečen sto-
letnici prve svetovne vojne. V petih 
dneh se je odvilo 120 različnih do-
godkov, ki jih pod vodstvom Adria-
na Ossole organizira Kulturno dru-
štvo èStoria. Pobudniki festivala si 
prizadevajo postaviti zgodovino kot 

KOOPERANTSKO DELO IN ROČNO IZDELOVANJE UNIKATNIH IZDELKOV je osnovna zapo-
slitvena dejavnost uporabnikov VDC Tolmin, ki se razvija že 30 let. Foto: arhiv VDC Tolmin
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Utrinki

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Kobarid
Uradno odprtje novega vrtca 
z glasbeno {olo

Že ponedeljkov prihod v Kobarid 
je naznanjal, da se bo ta dan v kraju 
»dogajalo«! Po dvakratnem neuspe-
šnem kroženju z avtomobilom po 
mestu sem naposled le odkrila par-
kirni prostor in do časa pritekla v na 
novo zgrajen objekt. Že dolgo se je 
namreč vedelo, da je 26. maj rezer-
viran za uradno odprtje novega vrtca 
z glasbeno šolo (GŠ). Dolgo pa se je 
vedelo tudi to, da bo uradno odprtje 
spremljal slavnostni govornik, pred-
sednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. 

Energetsko učinkovit objekt
Pa naj vam za začetek za lažjo 

predstavo na hitro »skiciram« nov 
šestoddelčni vrtec in glasbeno šolo 
(podružnico GŠ Tolmin). Če bi ta 
energetsko učinkovit objekt pogleda-
li iz ptičje perspektive, bi opazili, da 
ima dva kraka. Eden je dvoetažen, 
drugi pritličen, vezni člen med obe-
ma pa predstavlja dvovišinski osred-
nji prostor. Pri objektu, ki ga je po 
načrtih projektantskega podjetja 
Esplanada d.o.o. pod streho posta-
vilo izvajalsko podjetje Strabag d.
o.o., gre za leseno montažno panel-

no gradnjo z jekleno konstrukcijo. 
Slednja je v obliki nosilcev, stebrov 
in gredi nameščena na tistih mestih, 
kjer prihaja do največjih razponov ter 
obremenitev. S tem so stavbi zagoto-
vili dodatno stabilnost in potresno 
varnost. Posamezne prostore so med 
seboj ločili z montažnimi zvočno 
izolativnimi predelnimi stenami. Če 
objekt pogledamo z zunanje strani, 
je ta prekrit s tako imenovanim tan-
koslojnim kontaktnim pročeljem in 
leseno oblogo.

Prostorne igralnice s pokritimi 
terasami

Novi vrtec je dimenzioniran za 
skupno 132 otrok. Ti so zagotovo 
najbolj veseli novih igralnic, ki so 
celo nekoliko večje, kot jih zahteva 
normativ. Za nameček ima vsaka svo-
jo ograjeno teraso, prekrito s prosoj-
no kritino iz umetne mase, kar omo-
goča igro na zraku tudi ob vremen-
sko manj ugodnih dnevih. O tod pa 
je možen tudi dostop do skupnih 
zunanjih igralnih površin. Objekt 

med drugim vključuje še večji osred-
nji večnamenski prostor, nekaj pro-
stora za dodatne dejavnosti pa bodo 
otroci imeli na voljo tudi na hodniku. 
Neto površina vrtca, kot temu pravi-
jo strokovnjaki, znaša nekaj manj kot 
1.150 kvadratnih metrov.

Zunanje površine zajemajo preure-
jeno in ograjeno igrišče z novimi 
sodobnimi otroškimi igrali na južni, 
vzhodni ter deloma severni strani 
objekta. Na novo je urejen tudi plato 
z nekoliko tršo podlago, ki služi za 
razne igre in športne dejavnosti. Pre-
urejena so tudi obstoječa parkirišča, 
katerim so dodali še nekaj novih. 
Med novosti sodijo tudi dostopna in 
intervencijska pot, pešpoti ob vrtcu, 
zelenice ter zasaditev (vegetacija je, 
kot lahko razberemo iz projektne 
dokumentacije, v večji meri ohranje-
na – odstranili so le tista drevesa, ki 
jih niso mogli ohraniti). K novi zasa-
ditvi je na dan odprtja omenjenega 
objekta pripomogel tudi predsednik 
Pahor, ki je na vzpetini pred vhodom 
v vrtec simbolično posadil drevo – če 
me spomin ne vara, so omenjali če-
šnjo. 

Dostop v GŠ možen tudi z dvigalom
Pa poglejmo še nekaj značilnosti 

V KOBARIDU so konec maja slovesno odprli nov vrtec in glasbeno šolo. Slovesnost so soobli-
kovali otroci, ki obiskujejo tamkajšnji vrtec.

iztočnico za dialog ter mesto Gorico 
kot osrednji kraj srečevanj. Na raz-
ličnih prizoriščih so bili organizirani 
posveti, razstave, projekcije filmov, 
delavnice, pogovori, turistični in knji-
žni sejem.

Obiskovalce so še dodatno pritegnili 
posebni gostje festivala, med njimi 
tudi John Hemingway, vnuk Erne-
sta Hemingwaya, ter Max Hastin-
gs, nekdanji angleški vojni poroče-
valec in avtor serije knjižnih uspe-
šnic in zgodovinskih dokumentar-
cev. Izstopali so tudi zgodovinarji, 
kot sta Hew Strachan z oxfordske 
univerze in Gerhard Hirschfeld s 
stuttgartske univerze. Vsi omenjeni 
so si vzeli čas tudi za obisk Kobari-
da, ki je bil med festivalom posebej 
izpostavljen kot zelo pomemben 
zgodovinski kraj. Slovenske barve je 
na strokovnem področju zastopala 

V organizacijo prireditve, ki velja za 
največji zgodovinski festival v Italiji, 
se je letos vključila tudi Ustanova 
Fundacija »Poti miru v Posočju« iz 
Kobarida. To je bil tudi razlog, da se 
je prva prireditev odvila na slovenski 
strani. Na Sveti gori je namreč znani 
italijanski violinist Uto Ughi, ki po 
rodu izhaja iz Volč, posvetil koncert 
vsem padlim vojakom. Romarsko 
svetišče je bilo povsem polno, virtu-
ozu je prisluhnilo okrog 700 poslu-
šalcev.

Po desetletju delovanja festivala pre-
težno na italijanski strani bi bilo treba 
v prihodnje razmišljati še o aktivnejši 
razširitvi na slovensko stran. Tako bi 
lahko prostor ob nekdanji meji po-
stajal vse enotnejši tudi s pomočjo 
pogovorov o zgodovinskih temah.
Tadej Koren, 
Ustanova Fundacija »Poti miru v Posočju«

NA èSTORII, NAJVEČJEM ZGODOVINSKEM FESTIVALU V ITALIJI, je letos sodelovala tudi Usta-
nova Fundacija »Poti miru v Posočju«. Foto: arhiv Ustanove Fundacija »Poti miru v Posočju«

Petra Svoljšak z Znanstvenorazi-
skovalnega centra Slovenske aka-

demije znanosti in umetnosti iz Lju-
bljane.
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nove GŠ. Ta bo po novem razpolaga-
la z malo manj kot 310 kvadratnimi 
metri površine (skoraj 200 kvadratnih 
metrov prostora pa si bo delila z vrt-
cem). V pritličju najdemo urejene 
sanitarije, garderobo, sprejemno pi-
sarno in shrambe, medtem ko se v 
nadstropju, kamor vodi tudi dvigalo, 
razvršča šest učilnic in tehnični pro-
stor oziroma predavalnica. Izvedeli 
smo še, da je podstrešje namenjeno 
shrambi in arhivu, v pritličju pa so 
predvideni še novi sekundarni pro-
stori kuhinje: shrambe, hladilnice, 
garderobe itd.

Otroci že v novem vrtcu, pouk v 
GŠ pa se začne z novim šolskim 
letom

V času gradnje so otroke iz vrtca 
pod svojo streho sprejeli na OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid, danes pa 
ti že »domujejo« v novih prostorih. 
Za razliko od teh bodo morali otroci, 
ki obiskujejo pouk v GŠ, še nekoliko 
počakati, saj se bo pouk v novih pro-
storih začel izvajati z novim šolskim 
letom.

Skupna vrednost naložbe v nov 
vrtec z GŠ znaša nekaj manj kot 
2.225.000 evrov. Del sredstev je inve-
stitor, Občina Kobarid, zagotovil iz 
proračuna, del sredstev za izgradnjo 
je pridobil okviru 6. javnega razpisa 
za sofinanciranje regij, nekaj denarja 
pa je dobil na osnovi 23. člena Zako-
na o financiranju občin. Sama gra-
dnja objekta se je začela julija lani, 
sredi maja letos pa je občina dobila 
tudi uporabno dovoljenje. 

Zahvala vsem, ki so sodelovali pri 
gradnji

Novega vrtca se niso razveselili le 
otroci, njihovi starši in vzgojitelji ter 
učitelji. Med najprizadevnejše zago-
tovo sodi tudi kobariška županja 
Darja Hauptman, ki si je za posta-
vitev tega objekta prizadevala že od 
začetka svojega mandata in bila zanj 
pripravljena postaviti svojo prihod-
nost na kocko. Sicer so na močno 
dotrajan vrtec že vrsto let opozarjali 
tako zaposleni kot predstavniki sveta 
staršev. Zato je bilo na zadnji pone-
deljek v maju zadovoljstvo vseh pri-
sotnih toliko večje. Svoje je k vzduš-
ju prispeval tudi slavnostni govornik, 
ki je med drugim poudaril, da se na 
ta dan odpirajo vrata otroški razpo-
sajenosti in virtuoznosti. »Nov vrtec 
z glasbeno šolo je izpolnil pričakova-
nja ljudi. Županje in župani ste se 
izkazali za steber ekonomske, social-
ne in politične stabilnosti, predvsem 
v času gospodarske krize, in ste upra-
vičili zaupanje ljudi,« je dejal pred-
sednik države in se zahvalil vsem, ki 
so sodelovali pri gradnji omenjenega 
objekta. »Takšni projekti definirajo 
prihodnost kraja in prepričan sem, 
da bo tukaj, v teh prostorih zraslo 
veliko dobrih ljudi,« je svoj govor 
zaključil predsednik Borut Pahor.

Ta si je nato v spremstvu poslanca 
državnega zbora Danijela Krivca, 
načelnika Upravne enote Tolmin 
Zdravka Likarja, vseh treh posoških 
županov, ravnateljice OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid Melite Jakelj, ravna-
teljice GŠ Tolmin Maje Klanjšček, 

kobariške podžupanje Danice Hrast 
in direktorja kobariške občinske 
uprave Simona Škvora vrtec tudi 
ogledal. Preden se je poslovil, je še 
malce pokramljal z otroki, ki so ga 
obkrožili, in se nekaterim na poseb-
no željo tudi podpisal oziroma se z 
njimi fotografiral.

Predsednika seznanili še z 
drugimi dejavnostmi v občini

Še pred uradnim odprtjem novega 
objekta je predsednika republike na 
Občini Kobarid sprejela županja s 
sodelavci. Predstavila mu je ključne 
občinske razvojne projekte, med ka-
terimi so sanacija posledic žledolo-
ma, ureditev infrastrukture in razvoj 
turizma. Kot so zapisali v izjavi za 
medije, »je županja Darja Hauptman 
med drugim poudarila, da je za ure-
sničitev pomembno sodelovanje vseh 
kobariških ljudi, in izrazila hvale-
žnost, da skupaj, kljub neprijaznim 
časom, uresničijo zastavljene cilje. 
Županja je predsednika Pahorja se-
znanila tudi z dobrim delom vseh 
desetih županj v Sloveniji in izrazila 
željo, da ga v okviru njihovih rednih 
srečanj obiščejo v predsedniški pala-
či.« Predsednik ji je predlagal, naj se 
obisk izvede v družbi vrtčevskih 
otrok ob prihajajočem državnem pra-
zniku.

Ta dan si je predsednik republike 
na povabilo županje ogledal še za-
sebno zbirko predmetov iz prve sve-
tovne vojne Bojana Rustja, v kateri 
se je v približno desetih letih nabra-
lo več kot tisoč razstavnih predme-

tov. Sledil je obisk Ustanove Funda-
cije »Poti miru v Posočju«, kjer so 
visokemu gostu predstavili dejavno-
sti, vezane na stoletnici prve svetov-
ne vojne in soške fronte. Med drugim 
smo ta dan izvedeli, da je predsednik 
države skupaj s predsednikom itali-
janske republike Giorgiem Napolita-
nom tudi častni pokrovitelj Poti miru 
od Alp do Jadrana, katere uradno 
odprtje je predvideno marca prihod-
nje leto. Predsednik je nato na hitro 
obiskal še Kobariški muzej, svoj 
obisk pa je na povabilo delavk, s ka-
terimi se je to dopoldne po naključju 
srečal na kobariškem bencinskem 
servisu, nepričakovano in na prese-
nečenje tako svojega protokola kot 
vseh zaposlenih v TIK d.o.o. strnil v 
tem kobariškem podjetju.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Pisatelji mednarodno 
sre~anje zaklju~ili z 
obiskom Kobarida

Od 7. do 10. maja je na Bledu po-
tekalo 46. Mednarodno srečanje pi-
sateljev. Slovenski center PEN je 
skupaj z Odborom pisatelji za mir 
Mednarodnega PEN v okviru sreča-
nja letos prvič priredil festival litera-
ture za mir z naslovom Obrazi miru 
– Zbogom orožje, ki je potekal po 
različnih krajih Slovenije. Njegov na-
men je odpreti širši prostor za govor 
o miru, ponuditi načine za vzgojo in 
ozaveščanje o vrednoti miru za vse 
generacije ter spodbujati zavest, da 
smo v družbi vsi soodgovorni in da 
lahko vsak prispeva k miru.

Utrinki

ZLATA PRIZNANJA ZA 
BREGINJSKE OSNOVNO[OLCE 
Koper, Maribor – Turistična zveza 
Slovenije in Zavod RS za šolstvo sta 
v tem šolskem letu razpisala že 28. 
festival Turizmu pomaga lastna glava, 
tokrat na temo Na zabavo v naravo. 
Učenci podružnične šole (PŠ) Bre-
ginj so z mentoricami Tatjano Sok 
Lavrenčič, Sabino Sovdat in Ta-
tjano Terlikar na festivalu sodelova-
li že enajstič ter tudi tokrat doživeli 
izjemen uspeh.

Na regijski turistični tržnici, ki je 15. 
aprila potekala v Kopru in na kateri 
je sodelovalo 15 velikih primorskih 
šol, smo si prislužili kar dve zlati pri-
znanji. Največje število doseženih 
točk in najboljša turistična stojnica 
sta nas pripeljala na zaključno turi-
stično tržnico, ki se je 22. aprila od-
vijala v Mariboru. Med najboljšimi 

36 osnovnimi šolami, ki so se pred-
stavile, je strokovna komisija izbrala 
12 najboljših stojnic, med katerimi je 
bila četrta najboljša ravno naša na 
temo Mokra zabava je edina prava.

Po tako velikih uspehih, ki jih naša 
podružnična šola dosega na državni 
ravni, si želimo le, da bi naše ideje tu-
di dejansko zaživele in k sodelovanju 
pritegnile lokalne skupnosti, društva 
ter posameznike. Če bodo povezale 
tiste, ki se ukvarjajo s turizmom in jih 
nagovorile k ohranjanju naravne de-
diščine, je naš namen dosežen.
Tatjana Terlikar, vodja PŠ Breginj

MLADI KATALONSKI PEVCI 
NA IZMENJAVI V KOBARIDU
Kobarid – V letošnjem šolskem letu 
na OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 
izvajamo projekt Dvig socialnega in 

UČENCI BREGINJSKE PODRUŽNIČNE ŠO-
LE so ponovno želi uspehe na festivalu Turiz-
mu pomaga lastna glava, kjer so se predstavi-
li s stojnico na temo Mokra zabava je edina 
prava. Foto: arhiv PŠ Breginj

kulturnega kapitala v lokalnih sku-
pnostih za razvoj enakih možnosti in 
spodbujanje socialne vključenosti, v 
okviru katerega smo se povezali z 
Mladinskim pevskim zborom (MPZ) 
glasbene šole Sant Feliu de Guixols 
iz Katalonije in se dogovorili za med-
narodno izmenjavo.

Katalonske učence smo gostili sredi 
aprila. Razkazali smo jim Kobarid in 
njegove znamenitosti, Kobariški mu-
zej in kostnico ter se sprehodili ob 
Soči do slapa Kozjak. Predstavili so 
se tudi učencem OŠ Dušana Muni-
ha Most na Soči. Bivanje pri nas so 
izkoristili za ogled Postojnske jame, 
Ljubljane in Bleda.

Pevci MPZ Sant Feliu so kot gostje 
sodelovali na prireditvi, ki smo jo na-
slovili Razumevanje skozi glasbo. 
Poleg njih so nastopili še otroci iz 
bovškega in kobariškega vrtca, 
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Pisatelji so srečanje zaključili z 
obiskom Posočja. Na Kolovratu so si 
v spremstvu vodnika Ustanove Fun-
dacije »Poti miru v Posočju« najprej 
ogledali muzej na prostem in kratek 
kulturni program, ki ga je pripravilo 
Kulturno društvo Myra Locatelli iz 
Volč v sodelovanju s Cerkvenim pev-
skim zborom pod vodstvom Erike 
Bizjak in Lovsko družino Volče. Sle-
dil je obisk Kobarida, kjer so si pisa-
telji ogledali Kobariški muzej in kul-
turni program, ki so ga posebej zanje 
pripravili učenci Podružnične šole 
Drežnica pod vodstvom Rine Ber-
ginc in mlada harmonikarja Dejan 
Pavšič ter Matic Rakušček iz Glas-
bene šole Palbin.

Turistično destinacijo Dolina Soče 

jim je predstavila Tatjana Humar iz 
Turistično informacijskega centra Ko-
barid, temu pa je sledil ogled promo-
cijskega filma Dolina Soče, ki je obi-
skovalce naravnost navdušil in potr-
dil, da so obiskali najlepšo dolino 
daleč naokoli.

Pisatelje je sprejela tudi podžupa-
nja Občine Kobarid Božica Špolad 
Žuber, ki je v pozdravnem nagovoru 
izrazila zadovoljstvo, da so si za za-
ključni dan izbrali prav Kobarid, kraj 
z bogato kulturo in zgodovino.

Skupaj s pisatelji sta Kobarid obi-
skala tudi generalni sekretar svetov-
nega PEN Horij Takeakijev in pred-
sednik slovenskega PEN Marjan 
Strojan. Nad gostoljubjem in lepota-
mi naših krajev sta bila vidno navdu-

šena in verjamemo, da jim bo obisk 
ostal v lepem spominu.

Letošnje srečanje je bilo posvečeno 
miru in spominu padlim v 1. svetov-
ni vojni, zato so vsi udeleženci pre-
jeli rdeč nagelj, ki simbolizira prija-
teljstvo, spoštovanje, ljubezen ter je 
hkrati poklon vsem padlim v tej ve-
liki vojni.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Otroci kobari{kega vrtca 
`upanji predstavili ekolo{ki 
projekt

Vrtec Kobarid je vključen v ekolo-
ški projekt Zeleni nahrbtnik. Najstarej-
ša vrtčevska skupina otrok, skupina 
Zmajčki, je pod mentorstvom vzgoji-
teljic Sonje Marcola in Milene Sovdat 

v okviru projekta spoznavala naravno 
in umetno svetlobo ter njen vpliv na 
okolje. Osredotočili so se na svetlob-
no onesnaževanje. To zanimivo in 
zelo aktualno temo so podrobno spo-
znali in izdelali plakat, ki so ga pri-
nesli na Občino Kobarid. Županja 
Darja Hauptman je otroke z vese-
ljem sprejela, prisluhnila predstavitvi 
in bila nad njihovim znanjem ter 
končnim izdelkom navdušena. Ob tej 
priložnosti jim je predstavila občino, 
v kateri živijo in obiskujejo vrtec.

Ob koncu predstavitve so otroci 
skupaj z županjo in vzgojiteljicama 
plakat izobesili na oglasno desko v 
pritličju občine, kjer si ga lahko še 
vedno ogledate.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

KOBARIŠKI VRTIČKARJI so v okviru projekta Zeleni nahrbtnik raziskovali svetlobno onesnaže-
vanje. Svoja spoznanja glede te aktualne teme so predstavili tudi županiji Darji Hauptman.

Utrinki

MEDNARODNO SREČANJE PISATELJEV, ki je bilo letos posvečeno miru in spominu padlim v 
1. svetovni vojni, se je zaključilo v Kobaridu.

Otroški pevski zbor OŠ Kobarid in 
MPZ OŠ Kobarid. Vsi nastopajoči 
so z raznolikim programom oblikova-
li lep koncert in navdušili poslušalce 
v kobariškem kulturnem domu.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR SANT FELIU DE GUIXOLS IZ KATALONIJE na mednarodni izme-
njavi v Kobaridu. Foto: Aurora Calvet

V tednu, ki so ga pevci katalonske-
ga in kobariškega mladinskega zbo-
ra preživeli ob skupnih dejavnostih, 
so se spletla nova prijateljstva, zato 
že nestrpno odštevamo dneve do 

našega ponovnega srečanja in poto-
vanja v Katalonijo.
Marjetka Rakušček, OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid

SIMBIOZA NA 
KOBARI[KI [OLI
Kobarid –Osnovna šola Simona 
Gregorčiča Kobarid se je pridružila 
projektu Simbioza šola. V njem so 
sodelovali učenci, koordinirala pa 
ga je Olga Drole. Medgeneracijsko 
učenje računalništva je potekalo v 
začetku aprila. Delavnice sta vodila 
nekdanja učenca OŠ Kobarid Albin 
Kurinčič in Simon Skočir, ob raču-
nalnikih pa so s svojim praktičnim 
znanjem starejšim pomagali zdajšnji 
osnovnošolci, ki so opravljali delo 
računalniških asistentov. S tem so 
starejšim pomagali pri utrditvi ali 
nadgradnji računalniških znanj.

OŠ Kobarid je tako pridobila naziv 
Simbioza šola in se vključila v mrežo 
Simbioza šol, ki starejši populaciji 

omogoča brezplačen prvi stik z ra-
čunalnikom. Mreža pripomore k ve-
čjemu deležu računalniško pismenih 
oseb med starejšimi prebivalci, 
hkrati pa tako druženje povezuje ge-
neracije. Podelitev naziva Simbioza 
šola je potekala 5. junija v Ljubljani.
Nataša Hvala Ivančič

DESA MUCK MED 
KOBARI[KIMI 
OSNOVNO[OLCI
Kobarid – Pisateljica Desa Muck 
nas je 2. aprila, na mednarodni dan 
knjig za otroke in mladino, ko se za-
ključuje bralna značka, obiskala na 
Osnovni šoli Simona Gregorčiča Ko-
barid. Na srečanju nam je povedala, 
da se je sprva bala otrok in ni rada 
hodila na šole, še danes pa rajši 
obiskuje večinoma podeželske, red-
keje tiste v Ljubljani, saj meni, da so 
tam otroci preveč razvajeni.

V letih srečanj se je med njo in 
učenci razvila posebna vez – in ta 
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Varne ulice otrokom
V sklopu vseslovenske akcije Ulice 

otrokom je v Kobaridu tudi letos po-
tekala prireditev, ki so jo naslovili 
Varne ulice otrokom. Za kobariške 
osnovnošolce sta jo v sodelovanju s 
Šolskim centrom Nova Gorica orga-
nizirali Občina Kobarid in Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu.

Učenci prve triade in učenci 5. ra-
zredov Osnovne šole Simona Gregor-
čiča Kobarid so se na prometno pre-
ventivnih točkah seznanili z varno-
stjo v prometu ter se preizkusili na 
kolesarskem poligonu. Petošolci so 
prisluhnili predavanju o kolesarstvu 
in se pomerili na zahtevnejšem kole-
sarskem poligonu.

KOBARIŠKI OTROCI so s prireditvijo Varne ulice otrokom ponovno opozoriti nase, na svojo igro 
in svoj pomen v prometu.

Glavni namen akcije je spodbuja-
nje ureditve površin v naseljih, na 
katerih se lahko otroci varno igrajo, 
in ureditve varnih šolskih poti, povr-
šin za pešce ter kolesarje. S priredi-
tvijo so tudi kobariški otroci ponovno 
opozoriti nase, na svojo igro in svoj 
pomen v prometu.
Besedilo in foto: Janko Volarič

Demonstracijski te~aj za 
varno delo v nevarnih 
razmerah

Februarski žledolom je veliko ško-
de povzročil tudi v gozdovih na ob-
močju naše občine. To je bil povod, 
da je Občina Kobarid skupaj s Civil-
no zaščito Občine Kobarid in Zavo-
dom za gozdove RS – Območno eno-

to Tolmin, Krajevno enoto Bovec 
organizirala demonstracijski tečaj za 
varno delo v nevarnih razmerah. Ta 
je aprila potekal v prostorih Doma 
Andreja Manfrede v Kobaridu in na 
terenu. Vodili so ga izkušeni inštruk-
torji Srednje gozdarske šole iz Postoj-
ne.

Tečaja se je udeležilo 40 občanov, 
ki so svoje znanje nadgradili in se še 
dodatno poučili o varnem delu v ne-
varnih razmerah. V prvem delu so 
jim inštruktorji podali teoretično zna-
nje za varno delo, drugi, praktični 
del pa so udeleženci skupaj z njimi 
opravili na terenu. Tečaj sta občanom 
omogočila občina in civilna zaščita, 
ki deluje pod njenim okriljem. 
Nataša Hvala Ivančič

O~istimo Kobari{ko 2014
V občini Kobarid je tudi letos po-

tekala tradicionalna čistilna akcija 
Očistimo Kobariško, ki jo je vodil 
Janko Volarič iz Medobčinskega re-
darstva. Akcija je bila vključena tudi 
v vseslovenski projekt Dan za spre-
membe. Odzvala so se številna gasil-
ska in druga društva, krajevne sku-
pnosti, osnovnošolci ter posamezniki.

Osnovnošolci, ki se jim je pridru-
žila tudi županja Darja Hauptman, 
so čistili okolico šole in vrtca ter si 
ogledali čistilno napravo, zbirni cen-
ter v Kobaridu in prostore Lovske 
družine Kobarid. Taborniki Rodu 
Puntarjev Tolmin so jim v Kampu 
Rut pokazali taborniške veščine, kot 
so postavljanje šotora, kurjenje, ve-

TRADICIONALNA ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO KOBARIŠKO je tudi letos združila številna 
društva, krajevne skupnosti, osnovnošolce in posameznike. Foto: Janko Volarič

Utrinki

PISATELJICA DESA MUCK med kobariškimi osnovnošolci ob zaključku bralne značke na med-
narodni dan knjig za otroke in mladino. Foto: arhiv OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

se je razvila tudi v Kobaridu. Zanimi-
vo je, da je njen pristop in njen na-
čin govorjenja takšen, kakršno je tu-
di njeno pisanje – humoristično. 
Preprosto povedano: bilo je lepo. 

Sedaj imamo še eno motivacijo več 
za branje njenih knjig, saj je ona sa-
ma kot oseba super. Zato ni čudno, 
da so bile že teden pred srečanjem 
v šolski knjižnici izposojene vse nje-

ne knjige. Naj prispevek zaključim 
tako, kot je ona naše srečanje: »V 
življenju je tako: dokler se nečesa 
ne naučiš in ne rešiš nekaterih pro-
blemov, ne moreš napredovati.«
Meta Stergar, novinarski krožek

KAKO SE BERE, OKU[A, 
TIPA, SLI[I IN VONJA TEMA?
Poso~je – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin je skupaj z drugimi institucija-
mi v začetku maja organizirala festi-
val mladinske literature Bralnice pod 
slamnikom … ob Soči. Na 20 prire-
ditvah je sodelovalo več kot 1.600 
otrok. Festival, katerega glavna or-
ganizatorica je Miš založba, soorga-
nizatorica pa Knjižnica Domžale, na-
govarja mlade k branju kakovostne 
literature. Prek nje se soočijo z raz-
ličnimi vrstami drugačnosti, skozi 
pogovor in poustvarjanje pa razvijejo 
razumevanje ter strpnost do drugač-
nih.

Letošnja tema je bila slepota in sla-

bovidnost. Povod je bila prošnja Iva-
na Stojana Rutarja za slikarsko 
razstavo ob njegovi 70-letnici in po-
snetek veččutnega vodenja po nje-
govi razstavi v Finžgarjevi galeriji. Sli-
kar, po rodu iz Tolmina, slika z le 
dvema odstotkoma vida. Osrednjo 
vlogo pri pripravah je imel Igor Mi-
ljavec, predsednik Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Nova 
Gorica. Društvo je od februarja dalje 
po šolah in vrtcih v Posočju izvedlo 
33 delavnic, na katerih so otroci 
spoznavali, kaj pomeni, če te obdaja 
tema, s kakšnimi pripomočki si po-
magaš ter kako si slepi in slabovidni 
želijo, da ravnamo z njimi.

Festival smo uradno odprli 7. maja v 
galeriji Knjižnice Tolmin z veččutnim 
vodenjem po Rutarjevi razstavi. 
Predstavniki Iniciative SOdelujem in 
AKTIVa II so učencem in uporabni-
kom Varstveno delovnega centra 
(VDC) Tolmin prikazali, kako lahko 
slike doživljamo prek drugih čutov.

Slepa, a obdarjena z drugimi darovi, 
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zaje vozlov ipd. Humanitarni organi-
zaciji Karitas in Rdeči križ sta osmo-
šolcem predstavili svoje poslanstvo. 
Dogovorili so se, da bodo vse leto 
sodelovali in skupaj opravljali dobro-
delna dela za blaginjo občanov.

Prostovoljci društev in krajevnih 
skupnosti so čistili brežine rek, oko-
lice vasi, igrišča ... in kljub vse večji 
ozaveščenosti ljudi o varovanju oko-
lja nabrali veliko odpadkov. Prosto-
voljci Rdečega križa in Karitasa so v 
okviru akcije počistili okolico hiše in 
prekopali vrt starejši občanki.

V okviru akcije so se kobariška 
društva intenzivno lotila čiščenja Mr-
zlega studenca za Boneževo hišo. 
Pred sedemsto leti je na tem kraju 
rasla lipa, pod njo pa izviral sveti 
studenec. Prostor je tik pod cesto, ki 
pelje k italijanski kostnici. Arhitekt 
Renzo Rucli je že pripravil idejni 
načrt ureditve prostora, ki ga je se-
danji lastnik pripravljen odstopiti v 
upravljanje.

Za izvedbo letošnje čistilne akcije 
je Občina Kobarid v svojem proraču-
nu zagotovila namenska sredstva. Na 
dan akcije je bil tako zagotovljen od-
voz odpadkov na deponijo, manjkalo 
pa ni niti vrečk in rokavic. Zavedanje 
pomembnosti čistega okolja je iz leta 
v leto večje, na kar kaže tudi poziti-
ven odziv na tovrstne akcije in vsa-
koletno čistejše okolje.
Nataša Hvala Ivančič

panja Hauptmanova in predstavnik 
glavnega sponzorja. Igralci so se vsem 
navijačem in ljubiteljem nogometa 
zahvalili za vso podporo in spodbudo, 
ki so jo bili deležni med celo sezono.

Po zaključku je državne prvake na 
občini sprejela kobariška županja, ki 
jim je še enkrat čestitala za vse do-
sežene uspehe in jim v spomin po-
darila goriškega slavčka. V sprošče-
nem vzdušju so preživeli lep večer.

KMN Oplast Kobarid bo kot držav-
ni prvak zastopal Slovenijo v evrop-
skem pokalu Euro futsal cup, v kate-
rem nastopa okoli 50 evropskih klu-
bov. Veseli in ponosni smo, da se bo 
kobariški klub ponovno postavil ob 
bok najboljšim evropskim klubom, 
Kobarid pa ob bok mestom z več sto 
tisoč prebivalci.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

@upanja sprejela dr`avne 
prvake KMN Oplast Kobarid 

Leto 2014 je za Klub malega no-
gometa (KMN) Oplast Kobarid zelo 
uspešno. Po prejemu naslova držav-
nega prvaka v kategoriji do 15 let in 
tretjega mesta v kategoriji do 21 let, 
so zadnjo soboto v aprilu omenjeni 
nogometaši drugič v zgodovini po-
stali slovenski državni prvaki 1. Slo-
venske futsal lige. Na dan zmage v 
Litiji je prihodu v Kobarid sledilo ve-
liko slavje, ki se ga je udeležila tudi 
kobariška županja in med prvimi če-
stitala zmagovalcem.

17. maja je KMN Oplast Kobarid ob 
zaključku tekmovalne sezone na ko-
bariškem trgu pripravil prireditev, na-
menjeno vsem članom, prijateljem, 
sponzorjem, sodelavcem kluba in vsem 
ostalim nogometnim navdušencem. 

Pred tem so se v kobariški telovadni-
ci na prijateljski tekmi pomerili no-
gometaši mlajših kategorij, sledila pa 
je tekma med novimi državnimi pr-
vaki in ekipo sodelavcev glavnega 
sponzorja Oplast d.o.o. iz Tepanj.

Popoldanski del prireditve se je 
začel s sprejemom mladih igralcev, 
njihovih staršev in trenerjev pri župa-
nji Darji Hauptman v Domu Andreja 
Manfrede. Čestitala jim je za vztrajno 
delo in dosežene rezultate. Zaželela 
jim je še veliko uspehov in vztrajno-
sti pri nadaljevanju športne kariere 
ter jim podarila knjigo o goriškem 
slavčku. Čestital jim je tudi predse-
dnik kluba Branko Velišček in jim 
namenil nekaj spodbudnih besed.

Na kobariškem trgu je državne prva-
ke pričakala množica navijačev. Poz-
dravili so jih predsednik Velišček, žu-

KMN OPLAST KOBARID je drugič postal prvak 1. Slovenske futsal lige in bo slovenske barve zastopal v evropskem pokalu Euro futsal cup. Foto: 
Janko Volarič

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

je tudi glavna junakinja romana She 
is not invisible angleškega pisatelja 
Marcusa Sedgwicka, ki ga je Miš 
založba pripeljala na srečanje z viš-
ješolci. Pisatelj je izročil knjižno na-
grado dvema učencema OŠ Bovec, 
ki sta med posoškimi učenci napisa-
la najboljša prispevka za letošnji lite-
rarni natečaj v okviru Bralnic.

Vrtičkarjem in učencem nižjih razre-
dov so knjižničarke predstavile gra-
divo, namenjeno slepim in slabovi-
dnim otrokom, napisano v braillovi 
pisavi ali z ilustracijami, ki se jih da 
otipati. Avtorica prve takšne taktilne 
slikanice v Sloveniji in avtorica stro-
kovnih člankov ter leposlovnih del na 
temo slepote za mlade Aksinija 
Kermauner je zadnji dan festivala 
obiskala učence PŠ Kamno in PŠ 
za izobraževanje in usposabljanje 
otrok s posebnimi potrebami. Miš 
založba pa jim je podarila njeno knji-
go.

Uporabniki VDC Tolmin so uprizorili 
svojo različico zgodbe o Romeu in 

AKSINIJA KERMAUNER, avtorica prve taktilne slikanice v Sloveniji, na obisku v PŠ Kamno. 
Foto: arhiv knjižnice

Juliji, v kateri ljubezen premaga vse 
ovire, tudi slepo sovraštvo. Na OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid pa so s 
tremi prireditvami zaključili več me-
secev trajajoče bralne dejavnosti. 
Na temo festivala se je čisto po na-
ključju navezal tudi naslov pesniške 

zbirke Oči – podobne mojim, ki jo je 
na zaključni prireditvi v organizaciji 
Gimnazije Tolmin predstavila avtori-
ca Sara Doljak, nekdanja dijakinja 
omenjene gimnazije.
Jožica Štendler, direktorica Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

ZOISOV NAGRAJENEC O 
NIZKOOGLJI^NI TEHNOLOGIJI 
Tolmin – Gimnazija Tolmin se lahko 
na mnogih področji pohvali z izvr-
stnimi dosežki svojih nekdanjih dija-
kov, predvsem pa smo veseli njiho-
vega odziva na povabila, da svoje 
znanje in izkušnje delijo s sedanjimi 
dijaki. 19. maja je dijakom o razvoju 
nizkoogljične tehnologije predaval 
dr. Miran Gaberšček, nekdanji ma-
turant Gimnazije Tolmin in Zoisov 
nagrajenec za dosežke pri razvoju 
novih materialov na področju elek-
trokemije.

Izredni profesor dr. Gaberšček, ki je 
danes vodja Laboratorija za kemijo 
materialov na Kemijskem inštitutu, 
direktor Centra odličnosti za nizkoo-
gljične tehnologije in izredni profe-
sor za področje materialov na Fakul-
teti za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani, je dijake najprej 
seznanil z današnjim stanjem upora-
be različnih virov energije, med ka-
terimi prednjačijo fosilna goriva, in 
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Ob~ina Tolmin
[e se pretaka puntarska kri

Maj je mesec, ko praznuje Občina 
Tolmin. Ob občinskem prazniku se 
spomnimo na dogodke, ki so zazna-
movali našo preteklo in polpreteklo 
zgodovino. Prav pa je, da ne pozabi-
mo niti na tiste, ki danes črtajo našo 
pot in krojijo usodo. S tolminskim 
županom Urošem Brežanom smo se 
ozrli na minulo leto in osvetlili do-
godke, ki so ga zaznamovali.

Kaj je v preteklem letu pustilo naj-
večji pečat? 

Tri stvari so zame pomembno za-
znamovale preteklo leto. Prva je pra-
znovanje 300-letnice tolminskega 
punta z dvema zelo odmevnima do-
godkoma, ki ju je prenašala tudi na-
cionalna televizija, in s pomembno 
vlogo Tolminskega muzeja. Na dru-
gem mestu so vse aktivnosti, ki so 
pripeljale do pobratenja z Mestno 
občino Beljak na Koroškem, ki ga 
bomo svečano obeležili v mesecu 
juniju. Kot tretje pa bi izpostavil prek 
sodne veje oblasti dobljeno bitko za 
energetsko sanacijo šolskega centra 
v Tolminu. 

Dokaz, da se v nas še pretaka pun-
tarska kri, je prav zgodba energet-
ske sanacije Šolskega centra Tolmin. 
Po dolgi bitki in dvakrat v naš prid 
izrečeni sodbi Upravnega sodišča 
ste prišli do pozitivne odločbe Mi-
nistrstva za infrastrukturo in pro-
stor. Kako bo potekala sanacija?

Res je bila dolga pot, da smo prišli 
do pozitivnega sklepa o energetski sa-
naciji Šolskega centra Tolmin. Odha-
jajoči minister Zvone Černač nam je 
namreč pred več kot letom dni ta pro-
jekt zavrnil, čeprav smo že bili obja-
vljeni na seznamu tistih občin, ki naj 
bi sredstva prejele. Že tako komple-
ksen projekt je zaradi tega postal še 
bolj zapleten, vendar pa smo vseeno 
sedaj tik pred tem, da z energetsko 
sanacijo največjega javnega objekta 
v naši občini, ki združuje Gimnazijo 
Tolmin in Osnovno šolo Franceta 
Bevka Tolmin, začnemo. Izvedba bo 
potekala v dveh fazah, ki bosta ter-
minsko umeščeni v poletne šolske 
počitnice letos in prihodnje leto.

Izvajate oziroma načrtujete pa tudi 
druge energetske sanacije objektov 
v občini. Katere in od kod ste zanje 

pridobili sredstva?
V tem trenutku imamo že prido-

bljena evropska sredstva za energet-
ski sanaciji objektov Zdravstvenega 
doma Tolmin in Osnovne šole Simo-
na Kosa Podbrdo, ki se bosta začeli 
izvajati v naslednjem letu. Letos se 
že izvajajo trije projekti. Energetska 
sanacija telovadnice na Mostu na So-
či bo zaključena še letos, sredstva 
zanjo pa je pridobil Posoški razvojni 
center v okviru projekta CEC5. Prek 
Švicarskega mehanizma smo s pomo-
čjo Lokalne energetske agencije GO-
LEA pridobili sredstva za zamenjavo 
stavbnega pohištva in sanacijo strehe 
v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, 
kjer smo že lani s pomočjo istega 
vira sredstev prešli na ogrevanje na 
lesno biomaso. V okviru projekta 
urejanja Prešernove in Kosovelove 
ulice v Tolminu pa poteka tudi ener-
getska sanacija nekdanjega doma 
JNA, za katero smo prav tako prido-
bili evropska sredstva. 

V lanskem letu ste pristopili tudi h 
Konvenciji županov. S tem ste se 
zavezali, da si boste prizadevali 
preseči cilje, ki jih je Evropska uni-

ja zastavila za leto 2020, in z izva-
janjem akcijskega načrta za trajno-
stno energijo zmanjšali emisije CO2 
na našem območju za najmanj 20 
odstotkov na področjih dejavnosti, 
ki so v vaši pristojnosti. V enem 
letu od podpisa morate oddati traj-
nostni energetski akcijski načrt 
(Sustainable Energy Action Plan – 
SEAP). Kako nameravate zmanjšati 
emisije CO2 poleg že omenjenih 
energetskih sanacij objektov?

Pristop h Konvenciji županov je 
pomemben zaradi zaveze k izpolnje-
vanju okoljskih ciljev, ki si jih je za-
dala Evropska unija tudi na lokalni 
ravni. V najširšem smislu gre za učin-
kovitejšo rabo energije in uvajanje 
obnovljivih virov s ciljem zmanjšanja 
izpustov CO2. Hkrati je to vstop v klub 
več kot 5.000 lokalnih in regionalnih 
oblasti s podobnimi pogledi na razvoj 
in skupnimi cilji. To je velik nabor 
potencialnih partnerjev, s katerimi 
bomo v prihodnje iskali konkretne 
skupne interese, ki lahko pripeljejo 
do novih projektov. Trajnostni ener-
getski akcijski načrt Občine Tolmin 
bo obravnavan na junijski seji občin-
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zalogami, ki so še na voljo. Predsta-
vil je sonce kot neizčrpen vir energi-
je. Nato je dijake popeljal skozi zgo-
dovino nastanka fosilnih energentov, 
v katerih je uskladiščena sončna 
energija, ki je nastajala v milijonih le-
tih. Z današnjim znanjem lahko 
sončno energijo pretvorimo in uskla-
diščimo v baterije, vendar so za šir-
šo, množično uporabo dokaj ne-
praktične, velike in težke, čas njiho-
vega polnjenja pa je predolg. Dr. 
Gaberšček s sodelavci razvija in 
išče nove nanomateriale za izboljša-
nje baterij. Je soavtor devetih paten-
tov s področja novih materialov. Iz-
sledke redno objavlja v uglednih 
strokovnih revijah in je med najbolj 
citiranimi raziskovalci na področju 
materialov v Sloveniji.
Dijaki so njegovo predavanje z zani-
manjem poslušali, saj je nivo razlage 
z izrednim občutkom prilagajal njiho-
vemu znanju in razumevanju.
Irena Čujec, učiteljica biologije, 
Gimnazija Tolmin

ZLATO IN SREBRO ZA 
TOLMINSKE GIMNAZIJCE
Slovenija – V tem šolskem letu so di-
jakinje Gimnazije Tolmin Mojca Gri-
žnik, Julija Herman in Nika Kaplja 
pri pouku ter v laboratorijih Instituta 
»Jožef Stefan« v Ljubljani izdelale ra-
ziskovalno nalogo z naslovom Primer-
java komponent strupov modrasa 
(Vipera ammodytes ammodytes) in 
navadnega gada (Vipera berus be-
rus) za izbiro ustrezne imunoterapije. 
Zanimala jih je smiselnost uporabe 
enakega protistrupa pri zastrupitvah 
s strupom omenjenih strupenjač. Kot 
vemo, se kače ob bližnjem srečanju 
s človekom zaradi občutka ogrože-
nosti včasih branijo tudi z ugrizom, 
kar lahko privede do poškodb (krva-
vitve, edem in paraliza skeletnih mi-
šic). Zastrupitev s strupom navadne-
ga gada ali modrasa navadno ni 
smrtno nevarna, kljub temu pa paci-
enta preventivno zadržijo v bolnišnici 
na opazovanju, saj se včasih pojavi-
jo zapleti. V teh primerih pacienta 

zdravijo z ustreznim protistrupom, 
najučinkovitejši pa je antiserum. 

Ker so modrasi v Sloveniji številčnej-
ši in imajo v primerjavi z navadnimi 
gadi več strupa, je pridobivanje tega 
za namene protistrupa s postopkom 
imunizacije lažje ter cenejše. Zato je 
dekleta zanimalo, ali je dostopnejši 
modrasov protistrup učinkovit tudi pri 
zdravljenju zastrupitve s strupom na-
vadnega gada. Spraševale so se, ali 
je pri sicer zelo redkih zastrupitvah s 
strupom navadnega gada, pri kateri 
se pojavijo komplikacije, sploh smisel-
no uporabiti protistrup proti modraso-
vemu strupu in s tem dodatno tvegati?

Raziskovalno delo so opravljale pod 
mentorstvom prof. dr. Igorja Križa-
ja iz Odseka za molekularne in bio-
medicinske znanosti na omenjenem 

TOLMINSKE GIMNAZIJKE MOJCA GRI-
ŽNIK, JULIJA HERMAN in NIKA KAPLJA so 
za raziskovalno nalogo z naslovom Primerja-
va komponent strupov modrasa in navadne-
ga gada za izbiro ustrezne imunoterapije 
prejele zlato priznanje.
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skega sveta, v njem pa so natančno 
napisani ukrepi, ki vodijo k večji 
energetski učinkovitosti ter obsežnej-
ši uporabi obnovljivih virov energije. 
Poleg že omenjenih energetskih sa-
nacij javnih stavb bi izpostavil še pre-
novo javne razsvetljave. Letos tako s 
pomočjo projekta Futurelights prena-
vljamo celotno javno razsvetljavo v 
mestu Tolmin. Drugi pomemben ukrep 
je uvedba sistema celovitega spre-
mljanja rabe energije v javnih stavbah. 
To je koncept, ki se je sicer uveljavil 
v industriji, Občina Tolmin pa je med 
slovenskimi lokalnimi skupnostmi 
prva, ki ga je uvedla. Izziv za prihod-
nost ostaja daljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso v mestu Tolmin.

Kako je s popotresno obnovo? Ve-
mo, da je država nameravala pre-
kiniti popotresno sanacijo. Ste sku-
paj z župani sosednjih občin uspe-
li to preprečiti oziroma kako name-
ravate zagotoviti sredstva za dokon-
čanje sanacije?

Država je zaradi drastičnega zniža-
nja sredstev v proračunu za leto 2014 
ustavila nekatere projekte, ki so bili 
že v fazi izvedbe. Župani občin Idri-
ja, Bovec, Kobarid in Tolmin vsesko-
zi opozarjamo, da je to neracionalna 
rešitev, ki bo na koncu pomenila še 
večje stroške za državni proračun. V 
Tolminu smo se vseeno uspeli dogo-
voriti, da z izvedbo projekta popotre-
sne obnove na Brunovem drevoredu, 
ki bo prinesel šest novih neprofitnih 
stanovanj, nadaljujemo in zaključimo 
ob koncu letošnjega leta. V veliko 
težjem položaju so tisti, ki jim v okvi-

ru popotresnega programa obnavlja-
jo individualne hiše. Lahko sicer ra-
zumemo, da ima država proračunske 
težave in bo zato na zaključek popo-
tresne obnove treba počakati kakšno 
leto dlje. Nikakor pa se ne bomo 
sprijaznili s tem, da se program za-
ključi prej, kot bodo izvedeni vsi 
predvideni projekti. 

Po Tolminu so odprta gradbišča. V 
minulem letu se je naredilo več 
stvari v smeri bolj varne in udobne 
prometne infrastrukture za vse 
udeležence. Lahko katero izposta-
vite? Kakšni so načrti za naprej?

Poudariti velja rekonstrukcijo Pre-
šernove in Kosovelove ulice, kjer 
bomo dobili tudi kolesarsko stezo. Za 
ta projekt smo pridobili sredstva 

Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. Za slepe in slabovidne je po-
membna pridobitev nadgradnja se-
maforiziranega križišča v Tolminu z 
zvočno napravo, z rušitvijo prostorov 
nekdanje upravne enote in občine na 
Ulici padlih borcev bomo znatno po-
večali število parkirišč v neposredni 
bližini središča Tolmina, za celo Tol-
minsko in tudi Posočje pa je izredne-
ga pomena to, da smo po letih inten-
zivnih prizadevanj končno prišli do 
izvajanja investicij na četrti razvojni 
osi oziroma Keltiki. Tu so v teku de-
la na odseku med Bačo pri Modreju 
in Dolenjo Trebušo ter še na dveh 
krajših odsekih med Dolenjo Trebušo 
in Želinom. 

Kateri so še pomembnejši projekti, 

ki jih nameravate izvesti v leto-
šnjem letu?

Smo tik pred začetkom izvedbe 
zadnje faze prenove Vodne hiše na 
Mostu na Soči, kjer bo svoje domo-
vanje dobil tudi kajakaški center, v 
Modreju teče priprava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta, ki 
bo pripeljal do novih komunalno 
opremljenih zemljišč za individualno 
gradnjo, v Podbrdu se letos ureja ka-
nalizacijsko omrežje ob potoku Bata-
va, na Kamnem smo že uredili vsto-
pno mesto v reko Sočo, po celi doli-
ne reke Idrijce imamo odprto gradbi-
šče na in ob državni cesti. Zelo po-
membne pa so tudi vse do nedavne-
ga nepredvidene aktivnosti, ki jih 
izvajamo za sanacijo škode na javni 
infrastrukturi, ki jih je povzročila fe-
bruarska naravna ujma – žled.

Na zadnji seji so svetniki potrdili 
podpis listine o pobratenju z Me-
stno občino Beljak/Villah. Kaj si od 
tega pobratenja obetate?

Med občinama, našimi inštitucija-
mi in tudi posamezniki so se v za-
dnjih letih stkale pristne in tudi pri-
jateljske vezi. Sodelovanje na ravni 
gasilskih zvez in društev je postalo 
skoraj del gasilske javne službe na 
obeh straneh. To sodelovanje se bo 
nadgradilo s formalno sklenitvijo po-
bratenja med obema občinama, z 
beljaškim županom Helmutom Man-
zenreiterjem bova listino o pobrate-
nju v Tolminu podpisala 12. junija, v 
Beljaku pa nato 27. junija. Med dru-
gim Beljak in Tolmin povezuje tudi 
pešpot Alpe–Adria Trail, ki sta jo kot 
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ŽUPAN UROŠ BREŽAN si kot največji uspeh v tem mandatu šteje prek Ustavnega sodišča us-
pešno izborjen 3,4 mio evrov vreden projekt energetske sanacije Šolskega centra Tolmin. Foto: 
Mateja Kutin

institutu in učiteljice kemije Magda-
lena Kunc iz Gimnazije Tolmin.

Nalogo so dijakinje najprej uspešno 
predstavljale 14. aprila na Regij-
skem srečanju mladih raziskovalcev 
Slovenije v Idriji, kjer so se uvrstile v 
nadaljnji izbor za državno srečanje. 
Izmed nalog, prispelih na državno 
srečanje, je komisija izbrala šest 
najboljših, ki so jih nato sredi maja 
predstavili na državnem srečanju v 
Murski Soboti. Naše dijakinje so tu-
di tu s svojo nalogo navdušile komi-
sijo, ki jim je podelila zlato priznanje.

Njihov uspeh je dopolnil dijak 1. letni-
ka Gimnazije Tolmin Enej Kovač, ki 
je na državnem tekmovanju iz znanja 
kemije za srednješolce dosegel sre-
brno priznanje. Njegova mentorica 
je učiteljica kemije Martina Sovdat.

Besedilo in foto: Magdalena Kunc, 
učiteljica kemije, Gimnazija Tolmin

S COMENIUSOM NA FINSKO
Joensuu (Finska) – 7. maja sem na-
vsezgodaj zjutraj polna energije sko-
čila iz postelje, spakirala zadnje ma-
lenkosti in že sem na vratih čakala 
na odhod. Komaj sem čakala, da se 
z Urško Fon, profesorico Lučko 
Uršič in ravnateljico mag. Branko 
Hrast Debeljak v okviru projekta 
Comenius opravimo neznani deželi 
naproti. Na Brniku smo se povzpele 
na letalo in iz zraka še zadnjič po-
mahale Sloveniji v slovo. Pot je hitro 
minila in kmalu se nam je ob spustu 
pred očmi odprl čudovit pogled. 
Pred nami je bila Finska, dežela 
gozdov in tisočerih jezer. Strmela 
sem skozi okno in se čudila tisočim 
otočkom in neskončnim ravninam 
gozdov, prekinjenimi z lesketajočimi 
se jezeri. Po dolgem čakanju v Hel-
sinkih smo poletele proti mestu Jo-
ensuu v Severni Kareliji. S cmokom 

PROJEKT COMENIUS je tolminskima gimnazijkama Urški Fon in Niki Kaplja omogočil obisk 
dežele neskončnih gozdov ter številnih jezer. Foto: Lučka Uršič

v trebuhu sem se ozirala za gostitelj-
sko družino. Prvo snidenje, pozdravi 
… in že sem bila v avtu ter opazovala 

drug svet, ki se je razprostiral okrog 
mene. Družina me je z velikim go-
stoljubjem sprejela v svoj dom in 
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uverturo v dogajanje ob pobratenju 
skupaj prehodila tudi prijatelja in 
glavna akterja zbliževanja, koman-
dant gasilcev okrožja Beljak Andreas 
Stroitz in poveljnik Gasilske zveze 
Tolmin Jože Dakskobler. Pohod sta 
končala v Tolminu ravno na dan slav-
nostne seje občinskega sveta. Poleg 
že sedaj plodnega sodelovanja na 
ravni gasilstva, vidim velik potencial 
tudi na področju turizma, kulture, 
športa in nenazadnje tudi gospodar-
stva. Prihaja čas, ko bo povezovanje 
lokalnih skupnosti preko državnih 
meja igralo zelo pomembno vlogo pri 
snovanju projektov in uresničevanju 
razvojnih ciljev. 

Ker je to zadnji občinski praznik v 
tem mandatu, je prav, da se ozreva 
tudi nekoliko nazaj. Kako ocenju-
jete vaše delo? Kaj si štejete kot 
največji uspeh? Kaj je tisto, kar 
vam je spodletelo?

Kot največji uspeh si štejem to, da 
smo si prek Upravnega sodišča uspe-
li izboriti 3,4 milijona evrov vreden 
projekt energetske sanacije Šolskega 
centra Tolmin. Velikih spodrsljajev pa 
mislim, da ni bilo. Oceno svojega dela 
sicer prepuščam našim občankam in 
občanom. Letos je primeren čas za to. 

Kaj bi za konec zaželeli vašim ob-
čankam in občanom?

Naj bodo aktivni in naj poslušajo 
in poskušajo razumeti tudi druge. Če 
se jih poloti obup ali apatija, pa naj 
se spomnijo, da tudi v njihovih žilah 
teče puntarska kri.
Pripravila: Mateja Kutin

Podelili leto{nja ob~inska 
priznanja in nagrade

Na slavnostni seji občinskega sve-
ta, ki ima svoje mesto tradicionalno 
vsak zadnji petek v maju, ko praznu-
je Občina Tolmin, so letos podelili 
štiri občinska priznanja oz. nagrade. 
Župan Uroš Brežan in predsednik 
občinske komisije za priznanja in 
nagrade Friderik Lapanja sta česti-
tala prejemnikom ene plakete, dveh 
priznanj in dveh zahval Občine Tol-
min.

Plaketo Občine Tolmin in letošnje 
najvišje občinsko priznanje je prejel 
mag. Žarko Trušnovec, in sicer za 
dolgoletno delo na področju prosto-
voljstva in človekoljubnih dejavnosti 
pri vzgoji otrok in mladine, dejavno-
sti gorske reševalne službe (GRS) in 
civilne zaščite. Trušnovčevo poklicno 
delo se je že v času študija začelo 
prepletati z alpinizmom, kasneje pa 
z delom pri vzgoji mladih za koristno 
in aktivno izrabo prostega časa ter 
človekoljubnim delom v gorski reše-
valni službi in civilni zaščiti. V slo-
venskem merilu je upoštevanja vre-
den svetovalec in predavatelj v izo-
braževalnih programih pripadnikov 
civilne zaščite ter preventivnih pro-
gramih za mladino. Njegova preda-
vanja so usmerjena v obvladovanje 
psihičnih obremenitev in stresa, s 
katerimi so pripadniki civilne zaščite 
soočeni ob težkih in smrtnih nesre-
čah. Aktivno sodeluje v Društvu psi-
hologov Slovenije in v okviru Civilne 
zaščite Slovenije deluje v posebni 
skupini za psihosocialno pomoč re-

ševalcem. Bil je tudi aktivni udeleže-
nec vojne za osamosvojitev Slovenije. 
V času študija se je kot prvi tolminski 
alpinist udeležil odprave v Peru, leta 
1982 je v Ande vodil prvo primorsko 
alpinistično odpravo, ki so ji sledile 
še druge, zato ga upravičeno uvršča-
mo med odlične poznavalce tega 
južnoameriškega gorovja. V letih 
1982–1985, ko je bil načelnik Soške-
ga alpinističnega odseka, se je v 
Posočju razmahnilo ledno plezanje 
slapov. Član Postaje GRS Tolmin je 
od leta 1981, in ko se je v 90. letih 
začelo uveljavljati helikoptersko reše-
vanje, je bil v udarni trojki postaje, 
ki je na tem področju utirala pot. V 
začetku leta 2001 je prevzel zahtevne 
naloge načelnika, ki jih še vedno 
opravlja z vso odgovornostjo. V tem 
obdobju v Posočju beležimo razmah 
adrenalinskih športov, zato je tolmin-
ska postaja GRS glede na število 
opravljenih reševalnih posredovanj 
najbolj obremenjena v Sloveniji, obe-
nem pa je pomoč gorskih reševalcev 
neprecenljiva tudi pri prometnih ne-
srečah na težko dostopnih mestih, ob 
naravnih nesrečah itd. Kljub načelni-
štvu je Trušnovec vedno med prvimi, 
ko je treba organizirati reševanje, če-
prav je to včasih večkrat na dan, tudi 
istočasno na različnih lokacijah. Re-
ševalcem zna prisluhniti in jih prite-
gniti tako, da mlajši in starejši skupaj 
razvijajo reševalno delo. Pred leti je 
uresničil še idejo o vsakoletnem dru-
ženju reševalcev, njihovih družin in 
simpatizerjev, saj se zaveda obreme-
nitev, ki jih nosijo prav najbližji. Po-

sebna dejavnost v njegovi organiza-
ciji so planinski tabori za mladino in 
družine, ki imajo močno preventivno 
vlogo pred različnimi stranpotmi 
mladine in se jih je do danes udele-
žilo že 8.000 mladih. Mag. Žarko 
Trušnovec skozi vse navedene dejav-
nosti že več kot 30 let izkazuje mo-
čan človekoljubni naboj in izreden 
občutek za prostovoljno delo.

Priznanje Občine Tolmin je za dol-
goletno strokovno in srčno delo z 
mladimi pevci ter za pomembne 
uspehe na področju vokalne glasbe 
prejela Barbara Kovačič. Svojo glas-
beno pot je začela na Glasbeni šoli 
Tolmin, jo nadaljevala na Orglarski 
šoli v Ljubljani in študij zaključila 
na tamkajšnji Pedagoški fakulteti, 
danes pa je zaposlena kot učiteljica 
na Osnovni šoli Franceta Bevka Tol-
min. Tam se že osmo leto posveča 
pevskemu izobraževanju mladih, kot 
zborovodkinja pa je v okviru vzgoj-
no-izobraževalnega sistema vzposta-
vila pevsko piramido, ki je posebnost 
v slovenskem šolskem sistemu. Na 
šoli deluje pet pevskih zborov, v ka-
terih prepeva prek 130 otrok, siste-
matično in strokovno delo z njimi pa 
se kaže tako v visokih uspehih na 
tekmovanjih vse do mednarodne rav-
ni kot tudi v številnih nastopih v 
okviru šolskih in občinskih priredi-
tev. Kovačičeva je soustanoviteljica in 
celih 30 let zborovodkinja Dekliške-
ga pevskega zbora Pueri Cantores, 
ki je slovenski predstavnik istoimen-
ske svetovne cerkvene organizacije. 
Za seboj imajo več uglednih nastopov 
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med nami se je v kratkem času stka-
la posebna vez.

Naslednje jutro smo se prvič srečali 
z ostalimi dijaki. Kljub začetnemu 
oklevanju smo kmalu spletli nova 
poznanstva in skupaj preživeli pet 
nepozabnih dni. Prisostvovali smo 
pouku, pekli božanske karelijske pi-
te, se preizkusili na razgovoru za 
službo v podjetjih, si ogledali mesto 
ter uživali na koncertu učencev pou-
ka glasbe. Seveda ni manjkala niti 
prava finska savna z večernim kopa-
njem v ledenem jezeru. Razkazali so 
nam veličasten narodni park Koli, od 
koder smo se po ostankih snega po 
trebuhih spustili do jezera in na 
ognju ob klepetu spekli klobasice. 
Po magičnem dnevu ni bilo časa za 
počitek. Zvečer smo priredili nogo-
metno tekmo med finskimi in ostali-
mi učenci in se pri tem odlično za-
bavali. Nedelja je bila materinski dan 

na Finskem, ki smo ga preživeli v 
krogu družin. Zvečer pa je bil čas za 
zadnje druženje s tujimi prijatelji.

V ponedeljek smo se s težkim sr-
cem poslovili od družin in tistih, s 
katerimi smo stkali posebne prijatelj-
ske vezi – pri poslavljanju sva z Ur-
ško seveda izgubili glavo in sami se-
be na letališču. Kljub žalostnemu 
slovesu pa smo iz Finske odšli polni 
enkratnih spominov in prepričani, da 
to ni zbogom, ampak kmalu nasvide-
nje.
Nika Kaplja, dijakinja Gimnazije Tolmin

»BIENVENUE EN BELGIQUE!«
Gosselies (Belgija) – V okviru pro-
jekta Comenius z naslovom Europe-
an Labour Market – Take on the 
Challenge je konec marca potekalo 
tretje srečanje v Belgiji na šoli GPH 
v mestu Gosselies, kamor smo se 

odpravili tudi tolminski gimnazijci. 
Ob prihodu so nas belgijski dijaki 
sprejeli na svoji šoli, ki nas je osu-
pnila s svojo staro in zanimivo arhi-

tekturo, velikostjo in zelenim par-
kom, ki jo obdaja. Preden smo se 
odpravili na dom svojih gostiteljev, 
večina je imela v času našega priho-

TOLMINSKI GIMNAZIJCI so v okviru projekta Comenuis obiskali Belgijo. Foto: Nina Manfreda
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v tujini, dolg pa je tudi seznam nji-
hovih udeležb na tekmovanjih in 
odmevnih uspehov. Na svoji zboro-
vodski poti se je redno izobraževala 
in svoje znanje nadgrajevala pri pri-
znanih zborovodjih in dirigentih, z 
večino katerih tudi stalno aktivno 
sodeluje. Veliko sodeluje tudi z mla-
dimi skladatelji, ki jih spodbuja k 
pisanju novih zborovskih skladb za 
svoje zasedbe ter stalno išče nove 
pristope in jim omogoča pridobivanje 
izkušenj na delavnicah s priznanimi 
glasbenimi strokovnjaki. Pri iskanju 
zborovske literature je inovativna in 
drzna. Z osebnim prizadevanjem, 
strokovnostjo in odgovornostjo mla-
de vzgaja in jim vzbuja ljubezen do 
zborovske pesmi. Brez Barbare Kova-
čič si ne moremo zamišljati otroške 
in mladinske zborovske dejavnosti na 
Tolminskem, z udeležbami na tekmo-
vanjih in z različnimi projekti pa je 
veliko prispevala tudi k širši prepo-
znavnosti občine.

Priznanje Občine Tolmin za preda-
nost, strokovnost, odgovornost in 
srčnost pri uspešnem delovanju jav-
nih zavodov ter vzdrževanju objektov 
za njihovo delovanje je prejel Rafael 
Šuligoj. Lastna izkušnja bivanja v 
dijaških domovih z redkimi obiski 
doma in malo stiki s starši so bili 
njegova iztočnica za zagreto delo na 
področju družbenih dejavnosti. Da-
nes je Šuligoj na Občini Tolmin za-
poslen kot višji svetovalec za druž-
bene dejavnosti, že v nekdanji skupni 
občini pa je bilo njegovo delo usmer-
jeno v ohranjanje podružničnih šol, 
posodobitve centralnih šol ter cest 
med večjimi kraji in vasmi, da so se 
osnovnošolci lahko v šolo vozili in 

jim ni bilo treba bivati v dijaških do-
movih ali pri sorodnikih. Samoinici-
ativno in hitro se je odzval tudi v 
primeru naravnih nesreč, saj ima iz-
reden socialni čut do družin v sti-
skah in odločno zagovarja interese 
otrok. S sistemskim pristopom finan-
ciranja, ki ga zakonsko zagotavlja 
občina, je veliko pripomogel k sode-
lovalnemu vzdušju med vodstvi za-
vodov. Vodstva šol in vrtcev je tako 
razbremenil dokazovanja potreb in 
zahtev po sredstvih za investicije in 
vzdrževanja, kar je pripomoglo k bolj 
ustvarjalnem delu na pedagoškem 
področju in boljšemu počutju vseh 
udeležencev vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Zaradi takega načina dela so 
vsi šolski objekti v občini ustrezno 
vzdrževani, varni, posodobljeni in 
prijetni za bivanje. Vedno se je zave-
dal pomena Gimnazije Tolmin za 

razvoj in prihodnost celotnega Poso-
čja, zato se je angažiral pri pogaja-
njih med občino in šolskim ministr-
stvom za zagotavljanje pogojev nje-
nega delovanja. Aktivno je sodeloval 
pri ustanavljanju in delovanju gostin-
ske šole v Tolminu v 90. letih. Šuligoj 
je sicer občinski uslužbenec, a nje-
govo dosledno delo je srčno poveza-
no z zavodi, s katerimi se ukvarja, 
obenem pa uspešno skrbi za uravno-
teženost investicij na območju celo-
tne tolminske občine.

Za dolgoletno delo na področju 
raziskovanja in publiciranja o proti-
fašističnem gibanju TIGR je zahvalo 
Občine Tolmin prejel Borut Rutar. S 
svojim 20-letnim publicističnim de-
lom je prispeval k boljšemu pozna-
vanju prve protifašistične organizaci-
je v Evropi, v kateri so sodelovali 
tudi Tolminci. Po osamosvojitvi Slo-

venije so Rutarja ob takratni uvelja-
vitvi novega demokratičnega sistema 
in sprostitvi splošnih človekovih pra-
vic in svoboščin zadnji živeči člani 
TIGR-a s Tolminske prosili, naj se 
posveti raziskavi prvega slovenskega 
protifašističnega gibanja, ki so ga le-
ta 1927 ustanovile demokratične, li-
beralne in katoliške sile. V letu 1995 
so ga povabili k sodelovanju v Dru-
štvu TIGR Primorske, kjer je deset 
let kot član upravnega odbora pred-
stavljal vez med zadnjimi živečimi 
člani društva ter popisoval zgodovin-
sko realnost. Leta 1996 je izšla prva 
knjiga o mreži organizacije TIGR na 
Tolminskem, ki so ji nato sledile še 
mnoge. Rutar je svoja knjižna dela 
predstavil na literarnih večerih in 
simpozijih po vsej Sloveniji, sodelo-
val pri snemanju številnih radijskih 
in televizijskih oddaj, je tudi predla-

LETOŠNJI NAGRAJENCI OBČINE TOLMIN - na fotografiji z leve Friderik Lapanja, predsednik občinske komisije za priznanja in nagrade, Borut 
Rutar, Marta Wolf Trojer, Uroš Brežan, župan Občine Tolmin, Barbara Kovačič, mag. Žarko Trušnovec in Rafael Šuligoj. Foto: Foto Červ
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da še pouk, smo se preizkusili v pe-
ki vafljev – značilne belgijske speci-
alitete, ki smo jo imeli naslednji dan 
vsi udeleženci srečanja za zajtrk.

V naslednjih dneh smo spoznavali 
belgijsko kulturo prek različnih izle-
tov, na katerih smo imeli možnost 
navezovanja stikov z ostalimi udele-
ženci – tako belgijskimi gostitelji kot 
dijaki iz Španije, Francije, Finske in 
Grčije. Ogledali smo si Bruselj z nje-
govimi znamenitostmi. Najbolj nas je 
presenetil kip Manneken Pisa, pred-
stavljali smo si veliko večjega, kot je 
v resnici. Potepali smo se po števil-
nih čokoladnicah, ki jih nikakor ne 
primanjkuje, poskusili pomfri, ki je, 
mimogrede, originalno belgijski, in 
še marsikaj. Še bolj kot sama pre-

stolnica se nas je dotaknilo mesto 
Namur, morda zaradi lege ob soto-
čju rek Sambre in Mesue ali pa le 
zaradi živahnih ulic s številnimi uni-
katnimi trgovinicami. Ogledali smo si 
tudi manjši kraj Maredsous, kjer se 
nahaja samostan in ki je znan po 
svojem pivu in siru.
Dnevi v Belgiji so nam kar prehitro 
minili. Ni manjkalo doživetij, ki nam 
bodo za vedno ostala v spominu, 
spletli pa smo tudi veliko novih prija-
teljstev. V prihodnosti bo pobuda si-
cer ležala na nas, tokrat pa smo lah-
ko ob pomoči Gimnazije Tolmin in 
Evropske unije vse izkusili skoraj za-
stonj. Vsekakor se je splačalo.
Mojca Grižnik, dijakinja 3. letnika 
Gimnazije Tolmin

PO^ASTILI DRU@INO IN 
DOLGOLETNO IZHAJANJE 
PLANOTAR^KA
[entvi{ka Gora – Učenci Podru-
žnične šole (PŠ) Šentviška Gora in 
otroci iz vrtca so z učiteljicama ter 
vzgojiteljicami konec marca pripravili 
javno prireditev. Šolarji so z njo po-
častili svoje šolsko glasilo Planotar-
ček, saj bo izšla jubilejna 30. števil-
ka. Povezovalki Tjaša in Eva sta 
obiskovalcem razkrili marsikateri po-
datek o razvoju glasila vse od šol-
skega leta 1981/1982, ko je izšla 
prva številka, natisnjena na ciklosti-
lu. Spomnili so se vseh pomembnih 
dogodkov: podelitve priznanja za 
najboljša Cicibanova in Pilova glasila 
v časopisni hiši Delo, občinskega 

priznanja ob 15. obletnici izhajanja, 
posebne številke glasila ob 20-letni-
ci in takratne prireditve. Četrtošolka 
Sonja Črv je takrat napisala pesem 
Planotarčku v čast, tokrat pa se je 
odzvala povabilu in pesem prebrala.

Pri pripravah so ob listanju starejših 
številk učenci našli prispevke svojih 
staršev, jih z zanimanjem prebrali in 
se ob njih tudi nasmejali. Nekatere 
so na prireditvi prebrali avtorji sami 
in povedali, ali so se takratne želje 
ter napovedi uresničile in kako bi se 
vsebina glasila danes. Učenci so se 
ob nastopu domačih počutili prijetno 
in bili nanje ponosni.

Govorni del so otroci popestrili s pe-
tjem. Za to priložnost so na njim lju-
bo melodijo spesnili pesem o Plano-
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gatelj (sprejetega) poimenovanja Trga 
Tigrovcev v Tolminu in postavitve 
spomenika TIGR-u na Trgu republike 
v Ljubljani. Leta 1997 je od takratne-
ga predsednika Milana Kučana pre-
jel zlati častni znak svobode RS, za 
svoje literarno ustvarjanje pa je prejel 
tudi številne nagrade. Njegovo delo 
predstavlja pomemben prispevek pri 
oblikovanju strpnega sožitja, ki vodi 
skozi poznavanje preteklosti in daje 
zagon nadaljnjemu raziskovanju or-
ganizacije TIGR na znanstveni in 
državni ravni, saj vpliva na razume-
vanje celovite slovenske preteklosti 
na področju razvoja slovenskega pro-
tifašizma v obdobju 1927–1945. 

Za dolgoletno udejstvovanje na 
kulturnem področju na območju Ba-
ške grape in občine Tolmin je zahva-
lo Občine Tolmin prejela Marta Volf 
Trojer. Po zaključeni osnovni šoli v 
domačem Podbrdu je šolanje nada-
ljevala na srednji pedagoški šoli v 
Tolminu, istočasno pa obiskovala še 
Orglarsko šolo v Novi Gorici. Na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani je 
diplomirala iz glasbene pedagogike 
in zadnja leta študija že poučevala 
na oddelku za glasbo v Podbrdu pod 
okriljem Glasbene šole Tolmin. Lani 
je praznovala že 30. obletnico glas-
benega delovanja; sprva je vodila 
cerkveni zborček, orffovo skupino, 
nato še mešani cerkveni zbor. Vodila 
je tudi Prosvetni zbor Bača Podbrdo, 
kasneje pa spodbudila še nastanek 
zelo dejavnega Ženskega pevskega 
zbora Okarina Podbrdo, katerega 
nenehna rast je bila prav sad strokov-
nega in vztrajnega dela njihove zbo-
rovodkinje. Nepogrešljiv člen kultur-
nega dogajanja v Baški grapi je tudi 

pevska zasedba Vocal Bača Podbrdo. 
Pomlajena zasedba predhodnega No-
neta Bača Podbrdo in njihova ume-
tniška vodja v dokaj svojevrsten pro-
gram vključujeta ljudske in umetne 
pesmi, dalmatinske napeve, pa tudi 
popevke. Člani nenehno bogatijo kul-
turno dogajanje v Baški grapi, se 
redno udeležujejo pevskih revij, sa-
mostojno organizirajo božične in 
druge koncerte, sodelovali so tudi z 
Jazz Punt Big Bandom iz Tolmina 
in na mnogih dobrodelnih koncertih. 
S svojimi nastopi širom Slovenije, pa 
tudi v zamejstvu so stalni kulturni 
ambasadorji, z umetniško vodjo Mar-
to Volf Trojer pa sledijo načelu, da 
morajo v pesmih najprej uživati sa-
mi, šele nato jih lahko predano raz-
dajajo drugim.
Špela Mrak in Špela Kranjc

Pobratenje ob~in Tolmin in 
Beljak

Občina Tolmin junija sklepa po-
bratenje z Mestno občino Beljak. 
Listina o pobratenju bo v Tolminu 
podpisana prav v teh dneh, natanč-
neje 12. junija, v Beljaku pa bo podpi-
sana 27. junija. Pobratenje v Tolminu 
bo sklenjeno na slovesnosti v dvora-
ni Glasbene šole Tolmin ob prisotno-
sti močne delegacije iz Beljaka. Do-
slej je bila Občina Tolmin pobratena 
samo z italijansko občino Vicchio, in 
sicer že od leta 1981, ko je na pobu-
do italijanskega mesta Tolmin sprejel 
prijateljstvo in slednje ovekovečil tu-
di s posaditvijo bora pred Knjižnico 
Cirila Kosmača v Tolminu.

Prijateljstvo z Mestno občino Be-
ljak ima manj formalne, zelo pristne 
začetke. V letu 2010 je župan Beljaka 

Helmut Manzenraiter s prijatelji ho-
dil po slovenskih gorah. Ustavil se je 
tudi na Črni prsti nad Baško grapo, 
kjer se je spoznal s tamkajšnjim 
oskrbnikom koče Jožefom Daksko-
blerjem. Kasneje je župan z Daksko-
blerjem navezal in ohranil stike, ki 
pa so prerasli osebno prijateljstvo in 
kmalu prešli na občinsko in druge 
ravni, najbolj intenzivno na področje 
gasilstva, gorske reševalne službe ter 
civilne zaščite. Od leta 2010 je med Tol-
minom in Beljakom sledila vrsta obi-
skov različnih delegacij, sodelovanj 
in izmenjav, ki so utrdili vse trdnejše 
prijateljstvo med občinama. Prvi ura-
dni stik beležimo v novembru 2010, 
ko sta se povabilu župana Beljaka od-
zvala tolminski župan Uroš Brežan 
in poveljnik Gasilske zveze Tolmin 
Jože Dakskobler. Uradna delegacija 
Občine Beljak je obisk vrnila maja 

2011. V spomin na začetke prijatelje-
vanja Tolmina in Beljaka sta v leto-
šnjem maju predstavnika gasilskih 
zvez obeh mest Dakskobler in An-
dreas Stroitz prehodila pot od Belja-
ka do Tolmina, kamor sta prispela 
ravno v času slavnostne seje ob ob-
činskem prazniku. Kontinuirane iz-
menjave dobrih praks namreč že vsa 
leta potekajo na področju gasilstva.

Namen formalne povezave med 
občinama Beljak in Tolmin je pred-
vsem spodbuda za močnejše gospo-
darsko, kulturno, socialno in drugo 
povezovanje, po katerem je že bilo 
zaznati težnje v lokalnih sferah obeh 
območij. Pobratenje mest prinaša v 
bližnji prihodnosti možnost za nad-
grajevanje stikov predvsem na podro-
čjih (vseživljenjskega) izobraževanja, 
kulture, gospodarstva, turizma, špor-
ta in kulturne dediščine. Predvsem 
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V SPOMIN NA ZAČETKE PRIJATELJEVANJA MED TOLMINOM IN BELJAKOM sta minuli me-
sec predstavnika obeh gasilskih zvez Jože Dakskobler in Andreas Stroitz prehodila pot od 
Beljaka do Tolmina, kamor sta prispela ravno v času slavnostne seje ob občinskem prazniku. 
Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

tarčku. Da bi bil ta praznični dan še 
bolj slovesen, so zaplesali tri sklope 
otroških ljudskih plesov v nošah.

Otroci iz vrtca so nastop z deklama-
cijami, pesmicami in plesom posve-
tili družini in pomladi. Povedali so, 
zakaj so njihovi starši najboljši na 
svetu in z izjavami nasmejali poslu-
šalce. Pri plesu ob pesmi Peričice 
so se pridružili še najmlajši in vsi 
skupaj so pokazali, da znajo poma-
gati staršem pri opravilih.

Prireditev so sklenili z željo, da bi 
sonce še naprej sijalo za vse in se 
poslovili s pesmijo Naši mali sončki. 
Ob pogledu na nastopajoče s sonč-
ki v rokah je pesem še bolj segla v 
srce. Obiskovalci so si ogledali raz-
stavo vseh dosedanjih Planotarčkov 

in pri listanju obujali spomine.
Stanislava Črv, vzgojiteljica, in Erika 
Laharnar ter Vlasta Sotenšek, učitelji-
ci, PŠ Šentviška Gora

1. NAGRADA ZA NAJLEP[E 
OKRA[ENE IGRALNICE
Most na So~i – Vrtec Most na Soči 
je v okviru Ekošole sodeloval na na-
tečaju za najlepše okrašene razrede 
in igralnice. Na podlagi različnih me-
ril kot so vsebinska ustreznost, 
ustvarjalnost in inovativnost, dovrše-
nost, uporabnost, vključenost otrok 
ter kakovost prijave – poročila pro-
jekta, je komisija v kategoriji vrtcev 
našemu vrtcu podelila 1. nagrado, ki 
smo jo prevzeli na celjskemu sejmu 

UČENCI IN VRTIČKARJI so s sončki v rokah ter pesmijo zasijali in segli v srce staršem ter 
drugim obiskovalcem prireditve. Foto: arhiv PŠ Šentviška Gora
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bi bilo smiselno z gospodarsko raz-
vitim mestom Beljak okrepiti gospo-
darsko sodelovanje tako s sorodnimi 
podjetji kot tudi z uspešni posame-
zniki.

Beljak je od Tolmina oddaljen 95 
km, zato upajmo, da bo ohranjanje 
aktivnega bratstva lažje kot z več kot 
pet ur vožnje oddaljenim italijanskim 
Vicchiom. Vsekakor je razvijanje in 
poglabljanje sodelovanja, medseboj-
nega spoštovanja in razumevanja 
potrebno zastaviti v korist vseh ob-
čanov, pri čemer je poseben pouda-
rek namenjen razvijanju omikanega 
sožitja in plemenitih medčloveških 
vezi med prebivalci, še posebej med 
mladimi.
Špela Mrak, Zavod za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin

Na ob~inski blagajni brez 
provizije

Od začetka tega meseca lahko ob-
čani tolminske občine nekatere polo-
žnice plačujejo brez zaračunane pro-
vizije. Te stroške namreč namesto 
njih poravnava občina, ki želi tudi na 
ta način pokazati solidarnost s svoji-
mi ljudmi v času krize in jim ponu-
diti pomoč. Za izvajalko storitev tako 
imenovane javne blagajne je bila z 
javnim povabilom med tremi odda-
nimi ponudbami izbrana Nova kre-
ditna banka Maribor (NKBM), ki 
ima na območju občine Tolmin tri 
poslovalnice: v Tolminu, na Mostu 
na Soči in v Podbrdu. V njihovem 

poslovnem času lahko tu občani brez 
provizije plačujejo položnice, ki jih 
izdajajo Občina Tolmin, Komunala 
Tolmin, Zavod za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin, vse šole in 
vrtci na območju občine, vključno z 
Glasbeno šolo Tolmin in Gimnazijo 
Tolmin, Varstveno-delovni center 
Tolmin in Dom upokojencev Podbr-
do. Takšnih primerov občinskih bla-
gajn je v Sloveniji že kar nekaj, ven-
dar so se za to možnost do sedaj 
predvsem odločale večje, mestne ob-
čine z večjim številom prebivalcev.
Špela Kranjc

Spominska ma{a in razstava 
za zaklju~ek puntarskega 
leta

Z veliko simbolike se je 3. maja po 
več kot letu dni slovesnosti in dogod-
kov zaključilo puntarsko leto, ki ga 
je zasnovala in izvedla Občina Tol-
min. Ta je leto 2013 v celoti posveti-
la praznovanju 300. obletnice velike-
ga tolminskega punta in ga zato po-
imenovala puntarsko leto. S sodelo-
vanjem več organizatorjev se je v tem 
času zvrstila množica dogodkov od 
strokovnih predavanj, razstav in nove 
izdaje romana Tolminci, pa izdaje 
posebne poštne znamke ter spomin-
skega trievrskega kovanca, slovesnih 
koncertov, simpozijev in osrednje 
prireditve 24. marca lani, ki se je je 
udeležil tudi predsednik države Bo-
rut Pahor in jo je prenašala nacio-
nalna televizija.

Zaključek puntarskega leta je torej 
segel v letošnji maj, ko so puntarske 
prireditve sklenili z mašo zadušnico 
na Travniku v Gorici v cerkvi sv. 
Ignacija. Darovala sta jo koprski škof 
msgr. Jurij Bizjak in goriški nadškof 
msgr. Carlo Roberto Maria Redaelli. 
Program so oblikovali združeni cer-
kveni pevski zbori s Tolminske, z 
Goriške in s Tržaške pod vodstvom 
dirigenta Marka Muniha. Pet zborov 
tolminsko-zamejske naveze se je po-
vezalo v enega: Mešani pevski zbor 
Župnije Tolmin, Mešani pevski zbor 
Župnije Kobarid, Mešani cerkveni 
pevski zbor Župnije sv. Jernej z Op-
čin, Mešani pevski zbor Lojze Bratuž 
iz Gorice in Mešani cerkveni pevski 
zbor Devin. Skupno je na koru gori-

ške cerkve pelo prek 120 pevcev. 
Zbori so času primerno izvajali pre-
težno velikonočne pesmi, pri tem pa 
so bila v ospredju dela skladateljev, 
vezanih na območje punta ter obmo-
čji Tolminske in Gorice: dela Lojzeta 
Bratuža na besedilo Tolminke Ljub-
ke Šorli in tržaškega skladatelja, zbo-
rovodje Ubalda Vrabca, po materi 
Tolminca.

Maši sta prisostvovala tako tolmin-
ski župan Uroš Brežan kot tudi gori-
ški župan Ettore Romoli ter množica 
predstavnikov javnega življenja na Tol-
minskem in Goriškem, udeležilo pa 
se je je tudi veliko Tolmincev, ki so 
tako dali pravo težo zadnjemu dogod-
ku puntarskega leta. Slovesnost so 
poleg Občine Tolmin pomagale pri-

Z MAŠO ZADUŠNICO V CERKVI SV. IGNACIJA NA TRAVNIKU V ITALIJANSKI GORICI se je z 
veliko simbolike zaključilo puntarsko leto, ko smo se s številnimi dogodki in več slovesnostmi 
spomnili 300. obletnice velikega tolminskega punta. Foto: arhiv Občine Tolmin

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

Altermed. Zanjo pa nismo zaslužni le 
otroci in vzgojiteljice, pač pa tudi 
starši, ki so na prednovoletni delav-
nici ustvarjali skupaj z nami. Ponov-
no smo dokazali, da se s skupnimi 
močmi lahko veliko naredi.
Irena Kovačič, vodja vrtca

SODELOVANJE MED 
MOSTARSKO IN [PETRSKO 
[OLO 
Podbonesec, [peter (Italija) – OŠ 
Dušana Muniha Most na Soči že ne-
kaj let sodeluje z učenci iz dvojezič-
ne šole Špeter. Generacije učencev 
se menjajo, učitelji ostajamo. Redno 
se obiskujemo, da se pobližje spo-
znamo. Vezi poznanstva učenci 
ohranjajo tako, da si izmenjujejo te-
lefonske številke, e-naslove ter na-
slove za klasično dopisovanje. V lan-
skem šolskem letu so v projektu Via 
Alpina učenci iz Špetra na Googlo-
vih zemljevidih označili pot od njiho-

miv lesen oltar iz 17. stoletja, ki ga je 
izdelal Jernej Vrtav iz Kobarida, 
najdejo pa se tudi posamezni drobci 
fresk. Opremljena podzemna pot je 
le začetek za ogled lepot, ki so jih 

speleologi odkrili v globinah gore na 
razdalji petih kilometrov. Ogledali 
smo si tudi predjamski grad in str-
njeno srednjeveško naselje Bijača. 

Pred kosilom so se učenci pomerili 
v nogometu in odbojki, kasneje pa 
so nam gostitelji pokazali še zelo za-
nimiv multimedijski muzej SMO, kjer 
so predstavljene vse znamenitosti 
Nediških dolin, tako kulturne kot na-
ravne. Izvirna pa se nam je zdela tu-
di sama postavitev muzeja. Seveda 
pa naše srečanje ni minilo brez izo-
braževanja, kjer smo se naučili, ka-
ko se označujejo kraji na zemljevidu. 

Jeseni se bomo s prijatelji iz dvoje-
zične šole Špeter ponovno srečali, 
in sicer na Mostu na Soči. Do takrat 
pa bomo stike ohranjali z dopisova-
njem – tudi na medšolskem blogu, 
ki smo ga poimenovali po projektu 
Zeleno morje.
Agnes Kozorog, učiteljica, OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči

NA POTI V LANDARSKO JAMO – Jeseni se 
bodo mostarski učenci ponovno srečali s pri-
jatelji iz dvojezične šole Špeter, vendar tokrat 
na Mostu na Soči. Foto: Marjan Rodman

ve šole do Solarijev, medtem ko so 
naši učenci začrtali pot od Solarijev 
do Mosta na Soči. 

Letos odpiramo sodelovanje na no-
vem projektu, ki smo ga poimenovali 
Zeleno morje. Odločili smo se, da 
bomo označili vasi, zaselke in druga 
ledinska imena, katerih ime je na 
neki način povezano z gozdom ter 
lesom (na primer Bukovski Vrh, Ga-
brje ...).

Sredi aprila pa smo se s šestošolci 
odpravili tudi na obisk onkraj meje, 
kjer so nam gostitelji pripravili čudo-
vit dan. Najprej smo si ogledali kuril-
nico na bio maso v Podbonescu. Tu 
smo med drugim izvedeli, da z lesom 
iz okoliških gozdov poceni ogrevajo 
javne ustanove v tem kraju. Nato so 
nam pokazali zanimivo Landarsko ja-
mo. V obširni vhodni dvorani je zani-
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praviti nekatere goriške kulturne or-
ganizacije: Kulturni dom Gorica, Kul-
turni center Lojze Bratuž, Zveza slo-
venske katoliške prosvete Gorica in 
Zveza slovenskih kulturnih društev. 
Maša je v celoti potekala v slovenskem 
jeziku, simboliko pa bi bilo moč ra-
zumeti tudi v posebnem dejanju go-
riškega nadškofa Marie Redaellia, ki 
je slovesnost spravljivo zaključil z 
nagovorom v slovenskem jeziku. Po-
poldan se je s pogostitvijo in druže-
njem nadaljeval pri Kulturnem centru 
Lojze Bratuž, kjer je do srede junija 
odprta tudi razstava Tolminskega 
muzeja V Gorico po pravico. 
Špela Mrak, Zavod za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin

Podelili rekordnih 57 {portnih 
priznanj in prvi~ razglasili 
naj {portnike med mladimi

Občinska športna zveza (OŠZ) Ob-
čine Tolmin in Zavod za kulturo, šport 
in mladino Občine Tolmin sta 7. ma-
ja podelila rekordnih 57 priznanj za 
športne dosežke v minulem letu. 

Med priznanji, ki jih vsako leto 
podeljuje OŠZ, je bilo tokrat 23 bro-
nastih, osem srebrnih in pet zlatih 
znakov ter osem bronastih kipcev. 
Srebrni kipec si je na svetovnem pr-
venstvu v gorskem teku v Krynici na 
Poljskem pritekla Valerija Mrak iz 
Atletskega društva Posočje, zlatega 
pa smučarski skakalec Jaka Hvala iz 
Smučarsko skakalnega kluba Ponikve 
za zmago na tekmi svetovnega poka-

la v Klingenthalu. Posebno priznanje 
je OŠZ letos podelila prvič, prejel pa 
ga je Aleksander Grosar, ki je na 
lanskih Letnih športnih igrah elekt-
rodistribucijskih podjetij v posamični 
konkurenci porazil celo vrsto izje-
mnih strelcev, osvojil prvo mesto in 
odločilno pripomogel k drugemu me-
stu moštva Elektro Primorska. Pla-
kete OŠZ so prejeli trije zaslužni 
športni delavci: trener Kluba malega 
nogometa Puntar Matej Kavčič, 
predsednica Nogometnega kluba 
Tminke Greta Rejec Gaberšček ter 
predsednik Balinarskega kluba Soča 
Gabrijel Živec. Do solz ganjen je iz 

rok predsednika OŠZ Stojana Uršiča 
naziv zaslužnega športnega delavca 
sprejel vsestranski veteranski špor-
tnik Jože Uršič. Gre za najvišji častni 
naslov, ki ga izvršni odbor te zveze 
lahko podeli za izjemne dosežke in 
dolgoletno delo v športu.

Najboljšim športnikom, ki jih je 
izbrala komisija Zavoda za kulturo, 
šport in mladino Občine Tolmin, je 
priznanja za njihovo delo podelil žu-
pan Uroš Brežan. Tokrat so prvič 
razglasili tudi najuspešnejše športni-
ke v kategoriji mladih. Med njimi je 
bila v letu 2013 najboljša mlada špor-
tnica mladinska državna prvakinja v 

V LETU 2013 NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIKI V OBČINI skupaj z županom Urošem Brežanom na podelitvi zasluženih priznanj v dvorani Glasbene 
šole Tolmin. Foto: Foto Červ

problemskem šahu desetletna Asja 
Čebron, najboljši mladi športnik mir-
novodaš Kajak kluba (KK) Soške 
elektrarne Matic Klobučar, najboljša 
mlada športna ekipa pa divjevodaški 
dvojec KK Soške elektrarne Jakob 
Jeklin in Niko Testen. Med nazivi 
naj športnikov na Tolminskem letos 
ni novih obrazov, najboljša športnica 
ostaja tekačica Valerija Mrak, naj-
boljši športnik smučarski skakalec 
Jaka Hvala ter najboljša športna eki-
pa dvojec KK Soške elektrarne Luka 
Božič – Sašo Taljat.
Špela Mrak, Zavod za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin

Utrinki

tanost, je potovala po različnih krajih 
po Sloveniji in tujini ter se ustavila tu-
di na Kamnem. V ta namen smo se 
združili učitelji in učenci OŠ France-

ta Bevka Tolmin, PŠIUOPP in PŠ 
Kamno ter vzojiteljice in otroci iz vrt-
ca na Volarjih. Skupaj smo ustvarili 
prireditev, na kateri smo peli, plesali, 
recitirali ter se prepustili igri.

Po kulturnem programu so potekale 
tri delavnice. Na osrednji je večina 
obiskovalcev izdelovala broške ter s 
tem prikazala medsebojno poveza-
nost, kar je bilo tudi poslanstvo raz-
stave. Hkrati je potekala tudi posta-
vitev razstave otroških likovnih del, ki 
visijo na oknih naše šole. Postavitev 
razstave smo tokrat prepustili otro-
kom in njihovemu videnju. Na tretji 
delavnici je ustvarjal po en predstav-
nik iz vsakega oddelka, ki je sodelo-
val na prireditvi. S pomočjo spretnih 
prstkov otrok in ob strokovnem vod-
stvu akademske slikarke Jane Do-
lenc je nastala skupinska slika, ki 
nas bo spominjala na ta čudovit do-
godek.
Polonca Torkar, učiteljica, PŠ Kamno

RAZSTAVA IN PRIREDITEV IGRAJ SE Z MANO, ki je maja potekala na Kamnem, je povezala 
tako otroke kot tudi učitelje in vzgojitelje ter ostale obiskovalce. Foto: Maša Rot

SKUPAJ SMO PELI, PLESALI 
IN SE IGRALI
Kamno – Mednarodno festivalsko 
leto Igraj se z mano, ki je potekalo 
pod okriljem Centra Janeza Levca in 
Društva za kulturo inkluzije, s svojimi 
dejavnostmi spodbuja otroke, mla-
dostnike, otroke s posebnimi potre-
bami in ostale predstavnike vseh ge-
neracij, da z medsebojnim druže-
njem in skupnim ustvarjanjem rušijo 
meje med drugačnimi. V okviru tega 
je potekal tudi mednarodni likovni 
natečaj, na katerem so sodelovali 
učenci Osnovne šole (OŠ) Franceta 
Bevka Tolmin, Podružnične šole 
(PŠ) Kamno in Podružnične šole za 
izobraževanje in usposabljanje otrok 
s posebnimi potrebami (PŠIUOPP) 
Tolmin.

Na tokratni likovni natečaj je prispe-
lo več kot 5.000 likovnih del. V za-
četku leta smo se udeležili osrednje-
ga dogodka v Cankarjevem domu v 

Ljubljani, kjer so bila predstavljena 
izbrana dela, med njimi tudi naša. 
Razstava, ki odraža otroško domišlji-
jo, otroški svet ustvarjanja ter spon-
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V drugi polovici 17. stoletja so glavne modne smernice narekovali Francozi oziroma njihov ekscentri~ni 
kralj Ludvik XIV. Lepoti~enje in razko{no obla~enje namre~ nekdaj ni bila zgolj `enska domena, ampak 
privilegij in celo obveza vseh pripadnikov vi{jih slojev. Z olep{evanjem so namre~ ~lani evropskih elit opo-
zarjali na svoj dru`beni status in dokazovali, da so visoko civilizirani ter niso prostaki kot njihovi 
podlo`niki. Standardi elegance so bili za oba spola pribli`no enaki: izumetni~ene pri~eske ali lasulje, na-
pudrani obrazi, na{minkane ustnice, {tevilni modni dodatki in visoke pete.

Obla~ilni videz prebivalstva v ~asu punta

SLOVENSKO 
PLEMSTVO IN 
ME[^ANSTVO

Slovensko plemstvo in me-
ščanstvo je seveda želelo 
modnim smernicam, ki so 
prihajale z evropskih dvorov, 
kolikor je bilo mogoče, sledi-
ti. Okraski, nakit in oblačilni 
materiali pri večini niso bili 
tako bogati, v kroju pa so se 
lahko najbolj svečana oblači-
la nižjega plemstva ter me-
ščanstva kosala s tistimi, ki 
so jih nosili na dvoru. Drago 
blago so meščani in plemiči 
večinoma dobivali iz Italije 
ter drugih evropskih dežel, 
kakovostne, vendar kljub te-
mu cenejše in manj cenjene 
tkanine (platno, svila, sukno) 
pa so tkali tudi domači tkal-
ci. Ti so velik del svojih iz-
delkov tudi izvažali. Močan 
razcvet je v tem času dožive-
lo tudi čipkarstvo, saj je bila 
fina bela čipka osnovni okras 
večine boljših moških in žen-
skih oblačil. Drugi pomemb-
ni del oblačilnega videza te-
danjega časa pa je bil nakit. 
Daleč največ je bilo prstanov, 
sledili so uhani, ogrlice, za-
pestnice, lasne sponke in 
sklepanci. Večina nakita je 
bila izdelana iz zlata in okra-
šena z diamanti, rubini, sma-
ragdi, safirji, opali, topazi, 
biseri, koralami ter drugimi 
dragimi in poldragimi ka-
mni.

^isti ali umazani?
Premožnejši sloji prebival-

stva so oblačenju in oblači-
lom namenjali veliko časa ter 
denarja, s telesno higieno pa 

veljalo za perilo in druge be-
le dele oblačil, saj se čistoča 
posameznika ni merila po 
čistoči telesa, temveč po či-
stoči oblačil, ki so se telesa 
neposredno dotikala. Srajce, 
bluze in druga spodnja obla-
čila so bila zato večinoma 
platnena, saj jih je bilo le 
tako moč dovolj pogosto pra-
ti, medtem ko vrhnjih ter 
temnejših kosov oblačil obi-
čajno niso prali. »Biti čist« 
torej ni bilo enačeno z »biti 
umit«. Glede na tedanje higi-
enske norme je bil čist le ti-
sti, ki si je lahko privoščil 

se niso pretirano ukvarjali. 
Dnevno so si umivali le roke 
in obraz, temeljitejše kopanje 
ter umivanje celega telesa pa 
je prišlo na vrsto le redko. V 
17. in začetku 18. stoletja je 
namreč veljalo splošno pre-
pričanje, da je pretirano umi-
vanje škodljivo ter lahko celo 
smrtno nevarno. Skrb za či-
stočo telesa je bila zato ome-
jena predvsem na tako ime-
novano suho umivanje, to je 
odstranjevanje umazanije in 
odmrle kože z drgnjenjem 
grobe krpe. Neprijetne tele-
sne vonjave pa so tako dame 

kot gospodje zakrivali z upo-
rabo močnih parfumov in 
drugih dišav. Revnejše slo-
venske plemkinje in meščan-
ke, ki si dragih dišav niso 
mogle privoščiti, so pod 
oblačila nameščale manjše 
dišavne vrečke iz blaga, v 
katerih so bile različne diše-
če zeli, cvetni listi in drugo. 
Z dišavami, ki so jih polaga-
li v posebne posode dišavni-
ce, so dišavili tudi bivalne 
prostore.

Kljub umazanim telesom 
so morala biti oblačila čista 
in urejena. To je še posebej 

čisto belo spodnje oblačilo. 
Zato to seveda ni smelo biti 
povsem skrito, ampak je na 
prsih in rokavih bahavo sililo 
izpod vrhnje obleke ter jasno 
sporočalo, kakšnih manir in 
stanu je oseba, ki ga nosi. 

Raz{irjena moda 
no{enja lasulj

Sestavni del modnega vi-
deza sta bila tudi pričeska in 
naličen obraz. S francoskega 
dvora se je v drugi polovici 
17. stoletja razširila moda 
nošenja lasulj, ki so morale 
biti pri moških čim bolj bo-

GORIŠKI GROF ANTON RABATTA, dejaven v kulturnem in političnem življe-
nju goriškega plemstva, portretiran z lasuljo »allonge« ter oblečen v udobno 
domačo haljo. Slika, nastala v prvih desetletjih 18. stoletja, je delo odlične-
ga portretista Vittoreja Ghislandija. Sliko hrani: Fundacija Coronini Cron-
berg, Gorica

STRASSOLDICA – Pomemben vir za proučevanje oblačilnega videza pre-
teklih obdobij so portreti članov premožnejših družin, ki so bili sestavni del 
notranje opreme razkošnih dvorcev in palač. Portret Terezije grofice Stras-
soldo, poročene grofice Porcija, je del obsežne zbirke družine Strassoldo, 
v kateri je še 36 enakih upodobitev ostalih članov družine. Vir: F. Šerbelj 
(Baročno slikarstvo na Goriškem, 2002)
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PRAVILA OBLA^ENJA
Odklanjamo in obsojamo razvado, ki se je držijo ženske v oblačenju s tem, 
da si ne pokrivajo prsi ter izjavljamo, da je ta običaj hudičeva iznajdba, na-
sprotna zdravim šegam in ženski sramežljivosti, Bogu mrzka. Zato odrejamo 
pod grožnjo Božje kazni in v moči svete pokorščine, naj tako poročene kot 
neporočene, doma in zdoma s krojem nove obleke tako zakrivajo svoje prsi, 
da se ne bodo videle. Oblačilo, ki se ljudsko imenuje modrc, naj bo širše 
oblikovano, da bo lahko zakrilo vse prsi, ali pa izdelano po kroju, ki je bil 
prikazan in ga v ostalem odobravamo. Zatorej tebi, kaplanom, spovednikom 
nalagamo in naročamo, naj navajajo k izpolnjevanju ukazov vse, ki se na 
kakršenkoli način upirajo. Upornim naj ne podelijo odveze od grehov, poslu-
šnim pa podeljujemo svoj pastirski blagoslov.
Zapisano leta 1762 ob vizitaciji nadškofa Attemsa na Ponikvah.
Vir: Kralj, F. Zbornik Šentviške planote: Ustanovitev kaplanije na Ponikvah. 1998.

gate in nakodrane, pri ženskah pa 
čim višje ter bogato okrašene z naki-
tom, trakovi, cvetjem in drugimi de-
korativnimi dodatki. Pomembna mo-
dna zapoved je bila tudi beljenje las, 
za kar so uporabljali kalijev lug in 
jedko sodo ali pa obrazni puder. To 
so uporabljali predvsem tisti, ki si 
nakupa lasulje niso mogli privoščiti. 
Prav vsi, od najrevnejšega kmeta do 
najpomembnejšega vladarja, pa so se 
spopadali s tedaj povsem vsakdanjo 
težavo – z ušmi. Te so se zaradi zelo 
redkega umivanja las veselo razmno-
ževale in bile človekov stalni spre-
mljevalec. Dame in gospodje, ki so 
nosili bogate lasulje, so si omislili 
celo posebne palčke, s katerimi so se 
v družbi diskretno praskali ter posku-
šali omiliti nevzdržno srbenje.

Nezdravo lepoti~enje
Beli pa niso bili le lasje, ampak 

tudi obraz. Bled videz je bil znak 
plemenitosti in bogastva, dosegli pa 
so ga z zastiranjem obraza pred son-
cem, pudranjem ter celo puščanjem 
krvi. Vsekakor je bila najbolj nezdra-
va uporaba pudra, saj je bil ta izde-
lan iz mešanice snovi, v kateri je 
prevladoval strupen svinčev oksid, ki 
je povzročal kožne razjede in ob pre-
tirani uporabi celo smrt. Strupeno 
sestavo so imela tudi senčila za oči 
in rdečila za lica ter ustnice. 

OBLA^ILNI VIDEZ 
KME^KEGA ^LOVEKA

Revnejšega kmečkega prebivalstva 
škodljivi vplivi ličenja niso skrbeli. 

MOŠKI IN ŽENSKA V ZNAČILNI NOŠI na freski, ki je bila odkrita na današnji Zeleni hiši v Koba-
ridu. Foto: arhiv ZVKDS OE Nova Gorica

Glavni element njihovega zunanjega 
videza je bila obleka, ki je postajala 
očiten kazalnik vedno večje razsloje-
nosti kmečkega prebivalstva. Najrev-
nejši so v kroju in materialih poskuša-
li slediti premožnejšim kmetom, tem 
pa so bili za vzor meščani ter plemiči. 
Prvi so skozi celo odraslo življenje no-
sili le oblačila, ki so jih iz grobih do-
ma izdelanih tkanin sešili sami, dru-
gi so ponosno razkazovali oblačila iz 
kupljenega blaga, ki so bila okrašena 
z uvoženimi modnimi dodatki, kakr-
šne so ponujali mestni trgovci. 

Vpliv Gorenjcev in Italijanov
Najpogostejši oblačilni materiali 

kmečkega prebivalstva so bili razno-
vrstno sukno in platno, mezlan, 
usnje ter polst, redkejši pa svila in 
polsvila, žamet, čipka ter različne 
bombažne tkanine, ki jih na sloven-
skem podeželju sledimo šele od 18. 
stoletja dalje. Oblačila podložnikov, 
ki so v času tolminskega punta žive-
li v tolminskem gospostvu, pa niso 
bila povsem enaka. Na Cerkljanskem 
in v višje ležečih vaseh se je kazal 
vpliv gorenjskega oblačilnega videza, 
v krajih ob Soči pa je bilo čutiti moč-
nejši vpliv italijanske mode, ki se je 
širila predvsem iz bližnjih mest – Tr-
sta, Gorice in Čedada. 

»Obla~ilni« zakon
O tem, kako pomemben je bil 

oblačilni videz v novem veku, priča 
tudi poseben »oblačilni« zakon, ki ga 
je vlada izdala leta 1671 in v katerem 
je določila pravila oblačenja za osem 

takratnih stanov. Napisala ga je pred-
vsem zato, da bi omejila in zmanjša-
la naraščajoče izdatke za oblačila ter 

da se nižji stanovi v obleki ne bi pre-
več približali višjim. 
Karla Kofol, etnologinja, Tolminski muzej

Utrinki

PRVA GRAPARSKA TR@NICA 
USPELA
Podbrdo – Iniciativa za trajnostni ra-
zvoj Baške grape je v soboto, 24. 
maja, izvedla prvo prostovoljno de-
javnost po zaključenem projektu 
Promocijsko oko Baške grape. V 
Podbrdu je postavila Graparsko tr-

žnico pod geslom Menjamo, zbira-
mo, ponucamo do konca. Za pogla-
vitni namen tržnice si je iniciativa iz-
brala spodbujanje ekološke zavesti 
in druženje krajanov.

In res je bilo celo dopoldne zelo ži-
vahno. Več kot sedemdeset obisko-
valcev, nekateri so prišli celo iz Lju-

bljane, je prinašalo oblačila, hrano 
in sanitetni material za socialno ogro-
žene Graparje in prizadete v popla-
vah na Balkanu. Zbirali pa so tudi 
hrano za zavetišča za živali. Pri me-
njavi so bila najbolj aktualna semena 
in sadike, ponudnice pa niso skopa-
rile niti z izmenjavo nasvetov ter znanj 
o zdravljenju z zelišči, ki rastejo oko-
li nas in jih lahko naberemo sami.

Glede na pozitiven odmev si bo ini-
ciativa prizadevala, da bi Graparska 
tržnica postala trajna spremljevalka 
Graparjev.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

GRADIJO NA TEMELJIH 
DEDI[^INE
Podbrdo – Društvo Baška dediščina 
z zagnanim zajemanjem v tolmun 
dediščine nenehno išče sledi prete-
klosti in jih umešča v sedanji čas. V 

začetku aprila je društvo gostilo Tri-
glavski narodni park (TNP), ki je s 
svojo razvejano promocijsko dejav-
nostjo v Baško grapo pljusknil že 
drugo leto zapored. Iz zakladnice 
Alpske filmoteke, kamor že 20 let 
nalaga kratke filme z etnološko dedi-
ščino TNP, je 4. aprila v Podbrdu za-
vrtel film Steber. 

Poleg tega smo v društvu zelo pono-
sni, da je cvetnonedeljski šop zele-
nja, ki mu pravijo pusl, pri Ministr-
stvu za kulturo vpisan v register žive 
kulturne dediščine. Letošnjo že 
osmo delavnico izdelave puslov je s 
filmsko kamero posnel Slovenski 
etnografski muzej, ki je na predlog 
društva vpis tudi predlagal. Pomem-
bno dodano vrednost k ohranjanju 
običaja je dalo povabilo v Budnarje-
vo hišo v Zgornje Palovče k sodelo-
vanju na 2. festivalu cvetnonedelj-
skih butar. Za to priložnost je član 

PRVA GRAPARSKA TRŽNICA, katere namen je bil spodbujanje ekološke zavesti in druženje 
krajanov, je bila zelo uspešna. Foto: Lea Kemperle
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društva Ernest Kemperle poleg pu-
sla izdelal še kaštron – butarico iz 
Hudajužne.

Drugo majsko nedeljo je društvo v 
sodelovanju s krajani povabilo na 
Robarjev grič na Petrovo Brdo k 
spominski maši za domačina, du-
hovnika, rodoljuba in vnetega pla-
ninca Janeza Volfa. Med maševa-
njem podbrškega župnika Danila 
Kobala so peli cerkveni pevci iz 
Podbrda in Stržišča, njihove glasove 
pa so prepletali mehki zvoki citer v 
izvedbi Dejana Praprotnika. V dru-
štvu si prizadevajo, da bi druženje 

preraslo v srečanje sosednjih župnij.

Sicer pa člani svoje prostovoljno de-
lo tudi letos namenjajo varovanju, 
vzdrževanju in obnovi tehniške dedi-
ščine. Društvo je tako letošnje leto 
posvetilo praznovanju 100-letnice 
začetka gradnje Vetrovalne naprave 
predora Bukovo. To bo hkrati tudi vse-
bina osrednje društvene prireditve 
Odmevi dediščine, ki bo s krajšimi 
dogodki na različnih lokacijah pote-
kala skozi vse leto. Največji bo 15. 
junija ob Rovtarskem potoku pri Pran-
garjevem mlinu in Jakovi kovačiji. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

SLOVESNO PRAZNOVANJE 
SVETEGA FLORIJANA
Obloke – Sončno popoldne je na 
prvo majsko nedeljo na praznovanje 
svetega Florijana v Obloke privabilo 
veliko obiskovalcev. Prišli so tudi 
številni gasilci prostovoljnih gasilskih 
društev (PGD) iz Baške grape, Ga-
silske zveze Tolmin, Nove Gorice in 
sosednjih gorenjskih prostovoljnih 
društev. Sveto mašo je za vse pokoj-
ne gasilce daroval domači župnik 
Danilo Kobal, ki je zavetniku tudi 
priporočil vse gasilce, ki se požrtvo-
valno odzovejo klicu na pomoč z na-

menom, da rešujejo življenja in imetje.

Z ljudskimi pesmimi je v cerkvi nasto-
pila skupina ljudskih pevk Korenine 
iz Kulturnega društva podeželskih 
žena Gornjega Posočja. Pod vod-
stvom Majde Luznik so v treh letih 
delovanja nanizale že več kot tride-
set nastopov, imele dva samostojna 
koncerta in izdale zgoščenko. Ime 
Korenine je povezano z izvorom 
ljudske pesmi, ki se je skozi rodove 
ukoreninila med ljudmi in se ohranila 
do danes. Pesmi, ki jih prepevajo, 
so povečini iz bogate zbirke etno-
muzikologinje dr. Zmage Kumer.

SKUPINA LJUDSKIH PEVK KORENINE je v Oblokah kulturno obogatila praznovanje svetega 
Florijana. Foto: U. M.

SPOMINSKA MAŠA ZA DOMAČINA, DUHOVNIKA, RODOLJUBA IN VNETEGA PLANINCA 
JANEZA VOLFA – V društvu Baška dediščina si prizadevajo, da bi druženje ob tem dogodku 
preraslo v srečanje sosednjih župnij. Foto: Cveto Zgaga

100 LET ZOFKE TRPIN
Podbrdo – Prvo nedeljo v maju smo 
se zbrali v jedilnici Doma upokojen-
cev Podbrdo, da proslavimo stoti 
rojstni dan stanovalke Zofke Trpin, 
sicer domačinke iz Trtnika, ki v na-
šem domu biva deveto leto. Prazno-
vala je v krogu svojih najbližjih – treh 
otrok, sedmih vnukov, 12 pravnukov 
in drugih sorodnikov.

Na začetku praznovanja so v kraj-
šem programu nastopili pevci dom-
skega pevskega zbora, ki so svoji 

sostanovalki s pesmijo voščili vse 
najboljše. Prababici so na harmoni-
ko, trobento in violino zaigrali prav-
nuki. Hči Anica je mami napisala 
ganljivo pesem, prisrčno je bilo tudi 
voščilo direktorice doma in predse-
dnika krajevne skupnosti. V veselem 
vzdušju smo nadaljevali s praznova-
njem in na koncu razrezali torto. Sla-
vljenka je bila vesela, da so prišli vsi 
njeni in kar ni mogla verjeti, da ima 
res že polnih 100 let.
Sonja Kavčič, 
Dom upokojencev Podbrdo

LJUDSKE PEVKE Z DRUGIM 
SAMOSTOJNIM KONCERTOM
Tolmin – Skupina ljudskih pevk Ko-
renine beleži tretjo obletnico delova-
nja. Deluje pri kulturnem društvu po-
deželskih žena gornjega Posočja, 
mentorica in vodja skupine pa je 
Majda Luznik.

Zadnjo soboto v aprilu so pevke or-
ganizirale drugi samostojni koncert 
in uspele napolniti dvorano tolmin-
skega kinogledališča. Z ljudsko pe-
smijo so potovale po Sloveniji in za-

mejstvu. Med glasbenimi točkami ni 
manjkalo zabavnih skečev, ki so do 
srca nasmejali poslušalce. Predsta-
vile so se v novih folklornih kostu-
mih, značilnih za tolminske kraje v 
začetku prejšnjega stoletja.
Občinstvo je njihov trud bogato na-
gradilo z aplavzom in pohvalami. V 
avli dvorane je sledilo veselo druže-
nje s pogostitvijo za vse prisotne, ki 
so ga pripravile članice Društva po-
deželskih žena gornjega Posočja in 
Ekološka turistična kmetija pri Lovrču.
B. H.

Utrinki

ZOFKA TRPIN je v krogu svojih najbližjih začetek maja praznovala 100-ti rojstni dan. Foto: arhiv 
Doma upokojencev Podbrdo

LJUDSKE PEVKE SKUPINE KORENINE niso brez razloga tako nasmejane in pomladno razpo-
ložene. Konec aprila so ob tretji obletnici delovanja pripravile drugi samostojni koncert in napol-
nile dvorano tolminskega kinogledališča. Foto: Foto Červ
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O^I – PODOBNE MOJIM
Tolmin – V Knjižnici Cirila Kosmača 
se nas je sredi maja, dvakrat dotaknil 
Sarin in Kristinin pogled. Prvi pogled 
se je razgalil dijakom Gimnazije Tol-
min, ko se je sredi dopoldanskega 
sončnega atrija izoblikoval čas za iz-
brane misli, besede, ki zvenijo, izku-
šnje, ki presenečajo in vlivajo voljo 
do stopanja v pristen odnos s samim 
seboj ter drugimi. Drugi pogled je is-
kal bližino širše javnosti zvečer, ko se 
je galerija knjižnice ovila v kraljevski 
zvok dveh harf in ustvarila svečanost 
za drugo predstavitev pesniške zbirke 
Sare Doljak Oči – podobne mojim. 
Zbirko dopolnjujejo ilustracije Kristi-
ne Gruden. Pesmi so interpretirali di-
jaki Gimnazije Tolmin: Ema Krava-
nja, Iza Furlan in Luka Sinček. Po-
govor s pesnico in ilustratorko, obe 
maturantki 2013 Gimnazije Tolmin, je 
vodil dijak Martin Jerončič. 

PESNIŠKA ZBIRKA OČI – PODOBNE MO-
JIM, je nastala pod peresom Sare Doljak (na 
fotografiji druga z desne), dopolnile pa so jo 
ilustracije Kristine Gruden (na fotografiji dru-
ga z leve). Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

Sledil je slovesni prevzem in blago-
slov novega gasilskega vozila PGD 
Podbrdo, ki bo namenjeno gašenju 
požarov v gozdu ter bo velika prido-
bitev za območje krajevnih skupno-
sti Podbrdo, Stržišče in Hudajužna-
Obloke. Župan Občine Tolmin Uroš 
Brežan je ključe vozila slovesno iz-
ročil poveljniku PGD Podbrdo Branku 
Trojerju, Vocal Bača pa je ob njem 
zapel. Da bi varno služilo svojemu 
namenu, je župnik gasilsko vozilo še 
blagoslovil. Predsednik PGD Podbrdo 
se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, 
ki so zaslužni za to pomembno pri-
dobitev. Gasilke in gospodinje so 
poskrbele za pogostitev, druženje 
pa se je nadaljevalo v Hudajužni.
M. M., članica TD Hudajužna-Obloke

BRECHT V IZVEDBI 
GLEDALI[KE SKUPINE 
ZVONKO GIMNAZIJE TOLMIN
Tolmin – Gledališče je dar za njego-
ve ustvarjalce in gledalce. Na Gim-
naziji Tolmin smo ponosni, da gleda-
liške darove razvijamo in delimo že 
vse od njenega začetka.

Gledališka skupina Zvonko je nasta-
la na Gimnaziji Tolmin pred 21 leti in 
v tem času uprizorila raznolike dram-
ske zvrsti. V tem šolskem letu je pod 
strokovnim vodstvom režiserja Mar-
jana Bevka posegla po dramskem 

besedilu Opera za tri groše nemške-
ga dramatika Bertolta Brechta. 
Bevk je besedilo prilagodil srednje-
šolskim igralcem, a pri tem ohranil 
značilnosti Brechtovega ustvarjanja. 
Igralci so igro dopolnili s songi; nji-
hova mentorica Marjeta Rutar je 
poskrbela za spremljavo na klavirju.

Igralci (Lara Batistuta, Gašper 
Fon, Domen Fortunat, Julija Her-
man, Lucija Jan, Michel Jeriha, 
Elvis Jerkič, Nika Kaplja, Aysha 
Kovač, Ema Kravanja, Luka Sin-
ček in Luka Uršič) so na odru oživili 
različne tipe ljudi in odnose med nji-

mi. Prikazali so razgibano dogaja-
nje, ki je peljalo do velikega finala, v 
katerem je izražena najmočnejša kri-
tika družbe – moč denarja in po-
manjkanje pravih vrednot.

Gimnazijski igralci so svoje darove 
delili Gimnaziji Tolmin na predpremi-
eri, javnosti pa na premieri; obe 
uprizoritvi sta bili 16. maja. Do kon-
ca maja so se predstavili še nekate-
rim osnovnošolcem Zgornjega Po-
sočja. S predstavami pa bodo nada-
ljevali septembra.
Milica Rutar, mentorica Gledališke sku-
pine Zvonko, Gimnazija Tolmin

Pesniška zbirka desetih pesmi in šti-
rih ilustracij ima papirnato in elektron-
sko obliko (DVD). Papirnata ima veli-
kost zgoščenke in v ovitku z DVD tvo-
ri celoto. DVD vsebuje e-pesniško 
zbirko, zvočno interpretacijo pesmi in 
projekcijo pesmi ob glasbeni spre-
mljavi dueta harfistk Vite Kovačič ter 
Maše Mozetič (mentorica Marina 
Rajković) ali violončelistke Urše 
Štrancar (mentorica Sanja Repše). 
Na začetku zbirke se je v vezani be-
sedi predstavila pesnica sama. Med 
bralce, poslušalce in gledalce pa sta 
zbirko pospremila profesorja Lucijan 
Lavrenčič in Marta Rutar, medtem 
ko sta tehnično izvedbo prevzela pro-
fesorica Lučka Uršič in strokovni so-
delavec Mitja Jan. Pripravo in stro-
ške izida je pokrila Gimnazija Tolmin.

Pod okriljem mladinskega literarnega 
festivala Bralnice pod slamnikom ... 
ob Soči na temo slepote in slabovi-
dnosti in v sklopu 50-letnice Gimnazi-
je Tolmin smo tako odprli prostor mla-
dim umetnikom Gimnazije Tolmin. 
»Lepo je imeti nekoga, ki verjame 
vate in te tako prek inspiracije dvi-
gne do realizacije. Veselje v srcu je 
nepopisno, um pa dobiva nov za-
gon,« je povedala Sara.
Marta Rutar, profesorica, Gimnazija Tolmin

GLEDALIŠKA SKUPINA ZVONKO se je v letošnjem letu predstavila z dramo Bertolda Brechta 
Opera za tri groše. Foto: Klemen Mišič
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NAJAVA JAVNIH 
RAZPISOV – 

OB^INA BOVEC

NAJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA 
SPODBUJANJE KMETIJSTVA

Javne razpise za spodbujanje kmetij-
stva za leto 2014 bo Občina Bovec 
po Pravilniku o finančnih intervenci-
jah za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Občini Bovec po Ured-
bi za skupinske izjeme (Uradni list 
RS, št. 52/2007) objavila predvidoma 
v zadnjem tednu junija. Sofinancerska 
sredstva bodo razpisana za ukrepe:
1: naložbe v kmetijska gospodarstva,
2: varstvo tradicionalne krajine in 
stavb ter
3: zagotavljanje tehnične podpore v 
kmetijskem sektorju.

Celotno besedilo razpisov in razpisna 
dokumentacija bosta na voljo na ob-
činski spletni strani www.obcina.
bovec.si.

Javni razpisi in pozivi

NAJAVA JAVNIH RAZPISOV IN 
JAVNIH POZIVOV ZA 
SPODBUJANJE MALEGA 
GOSPODARSTVA IN TURIZMA

Javna razpisa ter javne pozive za 
spodbujanje malega gospodarstva in 
turizma za leto 2014 bo Občina Bo-
vec po Pravilniku o finančnih inter-
vencijah za ohranjanje in razvoj 
malega gospodarstva in turizma ter 
vzpodbujanje projektov inovacij v 
občini Bovec, vključno s spremem-
bami in dopolnitvami (PMGTOB-1, 
Uradni list RS, št. 48/2009 in nasle-
dnji), objavila predvidoma v zadnjem 
tednu junija. Sofinancerska sredstva 
bodo razpisana za ukrepe:
2.1: nakup, urejanje in opremljanje 
zemljišč za poslovne namene, vključ-
no s pridobivanjem projektne doku-
mentacije za gradnjo poslovnih pro-
storov,
2.2: nakup, graditev, adaptacija po-
slovnih prostorov,
2.3: nakup opreme – osnovnih sred-
stev,
2.4: stroški nematerialnih investicij,
2.5: svetovalne storitve, nujno potreb-
ne za izvedbo zgoraj navedenih inve-
sticij,
2.8: sofinanciranje novih zaposlitev,
2.10: sofinanciranje strokovnega izo-

braževanja in usposabljanja,
2.12: sofinanciranje nastopov na sej-
mih in promocijskih prireditvah,
2.14: sofinanciranje izdelave promo-
cijskih gradiv in internetnih strani,
3.2: izgradnja/izdelava in trženje tu-
ristične infrastrukture/programov ter 
s turizmom povezane proizvodnje in 
obrti.

Celotno besedilo razpisov in razpisna 
dokumentacija bosta na voljo na ob-
činski spletni strani www.obcina.
bovec.si.

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
TURISTIČNIH DRUŠTEV

Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov turističnih društev za leto 2014 
bo Občina Bovec po Pravilniku o 
finančnih intervencijah za ohranja-
nje in razvoj malega gospodarstva 
in turizma ter vzpodbujanje projek-
tov inovacij v občini Bovec, vključno 
s spremembami in dopolnitvami 
(PMGTOB-1, Uradni list RS, št. 
48/2009 in naslednji) – ukrep 3.3, 
objavila predvidoma v zadnjem te-
dnu junija. Celotno besedilo razpisa 
in razpisna dokumentacija bosta na 
voljo na občinski spletni strani www.
obcina.bovec.si. 
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Tolmin – Ob mednarodnem dnevu 
knjig za otroke smo v začetku aprila v 
tolminsko knjižnico povabili policiste 
Policijske postaje Tolmin in gledali-
ško skupino Lutke Zajec z lutkovno 
predstavo Ena ena tri. Obiskali so 
nas v okviru preventivnega projekta 
Policija za otroke, s pomočjo katere-
ga naj bi otroci policista spoznali kot 
osebo, na katero se lahko obrnejo v 
vsakem položaju. Namen spoznava-
nja policistov in otrok je vzpostavitev 
zaupanja, posredovanje sporočil o 
varnem ravnanju ter seznanjanje otrok 
z vlogo policije, ki je njihova zaščita. 

Policisti so se otrokom predstavili s 

svojimi vozili in pripomočki, ki jih upo-
rabljajo pri delu, nekatere pripomoč-
ke pa so otroci lahko tudi preizkusili. 

Zavzetemu ogledovanju in preizkušanju 
policijske opreme je sledila lutkovna 
predstava, v kateri se je skozi tri zgod-
bice predstavil medved policist, ki je
otroke seznanil s telefonsko številko 113.

Otroci so si številko, na kateri jih ve-
dno čaka prijazen policist ali policist-
ka, ki jim lahko pomaga, hitro zapo-
mnili. Spoznali so, da bo, tako kot je 
medved policist pomagal malim živa-
lim v nevarnosti, tudi njim v nevarnosti 
pomagala policija. 
Besedilo in foto: Martina Golob, Knji-
žnica Cirila Kosmača Tolmin

Utrinki

PRVI ULIČNI TANGO V TOLMINU – Plesalci so se razšli v želji, da bi dogodek postal tradiciona-
len in da se bodo morda nekoč zavrteli na prvem tango festivalu, ki bo sodil v sklop prireditev 
Soča Festivally.

OBRAZI PROSTORA IN ČASA so naslovili razstavo treh posoških likovnikov, Stanke Golob, 
Monike Lazar in Gregorja Mavra, ki je bila na ogled v Tolminskem muzeju. Foto: Karla Kofol

PRVI ULI^NI TANGO V 
TOLMINU 
Tolmin – Na Mestnem trgu se je na 
pobudo plesnega učitelja argentin-
skega tanga Alfreda Rutarja, po ro-
du Argentinca s slovenskimi koreni-
nami, ki že vrsto let živi na Tolmin-
skem, zadnjo nedeljo v maju odvil 
prvi Ulični tango v Tolminu. Udeležili 
so se ga ljubitelji tovrstnega plesa iz 
Tolmina in okolice, pa tudi iz Ajdo-
vščine, Idrije, Nove Gorice, Gradi-
ške ob Soči, Gorice in Vidma.

Plesni večer, ki je v središču Tolmina 
zaustavil kar nekaj mimoidočih, je 
med drugim ponudil tudi zanimiv 
plesni program v izvedbi Alfreda Ru-
tarja in njegove soplesalke Caroline 
Jador, učiteljice tanga iz Argentine. 
Zbranim sta predstavila dve glasbe-
no-izrazni različici argentinskega 
tanga (od tanga do milonge) in pro-
gram zaokrožila z argentinskima fol-
klornima plesoma – chacarero ter 
čutno argentinsko sambo. Vsekakor 
zanimiva izkušnja in priložnost za do-
mačine, ki so si lahko v domačem 
kraju ogledali plese, ki se običajno 
predstavljajo na plesnih festivalih 
oziroma ob posameznih priložnostih 

v večjih mestnih središčih.

S tem pa večera še zdaleč ni bilo 
konec, saj se je argentinska glasba 
vrtela pozno v noč, skupaj z njo pa 
tudi pari, ki so ta večer v ritmu ple-
snih korakov zapolnili trg v središču 
mesta. Tem se je pridružila tudi tu-
ristka iz Francije, ki se ji najbrž ni 
sanjalo, da bo ta nedeljski večer 
sredi Tolmina plesala argentinski 
tango.

Plesalci so se razšli v želji, da bi do-
godek postal tradicionalen in da se 
bodo morda nekega lepega dne za-
vrteli na prvem tango festivalu, ki bo 
sodil v sklop prireditev Soča Festi-
vally.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

OBRAZI PROSTORA IN ^ASA
Tolmin – V galeriji Tolminskega mu-
zeja je bila od sredine aprila do kon-
ca maja na ogled razstava treh po-
soških likovnikov, ki so se predstavili 
s svojimi diplomskimi deli. Slikarki 
Monika Lazar in Stanka Golob sta 
diplomirali na Šoli za risanje in slika-
nje v Ljubljani, vizualni umetnik Gre-
gor Maver pa na A.V.A. – Akademiji 

za vizualno umetnost v Ljubljani.

Monika Lazar se je predstavila z di-
plomskim ciklom portretov v mešani 
tehniki na podlagi čebeljega voska, 
ki je nastal ob teoretski raziskavi an-
tičnih fajumskih portretov (op. ured.: 
portreti na lesenih ploščah, ki so 
dobili ime po najpomembnejšem na-
hajališču Al Fayoum v Srednjem 
Egiptu; gre za najstarejše in najlep-
še ohranjene realistične upodobitve 
ljudi). Portretiranje ni zgolj fizio-
gnomsko posnemanje realnosti, 
temveč duhovno raziskovanje same-
ga sebe skozi portretirance, ki na-
stopajo kot nosilci različnih arheti-
pov. Očesni stik z upodobljenci 
vzpostavi stanje prisotnosti, ki nepo-
sredno nagovarja gledalca. Stanka 
Golob je v tehniki slikanja s peskom 
predstavila diplomske prostorske 
študije in najnovejša dela. V ciklu 
del s pomenljivim naslovom Dinami-
ka eksistence v arhitekturne geome-
trijske okvire postavi stilizirane člo-
veške figure in tako slikarsko pove-
že racionalni človeški um z metafizi-
ko človeške duše in občutljivo raz-
kriva razumevanje duha časa. Gre-
gor Maver pa se je predstavil s pro-

storsko postavitvijo, ki je poleg sli-
karstva in sodobne keramike njego-
vo osnovno področje izražanja. Pr-
venstveno obravnava dve osnovni 
področji; prvo zajema procese iden-
titete in identifikacije posameznika v 
družbi, drugo čas, ki prežema vse 
vidike družbenega življenja. Za svoje 
delo je prejel prestižno evropsko na-
grado, ki jo podeljuje muzej Essl, 
kjer domuje najpomembnejša zbirka 
sodobne umetnosti v Evropi.
Avtorji razstavljenih del

LJUBIM ZELENO, KER TUDI TI 
LJUBI[ ZELENO ...
Kne`a – Vokalna skupina Flance, ki 
jo sestavlja osem deklet, je 12. apri-
la pripravila drugi samostojni kon-
cert. Poslušalci so napolnili Dom 
Puntarjev na Kneži in se prepustili 
ubranim glasovom pevk ter žame-
tnemu glasu povezovalca Vida Dro-
leta, ki je občinstvo popeljal v svet 
svežine, zelenih verzov in pomladnih 
skladb. Flance so koncert začele z 
ljudskimi, večinoma zeleno obarva-
nimi skladbami. Nato so oder prepu-
stile Moškemu zboru Pobje iz Črne-
ga Vrha nad Idrijo. V tretjem, za-
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LJUBIM ZELENO. To je barva reke in miru in tišine in smreke. In Flanc … je odmevalo na drugem 
samostojnem koncertu Vokalne skupine Flance. Foto: Izidor Kavčič

dnjem delu koncerta so na oder po-
novno stopile Flance, tokrat s po-
pevkarsko obarvanim repertoarjem. 
Bučen aplavz so požele s skladbo 
Hallelujah Leonarda Cohena in 
skladbo Tears in Heaven Erica 
Claptona, ko jih je na klavirju spre-
mljal Matej Zgaga. Koncert so za-
ključile s pesmijo Dekle moje, pojdi 
z menoj, pri kateri jih je na kitaro 
spremljala Urška Velikonja, ena iz-
med Flanc.

Poslušalci so z dolgimi aplavzi in 
navdušenjem izzvali pevke, da so po 
uradnem delu zapele še nekaj pe-
smi. Dobro vzdušje s koncerta se je 
raztegnilo še dolgo v noč. Tako se 
je med Pobi in Flancami spletla do-
bra prijateljska vez in prav gotovo jih 
boste še videli skupaj, na odru ali 
pod njim.
Anja in Neža Kavčič

60 LET MO[KEGA PETJA V 
TREBU[I
Dolenja Trebu{a – Moški pevski 
zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša 
je v drugi polovici maja s slavno-
stnim koncertom v domačem kraju 

svečano obeležil dolgoletno nepre-
kinjeno delovanje. Zbor, ustanovljen 
leta 1954, ki deluje v okviru Prosve-
tnega društva Justin Kogoj Dolenja 
Trebuša, je vodilo več znanih pevo-
vodji, zadnja leta Tolminec Matej 
Kavčič. 

Zbor običajno nastopa na proslavah 
ob krajevnih in državnih praznikih ter 
drugih priložnostih, se udeležuje ob-
močne revije pevskih zborov in revi-
je Primorska poje. Udeleževali so se 
tudi pevskega tabora v Šentvidu pri 
Stični, posebej zadnja leta pa gojijo 
redne stike z Benečijo in v svoj re-
pertoar vključujejo množico sloven-
skih beneških pesmi, kar so pred-
stavili tudi na slavnostnem koncertu. 
Tuje jim ni niti sodelovanje z drugimi 
zbori in glasbeniki, zato so to izpo-
stavili ob 60-letnici, ko so ob 15 
pevcih trebuškega moškega zbora 
nastopili tudi Mešani pevski zbor Sv. 
Anton iz Kobarida, Godalna skupina 
Glasbene šole Tolmin in vsestranski 
glasbeni ustvarjalec Aleksander 
Ipavec. V vseh letih se je v zboru 
zamenjalo že okrog 80 pevcev, tre-
nutno dejavni pa se zavedajo, da bo 
za kakovostno nadaljevanje tradicije 

moškega petja v Trebuši v prihodnje 
nujno pridobiti mlajše glasove.
Špela Mrak

PRODAJNA RAZSTAVA SLIK 
IN UNIKATNO-KREATIVNIH 
IZDELKOV
Tolmin – Smo skupina ustvarjalcev, 
ki se je z veseljem odzvala povabilu 
k prodajni razstavi slik in unikatno-
kreativnih izdelkov, katere organiza-
tor je Zveza tolminskih mladinskih 
društev. Ustvarjalci prihajamo veči-
noma iz Severne Primorske. V pro-
storih Galerije SDK v Tolminu enkrat 
mesečno pripravimo prodajni teden 
svojih izdelkov. Vsak izmed nas s 

MOŠKI PEVSKI ZBOR JUSTIN KOGOJ je maja obeležil 60-letnico delovanja. Foto: Viktor Ka-
lan

svojo ustvarjalnostjo pripomore k 
pestrosti ponudbe. Vseh skupaj nas 
je že 38, prodajne razstave pa se jih 
vsakič udeleži vsaj polovica. Tako je 
ponudba od meseca do meseca ra-
znolika in se sproti prilagaja potre-
bam trga. Udeleženci prodajne raz-
stave se izobražujemo in izpopolnju-
jemo v tehnikah izdelovanja ročnih 
del ter tako pridobivamo nova zna-
nja, s katerimi kupcem ponujamo 
kakovostne izdelke. Na naši prodaj-
ni razstavi dobite idrijsko čipko, na-
kit v različnih izvedbah in tehnikah, 
kozmetiko, slike, pletenine ter izdel-
ke iz svile, lesa, recikliranega blaga, 
papirja ...
Zvonka Leban

PRODAJNA RAZSTAVA SLIK in unikatno-kreativnih izdelkov v galeriji SDK v Tolminu. Foto: Va-
nja Hvala

SO^Asnik, letnik XV, {t. 2, 2014



SO^Asnik, letnik XV, {t. 2, 2014

( 32 )

Utrinki

Utrinki

MATERINSKI DAN

PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO se je konec maja spomnilo načrtov za gradnjo prve planin-
ske koče na Črni prsti, ki sežejo stoletje nazaj in zaradi 1. svetovne vojne niso bili uresničeni. 
Foto: Ivan Čufer

EKOVRTEC TOLMIN NA 
ALTERMEDU
Celje – Ekovrtec Tolmin se je letos 
že desetič udeležil sejma Altermed. 
V okviru letošnje teme Zdrava in 
uravnotežena prehrana smo ekoko-
ordinatorji vrtca predstavljali izdelke 
otrok in primere dobre prakse. Izha-
jali smo iz Ekoakcijskega načrta, 
kjer smo določili naslednje tematske 
sklope: • Med kot hranilo in sladilo, 
• Herbarizirana zelišča našega vrta 
ter • Zdrav življenjski slog.

Obiskovalci so pohvalili sodelovanje 
otrok pri obdelavi zelenjavnega vrta 

v zunanji enoti Volarje in zeliščarske-
ga vrta ob centralni stavbi v Tolminu. 
Obenem so izrazili še navdušenje 
nad pestrostjo vrtčevskega jedilnika, 
v katerega sodi tudi lokalno pridela-
na hrana, in pohvalili možnosti vklju-
čevanja otrok v pripravo preprostih 
jedi ob pomoči vodje vrtčevske kuhi-
nje.

Hvaležni, da smo lahko predstavili 
življenje in skrb za zdravje v našem 
vrtcu, se že veselimo ponovne ude-
ležbe na sejmu prihodnje leto.
Tina Leban, koordinatorka Ekovrtca 
Tolmin

PLAVALNI TE^AJ ZA 
MOSTARSKE VRTI^KARJE
Bohinjska Bistrica – V okviru nad-
standardnega programa je bil tudi 
letos za najstarejše otroke vrtca orga-
niziran plavalni tečaj v Vodnem par-
ku Bohinj. Udeležili so se ga otroci 
iz centralnega vrtca Most na Soči in 
podružničnih vrtcev Dolenja Trebu-
ša, Podmelec ter Šentviška Gora. 
Zaradi velikega števila prijavljenih, 
so bili otroci razdeljeni v dve skupini 
– prva se je tečaja udeležila sredi 
aprila, druga mesec dni kasneje.

Za otroke je bila že vožnja z vlakom 

do Bohinjske Bistrice pravo dožive-
tje, zabavali pa so se tudi v vodnem 
parku. Razdeljeni v tri skupine so se 
v bazenu najprej igrali, čofotali in se 
med igro pripravili na plavanje. Sle-
dili so prvi zamahi z rokami in udarci 
z nogami, ki smo jih najprej izvajali 
na suhem, nato pa jih pridno vadili v 
vodi. Poleg učenja plavanja smo se 
tudi potapljali, skakali v vodo, se v 
vodi žogali in pri tem resnično uživa-
li. Ob koncu tečaja so otroci z na-
smehom in iskrico v očeh prejeli za-
služeno diplomo.
Sara Burgar, vzgojiteljica, 
Vrtec Most na Soči

EKOVRTEC TOLMIN se je že desetič udeležil sejma Altermed. Foto: arhiv VVZ Ilke Devetak 
Bignami Tolmin

MOSTARSKI VRTIČKARJI na plavalnem tečaju v Bohinjski Bistrici. Foto: arhiv Vrtca Most na 
Soči

LETOŠNJO PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU so na OŠ Simona Kosa Podbrdo posve-
tili otrokom, ki so se rodili v minulem letu, in njihovim staršem. Foto: Nina Kožar Mencinger

NA ^RNI PRSTI PRED STO LETI
Podbrdo – V petek, 23. maja, je 
Planinsko društvo Podbrdo v Planin-
skem domu na Petrovem Brdu orga-
niziralo spominski večer ob 100-le-
tnici ogleda in izmere parcele za 
gradnjo prve planinske koče na Črni 
prsti. Interes se je pojavil leta 1912 v 
tržaški podružnici S. P. D., kjer so 
že več let zbirali sredstva za kočo v 
‘pravih’ gorah. Cilj jim je nedvomno 
približala novozgrajena Bohinjska 
proga, ki jih je pripeljala prav do 
podnožja gorskega sveta. Želji je 
ugodilo Slovensko planinsko dru-
štvo, ki je parcelo na Črni prsti kupi-
lo že leta 1906.

Točno pred sto leti so se najvišji 
predstavniki Slovenskega planinske-
ga društva in tržaške podružnice S. 
P. D. zbrali v Podbrdu na skupni se-
ji. Naslednjega dne, 24. maja 1914, 
so se po še zaledeneli poti povzpeli 
na vrh gore, kamor je z bohinjske 
strani prišla še ena skupina iz Trsta. 
Vabilu se je odzval tudi zastopnik 
cesarsko-kraljevskega obrambnega 
poveljstva, generalštabni major Rei-
singer iz Gradca. Geometer je od-
meril parcelo in določili so lokacijo 
za kočo in kamnolom.

Vnemo zagnanih tržaških planincev 
je zatrla prva svetovna vojna. Po nje-
nem koncu so čez vrh Črne prsti za-

MATERINSKI DAN 
Podbrdo – Na mladih svet stoji. Tega 
se vsi dobro zavedamo in zato smo 
v Podbrdu veseli vsakega novorojenč-
ka, ki prijoka na svet. Leto 2013 je 
bilo pri nas in v okolici zelo »plodno«. 
Rodilo se je kar osem otrok – štiri 
deklice in štirje dečki. Letošnjo prire-
ditev ob materinskem dnevu smo na 
OŠ Simona Kosa Podbrdo prav zato 
posvetili njim in njihovim staršem.

Vabilu se je odzvalo vseh osem dru-
žin, česar smo bili zelo veseli. Učen-
ci osmega in devetega razreda so 
jih prijazno sprejeli, učenci ostalih 

razredov ter otroci iz vrtca pa so jim 
pripravili zanimiv program. 

Tako smo na prireditvi skupaj s kra-
jani, ki v velikem številu obiskujejo 
prireditve na naši OŠ, simbolično 
sprejeli malčke in njihovim staršem 
pokazali, da opravljajo pomembno 
delo. Kot je v svojem nagovoru po-
vedala tudi ravnateljica Polona Ken-
da, si vsi skupaj želimo, da bi tak 
sprejem postal tradicionalen in bi na 
prireditvi ob materinskem dnevu vsa-
ko leto lahko pozdravili čim več no-
vih Graparjev.
Vida Drole, učiteljica
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Opa`anja

M ogočna gora skriva ogromno 
sporočil in spominov. Gora, 

kjer narava v vsej svoji krutosti in 
blagohotnosti sprejema ter odvrača 
vsiljivega človeškega radovedneža. 
Moja prva izkušnja z njo sega v leto 
1965, ko sem na bovškem trgu stopil 
z avtobusa. Ob pogledu nanjo sem 
se zdrznil. Na ramena sem zavihtel 
prepoln nahrbtnik in 210 centimetrov 
dolge smuči. Nisem vedel, kaj me 
čaka. Druščina, ki se je odpravljala 
na prvomajski veleslalom, mi je vlila 
poguma. Od takrat do gore gojim 
posebno spoštovanje.

Koča Petra Skalarja nas je po 
osmih urah hoje sprejela z domačno-
stjo. Utrujeni smo srkali čaj, kot bi 
bil sam božji nektar. Veselo druženje 
je spremljala pesem. Ko me je pre-
magal spanec, sem klop zamenjal za 
žimnico na skupnem ležišču. Drugi 
jutro smo se povzpeli nad kočo na 
Kaninske pode, s smučmi steptali 
progo in se pripravljali na tekmo. 
Naslednjega dne smo se na tekmova-

Bomo na Kaninu obudili prvomajski veleslalom?

nju v vseh kategorijah pomerili člani 
smučarskih klubov iz Bovca, Livka, 
Idrije in Nove Gorice. Glavni cilj je 
bil osvojiti prehodni pokal tradicio-
nalnega prvomajskega veleslaloma. 
Bogatejši za nove izkušnje in po-
znanstva smo si v dolini obljubili, da 
se naslednji maj spet vidimo.

Veselje in močna želja, da bi po-
gosteje smučali na Kaninu, sta rodila 
potrebo po sodobnem smučišču z 
gondolami, teptalci in sedežnicami. 
Zasluga za uresničitev tega gre za-

gnancem z dr. Viktorjem Klanjščk-
om na čelu. Ob malem livškem smu-
čišču je bil Kanin pravi gigant, ki je 
obetal velik turistični razvoj in spre-
menitev v največje smučišče v tem 
delu Evrope. 40 let kasneje je nasto-
pila najhujša kriza, ki se je nakazo-
vala že od začetka. Zakaj?

Napaka je bila vztrajanje na obsto-
ječem modelu. Nikoli ne bo mogoče 
urediti toliko prog, da bi pokrile stro-
ške dolge dostopne žičnice – največje 
cokle. Dostop s cesto in izhodiščni 

center ob današnji C-postaji z vso po-
trebno infrastrukturo (sedežnice za 
začetnike, deskarski in otroški poli-
gon, kabinska sedežnica ali večsede-
žnica na Sedlo) je najbolj donosna in 
dolgoročna rešitev. Z ureditvijo proge 
še v Krnici bi bile možnosti v glavnem 
izčrpane. Cesta omogoča vodovod, 
umetno zasneževanje, hitrejši dostop 
reševalcev, enostavnejši in hitrejši 
umik ob slabem vremenu, lažjo dosta-
vo ter vzdrževanje in večjo gostinsko-
turistično ponudbo. Predvidevam, da 
bodo kritiki takoj dodali, da so ovire 
za izgradnjo ceste nerešljive. Ljudje, 
ki izvajajo prostorsko in okoljsko za-
konodajo, bodo morali ločiti zrno od 
plevela. Občina Bovec je edina, ki lah-
ko skupaj z državo in regijo dostopno 
cesto zgradi. Prepričan sem, da bi s 
tem investitorja za obnovo smučišča 
dobili bistveno lažje. Lepota zimskega 
Kanina, ki smo jo lahko nemo opazo-
vali z nevejske strani, nas je tudi letos 
opozorila, da ne smemo obupati.
Darjo Velušček, Poljubinj

BOMO OBUDILI PRVOMAJSKI VELESLALOM NA KANINU? Lepota zimskega Kanina, ki smo 
jo lahko nemo opazovali z nevejske strani, nas je tudi letos opozorila, da ne smemo obupati. 
Foto: arhiv avtorja

OB PISANJU V SLOVENSKEM PROSTORU EDINSTVENIH ŠEMPAVSKIH PIRHOV, ki so v 
sklopu vaškega praznika šempav vpisani v nacionalni Register žive kulturne dediščine, nas je 
tokrat zabaval The Napoli-Tango band. Triu so se kasneje pridružili tudi domači pevci, tako da so 
skupaj ustvarili prijetno praznično vzdušje. Foto: Denis Kogoj

Foto: arhiv NK Tolmin

črtali rapalsko mejo, na lokaciji, od-
merjeni za kočo, pa zgradili manjšo 
vojašnico.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PRAZNOVALI SMO PRAZNIK 
[EMPAV
Poljubinj – Letos smo praznik šem-
pav praznovali malo drugače kot po-
navadi. Dan prej, v soboto ( kot je 
bilo v času naših babic), smo člani-
ce Pisalk šempavskih pirhov v sode-
lovanju s Krajevno skupnostjo Polju-
binj - Prapetno pripravile delavnico 
pisanja šempavskih pirhov ob živi 
glasbi in čajanki. Na naše veliko za-
dovoljstvo se nam je letos pridružila 
skupina žensk iz Žabč, ki je s sabo 
prinesla obilo dobre volje in veselja. 
Poleg domačinov so se prireditve 
udeležili tudi obiskovalci iz drugih, 
bolj oddaljenih krajev.

Bolj ustvarjalni in pogumni so si ta 
dan sami spisali in porisali svoj šem-
pavski pirh, vsi ostali pa so lahko iz-
brali že narejene, na katerih je poleg 
značilnih pomenljivih verzov narisa-
no tudi pomladno cvetje.

Pirhi so naslednji dan krasili oltar pri 
maši v cerkvi sv. Marka nad Žabčami, 
nato pa so jih dobili vsi, ki so jih želeli 
odnesti domov za spomin na šempav. 
Seveda pa so šempavski pirhi s svo-
jimi zanimivimi pesmicami ter cvetica-

mi razveselili še marsikoga, ki je na 
šempavsko nedeljo obiskal Poljubinj.
Danica Krivec, vodja skupine Pisalk 
šempavskih pirhov

USPE[NA SEZONA SE BLI@A 
H KONCU
Tolmin – Šolsko leto se počasi bliža 
koncu, s tem pa tudi sezona trenin-
gov in tekem za naše mlade nogo-
metaše. Čas je torej ravno pravi za 
hiter pregled opravljenega dela.
V kategorijah U7, U9, U11, U13, 
U15 in U19 je v letošnji sezoni treni-
ralo kar 95 nadobudnih fantov in de-
klet, ki so ob tem nastopali na različ-
nih tekmovanjih. V Nogometnem 
klubu (NK) Tolmin smo ponosni 
predvsem na dejstvo, da igralci k 
nam prihajajo z različnih koncev Po-
sočja, letos pa so se jim pridružili tu-
di fantje s kanalsko-deskljanskega 
konca. Omenimo še, da v Kobaridu 
že vrsto let samostojno deluje kro-
žek U11, ki ga obiskuje 17 fantov. 
Vse kategorije bodo vadile do konca 
junija, nato pa sledijo zaslužene (a 
kratke) počitnice, saj se prvi treningi 
začnejo že sredi julija. Trenerji že 
opravljajo prve analize, v pripravi pa 
so tudi novi programi dela za nasle-
dnje sezone, tako da bo delo še na-
prej kakovostno in strokovno.
Peter Hočevar, NK Tolmin
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Utrinki

MOTO KLUB »SO^A« 
NADGRAJUJE VIZIJO 
DELOVANJA
Tolmin – Moto klub »Soča« je 10. 
maja letos medse že tradicionalno 
povabil ljubitelje jeklenih konjičkov 
na M. A. T. 2014 (motoavanturo). 
Več kot polovico jih je v Tolmin pri-
hrumelo iz drugih koncev Slovenije. 
Po uspešnem prvem delu moto de-
lavnice v aprilu, je omenjenega dne 
organiziral še drugega. Pod geslom 
Skupaj za večjo varnost so se udele-
ženci preizkusili v spretnostni vožnji 
na poligonu, Zavarovalnica Triglav je 
petim izmed udeležencev podarila 
tečaj varne vožnje na poligonu 
AMZS Vransko, Zdravstveni dom 
Tolmin pa je prikazal prvo pomoč 
poškodovancem z motornimi kolesi.

V program M. A. T. je Moto klub 
»Soča« letos prvič umestil tudi okro-
glo mizo, ki jo je na temo Moto turi-
zem v Posočju vodila članica Alen-
ka Zgaga. Namen takšnega posve-
ta je bil spodbujanje povezovanja 
deležnikov v občini Tolmin in razmi-
šljanje o nadgradnji motoinfrastruk-
ture ter pravne ureditve gibanja mo-
toristov v naravnem okolju. Tolminski 

župan Uroš Brežan je dal pobudo 
za navezavo stikov z motoklubom iz 
pobratenega Beljaka. Pobude, želje 
in morebitne rešitve pa pričakuje tu-
di s strani domačega motokluba. Lo-
kalna turistična organizacija Sotočje 
bo sodelovala pri ponatisu motovo-
diča na Gorenjskem, ki bo vseboval 
tudi označene panoramske motopo-
ti v Zgornjem Posočju. Boštjan Jaz-
bec, lastnik Gostišča Jazbec z Idr-
skega, pa je zbranim predstavil po-
trebo po 24-urnem motoservisu. 
Sodelovali so še Jože Režonja iz 
Sveta za preventivo v cestnem pro-
metu Tolmin, Jure Kenda iz Policij-
ske postaje Tolmin, Tadej Kovačič 
iz Moto kluba »Soča« in motokrosis-
ti.

Motoavantura je motoristom med 
panoramsko vožnjo skozi reševanje 
nalog odkrivala lepote Posočja, nje-
govo naravno in kulturno dediščino. 
Sodelovalo je tudi Avto Moto Dru-
štvo Tolmin s starodobnimi avtomo-
bili. Za obiskovalce pa je bila vabljiva 
tudi razstava Zgodovina motokrosa 
na Tolminskem od leta 1978 dalje, 
ki jo je postavil Tadej Kovačič.

Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

MEDNARODNI KARATE 
TURNIR POKAL TOLMIN 2014 
Tolmin – Tudi letos je Karate klub 
Goryu v sodelovanju s Slovensko 
zvezo tradicionalnega karateja, Za-
vodom KŠM Občine Tolmin in Obči-
no Tolmin organiziral karate tekmo, 
ki je postala poznana po dobri orga-
nizaciji ter množični udeležbi. 

Na letošnjem 5. mednarodnem ka-
rate turnirju Pokal Tolmin 2014 se je 
zbralo 291 tekmovalcev iz Bosne in 
Hercegovine, Češke, Hrvaške, Itali-
je in Slovenije. Med klubi so se naj-
bolj izkazali Čehi, ki so domov odne-
sli pokal za najboljši klub. Domači 
tekmovalci so se izkazali z dobrimi 
nastopi in Karate klubu Goryu pribo-
rili 7. mesto med 21 sodelujočimi 
klubi. Medalje so prejeli Nace Bole 
(2. mesto kata najmlajši), Kristijan 
Šavli (3. mesto kata najmlajši), Ke-
vin Pavlin (3. mesto kata malčki), 
Aleks Pavlin (3. mesto kata, 3. me-
sto karate boji mlajši dečki), Kenny 
Pliberšek (3. mesto karate boji mla-
dinci), Aljaž Markič (3. mesto kata 
kadeti), Cvetka Leban (2. mesto 
kata veteranke) in Ljubomira Gabr-
šček Lipužič (3. mesto kata vete-

ranke). Moštva Goryu so dosegla 3. 
mesto v katah ekipno med malčki 
(Kevin Pavlin, Nik Maglica, Santia-
go Leban), 2. mesto med mlajšimi 
dečki in deklicami (Neža Valentin-
čič, Janez Makorič, Aleks Pavlin), 
2. mesto med starejšimi dečki (Lu-
ka Cimprič, Matej Urbas, Domen 
Golja), 2. mesto med kadeti (Kevin 
Podreka, Andrej Valentinčič, 
Aljaž Markič) in zmago med kadeti 
v kategoriji en-bu (Andrej Valentinčič 
Aljaž Markič). 

Odlični rezultati, ki jih dosegajo tol-
minski karateisti na domačih in med-
narodnih tekmah, ter dober organi-
zacijski tim, ki pripravlja tekmovanja, 
so zagotovilo, da bo turnir Pokal Tol-
min tudi prihodnje leto.
Martina Kenda, Karate klub Goryu 

Utrinki

LETOŠNJEGA TRADICIONALNEGA TEKA IN POHODA NA TMINSKI GRAD se je udeležilo 80 
pohodnikov in 63 tekačev. Foto: arhiv AD Posočje Tolmin

V MOTO KLUBU »SOČA« razmišljajo o prijaznejšem mototurizmu v Posočju. Foto: Arhiv Moto 
kluba »Soča«

KARATE KLUB GORYU je v sodelovanju s Slovensko zvezo tradicionalnega karateja, Zavodom 
KŠM Občine Tolmin in Občino Tolmin organiziral karate tekmo. Domači tekmovalci so si z dobri-
mi nastopi priborili sedmo mesto med 21 sodelujočimi klubi. Foto: Izidor Markič

TEK IN POHOD NA TMINSKI 
GRAD
Tolmin – V nedeljo, 25. maja, je v 
Tolminu potekal 14. tradicionalni tek 
in pohod na tminski grad. Pohoda 
se je v lepem sončnem vremenu 
udeležilo 80 pohodnikov, tekmoval-
nega teka pa 63 tekačev – 45 mo-
ških in 18 žensk. 

Med moškimi je bil s časom 9 minut 
59 sekund absolutni zmagovalec 
domačin Rok Bratina, med dekleti 
pa je s časom 12 minut 38 sekund 

zmagala Saša Pisk iz Spodnje Idrije.
Matej Gaberšček, Atletsko društvo 
Posočje Tolmin

USPE[EN ZA^ETEK SEZONE 
KOLESARJEV KK SO^A 
KOBARID
Kobarid – Kolesarji Kolesarskega 
kluba (KK) Soča Kobarid so letošnjo 
sezono že tradicionalno začeli s šti-
ridnevnimi marčevskimi pripravami v 
Novem Gradu. Priprav se je udeleži-
lo deset tekmovalcev, ki so s pridom 

SPREMLJAJTE SOČASNIK 
TUDI NA FACEBOOKU!
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Datum Kraj Prireditev Informacije

Do septembra KOBARID, Ustanova Fundacija 
Poti miru v Posočju

Na krilih zgodovine 1915–1917, Avstro-ogrsko letalstvo na soški fronti Ustanova Fundacija Poti miru v 
Posočju: 05/38-90-166 (167)

13. 6. (13.00) MOST NA SOČI,  pod šotorom 19. srečanje gospodarstvenikov Primorske in odprtje slikarske kolonije 
2014

Jernej Vouk: 05/38-87-397, 
041-743-646

14. 6. BOHINJ Dan slovenskih planinskih doživetij PD Tolmin, Milena Brešan, 
Slavica Boljat: 041-743-356

14. in 15. 6. MOST NA SOČI 42. Noč na jezeru 2014 Jernej Vouk: 05/38-87-397, 
041-743-646

15. 6. ITALIJA-AVSTRIJA-SLOVENIJA Kolesarski maraton treh narodov Italija-Avstrija-Slovenija KK SOČA, Pavel Sivec

15. 6. 
(15.00–18.00)

KOBARID, kobariški trg Mi za nas – odprtje Kulturnega poletja 2014 Občina Kobarid: 05/38-99-200

21. 6. MODREJCE Večer na Modrejcah – dobrodelni koncert za otroško igrišče 051-610-466

21. 6. (20.00) VOLČE, pri Lukatelu Muzejska noč – pogovor z Vasjem Klavoro, avtorjem knjige Fajtji hrib, bojišče 
na Komenskem krasu 

KD Myra Locatelli

22. 6. LOG POD MANGARTOM Alpe Adria bike festival – kolesarski maraton, ki poteka skozi naše kraje ŠD Log pod Mangrtom, 
Robert Jurečič: 041-600-515

25. 6. (11.00) KAMNICA Kolesarska dirka Kamnica 2014 Moto klub Soča Tolmin, KK Soča 
Kobarid: 041-231-968 (Boris), 
031-645-312 (Matevž)

25. 6. (11.00) IDRSKO Odkritje nove spominske plošče Peter Stres: 031-680-968

27. 6. (18.00) LOG POD MANGARTOM, 
Kulturni dom

Žužkov dan – odprtje fotografske razstave Metoda Permeta in razstave 
mozaikov Maje Pohar

TD Log pod Mangtom, BOKKS 
Buški gamsi, Društvo ARS, Žarko 
Mlekuž: 041-759-753

28. 6. (9.00) LOG POD MANGARTOM Žužkov dan – spominska maša, ogled razstave, pohod, družabno srečanje TD Log pod Mangtom, BOKKS 
Buški gamsi, Žarko Mlekuž: 
041-759-753

28. 6. (11.00) KOBARID, Kulturni dom Praznovanje dneva državnosti Občina Kobarid, OZVVS GP

28. 6. (18.00) TRENTA, Dom Trenta Odprtje razstave Rastline Slovenije v čipkah, dr. Simona Strgulc Krajšek Info TNP: 05/38-89-330

28. 6. (18.00) PERATI nad Livkom Praznik sv. Petra – tekmovanje v Mori KD Gorenj Konc: 041-426-762 
(Klaudia)

28. 6.  (19.00) TRDNJAVA KLUŽE V spomin in opomin – koncert ob 100-letnici začetka 1. svetovne vojne 
(Pihalni orkester Koper, dirigent Nejc Sukljan, gostje Društvo 1313 in Društvo 
Možnar)

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

29. 6. LJUBELJ Planinski  vzpon na Begunjščico PD Tolmin, Nada in Davorin 
Gaberšček: 031-876-010

29. 6. (13.00) PERATI nad Livkom Praznik sv. Petra KD Gorenj Konc: 041-426-762 
(Klaudia)

30. 6. (20.30) BOVEC, Gostilna in pizzeria Pod 
lipco

Večer komorne in jazz glasbe –  Komorna skupina Mladinskega pihalnega 
orkestra OkamP z gosti (Jazz ansambel Glasbene šole Postojna)

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

2. 7. (19.30) TRDNJAVA KLUŽE Večer orkestrske glasbe Aladinova orkestrska parada – Mladini pihalni 
orkester OkamP, dirigent Mirko Orlač

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

3. 7. (9.00) SOŠKA POT Vodenje po Soški poti od izvira Soče do Doma Trenta Info TNP: 05/38-89-330

3. 7. (20.30) BOVEC, Restavracija in pizzeria 
Letni vrt

Koncert komorne glasbe Mladinskega simfoničnega orkestra OkamP Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

4. 7. (19.00) BOVEC, Kulturni dom Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Bovec Občina Bovec: 05/38-41-900

Utrinki

EKIPA KK SOČA KOBARID na prvi letošnji dirki v Reani del Rojale v Italiji. Foto: arhiv KK Soča 
Kobarid

izkoristili ugodne pogoje za trening 
po razgibanih istrskih cestah.
Pripravam so sledile tekme in že v 
spomladanskem delu sezone so se 
udeležili enajstih dirk po Sloveniji, Ita-
liji in Hrvaški ter pri tem zbrali že 41 
startov. Najboljše rezultate so dosegli 
na gorskem kronometru v sosednji 
Italiji, kjer so prikolesarili naslednja 
mesta: Matevž Melinc prvo, Davor 
Mlekuž drugo in Milko Volarič tretje 
(vsak v svoji kategoriji). Stopničke 
sta Matevž Melinc (drugo mesto) in 
legenda slovenskega kolesarstva 

Valter Bonča (tretje mesto) dosegla 
tudi na kronometru v Trstu. Pohvaliti 
je treba mladega Matica Berginca, 
ki letos zastopa barve KK Soča Ko-
barid na dirkah B4X. Že na prvi dirki 
Pokala Slovenije v Ajdovščini je osvo-
jil drugo mesto v kategoriji do 15 let.
Sezona je v polnem teku. V nasle-
dnjih tednih čakajo kolesarje najpo-
membnejše preizkušnje: državno pr-
venstvo v kronometru v Ljubljani, 
maraton Franja, pokal Slovenije in 
dirke v Italiji.
KK Soča Kobarid
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@
prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki Sočasnika sprejemamo do 18. julija 2014. Objavili bomo predvidoma tiste prireditve, ki se bodo odvijale med 
1. avgustom in 30. oktobrom 2014.

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje 
podatke: datum in uro, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v Sočasniku podrobneje naja-
viti prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja.

Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Datum Kraj Prireditev Informacije

4. 7. (20.30) TOLMIN, atrij Glasbene šole 
Tolmin

Večer orkestrske glasbe Rozamundin ples – Mladinski simfonični orkester 
OkamP, dirigent Matjaž Brežnik

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

4. do 6. 7. TOLMIN, KOBARID Soča Outdoor festival www.soca-outdoor.com

5. 7. TAMAR Planinska tura na Ciprnik PD Tolmin, Slavica Boljat:  
051-622-962

5. 7. (20.00) BOVEC, Trg golobarskih žrtev Večer orkestrske glasbe Rozamundin ples – Mladinski simfonični orkester 
OkamP, dirigent Matjaž Brežnik (koncert v okviru občinskega praznika)

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

5. 7. (20.00) VOLČE, pri Lukatelu Ob knjigi ob Soči – predstavitev knjige Umetne muhe in druge laži, predstavili 
jo bodo avtor Andrej Lupinc, igralec Janez Škof in glasbenik Žiga Saksida

KD Myra Locatelli

7. 7. (20.30) BOVEC, Trg golobarskih žrtev Jazz je Cool – Jazz Cool Bovec Band z dirigentom Jako Strajnarjem Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

10. 7. (9.00) SOŠKA POT Vodenje po Soški poti od izvira Soče do Doma Trenta Info TNP: 05/38-89-330

10. 7. (20.30) BOVEC, atrij Stergulčeve hiše Koncert komorne glasbe Festivalnega orkestra Bovec z gosti (Saksofonski 
orkester Sequoia) – večer aranžirane glasbe razreda Jake Puciharja

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

11. 7. (20.30) LOG POD MANGARTOM, pri 
Prijonu

Odmev Loške stene – koncert komorne glasbe festivalne glasbene skupine iz 
Festivalnega pihalnega orkestra, gostje: Saksofonski orkester Sequoia

TD Log pod Mangrtom, Peter 
Mlekuž: 041-748-585, Zavod lepih 
umetnosti UPOL: 041-618-373 

11. do 13. 7. MARIBOR Po slovenski planinski poti PD Tolmin, Darij Kenda: 
041-774-631

12. 7. (20.30) TRENTA, Dom Trenta Pesem soncu – večer zborovske glasbe v izvedbi Mladinskega pevskega 
zbora Bovec, zborovodja Ambrož Čopi, gostje: Kvartet saksofonov OkamP

Info TNP: 05/38-89-330, 
Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373 

13. 7. PLANINA RAZOR Tradicionalno srečanje planincev in drugih ljubiteljev gora PD Tolmin, Milena Brešan: 
041-743-356

13. 7. (16.00) VRŠIČ, Tičarjev dom Na planincah – koncert Komorne skupine Festivalnega orkestra Bovec Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

13. 7. (19.00) BOVEC, Bar Črna ovca Koncert komorne skupine Festivalnega orkestra Bovec z gosti: Kvartet 
saksofonov OkamP

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

15. 7. (20.30) BOVEC, Kulturni dom Gala večer orkestrske glasbe Joyful, joyful Gala – festivalni orkester 
Bovec, dirigent Andrea Loss

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

16. 7. (20.30) Koncert komornih ansamblov Simfoničnega orkestra Bovec – Godalni 
orkester Bovec, Pihalni orkester Bovec, Trobilni orkester Bovec

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

17. 7. (9.00) SOŠKA POT Vodenje po Soški poti od izvira Soče do Doma Trenta Info TNP: 05/38-89-330

17. 7. (20.30) TRENTA, Dom Trenta Koncert komorne skupine Simfoničnega orkestra Bovec z gosti (Kvint 
NOVArt)

Info TNP: 05/38-89-330, 
Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

18. 7. (20.30) BOVEC, Cerkev Device Marije 
v Polju

Gala večer komorne glasbe – Komorna skupina profesorjev in Simfoničnega 
orkestra Bovec z gosti (Kvintet NOVArt)

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

19. 7. (20.00) LOG POD MANGARTOM, pri 
kapelici sv. Barbare in Štolnu

Po stopinjah knapov – jubilejna slovesnost, kino na prostem, zabava z 
ansamblom Kolovrat

TD Log pod Mangrtom, 
Peter Mlekuž: 041-748-585

19. 7. (20.00) VOLČE, pri Lukatelu Ob knjigi ob Soči – predstavitev knjige Jugoslavija, moja dežela, pogovor z 
avtorjem Goranom Vojnovićem in predvajanje filma Čefurji raus!

KD Myra Locatelli

20. 7. (20.30) BOVEC, Kulturni dom Gala večer orkestrske glasbe Slike z razstave – Simfonični orkester Bovec, 
dirigent Ivan Meylemans

Zavod lepih umetnosti UPOL: 
041-618-373

24. 7. (9.00) PRI KRŠOVCU Vodenje po Soški poti na temo dolina Soče skozi zgodovino Info TNP: 05/38-89-330

25. 7. (19.00) TRENTA, Dom Trenta Človek odide, njegovo delo ostane – razstava posvečena spominu Martina 
Rovščka – Tinkija, avtor Branko Loncner

Info TNP: 05/38-89-330

26. 7. (20.00) VOLČE, pri Lukatelu Ob knjigi ob Soči – predstavitev knjige Pisanja in znamenja in pogovor z 
avtorjem Dragom Jančarjem

KD Myra Locatelli

27. 7. DOLINA DEBENTAL (Avstrija) Vzpon na Petzeck (3283 m) PD Tolmin, Nada in Davorin 
Gaberšček: 031-876-010

31. 7. (9.00) SOŠKA POT Vodenje po Soški poti od izvira Soče do Doma Trenta Info TNP: 05/38-89-330

1. 8. (20.00) TRENTA, Dom Trenta Klavirski koncert Ane Kravanja Info TNP: 05/38-89-330


