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I z različnih ustnih in pisnih virov 
je razvidno, da je bilo nekje do 
50-ih let prejšnjega stoletja na 

območju Zgornjega Posočja obdela-
nih veliko njivskih površin. Danes je 
precej drugače. Priče smo opuščanju 
in zaraščanju kmetijskih zemljišč, kar 
je s samooskrbnega vidika precej za-
skrbljujoče. Nič ne bo narobe, če 
rečemo, da krompirja nimamo niti za 
koloradskega hrošča, kaj šele zase. 

Tudi s pestrostjo kulturnih rastlin 
se ne moremo ravno pohvaliti. Po-
nudba tukajšnje lokalne prehrane 
danes bolj ali manj temelji na siru in 
drugih mlečnih izdelkih. Zaenkrat v 
Zgornjem Posočju sicer nimamo ve-
čjih težav z nakupom mesa lokalne-
ga izvora in raznih čebeljih produk-
tov, tudi do jabolk se še da priti, ko 
pa bi radi kupili še kakšno doma pri-
delano hrano več, se ustavi. Vrtnine 
v zelo omejenih količinah in z obča-
snimi viški lahko dobimo le pri po-
sameznih vrtičkarjih. Z namenom, 
da bi trenutno stanje spremenili in 
spodbudili širjenje kulture gojenja 
kmetijskih poljščin, sadja, zelenjave, 
dišavnic in začimb na tem območju, 
so člani Društva samooskrba Koba-
rid sredi maja v sodelovanju s Poso-
škim razvojnim centrom (PRC) in 
Občino Kobarid na kobariški tržnici 
pripravili izmenjavo sadik in semen. 
Vrtičkarji so ob tej priložnosti lahko 
prišli do lokalno vzgojenih in na lo-
kalno klimo navajenih semen in sa-
dik oziroma rastlin. S tem so pove-
čali asortiment, ki ga lahko ponudijo 
tudi drugim, in s tem obogatijo ter 
popestrijo krožnike. 

Za razliko od lani je bila letošnja 
izmenjava sadik in semen že bolj 
pestra, pa tudi število udeležencev se 
je povečalo. Ti so s seboj prinesli 
različne vrste semen bučk, buč, fižo-
la, domačih solat, ajde, soje, špinače, 
sadike paradižnikov, paprike, zelja, 
kumaric ter potaknjence zelišč, jago-

dičja … Akciji so se letos pridružile 
tudi članice programa Usposabljanje 
za življenjsko uspešnost – Izzivi pode-
želja, ki ga vodimo na PRC-ju. Te so 
za to priložnost več mesecev pridno 
zbirale semena in vzgajale sadike, ki 
so jih nato tako kot drugi ponudile 
povpraševalcem. 

Ob izmenjavi so članice Društva za 
samooskrbo Kobarid pripravile tudi 
degustacijo smetanovega in orehove-
ga namaza s čemažem, čemaževega 
peciva, zeliščnega in navadnega be-
lega kruha, različnih čajev, metinega 
sirupa itd. Omenimo naj, da je bilo 
društvo za samooskrbo, ki mu pred-
seduje Vlasta Fon iz Drežniških Ra-
ven, ustanovljeno v maju, in sicer v 

Krompirja nimamo niti za 
koloradskega hro{~a, kaj 
{ele zase …

sklopu projekta Prehrana in tradicija 
v Zgornjem Posočju. Občina Kobarid 
je slednjega lani prijavila na javni 
poziv lokalne akcijske skupine LAS 
za razvoj. Projekt je sofinanciran s 
pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, tako 
imenovani organ upravljanja pa je 
Ministrstvo RS za kmetijstvo in oko-
lje. Društvo, v katerega je trenutno 
vključenih 26 članov, upravlja tudi s 
kuhinjo v Zeleni hiši, ki je opremlje-
na za potrebe predelave živil rastlin-
skega izvora (več na strani 21).

Tovrstna druženja so vsekakor do-
brodošla, zato verjamemo, da bodo na 
dolgi rok obrodila prave sadove. Se-
veda pa moramo ob tem razmišljati 
tudi naprej. Naslednji koraki so težji, 
vendar kljub temu optimistično narav-
nani. Naš namen je, da s skupnimi 
močmi zgradimo bazo tistih, ki hra-
nijo lokalno vzgojena semena in sadi-
ke trajnic. Na ta način bomo razširili 
odporne sorte, ki v naših klimatskih 
pogojih dobro uspevajo brez uporabe 
»težkih« fitofarmacevtskih sredstev. 
Peter Domevšček, koordinator projekta 
Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju in 
svetovalec na področju razvoja podeželja, 
PRC. Foto: arhiv PRC. 

F t t ž

Pridelke in izdelke Dru{tva samo-
oskrba Kobarid boste lahko pre-
dvidoma do konca oktobra na 
kobari{ki tr`nici kupili vsak torek 
med 10. in 12. uro, ob sobotah 
pa vam bodo na voljo med 9. in 
11. uro. Dodatne informacije so 
vam na voljo na Poso{kem ra-
zvojnem centru pri koordinatorju 
projekta, telefon: 05/38-41-508 ali 
e-po{ta: peter.domevscek�prc.si.
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So~a 2012: Prejemniki 
nepovratnih sredstev za 
za~etne investicije

So~a spodbuja za~etne 
investicije (4): Nalo`be 
razvojnega programa So~a 
2011

Regijska {tipendijska 
shema: Delodajalci v prvem 
roku javnega poziva 
razpisali 60 {tipendij

Neformalno izobra`evanje 
odraslih: Nove mo`nosti za 
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Dvig ravni pismenosti (5): 
Mozaik vse`ivljenjskega 
u~enja 
(Ra~unalni{ka pismenost za 
odrasle: Slovenski pravopis, 
Knjige so zame, Pode`elje 
nas izziva, 
Korak za korakom do 
samostojnosti, gradnja 
zeli{~ne spirale, izdelava 
naravnih mil in ~istil)

Iz ob~inskih uprav
Ob~ina Bovec
Ob~ina Kobarid
Ob~ina Tolmin

Poso~je se spogleduje s 
kajaka{kim Olimpom: 
Nalezljiva olimpijska mrzlica

PUMopis: Projektno u~enje 
za mlaj{e odrasle kot 
alternativa«

Pustili so svoj pe~at: 
Bene{ki fant iz Podbele

EPIjeva knji`na polica

Javni razpisi in pozivi

LAS za razvoj: Podpri, okusi 
in za~uti kulturno dedi{~ino

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-EPIcentra 
Vse, ki želite postati 
naročniki e-Sočasnika, 
vabimo, da nam na mateja.
kutin@prc.si sporočite svoj 
e-naslov, na katerega vam 
bomo pošiljali povezavo na 
naše spletno glasilo.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka našega tiskanega medija bo predvidoma izšla 
konec avgusta. Vsi, ki boste v njem želeli objaviti kak prispevek, 
nas kontaktirajte na e-naslov tatjana.sf@prc.si. Po novem so na 
spletni strani www.prc.si na voljo obrazec in podrobnejša navodila 
za vpis besedil, ki jih boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, 
ki jih boste skladno z novo uredniško politiko poslali v okviru dane 
aplikacije, posredovane fotografi je pa naj bodo v visoki resolu-
ciji (vsaj 1 Mb). Več informacij glede objav je tudi na naši spletni stra-
ni www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka. 
Uredništvo

Utrinki

Vse o oglaševanju v našem glasilu z naklado 7.400 izvodov najdete 
na spletni strani www.prc.si, lahko pa se obrnete tudi na Matejo Kutin 
(05/38-41-502, mateja.kutin@prc.si).

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.400 GOSPODINJSTEV!

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

PREJEMNICA ODLIKOVANJA (SPOMINSKI KRIŽ ČEŠKEGA ČRNEGA KRIŽA) IN ZAHVALE – 
Direktorica Tolminskega muzeja mag. Damjana Fortunat Černilogar je za spodbujanje vojaških 
zgodovinskih tradicij, ohranjanje spomenikov in vojnih grobov prejela posebno odlikovanje. 
Slednjo so ji na gradu Brandy‘s nad Labem podelili za posebne zasluge pri oskrbi vojnih grobov 
in spomenikov vojne ter ohranjanje zgodovinskega spomina na padle vojake na Soški fronti. 
Foto: arhiv prejemnice odlikovanja

PRESTI@NO ODLIKOVANJE 
DIREKTORICI TOLMINSKEGA 
MUZEJA
Brandy’s nad Labem – Stara Bo-
leslav (^e{ka) – Že desetič zapo-
red so v mestu, ki leži v neposredni 
bližini Prage, v spomin na avstrijske-
ga cesarja Karla I. Čehi priredili pra-
znovanje »Audience u cisaře Karla 
I.«. Praznovanje je bilo tokrat name-
njeno kar petim okroglim obletni-
cam: 90-letnici smrti zadnjega av-
strijskega cesarja Karla I., 120-letni-
ci rojstva cesarice Zite von Habs-
burg, 100-letnici rojstva dr. Otta 
von Habsburga ter 400-letnici smr-
ti in 460-letnici rojstva Rudolfa II. 
Habsburškega. 

Na povabilo župana mesta Ondřeja 
Přenosila in dr. Milana Novaka, 
vodja urada za kulturo omenjenega 
mesta, se je v sklopu praznovanja 
posebne slovesnosti pred časom 
udeležila tudi direktorica Tolminske-
ga muzeja mag. Damjana Fortunat 
Černilogar. Ta je za spodbujanje 
vojaških zgodovinskih tradicij, ohra-

njanje spomenikov in vojnih grobov 
na slovesnosti prejela odlikovanje 
(spominski križ Češkega črnega kri-
ža) ter zahvalo. Slednjo so ji na gra-

du Brandy’s nad Labem podelili za 
posebne zasluge pri oskrbi vojnih 
grobov in spomenikov vojne ter 
ohranjanje zgodovinskega spomina 
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( 4 )Prejemniki nepovratnih sredstev za za~etne investicije

Na leto{nji edini razpis razvojnega programa So~a, tako imenovani razpis za spodbujanje za~etnih 
investicij, je prispelo 29 vlog. Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo od te-
ga sofinanciralo deset projektov, ki bodo Zgornjemu Poso~ju dodali vrednost.

So~a 2012 bo letos sofinancirala 
10 projektov

L etos so se lahko na Javni razpis 
za spodbujanje začetnih inve-
sticij in ustvarjanja novih de-

lovnih mest ter razvoja mikro podjetij 
na območju občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin v letu 2012, ki ga na podlagi 
razvojnega programa Soča 2013 v 
sodelovanju z (MGRT) pripravlja Po-
soški razvojni center, prijavila le mi-
kropodjetja. Gre za podjetja, ki imajo 
do deset zaposlenih in njihov letni 
promet in/ali letna bilančna vsota ne 
presega dveh milijonov evrov. Razpis 
je Služba Vlade RS za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko 
(SVLR)1 v Uradnem listu RS objavila 
10. februarja letos, nanj pa se je od-
zvalo 29 vlagateljev/prosilcev. Ker je 
letos na voljo bistveno manj sredstev 
kot pretekla leta (dobrih 387.000 ev-
rov), razpis ni bil razdeljen v tri sklo-
pe, kot smo bili navajeni poprej, 
temveč le na en sam sklop. 

Sofinanciranih deset projektov
Strokovna komisija je vse formalno 

ustrezne vloge ocenila v skladu z me-
rili, objavljenimi v razpisu in razpisni 

dokumentaciji. Na osnovi točkovanja 
posameznih vlog in razpoložljivih 
sredstev bo Ministrstvo RS za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (MGRT), 
kot že rečeno, sofinanciralo deset 
projektov. Od tega bo devet projektov 
sofinancirala z najvišjo stopnjo sofi-
nanciranja, enega pa z ustrezno nižjo 
stopnjo, in sicer do porabe sredstev.

Dobitniki sredstev, en iz bovške, 
štirje iz kobariške in pet iz tolminske 
občine, bodo morali investicijo za-
ključiti, poročilo in zahtevke za po-
vračilo sredstev pa oddati do 26. 
oktobra letošnjega leta.

Razvojni program Soča se v letu 
2013 zaključuje, zato zainteresirani 
nikar ne spreglejte še zadnjega raz-

pisa za začetne investicije, ki bo pre-
dvidoma objavljen v začetku priho-
dnjega leta.
Mateja Kutin

Opombi:
1 MGRT je po ukinitvi SVLR-ja prevzelo opravlja-
ne nalog na področju regionalnega razvoja.
2 Zaradi nizkega deleža sofinanciranja se je 
podjetnik sredstvom odpovedal.

Podjetje Naziv projekta
Odobreno sofinanciranje

(v evrih)

IT elektronika d.o.o. Nakup tehnološke opreme 48.000

Mines Tim Energija d.o.o. Nakup poslovnih in proizvodnih prostorov 50.000

ORTIS d.o.o. Nakup poslovnih prostorov v obrtni coni v Tolminu 50.000

TON-AKTIV Turizem d.o.o. Gostinski objekt za kratkotrajno nastanitev 50.000

INOL d.o.o. Nakup mobilnega laserskega varilnega sistema 42.265

TRGOLES d.o.o. Nakup žerjava za les 25.579,50

KAMP RUT d.o.o.
Dokončanje sanitarnega bloka v Kampu Rut, ureditev 
skupnih ležišč in postavitev transformatorske postaje

50.000

Barjon gradnje Igor Velikonja s.p. Nakup steklarskega servisa Cvek 50.000

Gostišče Jelkin hram Klavdij Rakušček s.p. Posodobitev obrata in dodatno zaposlovanje 16.681,99

MEM Kravanja Gorazd s.p.2 Nakup nove tehnološke opreme 5.112,65

Skupaj 387.639,14

PREJEMNIKI LETOŠNJIH SREDSTEV, namenjenih spodbujanju začetnih investicij (Razvojni program Soča 2012)

Utrinki

na padle vojake na Soški fronti. Po-
leg direktorice Tolminskega muzeja 
je odlikovanje prejel še Arthur Reh-
berger. »Z gospodom Rehberger-
jem sem sodelovala leta 2007 pri 
slovensko-češki razstavi Soška 
fronta 1915–1917, ki smo jo naj-
prej predstavili v Tolminskem mu-
zeju, nato pa je v manjšem obsegu 
gostovala še v evropskem parla-
mentu v Bruslju,« se spominja dobi-
tnica prestižnega odlikovanja. Sicer 
pa zasluge za prejeto odlikovanje 
sama pripisuje različnim dejavno-
stim, kot so leta 2008 v Plznu pred-
stavljena razstava Tolminskega mu-
zeja Tolminsko mostišče, udeležba 
na simpoziju Svetovna vojna 1914–
1918 in Evropska unija, prav tako v 

Plznu. Poleg tega je mag. Damjana 
Fortunat Černilogar svoj prispevek 
dala tudi k raziskavi in izdelavi 
seznamov padlih avstro-ogrskih 
vojakov na območju Zgornjega 
Posočja. Kot je pojasnila, prav na tej 
osnovi že več let pomaga sorodni-
kom padlih pri iskanju lokacij poko-
pa. »Češkim raziskovalcem pa 
sem z izmenjavo podatkov 
pomagala tudi pri izdelavi sezna-
mov padlih čeških vojakov, ki so 
se med 1. svetovno vojno bojevali 
v avstro-ogrskih enotah na območ-
ju tako imenovanega tolminskega 
mostišča,« še dodaja direktorica 
Tolminskega muzeja.

Poleg avstrijskega veleposlanika v 
Pragi njegove ekselence Ferdinan-

da Trauttmansdorfa Weinsberga 
sta se poleg številnih drugih ugled-
nih gostov slovesnosti udeležila še 
Georg Habsburg Lothringen in 
mag. Natascha Grilj, direktorica 
Avstrijskega kulturnega foruma v 
Pragi. 
T. Š. F.

KAKO DO SREDSTEV ZA 
RAZVOJ KADROV?
Tolmin – Posoški razvojni center 
(PRC) je v sodelovanju z Javnim 
skladom RS za razvoj kadrov in šti-
pendije (JSRKŠ) organiziral predsta-
vitev aktualnih razpisov s področja 
razvoja človeških virov, ki je bila na-
menjena tako gospodarstvu kot tudi 

drugim institucijam. Potekala je 17. 
maja, udeležilo pa se je je prek 20 
predstavnikov podjetij in drugih insti-
tucij v regiji.

Meta Ponebšek, področna podse-
kretarka na JSRKŠ, je prisotnim 
predstavila njihov sklad, ki kot osre-
dnja institucija v Sloveniji na podro-
čju razvoja kadrov in štipendiranja 
skrbi za razvoj človeških virov. Zbra-
ne je seznanila z možnostmi pridobi-
vanja sredstev za razna izobraževa-
nja in usposabljanja zaposlenih. 
Predstavila je kompetenčne centre 
za razvoj kadrov, ki so podlaga za iz-
vajanje usposabljanj. V letošnjem le-
tu namreč pričakujemo nov razpis 
za vzpostavitev in delovanje takih 
centrov za obdobje 2012–2015. 
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( 5 )So~a spodbuja za~etne investicije (4)

Na javnem razpisu za spodbujanje za~etnih investicij so v preteklem letu nepovratna sredstva pri-
dobili podjetje Varspoj d.o.o. iz ob~ine Tolmin ter sobodajalki Sonja Vera Kravanja iz ob~ine Bovec 
in Tanja Volari~ iz ob~ine Kobarid.

Nalo`be razvojnega programa So~a 2011 

P rvo podjetje je za sredstva 
kandidiralo na sklopu B – Dr-
žavna pomoč za mikro podje-

tja, sobodajalki pa na sklopu C – Dr-
žavna pomoč za fizične in pravne 
osebe v dejavnosti turizma. Pozani-
mali smo se, kakšne so bile njihove 
investicije in kaj jih je pripeljalo do 
odločitve, da kandidirajo za omenje-
na sredstva. Zanimalo pa nas je tudi, 
kako ocenjujejo razvojni program 
Soča.

NAKUP STROJA ZA 
BRIZGANJE IZDELKOV IZ 
PLASTI^NIH MAS
Ime podjetja: Proizvodno trgovsko 
podjetje Varspoj d.o.o.

Dejavnost: Predelava oziroma brizga-
nje izdelkov iz plastičnih mas

Naziv projekta: Nakup stroja za bri-
zganje izdelkov iz plastičnih mas Tip 
KM 160/750 CX Classic

Odgovorna oseba: UROŠ KOS, direk-
tor podjetja

Lokacija investicije: sedež podjetja 
na Kneži (zaselek Ilovica)

Kratka predstavitev investicije: Na-
kup novega stroja je za nas pomenil 
prilagoditev vedno zahtevnejšemu in 
hitro razvijajočemu se trgu, ki od 
ponudnikov zahteva natančnost ter 

tehnološko dovršenost. Z njim dose-
gamo večjo produktivnost s hitrejšimi 
časi in procesno stabilnostjo. Stroj 
odlikujejo tudi nižji stroški vzdrževa-
nja, manjša poraba energije in nižja 

glasnost. Začetni investicijski stroški 
so sicer nekoliko višji, vendar se ve-
liko prihrani pri porabi energije, kli-
matizaciji in porabi vode. Stroj je 
plod visoke tehnologije nemškega 
podjetja Krauss Maffei, dobavilo pa 
ga je slovensko zastopništvo KMS d.
o.o. iz Šenčurja.

Zakaj ste se odločili za prijavo na 
Javni razpis Soča 2011? V letu 2011 
smo začeli z gradnjo novih proizvo-
dnih prostorov v industrijski coni 
Poljubinj. Trg se je odpiral, dela je 
bilo vedno več in pokazala se je te-
žnja po nakupu novega stroja, ki bi 
bil močnejši in hkrati primernejši za 
tehnološko bolj zahtevne proizvode. 
Ugotovili smo, da je to za nas preve-
lik finančni zalogaj, zato smo se pri-
javili na razpis in dobili 50 odstotkov 
nepovratnih sredstev investicije.

Cilji v prihodnje: V prvem planu je 
dokončanje nove proizvodne hale. Po 
selitvi v nove prostore, ki je predvi-
dena v poletnih mesecih, bomo ime-
li nov zagon – sledili bomo naši vizi-
ji in stremeli k še višji kakovosti ter 

Utrinki

NAKUP STROJA ZA BRIZGANJE IZDELKOV IZ PLASTIČNIH MAS – »Nakup novega stroja je 
za nas pomenil prilagoditev vedno zahtevnejšemu in hitro razvijajočemu se trgu, ki od ponudni-
kov zahteva natančnost ter tehnološko dovršenost,« je povedal Uroš Kos, direktor proizvodno 
trgovskega podjetja Varspoj d.o.o. Foto: arhiv podjetja

PREDSTAVITEV AKTUALNIH RAZPISOV S PODROČJA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV – O 
aktualnih razpisih Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije je spregovorila Meta Ponebšek, 
področna podsekretarka na JSRKŠ.

Podsekretarka Ponebšek pa je 
spregovorila tudi o programu Vseži-
vljenjska karierna orientacija za de-
lodajalce in zaposlene, o programu 
Praktično usposabljanje z delom ter 
aktualnem pozivu za sofinanciranje 
šolnin za zmanjševanje izobrazbene-
ga primanjkljaja za šolska leta od 
2007 do 2013, s katerim želijo od-
rasle spodbuditi k dokončanju pro-
gramov formalnega izobraževanja do 
pete stopnje izobrazbe.

Sledila je predstavitev Regijske šti-
pendijske sheme (RŠS) Goriške sta-
tistične regije, o kateri je spregovori-
la mag. Almira Pirih. Nosilec RŠS 
za našo regijo je že od šolskega leta 
2008/2009 PRC. Za letošnje šol-
sko oziroma študijsko leto je bilo po-

deljenih 160 štipendij, ki jih sofinan-
cira 40 različnih delodajalcev iz 
osmih občin Severne Primorske 
(Goriške statistične regije). Še ve-
dno pa je odprt javni poziv deloda-
jalcem za vključitev v RŠS za prihod-
nje šolsko/študijsko leto; zainteresi-
rani lahko prijave oddajo do 23. juli-
ja.

V nadaljevanju je mag. Damijana 
Kravanja s Sklada dela Posočje pri-
sotnim predstavila delavnice, ki jih 
ponujajo v letošnjem letu. O sodelo-
vanju Zavoda RS za zaposlovanje z 
delodajalci je nato spregovorila še 
Lučila Hvala, direktorica Območne 
službe Nova Gorica. Ob zaključku 
pa je v. d. ravnateljica Gimnazije Tol-
min mag. Branka Hrast Debeljak 
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skušali povečati obseg posla, mogoče 
tudi zaposlovati.

Vaše mnenje o ukrepu oziroma ra-
zvojnem programu Soča: Brez pomo-
či razvojnega programa Soča ta inve-
sticija ne bi bila izvedljiva. Brizganje 
izdelkov iz plastičnih mas je dejav-
nost, ki zahteva velika vlaganja v 
tehnologijo, da je podjetje sploh lah-
ko konkurenčno in uspešno na trgu.
Program je smiseln in tudi nujen 
predvsem za tiste, ki se šele podaja-
jo na podjetniško pot in seveda za 
vsa mikro, mala in srednje velika po-
djetja, da lažje izpeljejo investicije, 
za katere se odločijo.

APARTMAJI SVINO
Ime in priimek sobodajalke: TANJA 
VOLARIČ

APARTMAJI SVINO – »Domačo hišo, v kateri je bilo obilo neizkoriščenega prostora, smo se odlo-
čili dopolniti z apartmaji,« je povedala lastnica Tanja Volarič. Kot pravi, so doma ocenili, da ima 
hiša odlično lokacijo, sončno lego na zahodni strani vasi Svino, lahek dostop do številnih kole-
sarskih in pešpoti ter bližnjega večjega urbanega naselja. Foto: arhiv lastnice

TURISTIČNO STANOVANJE MARS – Sonja Vera Kravanja je skupaj s soprogom Marjanom v 
okviru projekta obnovila turistično stanovanje in pročelje hiše. Uredila sta tudi dva parkirna pro-
stora pred objektom, ob hiši pa zgradila večnamenski prostor, ki služi za garažo, v njem pa lahko 
gostje hranijo športne rekvizite, kolesa in še kaj. Foto: Mateja Kutin

So~a spodbuja za~etne investicije (4)

Naziv projekta: Apartmaji Svino

Lokacija investicije: Svino

Kratka predstavitev investicije: Do-
mačo hišo, v kateri je bilo obilo ne-
izkoriščenega prostora, smo se odlo-
čili dopolniti z apartmaji, saj smo 
ocenili, da ima odlično lokacijo, 
sončno lego na zahodni strani vasi 
Svino, lahek dostop do številnih peš-
poti in kolesarskih poti ter središča 
bližnjega večjega urbanega naselja. 
Adaptacijo hiše smo načrtovali sicer 
že prej, vendar se nam je po podrob-
ni analizi turističnega pretoka v Po-
sočju zdelo smiselno, da gremo v 
korak s časom in splošnim trendom. 
K temu so veliko prispevala tudi opa-
žanja, ki smo jih zbrali v podobnih 
okoljih v tujini.

Zakaj ste se odločili za prijavo na 
Javni razpis Soča 2011? Razpis je v 
našem projektu prišel prav predvsem 
kot izjemno dobrodošlo dopolnilo pri 
razbremenitvi finančnega zalogaja, 
saj bi se projekta lotili ne glede na 
njegov obstoj. Je pa zagotovo prispe-
val k temu, da smo pohiteli z dokon-
čanjem projekta.

Cilji v prihodnje: Kratkoročno se že-
limo predvsem dobro umestiti na 
trgu, sprva s čim večjo uporabo no-
vih oblik komuniciranja, ki so, ob 
omejenih možnostih oglaševanja Po-
sočja po svetu, dobrodošla rešitev za 
to, da našo regijo približamo čim ve-
čjemu številu tujcev. Pozneje pa se 
želimo povezati tudi z zasebniki, ki 
ponujajo domače izdelke.

Vaše mnenje o ukrepu oziroma ra-
zvojnem programu Soča: Posočje je 
imelo doslej z javnim razpisom Soča 

edinstveno priložnost, da naredi velik 
korak k temu, kar lahko izjemno po-
speši njegov razvoj: turizmu. Vseeno 
pa menim, da je bilo z obstojem raz-
pisa še vedno seznanjeno razmeroma 
malo ljudi. Ukinitev sofinanciranja za 
zasebnike je prišla veliko prezgodaj 
(opomba uredništva: letošnji razpis je 
namenjen zgolj mikro podjetjem). Za 
vzpostavitev prave turistične infra-
strukture rabimo čas in v tako krat-
kem obdobju (nekaj let) to ni pov-
sem mogoče. Zagotovo je v zadnjih 
letih razpis Soča prispeval k temu, da 
je kar nekaj zasebnikov izboljšalo 
svojo ponudbo, a če bi želeli v tej 
dolini podaljšati turistično sezono, bi 
takšen razpis moral živeti dlje.

TURISTI^NO STANOVANJE 
MARS
Ime in priimek sobodajalke: SONJA 
VERA KRAVANJA 

Naziv projekta: Turistično stanovanje 
MARS

Lokacija investicije: Žaga 96

Kratka predstavitev investicije: V 
okviru projekta smo obnovili turistič-
no stanovanje in fasado hiše. Uredili 

smo tudi dva parkirna prostora pred 
objektom. Ob hiši smo zgradili več-
namenski prostor, kjer lahko gostje 
hranijo športne rekvizite, kolesa in 
podobno, v njem pa je urejena tudi 
garaža. Višina nepovratnih sredstev 
je znašala dobrih 8.600 evrov.

Zakaj ste se odločili za prijavo na 
Javni razpis Soča 2011? (Opomba 
uredništva: odgovarja Sonjin mož 
Marjan Kravanja) Z ženo sva se od-
ločila za obnovo turističnega stano-
vanja in izgradnjo dodatnega večna-
menskega objekta, kar bi izvedla 
tudi brez nepovratnih sredstev. Ka-
sneje pa smo se tudi prijavili na jav-
ni razpis Soča 2011. Uspešna prijava 
nama je omogočila večjo investicijo, 
kot sva jo sprva načrtovala. Poleg 
tega pa je bila tudi zaključena prej in 
sva prve goste lahko sprejela že v 
lanskem letu.

Cilji v prihodnje: Želiva si, da bi bi-
le obstoječe zmogljivosti čim bolj 
zasedene. O povečanju turističnih 
zmogljivosti ne razmišljava, saj ob-
stoječi objekt tega ne dopušča. Na-
meravava dokončati ureditev okolice, 
postaviti otroška igrala … 

Vaše mnenje o ukrepu oziroma ra-
zvojnem programu Soča: Menim, da 
je ukrep pozitiven in bi se moral na-
daljevati tudi v prihodnje. Prihodnost 
naše doline vidim zgolj v razvoju tu-
rizma. Vsaka sredstva, za katere po-
nudniki lahko kandidirajo, so dobro-
došla. S tem ne pridobijo samo po-
samezniki, ampak gospodarstvo ce-
lotnega območja. 

Pripravila: Mateja Kutin

Utrinki

predstavila srednješolski program 
tehnik mehatronike, ki ga bodo v so-
delovanju s Tehniškim šolskim cen-
trom Nova Gorica na gimnaziji začeli 
izvajati v prihodnjem šolskem letu.

Na dogodku so se s svojim delom 
predstavili tudi člani Video krožka 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči, ki 
so pripravili videopredstavitev in do-
godek tudi posneli. Posamezne 
predstavitve so objavljene na spletni 
strani Posoškega razvojnega centra 
(www.prc.si/novice/aktualni-razpisi-
s-podrocja-razvoja-cloveskih-virov_
2), kjer so objavljene tudi kontaktne 
številke za podrobnejše informacije 
o razpisih in programih.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

Kot nenehno opozarjamo, 
se bo razvojni program 
Soča v letu 2013 zaključil, 
zato zainteresirani nikar 
ne spreglejte še zadnjega 
razpisa za začetne investi-
cije, ki bo predvidoma ob-
javljen v začetku priho-
dnjega leta.
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Poso{ki razvojni center, nosilec Regijske {tipendijske sheme za Gori{ko regijo, je 30. marca objavil 
Javni poziv delodajalcem za vklju~itev v Regijsko {tipendijsko shemo Gori{ke regije za {olsko/
{tudijsko leto 2012/2013. Roka za oddajo prijave na javni poziv sta dva. Prvi se je iztekel 23. maja, 
drugi pa se izte~e 23. julija 2012.

Delodajalci v prvem roku javnega poziva 
razpisali 60 {tipendij 

N a javni poziv delodajalcem za 
vključitev v Regijsko štipen-
dijsko shemo (RŠS) za šol-

sko/študijsko leto 2012/2013 se je v 
1. roku prijavilo 12 delodajalcev, ki 
so izkazali zanimanje po 60 štipen-
distih. Izmed 60 prijavljenih štipendij 
jih je 21 namenjenih dijakom, 39 pa 
študentom na dodiplomskem in po-
diplomskem študiju. Kot v preteklih 
letih tudi letos prevladujejo štipendi-
je s področja strojništva in elektro-
tehnike, vendar pa delodajalci potre-
bujejo tudi nove kadre s področja 
gradbeništva, mehatronike, medicine 
itd. 
V posoških občinah je za šolsko/štu-
dijsko leto 2012/2013 v prvem roku 
razpisnih 25 štipendij, od teh jih je v 
občini Bovec 14, v občini Kobarid dva 
in v tolminski občini devet.

Posoški razvojni center (PRC) bo 
Javni razpis štipendij Regijske štipen-
dijske sheme Goriške regije za šolsko/
študijsko leto 2012/2013 objavil pre-
dvidoma v prvi polovici septembra 
– rok za prijavo bo predvidoma 10. 
oktober 2012. Razpis bo zajemal vse 
štipendije, ki so jih delodajalci že 
prijavili v prvem roku, kot tudi tiste, 
ki jih bodo prijavili do 23. julija, ko 
se izteče drugi, zadnji rok.

Podrobnejše informacije o razpisa-
nih štipendijah v prvem roku dobite 
v preglednici. Za vsa dodatna vpra-
šanja sva vam na voljo Marjetka 
Čopi, telefon: 05/38-41-516, e-pošta: 
marjetka.copi@prc.si in mag. Dami-
jana Kravanja, telefon: 05/38-41-511, 
e-pošta: damijana.kravanja@prc.si.
mag. Damijana Kravanja, svetovalka, 
PRC

SEZNAM PRIJAVLJENIH ŠTIPENDIJ – Na prvem roku je 12 delodajalcev izkazalo zanimanje po 60 štipendistih 
(vir: Posoški razvojni center, junij 2012).

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Naziv delodajalca (soštipenditorja)
Podjetje

Izobraževalni program
Raven 

izobrazbe
Število štipendij

Število 
štipendij 
podjetja
SKUPAJ

ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin
Tolmin

strojništvo 6/2 ali 7 2
4

elektrotehnika 6/2 ali 7 2

STOPAR PGM d.o.o.
Ajdovščina

ekonomija 7 1 1

MINES IB d.o.o.
Kobarid

strojništvo 6/1 ali 6/2 1 1

KUPLAST Matejka Kumar s.p.
Kojsko

upravna informatika - UN računalništvo 6/2 1
2

praktična informatika - računovodstvo 6/1 1

NEBESA d.o.o.
Idrija

organizator poslovanja v gostinstvu in 
turizmu

6/1 1 1

GRADBENI STUDIO LOZAR d.o.o.
Ajdovščina

gradbeništvo 6/2 1
2

elektrotehnika 6/2 1

HIDRIA d.d.
Spodnja Idrija

mehatronik operater 4 3

26

mehatronik tehnik 5 2
strojni tehnik 5 4
strojništvo 6/2 ali 7 11
elektrotehnika 6/2 ali 7 4
fizika 7 1
računalništvo in informatika 7 1

Izdelovanje vzmeti in orodjarstvo, 
SABINA KAVČIČ s.p., Tolmin

ekonomski tehnik 5 1
2

gimnazijski maturant 5 1

VELB d.o.o. CERKNO
Cerkno

zidar 3 ali 4 1
3tesar 3 ali 4 1

gradbeništvo 6/2 ali 7 1

ISKRA BOVEC d.o.o.
Bovec

strojni tehnik 5 2

14

strojni tehnik (PTI) 5 2
elektrotehnik 5 2
orodjar 4 2
elektrotehnika 6/2 ali 7 2
strojništvo 6/2 ali 7 2
mehatronika 6/1 2

ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN
Tolmin

doktor medicine 7 3 3

MIZARSTVO Peter Koren s.p.
Kobarid

lesarstvo (Tehnologija lesa in 
vlaknatih kompozitov)

6/2 1 1

SKUPAJ: 60 60

srednješolcev 21
60dodiplomcev 33

podiplomcev 6
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Kraj izvedbe Izobraževalni programi 2012/13 Udeleženci Termin izvedbe

Bovec

Pojdimo k izviru čiste vode Starejši odrasli 1. 9.–31. 12. 2012

Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov Aktivni odrasli 1. 2.–31. 5. 2013

Slovenščina za vsak dan Aktivni odrasli 1. 2.–31. 5. 2013

Kobarid

Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem 
jeziku

Aktivni odrasli oziroma ponudniki 
turističnih storitev

1. 10.–31. 12. 2012

Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju Starejši odrasli 1. 2.–31. 5. 2013

Poslovna komunikacija v italijanskem poslovnem okolju Aktivni odrasli 1. 2.–31. 5. 2013

Tolmin

Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju Starejši odrasli 1. 9.–31. 12. 2012

Korak naprej Odrasli s posebnimi potrebami 1. 9.–31. 12. 2012

Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem 
jeziku

Aktivni odrasli oziroma ponudniki 
turističnih storitev

1. 2.–31. 5. 2013

Digitalnica Aktivni in starejši odrasli 1. 2.–31. 5. 2013

Pojdimo k izviru čiste vode Starejši odrasli 1. 2.–31. 5. 2013

Programi splo{nega neformalnega izobra`evanja odraslih

Po ocenah andragogov si ~lovek po formalni poti pridobi zgolj 15 do 20 odstotkov svojega vedenja, 
kar pomeni, da v svetu dejansko prevladuje znanje, pridobljeno z neformalnim u~enjem izobra`e-
vanjem. Tega si posameznik izbira glede na lastna zanimanja, njegova uspe{nost pa se ne ka`e na 
lestvici osvojenih ocen, temve~ v sposobnosti prilagajanja {tevilnim `ivljenjskim spremembam. 
Druga~e re~eno – ve~ znanj kot imamo, ve~ raznovrstnih del oziroma poklicev lahko opravljamo.

Nove mo`nosti za prilagoditev na 
{tevilne `ivljenjske spremembe

V sak izmed nas se sam odloča, 
kdaj bo stopil na pot učečih 
se posameznikov. Mnogi ste 

se v preteklosti že poslužili možnosti 
učenja znotraj različnih brezplačnih 
izobraževalnih programov, ki jih iz-
vajamo na Posoškem razvojnem cen-
tru (PRC). Tovrstni programi med 
drugim spodbujajo kulturo vseži-
vljenjskega učenja1 in širijo zaveda-
nje, da je prav znanje naše največje 
bogastvo, ki nam ga ne more nihče 
vzeti. 

Zaklju~eni prvi trije 50-urni 
programi

V okviru programov splošnega ne-
formalnega izobraževanja odraslih je 
v letošnjem letu 46 odraslih že za-
ključilo prve tri 50-urne programe. 
Starejši odrasli so si v okviru progra-
ma Angleščina na poti dvignili raven 
znanja in usposobljenost za komuni-
ciranje v angleškem jeziku. Aktivni 

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in ži-

vljenje v družbi, temelječi na znanju.

braževalnih programih boste konec 
avgusta lahko našli na spletni strani 
PRC-ja: www.prc.si, v naslednji šte-
vilki Sočasnika in pri Patriciji Rejec 
(telefon: 05/38-41-506 oziroma na 
e-naslovu: patricija.rejec@prc.si).
Patricija Rejec, vodja projekta, Posoški 
razvojni center

Opombi:
1 Vseživljenjsko učenje pomeni, da se učimo 
in spoznavamo nove stvari, dokler smo živi. 
Pomeni, da naše izobraževanje ni omejeno le 
na institucionalno izobraževanje, tečaje in 
druga formalna usposabljanja, temveč da to 
počnemo ves čas, v različnih oblikah in na 
različne načine.
2 Po uspešno zaključenem usposabljanju za 
lokalne turistične vodnike je LTO Sotočje 
udeležence vpisala v register lokalnih turistič-
nih vodnikov in jim izdala licenco za vodenje 
po kobariški in tolminski občini. Uspešno 
usposabljanje so pridobili vsi, ki so redno 
udeleževali predavanj (min. 80-odstotna ude-
ležba) in ob tem dobili še pozitivno oceno 
seminarske naloge ter zaključnega vodenja v 
slovenskem in izbranem tujem jeziku.

odrasli so s programom Usposablja-
nje za lokalne turistične vodnike pri-
dobili licenco za lokalnega turistične-
ga vodnika na območju občin Tolmin 
in Kobarid2, v okviru programa Slo-

venščina za vsak dan pa zvišali raven 
znanja in usposobljenost za komuni-
ciranje v slovenskem jeziku. Sezna-
nili so se tudi z možnostmi samostoj-
nega učenja slovenskega jezika. Pri 
izvedbi posameznih programov so 
nam pomagali na Lokalni turistični 
organizaciji (LTO) Sotočje, Turistični 
zvezi Zgornjega Posočja, Ustanovi 
»Fundaciji poti miru v Posočju«, Tri-
glavskemu narodnemu parku in 
Društvu upokojencev Tolmin.

Napoved novih, za 
udele`ence brezpla~nih 
neformalnih izobra`evanj

Z novim šolskim letom se lahko v 
programe splošnega neformalnega 
izobraževanja odraslih vključite tudi vi. 
Izvajali bomo programe za aktivne, 
starejše odrasle in tudi odrasle s poseb-
nimi potrebami (glej preglednico).

Več informacij o posameznih izo-

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

BOGATIM,
KER SE

Učenje in izobraževanje sta stalnici našega življenja. 

Učimo in izobražujemo se v vseh starostnih in živ-

ljenjskih obdobjih, na različne načine in za različne 

potrebe. 

Na Posoškem razvojnem centru lokalnemu prebi-

valstvu ponujamo ŠTEVILNE BREZPLAČNE 
IZOBRAŽEVALNE PROGRAME,

o katerih vas redno obveščamo prek spletne strani: 

www. prc.si, PRC-jeve oglasne deske v Sočasniku in 

informatorju Za UK in UM. 

Telefon: 05/38-41-506, 

e-pošta: patricija.rejec@prc.si

PRIDRUŽITE SE NAM TUDI VI.
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Vsi se `e veselimo poletja, ko si bomo lahko oddahnili od vsakodnevnega dela in se posvetili drug 
drugemu. Dopust se bo prilegel vsem, tako nam, ki smo `e skozi drugo {olsko leto skrbeli za izved-
bo desetih programov v okviru projekta Dvig ravni pismenosti (DRP)1, kot tudi na{im udele`encem.

Mozaik vse`ivljenjskega u~enja 

V poletnem času si bomo na-
brali novih moči, tako da bo-
mo lahko jeseni polni energi-

je startali v zadnje leto izvajanja 
omenjenega projekta. Izvedbe posa-
meznih programov so v glavnem 
zaključene, nekaj pa jih bomo izvedli 
še v poletnem času. Tako namerava-

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in ži-

vljenje v družbi, temelječi na znanju.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Sliki 1 in 2: KNJIŽNA IN ELEKTRONSKA IZDAJA SLOVENSKEGA PRAVOPISA – Prva je izšla 
leta 2001, druga pa dve leti kasneje.

Slika 3: SPLETNA IZDAJA SLOVENSKEGA PRAVOPISA – Od leta 2010 je Slovenski pravopis 
uporabnikom brezplačno na voljo tudi na spletni strani: bos.zrc-sazu.si/sp2001.html

mo z udeleženci programa Usposa-
bljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) 
– Moje delovno mesto v juliju obiska-
ti ajdovsko podjetje Pipistrel, ki v 
svetu slovi po izdelavi ultralahkih 
letal. Sicer pa je bilo v dveh letih, 
odkar Posoški razvojni center (PRC) 
izvaja projekt DRP, vanj vključenih 

več kot 500 udeležencev, ki tvorno 
ustvarjajo mozaik vseživljenjskega 
učenja. V nadaljevanju vam predsta-
vljamo nekaj zanimivosti in novega 
znanja, ki smo ga pridobili v zadnjem 
letu izvajanja.
Marina Istenič, vodja projekta Dvig ravni 
pismenosti, PRC

Opomba: 
1 Programi projekta DRP: Knjige so zame, 
Računalniška pismenost odraslih in Računal-
niško in digitalno opismenjevanje odraslih, 
UŽU – Beremo in pišemo skupaj, UŽU – Izzivi 
podeželja, UŽU – Moje delovno mesto, UŽU 
– Moj korak, UŽU – Most do izobrazbe, UŽU 
– Razgibajmo življenje z učenjem ter Branje 
za znanje in branje za zabavo.

RA^UNALNI[KA PISMENOST ZA ODRASLE TER RA^UNALNI[KO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE

KAKO SI LAHKO S SPLETOM POMAGAMO PRI JEZIKOVNIH ZAGATAH (1): SLOVENSKI PRAVOPIS 
Letos mineva 113. leto, odkar je 

literarni zgodovinar, urednik in pisa-
telj Fran Levec sestavil prvi samo-
stojni slovenski pravopis. Od leta 
1935 dalje je izšlo že pet pravopisov, 
katerih izdajo je spremljala znanstve-
na ustanova. Sprva je bilo to Znan-
stveno društvo, kasneje pa je nalogo 
soizdajatelja prevzela Slovenska aka-
demija znanosti in umetnosti. Aktu-
alni Slovenski pravopis je v primerja-
vi z Levčevim, ki ima 170 strani, kar 
desetkrat obsežnejši.

V klasični knjižni izdaji je Sloven-
ski pravopis izšel najprej leta 2001, 
kasneje pa še v sodobnejši elektron-
ski (leta 2003) in spletni (leta 2010) 
ediciji. Pri njegovi pripravi in sestavi 
je v obdobju 11 let sodelovalo več kot 
30 ljudi.

Pravila in slovar na enem 
mestu

Slovenski pravopis tradicionalno 
združuje pravila in slovar: 
• pravila določajo stalni in standar-

dizirani način zapisovanja v slo-
venščini in poleg nauka o pisnih 
znamenjih vključujejo rabo velikih 
in malih črk, pisanje prevzetih be-
sed in besednih zvez, rabo ločil, 
pisanje skupaj oziroma narazen in 
deljenje, v širšem smislu pa prina-
šajo še nekatera z zapisom pove-
zana vprašanja z drugih jezikovnih 

lastna imena – v aktualnem pravo-
pisu slovar po obsegu daleč prese-
ga vse dosedanje pravopisne slo-
varje.
V nadaljevanju se bomo posvetili 

predvsem uporabi lastnih imen, zla-
sti vprašanju sklanjanja nekaterih 
osebnih imen, ki nam v sodobnem 
času nemalokrat povzroča preglavice. 

Kako nam pri sklanjanju 
osebnih imen lahko pomaga 
pravopis?

Ob poimenovanju novorojenčka le 
redko kdo pomisli na dejstvo, da bo 
treba ime v otrokovi prihodnosti veli-
kokrat tudi sklanjati. Za razliko od an-
gleščine in mnogih drugih jezikov se 
imena v slovenščini pregibajo. Prva 
zadrega se lahko pojavi že kmalu po 
rojstvu otroka, ko se ob pisanju prvih 
voščilc izogibamo stavkom, kjer bi 
bilo treba ime sklanjati, na primer: 
Vse najboljše vajinemu/vajini … 

Če s temi očmi pogledamo elek-
tronsko zbirko imen Statističnega 
urada Republike Slovenije (www.
stat.si/imena.asp), ugotovimo, da 
nam sklanjanje najpogostejših imen, 
kot so na primer Janez, Anton, Ana, 
Maja, ne bi smelo povzročati večjih 
težav. Ta imena so v glavnem tudi 
vključena v pravopisni slovar. Druga-
če je pri novejših tujih imenih (pri-
meri moških imen: Mai, Noah, Tio, 
Žan Luka oziroma ženskih: Erin, 
Enya, Ruby, Hana Marija …), kjer se 
lahko zgodi, da tuhtamo in ugibamo, 
ali se, katera imena se, predvsem pa, 
kako se (pravilno) sklanjajo. Mnogi 

ravnin (glasoslovja, oblikoslovja in 
besedotvorja);

• slovar zajema več kot 130.000 iz-
točnic in podiztočnic, med kateri-
mi so tako občne besede kot tudi 
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so ob tem v tihi zadregi, ko niti ne 
vedo, s katerim jezikovnim priročni-
kom naj si pomagajo.

Kadar oklevamo glede pisanja in 
pregibanja lastnih imen, si lahko v 
mnogih primerih pomagamo s pra-
vopisnim slovarjem, kjer lastna ime-
na po grobem izračunu predstavljajo 
kar sedem odstotkov vsega gradiva. 
Osebna imena za moški spol so v 
slovarju samostojne iztočnice, na pri-
mer Anton, Franc, Janez, Jože, Mar-
jan, Marko, Peter itd. Med ženskimi 
imeni so nekatera imena samostojne 
iztočnice, na primer Ana, Irena, Ma-
rija, Maja, Mojca, druga pa so podiz-
točnice pri moških imenih z enako 
osnovo. Takšne primere lahko najde-
mo pri imenu Mateja (pri iztočnici 
Matej), Jožefa (pri iztočnici Jožef), 
Andreja (pri iztočnici Andrej). Kadar 
iščemo ime v elektronski ali spletni 
različici slovarja, je dobro, da smo na 
to še posebej pozorni – pri tem je 
najbolje, da v iskalnik vpišemo mo-
ško osnovo imena in dodamo zvez-
dico, na primer Matej*. 

Imenu sledi zapis podatka o 
sklanjanju

Takoj za imenom je v slovarju ve-
dno zapisan podatek o sklanjanju, in 
sicer tako, da je končnica prikazana 
v rodilniku (na primer Franc -a, Jo-
žefa -e). Nekatera imena imajo na 
mestu, ki označuje sklanjanje, le dve 
kratki črtici (vezaja), na primer Kar-
men --. To pomeni, da je oblika v 
imenovalniku enaka drugim sklon-
skim oblikam (na primer: Karmen je 
bila pri frizerju. Šel je s Karmen v 
trgovino). Poljudno rečemo, da se ta 
imena ne sklanjajo, v resnici pa gre 
za tako imenovano ničto izraženo 
sklanjatev, ki je še posebej pogosta 
pri ženskih imenih, na primer: Beti, 
Désirée, Dolores, Doris, Heidi, Ines, 
Nives.

Nekatera imena imajo več sklanja-
tvenih možnosti, zato na kakšni vrtni 
zabavi kar kličejo po (prazni) razpra-
vi o tem, ali je prav na primer z Lu-
ko ali z Lukom. Prav je seveda oboje. 
Pri tovrstnih imenih sta v slovarju 
zapisani obe sklanjatvi in razmerje 
med njima – na primer Aljoša -e in 
Aljoša -a (slika 4). To pomeni, da je 
ime Aljoša mogoče sklanjati na dva 
načina, ki sta oba pravilna: 
Aljoša Aljoše Aljoši Aljošo (pri) Aljoši 
(z) Aljošo 
in 
Aljoša Aljoša Aljošu Aljoša (pri) Aljo-
šu (z) Aljošem. 

O pravilni obliki v orodniku, tj. z 
Aljošem in ne z Aljošom, kot slišimo 
v pogovornem jeziku, se prav tako 
lahko poučimo iz slovarja, ki to po-
sebnost označuje z zapisom orodni-
ške oblike (z -em) pri vseh proble-
matičnih imenih – na primer Aleš, 
Andrej, Emeršič, Franc, Matjaž (slika 
4).

Re{evanje sklanjatvenih 
te`av pri novih, eksoti~nih 
imenih

Ko enkrat znamo brati slovarske 
sestavke pri imenih, je reševanje 
sklanjatvenih težav pri novih, ekso-
tičnih imenih, vendarle nekoliko olaj-
šano. Elektronska in spletna različica 
slovarja omogočata spretnejšim upo-
rabnikom tudi iskanje po podobnih 
besedah, s čimer lahko ciljno rešuje-
mo konkretno težavo – na primer vsa 
imena moškega spola, ki se končajo 
na -io (v iskalnik vpišemo ge=*io in 
zn=m; slika 5), nam pomagajo obli-
kovati paradigmo imena Tio:
Tio Tia Tiu Tia (pri) Tiu (s) Tiem. 

Na podoben način lahko pridemo 
do rešitve pri ženskih imenih, kot sta 
Enia, ki gre po istem vzorcu kot Pa-
tricia -e (v iskalnik vpišemo ge=*ia 
in zn=ž), ter Melany, ki gre po istem 
vzorcu kot Novy -- (v iskalnik vpiše-
mo ge=*y in zn=ž). Tako ju lahko 
povsem suvereno sklanjamo kot:

Slika 4: PRIKAZ DVOJNE SKLANJATVENE PARADIGME IN POSEBNOSTI V ORODNIKU pri 
imenu Aljoša v Slovenskem pravopisu.

Enia Enie Enii Enio (pri) Enii 
(z) Enio 
in 
Melany Melany Melany Melany
(pri) Melany (z) Melany.

V~asih si je treba pomagati 
tudi s pravili

Nekoliko več kobacanja bomo ime-
li pri imenih, kot so Mai, Tay, Žan 
Luka, Hana Marija, kjer si pri iska-
nju ustreznega sklanjatvenega vzorca 
pomagamo tudi s pravili. Mimogrede, 
v spletni različici pravopisa, ki je pro-
sto dostopna vsem jezikovnim upo-
rabnikom (bos.zrc-sazu.si/sp2001.ht-
ml), najdemo pravila s klikom na 
jeziček Pravila (slika 3).

Moških imen, ki bi se končala na 
*ai, v slovarju ni. Pri imenu Mai ob-
staja dilema, ali se sklanja Mai Maia 
ali s podaljšavo Mai Maija. Na osno-
vi 781. določila in zgledov bi ime 
sklanjali kot Galilei -ja: 
Mai Maija Maiju Maija (pri) Maiju 
(z) Maijem. 

Vendar, še preden se dokončno 
odločimo, se za hip ustavimo ob ime-
nu Tay. V pravopisnem slovarju je 
pet različnih iztočnic, kjer se imena 
moškega spola končujejo na *ay. Je-
zikovni uporabnik bo kar hitro ugo-
tovil, da se pri sklanjanju nekaterih 
imen pojavi podaljševanje s črko j, 
na primer Thackeray -ja, de Courte-

Slika 5: BESEDE MOŠKEGA SPOLA, KI SE KONČAJO NA -io, v Slovenskem pravopisu. Pri tem 
bodimo pozorni na iskalne ukaze.

nay -ja, pri drugih pa ne, na primer 
Echegaray -a, Faraday -a, Hemingway 
-a. Morda bi kdo ob tem utegnil po-
misliti, da gre za nedoslednost v pra-
vopisu, vendar bo pozornejši bralec 
slovarja hitro opazil, da se ta imena 
razlikujejo v izgovoru črke y. Potrdi-
tev za svoja opažanja lahko najdete 
še v pravilih, kjer 782. določilo pisno 
ločuje sklanjanje imena Disney -ja 
[dízni -ja] od sklanjanja imena Broa-
dway -a [bródvej -a]. 

Če se vrnemo k imenu Tay: črka y 
se v tem imenu izgovarja kot j, zato 
se ne podaljšuje in se pravilno skla-
nja: 
Tay Taya Tayu Taya (pri) Tayu 
(s) Tayem. 

Zato bi bila analogno s tem ime-
nom najustreznejša sklanjatev za ime 
Tai brez podaljševanja z j: 
Tai Taia Taiu Taia (pri) Taiu 
(s) Taiem.

Kadar je osebno ime sestavljeno iz 
več imen, na primer Žan Luka ali 
Hana Marija, je osnovna dilema je-
zikovnih uporabnikov, ali se pregiba-
ta obe. Tako Žan kot Luka sta posa-
mezno sicer vključena v slovar, ne pa 
tudi v kombinaciji kot večbesedno 
ime. Pravopisna določila, ki govorijo 
o sklanjanju večbesednih poimeno-
vanj (843. člen in dalje), in sistemsko 
preverjanje sklanjanja večbesednih 
imen v pravopisnem slovarju (Franc 
Jožef -a -a, Ivana Orleanska -e -e), 
nas usmerjajo k ustrezni sklanjatvi:
Žan Luka Žana Luke Žanu Luki 
Žana Luko (pri) Žanu Luki 

Prispevek je nastal v sodelovanju z 
Inštitutom za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU in je del nove 
rubrike, namenjene informiranju 
javnosti o različnih spletnih 
jezikovnih pripomočkih, ki so za 
uporabnike brezplačni. Posoški 
razvojni center si namreč prek 
programov Računalniška pismenost 
za odrasle ter Računalniško in 
digitalno opismenjevanje na 
različne načine (z računalniškimi 
tečaji in objavami poučnih 
prispevkov v EPIcentru oziroma 
Sočasniku) prizadeva za dvig 
računalniške pismenosti odraslih. V 
letošnjem šolskem letu je bilo v oba 
programa neposredno vključenih 
192 udeležencev, ki so spoznavali 
svet računalnikov in digitalnih 
tehnologij. Jeseni z izobraževanji 
nadaljujemo. Več o tem prihodnjič.

Dvig ravni pismenosti (5)
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(z) Žanom Luko
in 
Žan Luka Žana Luka Žanu Luku 
Žana Luka (pri) Žanu Luku 
(z) Žanom Lukom
oziroma
Hana Marija Hane Marije 
Hani Mariji Hano Marijo

(pri) Hani Mariji (s) Hano Marijo.

Odprtih vprašanj glede sklanjanja 
osebnih imen je seveda še veliko več. 
Vendar je namen tega kratkega pri-
kaza drugačen. Bralce bi radi opozo-
rili na možnost uporabe brezplačnih 
elektronskih jezikovnih pripomočkov 

(tokrat spletne različice Slovenskega 
pravopisa) in jih hkrati spodbudili k 
temu, da bi se v prihodnje bolj po-
gumno lotili reševanja jezikovnih 
dilem.
Dr. Nataša Jakop, Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Vir: UREDNIŠKI odbor za pravopisna pravila 

in uredniški odbor za pravopisni slovar Pravo-
pisne komisije pri SAZU in redaktorji ter stro-
kovno-tehnični sodelavci Inštituta za sloven-
ski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. (2010). 
Slovenski pravopis 2001. [Online]. Ljubljana: 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU. Datum zadnjega popravljanja: 5. 
oktober 2010. [Citirano: 6. junij 2012; 7:44]. 
Dostopno na spletnem naslovu: http://bos.
zrc-sazu.si/sp2001.html.

KNJIGE SO ZAME

KAJ IMATA ^RNI ANGEL IN JO@E PLE^NIK SKUPNEGA 
Ste tudi vi med tistimi, ki vas pri-

vlači Afrika oziroma različne tradici-
onalne kulture? Te so bile osrednja 
tematika srečanj v okviru prve izved-
be programa Knjige so zame. 

V program je bilo vključenih šest 
udeležencev, ki so od februarja pa do 
konca aprila prek tako imenovanega 
dialoškega oziroma skupinskega bra-
nja literature premagovali morebitne 
negativne izkušnje z branjem lepo-
slovja. Tedenska srečanja, ki so po-
tekala v prostorih Posoškega razvoj-
nega centra (PRC), so bila za udele-
žence nova izkušnja. Med branjem 
potopisnega dela avtorice Sonje Por-
le Črni angel, varuh moj, ki so si ga 
udeleženci izbrali sami, so ob skode-
lici čaja ustvarili prijetno in sprošče-
no vzdušje ter se za trenutke prese-
lili na vroče in prašne poti dveh 
afriških držav, Burkina Fasa in Gane. 
Da bi se jim ta oddaljeni svet še bolj 
približal, so medse povabili popotni-
ka Tadeja Beguša, ki jim je iz prve 
roke ob fotografijah predstavil lastna 
doživetja s popotovanja po Afriki.

Ogled gostujo~e razstave
Z branjem niso izboljšali le tehnik, 

temveč so spoznali veliko novega in 
si izmenjali zanimive izkušnje. Da pa 
bi se naučili in doživeli še več, so se 
1. junija odpravili na ekskurzijo v 
Ljubljano, kjer so obiskali dve kul-
turni ustanovi. V Slovenskem etno-
grafskem muzeju so si najprej ogle-
dali gostujočo razstavo Orinoco, ki bo 
na ogled vse do septembra. Ta pripo-
veduje o sonaravnem življenju različ-
nih etničnih skupin, ki že stoletja 
živijo ob reki Orinoko v južni Vene-
zueli. S tem so obogatili svoja spo-
znanja o človeštvu in njegovih boga-
tih kulturah, ki so jih pridobili v 
sklopu rednih srečanj.

Mogo~ni NUK z druge 
perspektive

Sledil je voden ogled po mogočni 
Narodni in univerzitetni knjižnici 

(NUK), ki stoji na Turjaški ulici. Ta 
velja za najkrajšo v Ljubljani, saj ima 
le dve hišni številki – NUK se ponaša 
s številko 1. Knjižnico je začel leta 
1927 načrtovati arhitekt Jože Pleč-
nik, načrte zanjo pa je na papir spra-
vil tri oziroma štiri leta kasneje. Če-
prav so to ustanovo doslej poznali 
kot tisto, kjer si lahko izposodiš gra-
divo oziroma se v njej učiš, pa so ob 
tem obisku odkrili še mnogo drugih 
zanimivih stvari. Izvedeli so, da je zgra-
jena v obliki nepravilnega štirikotni-
ka, in sicer na mestu poznorenesanč-
nega knežjega dvorca oziroma Auer-
spergove palače. Ta je bila v potresu 
leta 1895 močno poškodovana in za-
to kasneje tudi porušena. Knjižica, ki 
velja za največje Plečnikovo delo v 
Ljubljani, se nahaja v štirinadstropni 
stavbi, ki ima štiri krila, med katere 
je arhitekt umestil tudi dve dvorišči. 
V zgornjih treh nadstropjih so skla-
dišča, kjer danes hranijo manjši del 

arhivskega knjižničnega gradiva. 
Sicer pa je Plečnika pri projektira-

nju med drugim navdihnila antika, 
kar je opaziti že na zunanjosti zgrad-
be. To sestavljajo različni materiali, kot 
so opeke, ki s svojo rdečo barvo delu-
jejo svečano in s tem stavbi dajejo tudi 
življenje. Na pročelju opazimo tudi 
različne kamnite bloke, ki so prinese-
ni z vseh koncev Slovenije in so bo-
disi gladko bodisi grobo obdelani, 
nekateri so veliki, spet drugi manjši. 
Lahko rečemo, da ti simbolizirajo raz-
lična dela oziroma gradiva, ki jih hra-
nijo v NUK-u. Zanimiva so tudi neo-
bičajna okna v zgornjih nadstropjih, 
ki s svojo obliko predstavljajo odprte 
knjige. V notranjosti so jih presene-
tili arhitekturni detajli iz marmorja, 
brona in lesa. Vsekakor pa jih je nav-
dušila tudi arhitektova iznajdljivost, 
saj je veliko detajlov oblikoval kar iz 
navadnega gradbenega materiala (na 
primer iz vodovodnih cevi itd.).

Težko predstavljivo pa je bilo dej-
stvo, da je NUK dolžan hraniti dejan-
sko vse publikacije. To pomeni, da 
so izdajatelji po zakonu dolžni NUK-
u posredovati določeno število tisko-
vin, med katere sodijo knjige, brošu-
re, serijske publikacije, muzikalije, 
kartografsko gradivo, faksimile in 
drobni tisk (razglednice, plakati, na-
lepke, vizitke, večje tiskovine, pro-
spekti, koledarji, katalogi, gledališki 
in drugi programi, navodila). Poleg 
tega mora NUK hraniti vse elektron-
ske publikacije na fizičnih nosilcih 
kot tudi tiste, ki so dostopne na ra-
čunalniških omrežjih ali svetovnem 
spletu. Hranijo pa tudi avdio in video 
gradivo na raznih nosilcih ter elek-
tronske publikacije, ki so kombinaci-
ja različnih vrst zapisov (tako imeno-
vani multimedijski kompleti). 

S tem, ko shranijo prav vsak naj-
manjši reklamni letak, poskrbijo za 
ohranitev kulturne dediščine našim 
potomcem. 

[e o zastavljenih ciljih
Program Knjige so zame, ki ga je 

razvil Andragoškim centrom Slove-
nije, si prizadeva uresničiti več ciljev. 
Poleg bralnih in komunikacijskih ve-
ščin se v okviru tega razvijajo še 
splošna poučenost, vseživljenjsko 
učenje in medosebni odnosi. Do kon-
ca leta sledi še eno evalvacijsko sre-
čanje, kjer bomo skupaj z udeležen-
ci pregledali dosežene cilje.
Nataša Klobučar Štrancar, učiteljica 
programa Knjige so zame, PRC

Vir: 

CERKVENIK Žiga (odgovorni urednik). 
(1998–2012). Narodna in univerzitetna knji-
žnica. [Online]. NUK. [4. 6. 2012, 11:37]. Do-
stopno na spletnem naslovu: http://www.nuk.
uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362

Gradimo.com. 2012. [Online]. Spletni portal 
za gradnjo – gradimo.com. [4. 6. 2012, 
16:36]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.gradimo.com/zanimivosti/kultur-
na-dediscina/joze-plecnik/nuk--narodna-in-
univerzitetna-knjiznica

V PROGRAM KNJIGE SO ZAME JE BILO VKLJUČENIH ŠEST UDELEŽENCEV – Med branjem 
potopisnega dela avtorice Sonje Porle Črni angel, varuh moj smo ob skodelici čaja ustvarili 
prijetno in sproščeno vzdušje ter se enkrat na teden preselili na vroče in prašne poti dveh 
afriških držav, Burkina Fasa in Gane. V prihodnjem šolskem letu se bo program ponovil, predvi-
doma v Kobaridu. Foto: Nataša Klobučar Štrancar
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IZZIVI PODE@ELJA

PODE@ELJE NAS IZZIVA … BOMO ZNALI TO UNOV^ITI? 
Eden izmed številnih programov 

projekta Dvig ravni pismenosti je tu-
di Usposabljanje za življenjsko uspe-
šnost (UŽU) – Izzivi podeželja (IP). 
Ta udeležence spodbuja k pridobiva-
nju najrazličnejših znanj in veščin, 
vezanih na izdelavo oziroma pridela-
vo tradicionalnih lokalnih produktov. 
Gre za dejavnosti, ki lahko udeležen-
cem predstavljajo podjetniške izzive 
(predvsem na področju turizma, ro-
kodelstva, kmetijstva …) in ki jih 
lahko kasneje unovčijo ter s tem dvi-
gnejo svoj življenjski standard. 

Skupina 16 udeleženk programa 
Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
(UŽU – IP) – Izzivi podeželja se je v 
okviru 120 ur sprva ukvarjala z obli-
kovanjem gline pod vodstvom kera-
mičarke Alenke Gololičič. Izpod 
njihovih rok so nastali lični in upo-
rabni izdelki, udeleženke pa so ob 
tem spoznale različne tehnike obde-
lave gline in načine nanašanja glazu-
re ter postopek pečenja glinenih iz-
delkov, ki poskrbi za njihovo daljšo 
obstojnost. V nadaljevanju so pod 
mentorstvom Hendrika Trebšeta – 
Vladka med drugim odkrile, da ple-
tenje košar le ni tako zelo »romantič-
no« opravilo, kot se morda sliši. Kljub 

temu so čez čas nastali lični izdelki, 
ki pridejo prav v vsakem gospodinj-
stvu. Z Izzivi podeželja pa so obiska-
le tudi Zeleno hišo v Kobaridu ter si 
v bližini ogledale še Planikin sirarski 
muzej. Skupaj z Davorinom Kore-
nom iz Javnega zavoda Triglavski 
narodni park so se dotaknile tudi 
področja samooskrbe, še pred tem pa 
so skrbno izbrana semena in sadike 
izmenjale tudi na kobariški tržnici, 

V OKVIRU PROJEKTA IZZIVI PODEŽELJA je Posoški razvojni center izvajal različne dejavnosti, ki lahko služijo tudi za podjetniške izzive (pred-
vsem na področju turizma, rokodelstva, kmetijstva …) in ki jih lahko udeleženci kasneje s pridom unovčijo ter s tem dvignejo svoj življenjski stan-
dard. Foto: Marina Istenič

kjer so imele svojo stojnico. 
Ob koncu programa smo nekatere 

udeleženke poprosili še za njihovo 
mnenje, ki ga z veseljem delimo z 
vami:
»Hvala za čudovita srečanja, ki niso 
samo druženje, ampak spoznanje, 
koliko darov, ki nam jih skušata 
vzbuditi naši mentorici, nosimo v 
sebi. Kot prostovoljka jih pridno izko-
ristim (pregled dogajanj v Sočasniku, 

Zelena hiša, muzej Planika v Koba-
ridu in še bi se našlo). Hvala za lepe 
ideje.« (Zlatka Šorli, Koritnica)

»Zadovoljna sem, ker mi je sedaj, ko 
sem v pokoju, omogočeno izraziti svo-
je talente.« (Ana Ljubinkovič, Tolmin)

»Zelo sem zadovoljna s potekom pre-
davanj – najbolj s tistim o glini.« (Ana 

Kragelj, Idrija pri Bači)

Marina Istenič, učiteljica programa, PRC

MOJ KORAK

KORAK ZA KORAKOM DO SAMOSTOJNOSTI 
O programu Usposabljanje za življenjsko uspe-

šnost (UŽU) – Moj korak (MK), ki ga izvajamo na 
Posoškem razvojnem centru (PRC), smo sicer že 
pisali, vendar pa smo skupaj z devetimi udeležen-
ci od takrat doživeli še nekaj zanimivih stvari, ki 
jih želimo deliti z vami. Po tem, ko smo si skupaj 
z udeleženci programa, sicer uporabniki Varstveno 
delovnega centra (VDC) Tolmin, ogledali naše 
glavno mesto in spoznavali Indijance s porečja 
Orinoco (več o tem ste lahko brali v prejšnji šte-
vilki Sočasnika), smo se tokrat podali pod oblake, 
nato pa še na pustolovski konec tedna. 

V dru`bi padalcev
Skupaj z Društvom za prosto letenje Posočje 

smo se odpeljali na bližnje vzletišče Kobala in se 
udeležili prireditve, ki jo je društvo organiziralo v 
okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2012. Udele-
ženci so si ogledali padalsko opremo, opazovali so 
vzlet, polet in pristanek ter preizkusili udobnost 
padalskega sedeža. Po mnenju večine bi lahko v 
njem mirno užili kakšno popoldansko »siesto«. 

Pustolovski konec tedna v So~i
Konec maja smo se za dva dni odpravili na tako 

imenovani pustolovski konec tedna v vasico Soča, 

kjer so udeleženci korak za korakom utrjevali sa-
mostojnost. Po prihodu smo se nemudoma lotili 
priprave velikega lonca zelenjavne mineštre, v po-
poldanskem času pa smo raziskovali okolico. Na-
birali smo dračje za taborni ogenj, ki nam je zve-
čer služil za toploto in prijetno vzdušje in za pri-
pravo večerje – spekli smo si hrenovke in krompir, 
za sladico pa popekli še jabolka. Bližina cerkvene-
ga zvona nas je naslednjega dne prebudila že zelo 
zgodaj. Po jutranjih opravilih smo se s košaricami 
odpravili po smrekove vršičke, med potjo pa spo-
znavali še mnoge druge zdravilne rastline in roži-
ce na pisanih cvetočih travnikih. Za pospešitev 
krvnega obtoka je poskrbelo bližnje srečanje z 
ogromnim črnim gožem, ki smo se ga sprva pre-
strašili, ko pa smo ugotovili, da ne gre za strupe-
njačo, smo si ga ogledali pobližje. Po vrnitvi v dom 
smo v lastni režiji pripravili zdrav zelenjavni obrok, 
za poobedek pa torto, ki smo jo z zadovoljstvom 
»zmazali«. Po čudovitem druženju ob koncu tedna, 
ki je kar prehitro minilo, smo bili sicer vsi skupaj 
malo utrujeni, a zadovoljni. Veliko gibanja na sve-
žem zraku nam je dalo polno moči za nove dogo-
divščine. 
Marina Istenič, učiteljica v programu UŽU – MK, PRC

PUSTOLOVSKI KONEC TEDNA V SOČI – Konec maja smo z 
uporabniki VDC Tolmin, ki so se v tem letu udeležili programa 
UŽU – Moj korak, dva dni preživeli v Soči, kjer smo skupaj ko-
rak za korakom utrjevali samostojnost. Foto: Liljana Lazar
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RAZGIBAJMO @IVLJENJE Z U^ENJEM

»NIMAM ^ASA, KER …« 
Kdo nam najpogosteje potarna, da 

nima časa? Upokojenci, seveda! Da to 
še kako drži, sem se lahko ponovno 
prepričala tudi sama. V Tolminu se je 
nekaj zelo dejavnih upokojenk vklju-
čilo v program Usposabljanje za živ-
ljenjsko uspešnost (UŽU) – Razgibaj-
mo življenje z učenjem (RŽU). Njiho-
ve energije, modrosti in vedoželjnosti 
smo bile deležne tudi učiteljice in 
zunanji sodelavci v programu, ki je 
v prvi vrsti namenjen kakovostnemu 
preživljanju prostega časa starejših. 

Prvo, pilotno izvedbo programa 
UŽU – RŽU v Posočju je Posoški ra-
zvojni center (PRC) izpeljal v šolskem 
letu 2009/10. Zaradi pobude in veli-
kega zanimanja članov Društva upo-
kojencev Tolmin smo se odločili, da 
tudi drugo izvedbo 120-urnega pro-
grama ponovimo v Tolminu. Udele-
ženke so se od novembra do konca 
junija tedensko srečevale v prostorih 
Centra dnevnih aktivnosti za starej-
še Tolmin (stavba Rdečega križa Tol-
min), kjer so bogatile svoje znanje.

Skupaj do zanimivih novih 
znanj

Kot narekuje eno izmed vodil pro-
grama, morajo biti udeleženci pri 
doseganju ciljev posameznih vsebin 
tudi sami dejavni, kar v našem pri-
meru ni bilo težko. Udeleženke niso 

EKSKURZIJA V KOPER je med drugim postregla z ogledom Sečoveljskih solin in obiskom dnevnega centra za starejše. Foto: arhiv PRC

bile le aktivne, temveč so imele tudi 
same veliko zamisli, predlogov in 
elana. S skupnimi močmi smo obli-
kovale in uresničevale vsebine, ki so 
se nanašale na različna področja: od 
zdravja, samooskrbe, socialnega var-
stva, medosebnih in medgeneracij-
skih odnosov do razvijanja ročnih 
spretnosti, znanj računalništva, spo-
znavanja naravnih in kulturnih zna-
menitosti, varovanja okolja itd. V 
sklopu druge izvedbe programa RŽU 
smo skupaj:
• spoznavale različne tehnike izde-

lave novoletnih voščilnic;
• vlivale sveče iz čebeljega voska, 

spoznavale lastnosti in vsestransko 
uporabnost medu;

• izdelale novoletni aranžma;
• oživljale in ohranjale stare običaje 

(polstenje, pisanje pirhov s poglco,  
itd);

• izdelale in zasadile zeliščno spiralo; 
• ustvarjale nakit iz fimo mase;
• obiskale dnevni center za starejše 

v Kopru in si ob tem ogledale še 
Sečoveljske soline; 

• izdelale domače milo in naravna 

čistila;
• slikale na steklo in
• poglabljale računalniško znanje.

Čeprav se program UŽU – RŽU iz-
teka, se bo energija udeleženk zago-
tovo pretakala še naprej. Ker pa želi-
mo, da si tudi bralci Sočasnika raz-
gibate življenje z učenjem, vam v 
nadaljevanju predstavljamo nekaj či-
sto konkretnih zamisli in nasvetov za 
izdelavo naravnih čistil ter zeliščne 
spirale.
Jana Skočir, učiteljica programa UŽU – 
RŽU, PRC

»NIMAM ^ASA, KER ... GRADIM ZELI[^NO SPIRALO.« 

Skupina udeleženk programa Usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z uče-
njem, ki ga Posoški razvojni center (PRC) izvaja v 
sklopu projekta Dvig ravni pismenosti, se je med 
drugim lotila tudi gradnje kamnite spirale, kamor 
je zasadila zelišča. Del zelene površine ob parkiri-
šču stavbe Rdečega križa Tolmin je s tem postal 
pestrejši, pridobil pa je tudi na uporabni vrednosti. 
Z objavo tega prispevka v našem uredništvu skupaj 
z udeleženkami programa upamo, da si bo spiralo 
umislil še kakšen bralec Sočasnika in s tem pri-
speval k zadnje čase vse bolj opevani samooskrbi.
Tatjana Šalej Faletič
Foto: arhiv Posoškega razvojnega centra 

Vir: JANUŠ, Bojca. (2012). Permakultura za telebane ali kako 
se lotiš vrtnarjenja in pri tem uživaš. [Online]. [Citirano dne: 10. 
6. 2012; 20:23]. Dostopno na spletnem naslovu: http://perma-
kulturazatelebane.wordpress.com/zeliscnaspirala

ZA ZAČETEK RABIMO NAČRT – Udeleženke programa so z 
navdušenjem sprejele pobudo Nataše Klobučar Štrancar, 
svetovalke na področju razvoja človeških virov na PRC-ju, da s 
skupnimi močmi zgradijo zeliščno spiralo. Čeravno zeliščne 
spirale slovijo po svoji izjemni prostorski racionalizaciji, so se 

ZAVIHALE SO ROKAVE IN PRIPRAVILE ZEMLJIŠČE. Sle-
dnjega je bilo treba najprej očistiti. 

po tem, ko so staknile glave, odločile za izgradnjo nekoliko 
večje spirale – takšne, da se lahko nabiralec med nabiranjem 
zelišč sprehodi po njej. Poznavalci namreč pojasnjujejo, da 
lahko na zemljišču s premerom dveh metrov s pomočjo spira-
le dobimo kar devet metrov dolgo gredo.
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POMOČ PRI PRIPRAVI ZEMLJIŠČA JIM JE PRIŠLA ŠE KAKO PRAV. Letošnji občinski nagra-
jenec Valerij Bizjak, sicer dolgoletni sodelavec na Rdečem križu Tolmin, jim je »gentelmansko« 
prizanesel z žaganjem manjšega drevesa. 

NAKUP ZELIŠČ JE LAHKO TUDI POUČNO-ZABAVEN. Udeleženke so se skupaj odpravile na 
Vogrsko, kjer so v tamkajšnji vrtnariji Majdin gaj nakupile več kot 30 različnih vrst zelišč. Z veli-
kim zanimanjem pa so prisluhnile tudi vrtnarki, ki jih je podučila o vzgoji, lastnostih in uporabi 
posameznih zeliščnih sort.

SLEDILO JE »MERJENJE MIŠIČNE MASE«, saj je bilo treba najprej preložiti kup kamenja in ga 
zložiti v spiralno zavit zid. Vrh spirale so od tal dvignile za približno en meter. Od tu se kamniti zid 
postopoma v spirali spušča do tako imenovanega izteka. Vmesni prostor so udeleženke napol-
nile z zemljo, ki so jim jo pripeljali delavci Komunale Tolmin, po vrhu pa so nasule še plast hu-
musa. Za omenjeno zeliščno spiralo so udeleženke porabile od tri do štiri kubične metre zemlje. 
Sledila je zasaditev sadik. Ob tem naj omenimo, da so za kamne in dostavo poskrbeli prostovolj-
ci z Markom Stresom na čelu. 

TOLMINSKA ZELIŠČNA SPIRALA z učiteljico Jano Skočir (levo) in Natašo Klobučar Štrancar, 
svetovalko na PRC-ju. Ob koncu naj vam zaupamo še zanimivo logiko same zasaditve rastlin in 
na hitro predstavimo sistem spirale, ki se praktično vzdržuje sam (če odmislimo puljenje pleve-
la). Na primer, v središču oziroma na vrhu spirale je najbolj sončno in posledično najbolj sušno, 
zato to mesto ustreza zasaditvi sredozemskih zelišč, kot so rožmarin, sivka, žajbelj, origano ipd. 
V izteku spirale pa strokovnjaki priporočajo ureditev majhnega vodnega vrtička, ki bo idealen za 
gojenje vodne kreše. Naša spirala se sicer s slednjim ne more ponašati, kljub temu pa se na njej 
danes bohoti več kot 40 različnih zelišč. Več nasvetov o primerni zasaditvi najdete na spletni 
strani: permakulturazatelebane.wordpress.com. Foto: T. Š. F.

»NIMAM ^ASA, KER ... SEM NA TE^AJU IZDELAVE NARAVNIH MIL IN ^ISTIL.« 
Za razliko od naših prednikov si 

danes ne belimo več glav s tem, kako 
do mil, čistil in kozmetike, saj nam 
je vse to na voljo skorajda že na vsa-
ki trgovinski polici. Vendar pa je so-
dobna civilizacija privedla tudi do 
tega, da ne razmišljamo, kaj vse in 
za kakšno ceno vlivamo v lijake in 
nenazadnje tudi vase. 

V igri ni le denar. V igri je tudi 
naše zdravje, skrb za sočloveka in 
naravo. V igri je preskok na drugačno 
miselnost. In to igro so sprejele tudi 
udeleženke programa Usposabljanje 
za življenjsko uspešnost – Razgibajmo 
življenje z učenjem. Skupaj z osebno 
svetovalko in ustvarjalko naravnih 
mil, kozmetike ter čistil Majo Rožac 
Mihovec - Manno so se podale v svet 

Dvig ravni pismenosti (5)

mila po tako imenovanem hladnem 
postopku, ki zagotavlja najvišjo ka-
kovost sestavin. »V milu tako ostane 
okoli deset procentov naravnega gli-
cerina, ki na kožo dodatno blagodej-
no deluje, jo vlaži in mehča,« poja-
snjuje in dodaja, da so naravna mila 
»čistilna, negovalna, blaga in zdra-
vilna. So obstojna, počasi se porablja-
jo in so najboljše, kar lahko ponudi-
mo svoji koži. Izboljšajo videz kože in 
omogočajo manjšo porabo drugih ne-
govalnih izdelkov.« Udeleženkam je 
ob tem pokazala, kako si lahko doma 
same izdelajo milo. Poudarila je, da 
za sestavo mil uporablja tako imeno-
vane umiljene rastlinske maščobe, 
vodo ter dodatke glede na vrsto mila 
(med, čokolado, karitejevo maslo, 

izdelave ročno izdelanih mil in na-
ravnih čistil.

Manna, kot pravi sama, že več let 
izdeluje naravna in ročno izdelana 
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sol, naribano pomarančno lupinico, 
svilena vlakna, eterična olja …). Pra-
vi še, da je izdelava mil bolj komple-
ksna kot izdelava naravnih čistil in 
od izdelovalca terja nekoliko več zna-
nja oziroma prakse. Na vprašanje, kje 
dobiti najrazličnejše sestavine, po-
trebne za izdelavo mil, pa odgovarja, 
da v različnih »eko« trgovinah, čerav-
no se sama najraje poslužuje kar 
nakupa prek spletnih ponudnikov.

^isto pravi naravni pra{ki
V drugem delu je Maja Rožac Mi-

hovec spregovorila tudi o naravnih 
čistilih. »Prednost domačih čistil je 
predvsem v tem, da so enostavna, 

poceni, točno vemo, kaj uporabljamo, 
so biološko razgradljiva, po učinkovi-
tosti pa prav nič ne zaostajajo za 
industrijskimi čistili,« zatrjuje pozna-
valka in izdelovalka naravnih mil, 
čistil ter kozmetike. 

Z njenim privoljenjem delček novo 
osvojenega znanja posredujemo tudi 
bralcem Sočasnika:
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Vir: 
ROŽANC Mihovec, Maja. (2012). Izdelajmo 
svoja mila/Čisto pravi praški. Višnja Gora: 
Osebno svetovanje in ustvarjanje, Maja Ro-
žanc Mihovec s.p. 
CANDELA Betelli, Enza. (1999). Zlata knjiga 
za dom. Ljubljana: Založba mladinska knjiga. 
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UNIVERZALNA ČISTILA
1. Soda bikarbona ali natrijev hidro-
genkarbonat (NaHCO3) je zagotovo 
univerzalno čistilo, s številnimi dru-
gimi uporabnimi lastnostmi saj:
• čisti (iz sadja in zelenjave odstra-

njuje različno umazanijo in proti-
parazitna sredstva – 1 žica na liter 
vode, v kateri operemo sadje in 
zelenjavo; različne madeže),

• odstranjuje (neprijeten vonj v hla-
dilniku – stene v hladilniku in po-
sode operemo z vodo, ki smo ji 
dodali sodo bikarbono; neprijeten 
vonj po potu – prah sode bikarbo-
ne nanesemo pod pazduho; sledi 
znoja na tkaninah – raztopina v 
hladni vodi),

• razjeda (vodni kamen – žico sode 
bikarbine vsujte v posodo pralnega 
stroja),

• mehča vodo, 
• deluje kot belilo in
• nas razvaja (300 g sode bikarbone 

damo v kopalno kad in si privošči-
mo sproščujočo kopel). 

Njena uporaba ima nedvomno širok 
razpon: za čiščenje kuhinjskih in ko-
palniških površin, pomivanje posode, 
umivalnikov oziroma korit, izdelkov 
iz aluminija, plastike, kroma. Je vme-
sni proizvod pri pridobivanju sode, 
ki v kombinaciji s kisom nevtralizira. 
Bralci pa naj bodo pri nakupu sode 
bikarbone posebej pozorni na cene, 
saj se te med trgovskimi ponudniki 
močno razlikujejo. 

2. Mešanica kisa in soli, ki jo nane-
semo direktno na krpo. Kdor želi, 
lahko doda še kakšno kapljico narav-
nega eteričnega olja (EO). Vendar naj 
ob tem bralce opozorimo na številna 
zavajanja kupcev z najrazličnejšimi 
oznakami »natur«. Ni namreč vse 

naravno in bio, čeravno tako piše na 
steklenički. Zato dobro premislite, 
kje boste EO kupili in ali je to res 
naravno.

3. Univerzalno čistilo v gosti pasti
Sestavine:
50 g sode bikarbone
30 g glicerina
10 g soli
EO po želji (okoli 5 kapljic)
Sestavine zmešamo v gosto pasto, ki 
jo uporabljamo kot univerzalno čisti-
lo.

ČISTILO ZA STROJNO PRANJE PO-
SODE
Sestavine: 
40 g sode bikarbone ali pralne sode
40 g boraksa 
10 g citronske kisline
10 g soli
Sestavine zmešamo in doziramo od 
1 do 3 žlice na pranje oz. kot je 
označeno na stroju. Količino boraksa 
lahko nadomestimo tudi s sodo bi-
karbono ali pralno sodo.

ČISTILO ZA ROČNO PRANJE PO-
SODE
Sestavine:
40 g naravnega mila
600 g vode
60 g glicerina
EO po želji (okoli 10 kapljic)
Milo zribamo na drobne koščke in ga 
zmešamo v mlačno vodo, dokler se 
ne stopi. Primešamo glicerin in EO.

STEKLENE POVRŠINE
Steklene površine lahko dobro očisti-
mo z navadno mešanico kisa in vode 
(uporabimo lahko do 70 odstotkov 
kisa). Če se na oknu pojavijo lise, v 
čistilo dolijemo še nekaj alkohola 

(okoli 70 odstotni). Za ogledala pa je 
primerna mešanica z visokim dele-
žem kisa. Vrata kabine za prhanje 
lahko očistimo z belim kisom, ki 
odlično odstranjuje vodni kamen in 
ostanke mila (velja tudi za zaščitne 
zavese pri prhanju).

Čistilo za steklene površine (ogleda-
la, okna):
Sestavine:
25 ml kisa (ca. 30 g)
5 g koruznega škroba
1/2 l tople vode
eterično olje po želji (okoli 10 ka-
pljic)
Sestavine zmešamo. Če dodamo EO, 
tega poprej zmešamo v kis, ker so 
EO delno topna v kisu. Pred uporabo 
pretresemo. 

MOČNO ČISTILO ZA PLESNI
Sestavine:
120 g boraksa
500 ml vode
10 kapljic EO čajeve mirte
Nanesemo in pustimo učinkovati ne-
kaj ur, nato speremo.

ODMAŠEVANJE ODTOKOV
Najprej skozi odtok spustimo nekaj 
vode, da ga predhodno očistimo od 
uporabe drugih čistil in s tem prepre-
čimo neželene reakcije.
Sestavine:
100 g sode bikarbone
100–150 g (okoli 1 dcl) belega kisa 
(za vlaganje)
vroča voda
V odtok stresemo sodo in čez zlijemo 
kis. Ob tem nastane peneča reakcija, 
zato odtok hitro zapremo, da se re-
akcija širi namesto iz odtoka navzdol 
po cevi. Počakamo 5–10 minut in 
prelijemo z vročo vodo.

Za preventivno čiščenje odtokov pa 
nam lahko služijo tudi posušene in 
drobno zdrobljene jajčne lupine, ki 
jih stlačimo skozi majhne luknjice v 
odtoku. Povsem biološko razgradljiva 
jajčna lupina bo namreč s svojimi 
ostrimi robovi iz odtoka potegnila 
razne ostanke. Vendar pozor! Ta po-
stopek odsvetujemo pri tistih umival-
nikih, ki imajo eno samo večjo od-
točno odprtino (po navadi v kopalni-
ci), saj se lahko ta zaradi sočasnega 
padca večje »kepe« lupin v odtok za-
maši, kar povzroči ravno nasprotni 
učinek.

DRUGO:
Srebro očistimo s sodo bikarbono. 
Madeže zdrgnemo s suho sodo bikar-
bono ali z drobno zmleto soljo, navla-
ženo z alkoholom ali limoninim so-
kom. Dobro splaknemo in posušimo. 
Baker poškropimo z belim kisom in 
nato zdrgnemo s soljo. Po čiščenju 
skrbno splaknemo.
Medenino očistimo z mešanico limo-
ninega soka in sodo bikarbono. Me-
šanico pustimo delovati še pet minut, 
nato speremo. Če želimo, da se me-
denina sveti, vanjo vtremo olivno 
olje.
Nerjaveče jeklo čistimo z mešanico 
kisa in sode bikarbone.
Kromirane površine zdrgnemo z me-
šanico kisa in sode bikarbone. Nane-
semo, pustimo, da se posuši, in zdr-
gnemo. Lahko jih čistimo tudi samo 
s kisom.
Težko dostopne dele vaz, steklenic 
ali kozarcev očistimo z mešanico 
vode in milnice oziroma čistila za 
pomivanje posode, ki ji dodamo 
zdrobljeno jajčno lupino.
Kristalu in steklu daje lesk limonin 
sok.
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Ob~ina Bovec
Odkritje pomnika v Logu pod 
Mangartom

V Logu pod Mangartom so odkrili 
pomnik ljudem iz Bosne, ki so se v 
prvi svetovni vojni bojevali in umira-
li na soški fronti. Uvodni nagovor in 
pozdrav je pripadal županu občine 
Bovec Siniši Germovšku, ki je med 
drugim dejal, da razlog za to slove-
snost izhaja iz časa pred skoraj 100 
leti, ko je v prvi svetovni vojni reka 
Soča krvava tekla in se na vrhovih 
okoliških vršacev ni uživalo v prele-
pem razgledu, temveč so na njih 
ugašala mlada življenja ljudi iz šte-
vilnih evropskih dežel, med njimi 
tudi hrabrih junakov iz Bosne in Her-
cegovine (BIH), mnogi izmed njih pa 
počivajo na pokopališču v Logu pod 
Mangartom.

Spominu na mrtve in zavezi miru 
sta se v duhu spoštljivega prijateljstva 
med narodi priklonila tudi predse-
dnik Republike Slovenije dr. Danilo 
Türk in predsedujoči predsedstva 
BIH, njegova ekscelenca Bakir Izet-
begović. Slednja sta najprej odkrila 
pomnik, žalni venec pa je preden 
najprej položil predsednik države, za 
njim pa sta ga skupaj položila še 

član Državnega zbora Danijel Kri-
vec, direktor Urada za verske sku-
pnosti Silvester Gaberšček, tolmin-
ski župan Uroš Brežan, kobariška 
županja Darja Hauptman, predse-
dnik uprave Ustanove »Fundacija 
Poti miru v Posočju« Zdravko Likar, 
predstavniki civilnih, verskih in voja-
ških struktur, policije, vojaških gor-
nikov Slovenije in predstavniki raz-
ličnih društev. »Človek je slab učenec 
in se iz zgodovine ne nauči veliko in 
nadvse žalostno je, da vedno znova 
ponavlja najbolj grozljive in krvave 
lekcije in ravno nedolgo nazaj se je 
v BIH zgodilo nekaj, kar se nikoli ne 
bi smelo zgoditi. Zato izrekam nešte-
tokrat izrečeno misel, ki žal preveč-
krat izzveni kot gola retorika. Jaz pa 
iskreno želim, da bi postala del naše 
zavesti in prepričanja: NIKOLI VEČ IN 
NIKJER!« je svoj nagovor zaokrožil 
bovški župan Germovšek.

Predsednik RS je ob spominu na 
padle izpostavil, da ta spomenik ne 
daje ideje herojstva ali vojaškega 
uspeha in žrtvovanja, temveč je to 
spomenik človeškega življenja in tra-
gike smrti. Dejal je tudi, da bi bilo 
prav, da vsi, zlasti politiki, razmisli-

predsedujoči predsedstvu BIH Izetbe-
govič in član predsedstva BIH Željko 
Komšić. 

Zamisel za pomnik se je porodila 
Jožefu Školču, ki ga je tudi zasnoval. 
Avtor skulpture je Mirsad Begić, avtor 
verzov, zapisanih na skulpturi, pa pe-

snik, pripovednik, esejist, literarni kri-
tik, antologist in prevajalec Josip Osti. 
Za postavitev sta poskrbela Miloš 
Florjančič in Boštjan Kenda Botas.  

Med številnimi znanimi obrazi so 
bili tudi predstavnik islamske sku-
pnosti v RS mufti Nedžad Grabus, 

Iz ob~inskih uprav

V LOGU POD MANGARTOM SO ODKRILI POMNIK LJUDEM IZ BOSNE, ki so se v prvi svetov-
ni vojni bojevali in umirali na soški fronti. Spominu na mrtve in zavezi miru sta se v duhu spoštlji-
vega prijateljstva med narodi priklonila tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in 
predsedujoči predsedstva BIH, njegova ekscelenca Bakir Izetbegović.

Utrinki

ZADNJA PRIDOBITEV PGD BOVEC JE REŠEVALNO VOZI-
LO TATJANA – Gasilci so vozilo poimenovali po Tatjani Ko-
mac, ki je z dobrodelnim koncertom zbrala velik delež sred-
stev za njegov nakup.

POPOTRESNO OBNOVLJENA IN 
BLAGOSLOVLJENA CERKEV TER NOVO 
GASILSKO RE[EVALNO VOZILO
Srpenica – Srpeniška cerkev je v zgodovinskih 
zapisih omenjana že pred letom 1400, skozi čas 
pa je bila že večkrat prenovljena in povečana. V 
potresu leta 2004 je bila hudo poškodovana, od 
leta 2009 do maja 2011 pa temeljito obnovljena. 
V času obnove so nedeljska bogoslužja darovali v 
skladiščnih prostorih TKK Srpenica. Popotresno 
obnovo je vodila Državna tehnična pisarna Bovec-
Kobarid. Največji delež sredstev je dala država, 
nekaj manj je primaknila župnija, nekaj pa so na 
lastno pobudo postorili tudi domačini. Poleg osta-
le obnove je cerkev dobila tudi nov zvonik, župnija 
pa je nanj dodala mozaične ure, ki jih je izdelala 
Maja Pohar, in nov urni mehanizem. S pritrkava-
njem na zvonove so petega maja naznanili zače-
tek slovesnosti, ko je škof dr. Jurij Bizjak v krajši 
procesiji z obhodom okoli cerkve v spremstvu ga-
silk in gasilcev ter ostalih udeležencev blagoslovil 
cerkev. V cerkvi so sicer tudi doslej zasilno daro-
vali maše, čeprav cerkev ni bila poslikana in iz or-
gel še niso izvabljali tistih nežnih orgelskih spe-

vov. Škof Bizjak je ob tem blagoslovil tudi oltar in 
temeljito obnovljene orgle, nadvse pa je pohvalil 
prizadevnost domačinov, ki so opravili veliko pro-
stovoljnega dela. Tako je srpeniška cerkev danes 
ne le pribežališče vernikov, temveč tudi prava 
umetnina, vredna ogleda. Krasna poslikava, kri-
žev pot, prezbiterij in lesen strop, dajejo temu 
objektu izredno prijeten pečat. 

Ker pa je bil dan poprej tudi dan gasilcev, je škof 
Bizjak v svoji pridigi še posebej izpostavil pomen 
gasilstva po vaseh, ki ni pomembno samo takrat, 
ko kaj gori, temveč ob mnogih drugih nesrečah 
oziroma kar v vsakodnevnem življenju in negova-
nju socialnega okolja, v katerem živijo in delajo. 
Po maši so srpeniški gasilci pokazali, da tudi nji-
hova stara ročna brizgalna še vedno deluje, sku-
paj s prostovoljnimi gasilskimi društvi (PGD) iz so-
seščine pa so prikazali nekaj gasilskih veščin re-
ševanja. Pri predstavitvi so sodelovali tudi jamarji 
reševalci, ki so prikazali uporabo vrvne tehnike s 
tem, ko so se po vrvi vzpenjali in spuščali po zvo-
niku srpeniške cerkve.

Ob koncu dogajanja je škof blagoslovil še zadnjo 
pridobitev PGD Bovec – reševalno vozilo po ime-
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mo o tem, kakšno je bilo 20. in ka-
kšno moramo narediti 21. stoletje. V 
tem duhu je še povedal, da je že pre-
dlagal združitev vseh projektov na 
območju soške fronte v velik Evrop-
ski park miru. »Mnogi predsedniki 
evropskih držav so to zamisel podpr-
li in verjamem, da jo lahko skupaj 
tudi uresničimo. Rad pa bi, da se ta 
projekt in vse, kar tvori vsebino Poti 
miru ob Soči, ne razume za prven-
stveno politični projekt, ampak kot 
iskreno človeški in etični projekt,« je 
zaključil predsednik RS Danilo 
Türk. 

Bakir Izetbegović, predsednik 
predsedstva BIH, je v svojem nago-
voru čestital vsem, ki so vložili toliko 
truda v ta projekt in spomnil: »Ta 
prelepa pokrajina, čudovita lepota in 
ohranjena naravna ubranost danes 
ne izdajajo, da se je tukaj, komaj 
pred enim stoletjem, s krvjo pisala 
zgodovina Evrope in človeštva. V tež-
ko pristopnih prepadih in kanjonih, 
najpogosteje v groznem vremenu, le-
denem dežju, snegu in nevihtah, je 
na soški fronti padlo na tisoče voja-
kov, enem od strateško najpomemb-
nejših območij Velike vojne, poimeno-
vana prva svetovna vojna. Na soški 
fronti se je v Avstro-ogrski vojski bo-
rilo veliko število Bošnjakov. Poveda-
ti je treba, da so se vsem pripadni-
kom carskih regimentov iz Bosne in 
Hercegovine pravili Bošnjaki. Ne glede 
na njihovo versko pripadnost.«

Besedilo in foto: Milan Štulc 

stanja župnij na Bovškem.
PRIZNANJE OBČINE BOVEC prej-

mejo:
Marija Celec, za katero je predla-

gateljica Nataša Bartol zapisala, da 
je velika ljubiteljica življenja in lepe 
besede. Meri, kot jo poznajo Bovčani, 
je tista oseba, ki ob vse dolžnostih v 
službi, doma in v cerkvi vedno najde 
čas za sočloveka, je po naravi skro-
mna, po duši pa zelo radodarna.

Predlagatelj Darko Šuler je o Jaku 
Vadnjalu zapisal, da je s knjigo Do-
movanje v raju skušal podučiti ma-
loštevilne mlade v kraju o življenju 
njihovih pradedov in trpljenju ljudi v 
takratnem času. Poleg tega, da je na-
pisal poučno knjigo, je ljudem v vasi 
rad pomagal tudi pri lajšanju zdrav-
stvenih težav.

O Dani Ivančič je njen predlagatelj 
Zoran Kašca zapisal, da je bila de-
javna kot pevka v dveh zborih. Dana 
je tudi radioamaterka, že 20 let je 
voditeljica Karitas na Bovškem, ama-
terska slikarka, avtorica številnih pe-
smi in ustanovna članica Literarnega 
kluba. Za pesem o Velikonočnem 
potresu je bila tudi nagrajena. 

DENARNO NAGRADO bo prejela 
Gledališka skupina Vrtinec (predla-
gatelj je Turistično društvo Bovec – 
Sekcija mladih), ki je nastala pred 
desetimi leti in v času svojega delo-
vanja uprizorila številne predstave. 
Čutiti je, da skupina deluje zelo 
ustvarjalno, timsko in prijateljsko.

Nagrajenci bodo priznanja in na-

Priznanja in nagrada Ob~ine 
Bovec

Na 4. seji Komisije za priznanja in 
odlikovanja so njeni člani obravnava-
li osem prispelih predlogov za plake-
to, priznanja in nagrado Občine Bo-
vec in pri tem sklenili, da občinske-

desetimi leti, pod njegovo duhovno 
oskrbo sodijo župnije Bovec, Log pod 
Mangartom, Soča in Srpenica. Vodi 
tudi Kulturno društvo ARS Bovec. Ob 
svojem rednem poslanstvu je poskr-
bel za obnovo cerkva v Bovcu, Čez-
soči, na Koritnici, v Logu pod Man-

OBČINA BOVEC BO LETOS PODELILA ENO PLAKETO, TRI PRIZNANJA IN ENO DENARNO 
NAGRADO – Nagrajenci bodo priznanja in nagrade prejeli ob praznovanju občinskega praznika 
na slavnostni podelitvi priznanj in nagrad v začetku julija. 

mu svetu predlagajo naslednje preje-
mnike priznanj in nagrad v letu 
2012. 

PLAKETO OBČINE BOVEC prejme 
bovški župnik Viljem Čušin, predla-
gali so ga člani občinskega odbora 
NSi Bovec in Krajevne skupnosti. Vi-
ljem Čušin je v Bovec prišel pred 

gartom, Plužnah, Srpenici in Trenti, 
ki so bile v potresu 2004 močno po-
škodovane. Župnik Čušin se, kolikor 
mu natrpan urnik dopušča, udeležu-
je tudi večine kulturnih prireditev na 
Bovškem. Njegovo delo pušča opa-
zne dosežke na duhovnem področju 
in veliko izboljšanje materialnega 

Utrinki

NAJSTAREJŠA UDELEŽENKA letošnjega srečanja je bila 97-
letna Marija Mlekuž. Foto: arhiv OO RK Bovec

nu Tatjana. Gasilci so vozilo poimenovali po Tatja-
ni Komac, ki je z dobrodelnim koncertom zbrala 
velik delež sredstev za njegov nakup. 
Besedilo in foto: Milan Štulc

SRE^ANJE STAROSTNIKOV 
Bovec – Drugo soboto v maju je Občinska orga-
nizacija Rdečega križa (OO RK) Bovec, ob finanč-
ni podpori Krajevne skupnosti (KS) Bovec in KS 
Srpenica, organizirala tretje srečanje starejših ob-
čanov iz območja občine Bovec, ki imajo 80 let in 
več. Srečanja se je udeležilo 36 starostnikov. Ob 
tej priložnosti so se jim pridružili še župan Siniša 
Germovšek in sekretar Območnega združenja 
Rdečega križa Tolmin Valerij Bizjak, ki sta udele-
žence tudi nagovorila. Srečanja so se udeležili tu-
di predstavniki Društva upokojencev Bovec, Kari-
tasa Bovec in KS Bovec. Srečanje, ki je potekalo 
v v enem od bovških hotelov, je popestril harmo-
nikar Rene Zorko, kratek skeč pa sta odigrali 
Meri Celec in Mateja Kravanja. Po štirih urah 
prijetnega druženja so se udeleženci razšli z željo 
po snidenju v prihodnjem letu.
Nada Mrakič, OO RK BOVEC

V TOLMINU IZOBRAŽEVANJE OB DELU 
ZA TEHNIKA MEHATRONIKE 
Tolmin – Gimnazija Tolmin si v sodelovanju s Po-
soškim razvojnim centrom močno prizadeva, da bi 
svojo ponudbo izobraževalnih programov čim bolj 
približala potrebam posoškega gospodarstva. 
Analiza potreb je pokazala, da industrija ob vedno 
bolj zahtevnih strojih potrebuje strokovnjake, ki za 
upravljanje z njimi poleg osnovnih znanj svoje 
stroke poznajo tudi dovolj sodobne tehnologije. 

Izobraževalni program, ki znanja s področij tehni-
ke povezuje z uporabo sodobnih tehnologij, je 
tehnik mehatronike. V prihodnjem šolskem letu ga 
bo Gimnazija Tolmin v popoldanskem času kot iz-
obraževanje ob delu izvajala v sodelovanju s Teh-
niškim šolskim centrom (TŠC) Nova Gorica. Šola-
nje bo trajalo dve leti. Razpis bo izšel junija, do 
septembra pa se lahko vpišejo kandidati, ki imajo 
dokončano triletno izobrazbo katere koli tehniške 
smeri. 

Prvo leto bodo predavanja v celoti potekala na Gi-
mnaziji Tolmin, drugo leto pa bodo v Tolminu pre-
davanja splošnih predmetov, medtem ko bodo 
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grade prejeli ob praznovanju občin-
skega praznika na slavnostni podeli-
tvi priznanj in nagrad v začetku juli-
ja.
Besedilo in foto: Milan Štulc, odgovoren 
za odnose z javnostmi, Občina Bovec

Projekt A3-NET in okrogla 
miza Razvoj {portnih 
letali{~ v Sloveniji

Na bovškem letališču so dela v 
polnem teku, 16. maja pa se je, z 
uvedbo izvajalca za gradnjo upravne 
stavbe in hangarja, istočasno začela 
gradnja infrastrukture in objektov. 
Gre za izvajanje projekta A3-NET – 
Krepitev in mreženje povezav malih 
letališč na jadranskem območju, ki je 
v največji meri financiran s strani 
Evropske unije. Infrastruktura, ki v 
celoti pomeni vodovodno napeljavo, 
kanalizacijski sistem za odvajanje 
meteornih voda in fekalnih odplak, 
elektrifikacijo območja in vse ostalo, 
kar komunalno opremljeno zemljišče 
potrebuje, bo pomenila osnovo za 
gradnjo vseh objektov v prihodnjem 
obdobju.

Glavni izvajalec za gradnjo objektov 
je SGP Zidgrad, partner CPG d.d., 
dela pa potekajo za obe naložbi – in-
frastrukturo in objekte. Tudi gradnja 
hangarja in upravne stavbe poteka s 
finančno pomočjo Jadranskega čez-

mejnega projekta IPA. Projekt je za-
čel teči 1. decembra 2010, zaključen 
pa bo 30. novembra prihodnje leto. 
Večino sredstev, kar 85-odstotkov ce-
lotne naložbe, za projekt namenja 
Evropska unija, nekaj bo primaknila 
država, najmanjši del pa bo odpadel 
na Občino Bovec. Dobra novica za-
dnjega meseca je tudi ta, da se hrva-
ško podjetje Kraš umika iz Slovenije 
in bodo vsi objekti prešli v last druž-
be za svetovanje in upravljanje 
(DSU). Ta bo zemljišča in objekte 
prodajal v korist proračuna RS, direk-
tor DSU, mag. Marjan Podgoršek, 
pa pravi, da se bo tam, kjer bo šlo 
za res velik javni interes, morda moč 
potegovati za brezplačen prenos – v 
tem primeru na Občino Bovec. Prav 
v tem primeru gre prav zagotovo za 
širok javni interes, saj je ob gradnji 
letaliških objektov in celostne uredi-
tve območja v naslednji fazi predvi-
dena, in v občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu že zavedena, gra-
dnja športnega stadiona. 

V okviru evropskega programa 
čezmejnega sodelovanja EU Cross-
Border Cooperation Programme IPA 
Adriatic je Občina Bovec v sodelova-
nju s partnerji pripravila projekt, ki 
obravnava vprašanja razvoja in upo-
rabe manjših športnih letališč. Pro-
jekt je namenjen predvsem razvoju 

PROJEKTNI PARTNERJI SE REDNO SREČUJEJO NA SESTANKIH – sredi junija letos pa so 
se ponovno sestali v Bovcu.

Utrinki

PODJETJE HIDRIA AET JE GIMNAZIJI TOLMIN POMAGALO DO NOVIH RAČUNALNIŠKIH 
PROGRAMOV TER PRI PODAJANJU ZNANJA. Skupaj so zasnovali krožek tehniškega risanja 
in projektiranja. Dijaki, potencialni kandidati za študij strojništva, elektrotehnike, gradbeništva in 
arhitekture, so v svet tehnike drugo leto zapored vstopili z ogledom prostorov razvojnega inšti-
tuta Hidrie AET, izobraževanje so nadaljevali v šoli z osnovami tehniškega risanja in ga zaključili 
s spoznavanjem projektiranja z uporabo programske opreme. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

strokovni predmeti potekali v speci-
alnih učilnicah v Novi Gorici. Izobra-
ževanje se zaključi s poklicno matu-
ro, ki kandidatom omogoča nadalje-
vanje študija na višješolskih in viso-
košolskih smereh.
mag. Branka Hrast Debeljak, v. d. rav-
natelja Gimnazije Tolmin

POMO^ PRI IZOBRA@EVANJU 
TER PROMOCIJI TEHNI[KIH 
POKLICEV
Zgornje Poso~je – Gimnazija Tol-
min s programom splošne gimnazije 
svoje dijake pripravlja na študije na 
vseh univerzitetnih smereh. Z mno-
gimi jezikovnimi projekti, raziskoval-
nim delom v naravoslovju ter številni-
mi športnimi in umetniškimi dejav-
nostmi šole (od pevskega zbora, 
dramske in plesne skupine do likov-
nih taborov in filmskega ustvarjanja) 
svojim dijakom poleg dobre splošne 
izobrazbe omogoča tudi izpopolnje-
vanje na drugih področjih, ki jih še 
posebej zanimajo. 

Mnogi dijaki Gimnazije Tolmin bodo 
svoje šolanje nadaljevali tudi na teh-

niških študijskih smereh. Šola sama 
ni imela ne tehniškega kadra, ne 
programske opreme, potrebne za iz-

vajanje nadstandardnih dejavnosti 
na tehniškem področju. Pomoč pri 
nakupu računalniških programov ter 

podajanju znanja je tako šoli ponudi-
lo podjetje Hidria AET. Skupaj so za-
snovali krožek tehniškega risanja in 
projektiranja, ki sta ga vodila inženir-
ja Hidrie AET. Dijaki, kandidati za 
študij strojništva, elektrotehnike, 
gradbeništva in arhitekture, so v svet 
tehnike že drugo leto zapored vsto-
pili z ogledom prostorov razvojnega 
inštituta Hidrie AET, izobraževanje 
so nadaljevali v šoli z osnovami teh-
niškega risanja ter ga zaključili s 
spoznavanjem projektiranja z upora-
bo programske opreme.

Izkušnje udeležencev, tako predava-
teljev kot dijakov, kažejo, da je tovr-
stno izobraževanje dobra promocija 
tehniških poklicev. Dijakom omogoča 
zgodnejši stik s svetom tehnike in po-
tencialnimi delodajalci, podjetjem pa 
kontakt s potencialnimi študenti teh-
niških in naravoslovnih smeri. Obe-
nem takšno sodelovanje povezuje 
šolo z lokalnim gospodarstvom, ki s 
svojo podporo kaže svojo zavezo in 
skrb za razvoj lokalnega okolja, šola-
nje domačega kadra ter podporo Gi-
mnaziji Tolmin v prizadevanjih, da bi 
postala izobraževalna inštitucija, kate-
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infrastrukture na teh letališčih, kot 
nadgradnja pa je v projektu načrto-
vanih več različnih dejavnosti, ki so 
namenjene povezovanju in sodelova-
nju med uporabniki letališč – aero 
klubi, enote zaščite in reševanja ter 
sodelovanje na področju turizma. 
Hrvaški partner Mesto Rab bo tako 
na otoku Rab, pripravil vso potrebno 
tehnično dokumentacijo za gradnjo 
popolnoma novega letališča, saj je 
otok en od redkih v Jadranskem mor-
ju, ki nima letališke infrastrukture. 
Na športnem letališču Livno v Bosni 
in Hercegovini je partner Ministrstvo 
gospodarstva Hercegbosanske župa-
nije, zgradili pa bodo nov hangar, ki 
bo omogočal širitev delovanja tam-
kajšnjega, že sedaj zelo dejavnega 
aerokluba. V Črni gori je partner Ob-
čina Nikšić, kjer bodo dokončno 
uredili letališke steze, kar bo omogo-
čilo pristajanje tudi večjih letal. V 
projekt je vključen še Vazduhoplovni 
savez Srbije iz Beograda, ki bo pri-
pravil načrte razvoja letališča Lisičji 
Jarak. 

Vsi partnerji se za preverjanje po-
teka posameznih projektov redno 
srečujejo na sestankih, 14. in 15. ju-
nija letos pa so se ponovno sestali v 
Bovcu. Vsi projekti se odvijajo po 
predvidenih načrtih, Občina Bovec in 
v njenem imenu skrbnica projekta 

Patricija Muršič, pa sta doslej doka-
zali, da so še kako kos izvajanju in 
za vse projektne partnerje vodenja 
zahtevnega evropskega projekta. V 
sklopu srečanja je potekalo več de-
lavnic, med pomembnejše dogodke 
pa sodi okrogla miza z naslovom Ra-
zvoj športnih letališč v Sloveniji. Tu 
so se predstavili tudi partnerji v pro-
jektu in aerokluba iz Nikšića, prvič 
pa je sodeloval tudi aeroklub iz naše 
pobratene občine Prijedor. Na okrogli 
mizi je poleg predvidenega dnevnega 
reda potekala razprava, na kateri so 
lahko udeleženi aeroklubi izpostavili 
njihova stališča, izzive in težave, s 
katerimi se srečujejo, kar je prav go-
tovo pomenilo pomemben prispevek 
k izmenjavi dobrih praks.
Besedilo in foto: Milan Štulc
3D shema: arhiv Občine Bovec

Pojdimo v gozd
Občine Bohinj, Bovec, Kamnik in 

Kranjska Gora so pristopile k med-
narodnemu projektu Pojdimo v gozd. 
V bovški občini sta se v projekt vklju-
čili tako osnovna šola Bovec kot tudi 
enota vrtca, ki sodi pod okrilje šole. 
Strokovni delavci so z izobraževa-
njem za izvedbo projekta začeli že v 
preteklem šolskem letu, tako da so 
lahko tekom letošnjega šolskega leta 
v okviru gozdne pedagogike ter izo-

braževanj, ki jih je podprla občina, 
že izvajali najrazličnejše dejavnosti. 
Otroci iz vrtca so hodili v gozd, kjer 
so imeli svoje kotičke, se spoznavali 
in zbliževali z naravo, grabili listje, 
nabirali sadeže, pobirali smeti, imeli 
gozdne piknike, se učili pesmice o 
gozdu in gozdnih živalih ter si pripo-
vedovali pravljice. Prvi vrhunec pro-
jekta je bil že v jeseni, ko so ob Te-
dnu otroka starše povabili na travnik 
in v gozd, da so jim v naravi brali 
pravljice. Tako starši kot otroci so 

bili zelo zadovoljni in srečni, ker so 
se družili v lepem in umirjenem 
vzdušju ter tako utrjevali medsebojne 
vezi in vezi z naravo.

Drugi vrhunec in uradni zaključek 
projekta je bila javna prireditev, na 
kateri so otroci s pesmijo, plesom in 
dramatizacijo prikazali delček tistega, 
kar so se o gozdu naučili. Prireditev 
so zaključili s pesmijo Vsi pojdimo v 
gozd. To je posebej za projekt napi-
sala vzgojiteljica Erna Wojčicki Ger-
movšek, uglasbila pa pomočnica 

PROJEKT POJDIMO V GOZD – Uradni zaključek projekta je bila javna prireditev, na kateri so 
otroci iz Vrtca Bovec s pesmijo, plesom in dramatizacijo prikazali delček tistega, kar so se o 
gozdu naučili. Foto: Davor Gašperčič

Utrinki

re dijaki bodo v prihodnosti nosilci ra-
zvoja in življenja v Posočju.
Mag. Branka Hrast Debeljak, v. d. 
ravnatelja Gimnazije Tolmin

GIMNAZIJCI BREZPLA^NO 
POTOVALI PO EVROPI
Italija in Romunija – Na Gimnaziji 
Tolmin se s šolskim letom iztekata 
tudi dva projekta mednarodnih izme-
njav, ki sta mladim omogočila brez-
plačna potovanja na različne konce 
Evrope. 

Dvoletni Comenius projekt »My Voi-
ce – Democracy in Action« so za-
ključili z enotedenskim srečanjem 
dijakov vseh sedmih sodelujočih dr-
žav v Romuniji. Mesto Bacau na ro-
munsko-moldavski meji je obiskalo 
sedem tolminskih dijakov v sprem-
stvu dveh učiteljic. V dneh druženja 
niso obiskali le gradu grofa Drakule 
in romunskih narodnih parkov, spo-
znali so tudi nasprotja, kakršnih do-
ma niso vajeni. Blišč turističnih kra-
jev in novonastalih predmestij so za-
senčile podobe propadajočih indu-
strijskih mest, potepuških psov ter 

odročnih vasi, v katerih se je čas 
skorajda ustavil. Domov so se vrnili 
s spominom na prijazne gostitelje, ki 

so goste sprejeli v svoje družine in 
jim pokazali, kako živijo ter kako se 
zabavajo mladi na vzhodni meji 

Evropske unije. Zaključno srečanje 
je bilo tudi priložnost za obračun de-
la, opravljenega v dveh letih projek-
ta. Spletna stran projekta, DVD, raz-
stava, brošure, okrogle mize, obiski 
uslužbencev evropskih inštitucij so 
le otipljivi rezultati projekta. Veliko 
pomembnejše so izkušnje, ki jih je 
32 tolminskih dijakov nabiralo ob 
potovanjih in druženjih z vrstniki na 
vseh koncih Evrope, od Anglije, Ir-
ske, Islandije do Romunije, Španije 
in Turčije.

Druga skupina 36 dijakov Gimnazije 
Tolmin se je ob zaključku šolskega 
leta udeležila štiridnevnega srečanja 
v okviru projekta »Slow Event«. Ta je 
namenjen promociji ekološkega tu-
rizma in dejavnega preživljanja poči-
tnic. Ob pomoči Občine Kobarid, 
partnerice v projektu, so tolminski 
gimnazijci uspeli s prijavo na razpis, 
ki jim je kasneje omogočil bivanje v 
delti italijanske reke Pad, kolesarje-
nje in plovbo po njenih rokavih, ogled 
mesta Rovigo in njegove bogate kul-
turne ter arhitekturne dediščine. 
Mag. Branka Hrast Debeljak, 
koordinatorica obeh projektov

SKUPINA DIJAKOV GIMNAZIJE TOLMIN je dvoletni Comenius projekt »My Voice – Democracy 
in Action« zaključila z enotedenskim srečanjem dijakov vseh sedmih sodelujočih držav v Romu-
niji. V dneh druženja niso obiskali le gradu grofa Drakule (na fotografiji) in romunskih narodnih 
parkov, spoznali so tudi nasprotja, kakršnih doma niso vajeni. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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vzgojiteljice Tina Gašperčič. Refren 
omenjene pesmi je postal tudi moto 
projekta: »Vsi pojdimo v gozd, naj 
umnih škratkov bomo gost! Od njih 
vrednot se naučimo, kar prav je, le 
storimo!« Vsega znanja o gozdu, le-
pih občutkov, zavesti o varstvu nara-
ve in povezanosti z njo pa se niti na 
tej prireditvi ni dalo pokazati. Zato 
poudarjamo, da je bil to sicer uradni 
zaključek projekta, ki pa bo z več 

dejavnostmi v naravi in gozdu, ki so 
se jih naučile tudi strokovne delavke, 
v našem vrtcu odmeval še vrsto let.
Ida Šemrov, Vrtec Bovec

Komorni zbor Iskra Bovec 
deluje `e 20 let

Komorni zbor Iskra Bovec letos pra-
znuje 20 let delovanja, kar so obele-
žili s koncertom v veliki dvorani Ite 
Rine v Kulturnem domu Bovec. Do-

ŽENSKI KOMORNI ZBOR ISKRA BOVEC je pred 20. leti stopil na svojo uspešno pot z zboro-
vodjem Ambrožem Čopijem, ki je zbor popeljal med najboljše zbore v slovenskem prostoru. 
Danes zbor vodi Urška Kranjc. Foto: Tatjana Šalej Faletič

godek je finančno podprl tudi bovški 
župan Siniša Germovšek, zbor pa 
nosi ime po svojem stalnem pokro-
vitelju Iskri Bovec.

Kulturno umetniško društvo 
(KUD) Komorni zbor Iskra Bovec na 
prostovoljni osnovi združuje občane, 
ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo 
ali se zanjo zanimajo. Občani, orga-
nizirani v tovrstnih interesnih skupi-
nah, skozi razvijanje raznih vsebin 
ljubiteljskega kulturnega delovanja in 
z organiziranjem različnih kulturnih 
akcij ter prireditev razvijajo kulturne 
potrebe občanov, širijo kulturno-
umetniške vrednote in bogatijo kul-
turno življenje na svojem območju 
delovanja. Zbor se z namenom, da bi 
uresničeval svoja programska načela, 
vključuje v oblikovanje kulturne po-
litike v krajevni skupnosti, v občini 
in na medobčinski ravni. Povezuje se 
z vsemi tistimi organizacijami, ki skr-
bijo za kulturno življenje občanov in 
za razvoj kulturnih dejavnosti.
Ženski komorni zbor Iskra Bovec je 
pred dvajsetimi leti stopil na svojo 
uspešno pot z zborovodjem Ambro-
žem Čopijem, ki je zbor popeljal 
med najboljše zbore v slovenskem 
prostoru. Danes zbor vodi Urška 
Kranjc. Prijeten koncert, ki so ga 
pevke v popolni temi začele s priho-
dom s prižganimi svečkami, ki so 
ponazarjale iskrice, so dopolnjevali 
domiselni vložki pripovedovanja zgo-
dovine zbora, ki je na svojo pot stopil 
kot Ženski pevski zbor Boka. Pevke 
z najdaljšim stažem so prejele Gallu-
sove značke, ki jih podeljuje Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti, 
podelila pa jih je Silva Seljak vodja 
območne izpostave. Gallusova pri-
znanja so za 20 let prepevanja preje-
le Lada Domenih, Vera Ivančič in 

Iris Stres, za deset let Tina Gašper-
čič, Martina Kenda, Edita Komac, 
Tjaša Kranjc Trebše, Marjetka Ra-
kušček in Ruža Srdoč, za pet let pa 
Urška Klavora in Helena Prezelj.
Milan Štulc, odgovoren za odnose z jav-
nostmi, Občina Bovec

Edinstvena razstava 
fotografij

V Informacijskem centru triglav-
skega narodnega parka (TNP) Tren-
ta je do 1. julija na ogled edinstvena 
razstava fotografij, ki jo že peto leto, 
ob podpori informacijskega centra, 
pripravlja Foto klub Diana. Fotogra-
fije v enem delu predstavljajo skriv-
nosti živalskega sveta, v drugem 
delu pa naravo, predvsem gorski 
svet.

Pomemben razvoj pri pripravi ta-
kšnih fotografij predstavlja prav digi-
skopija –fotografiranje prek spektiva, 
ki je zelo uporabna tudi za ornitolo-
ge. »Na veliko razdaljo lahko kvalite-
tno fotografiramo živali, brez, da jih 
s tem motimo v njihovem naravnem 
okolju. V naši fotografiji se največ 
uporabljajo teleobjektivi, širokokotni 
in makro objektivi, odvisno od zvrsti 
fotografije. Za dobre posnetke je treba 
veliko potrpežljivosti in vztrajnosti ter 
poznavanja področja zvrsti, ki ga že-
liš fotografirati. Vse zahteva svoj pro-
jekt, zelo malo je naključji,« je ob 
odprtju razstave v Trenti med drugim 
dejal predsednik Foto kluba Diana 
Iko Krašovec.

Razstava je vsekakor vredna ogle-
da, saj 15 razstavljavcev izpostavlja 
res le svoja najboljša dela. Že velik 
obisk ob odprtju dokazuje, da je raz-
stava vrhunska in nadvse zanimiva.
Milan Štulc, Odgovoren za odnose z 
javnostjo, Občina Bovec
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Ob~ina Kobarid
Kobari{ki sejem uspel 
navkljub slabemu vremenu 

TEK PO KOBARIŠKIH ULICAH – 
Ob prazniku sv. Antona je Krajevna 
skupnost (KS) Kobarid organizirala 
tradicionalni Kobariški sejem. Tudi 
letošnjo prireditev so, tako kot lani, 
s tekom po kobariških ulicah uradno 
odprli otroci iz kobariškega vrtca, 
osnovnošolci OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid ter otroci iz podružničnih 
šol. Medalje sta najboljšim tekačem 
podelili županja Darja Hauptman in 
nova ravnateljica kobariške osnovne 
šole Melita Jakelj. Sledila je otroška 
gusarska predstava v izvedbi Teatra 
Cizamo, otroci pa so se ob koncu 
predstave lahko tudi sami preizkusi-
li v gusarskih veščinah. 

ODPRTJE TRŽNICE LOKALNIH 
PRIDELKOV IN IZDELKOV – Sobotni 
sejemski dan se je začel z odprtjem 
tržnice v Kobaridu. »Društvo za sa-
mooskrbo Kobarid, Občina Kobarid 
in Posoški razvojni center si skupaj 
prizadevamo, da bi čez poletje in zgo-
dnjo jesen kobariška tržnica domači-
nom in tudi drugim obiskovalcem 
ponujala lokalno pridelane vrtnine in 
poljščine ter domače sadje. Doma pri-
delana hrana je prilagojena tukaj-
šnjim klimatskim pogojem, zato lah-
ko uspeva brez uporabe ‘težkih’ fito-
farmacevtskih sredstev, kar pomeni, 
da je zato tudi bolj zdrava,« je poja-
snil koordinator projekta Prehrana in 
tradicija v Zgornjem Posočju in sve-

tovalec na področju razvoja podeželja 
Peter Domevšček s Posoškega ra-
zvojnega centra. Tržnica, ki je odslej 
večja za dodatnih šest stojnic, bo 
obiskovalcem ponujala tudi pecivo, 
mlečne izdelke, domače žgane pija-
če, razne zeliščne napitke in še kaj. 
Odprtja se je udeležila tudi županja 
Darja Hauptman, ki je članicam dru-
štva zaželela uspešno nadaljnjo pro-
dajo. »Od vsega dogajanja sem oseb-
no najbolj vesela prav odprtja koba-
riške tržnice,« je povedala in izrazila 
upanje, da bo tržnica v prihodnje 
»med nami dobro zaživela. Resnično 
si želim, da bi iz tujine uvoženo hra-
no, ki jo sedaj v glavnem kupujemo 
v živilskih trgovinah, zamenjali za 
doma pridelano in bolj zdravo hrano, 
ki bi jo odslej kupovali tukaj. Če lah-
ko obiskovalcem ponujamo kobariške 
štruklje, zakaj jim ne bi še drugih 
domačih pridelkov in izdelkov. S tem 
bomo le še oplemenitili našo turistič-
no ponudbo.« 

ŠPORTNO-REKREACIJSKE DEJAV-
NOSTI – V okviru vseslovenske re-

Urnik – kobari{ka tr`nica bo pre-
dvidoma do konca oktobra odprta: 
• vsak torek: od 10. do 12. ure, 
• vsako soboto: od 9. do 11. ure. 
Na voljo bodo lokalno pridelane 
vrtnine, polj{~ine in doma~e sad-
je ter razli~no doma pripravljeno 
pecivo, mle~ni izdelki, doma~e 
`gane pija~e, zeli{~ni napitki itd.

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKE SVETNIKE

Ime in priimek: ALEKS VOLARIČ

Kraj bivanja: Kobarid

Stranka/lista: Neodvisni kandidati 
Darko Smrekar – Smrk in prijatelji

Je to vaš prvi mandat v občinskem 
svetu? Ja, to je moj prvi mandat.

Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … imam rad Kobarid in vasi, ki 
ga obkrožajo. Vesel sem, ker imam 
priložnost živeti v najlepšem kraju 
na svetu. Prav zato mi ni vseeno, kaj 
se tukaj dogaja. Ideja o tem, da bom 
kot občinski svetnik lahko del ne-
česa, kar bo pripomoglo k razvoju, 

napredku in zadovoljstvu sokrajanov 
na vseh področjih, se mi je zdela eno-
stavno super. Po drugi strani pa me-
nim, da je sedaj pravi čas za nove 
obraze, ki bodo znali bolje prisluhniti 
občanom, sploh pa mladim, ki so bili 
v preteklosti precej zapostavljena sku-
pina, vsaj skozi moje oči – nenazadnje 
so bili prav mladi tisti, ki so vzpod-
budili mojo kandidaturo, saj so prav 
oni želeli nekoga, ki bi njihov glas 
ponesel bližje občinskemu vodstvu. 

Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Približati delo občine ob-
čanom, predvsem mladim, ki imajo 
dobre in produktivne predloge za 
izboljšanje kobariške občine na več Pripravila: Mateja Skok

ALEKS VOLARIČ. Foto: iz domačega albu-
ma

nivojih: v športu, turizmu, izobraže-
vanju, tudi na gospodarskem podro-
čju in pri ponudbi novih delovnih 
mest. Želim tudi, da bi imeli občani 
več možnosti za izražanje svojega 
mnenja pri pomembnih projektih in 
odločitvah občine. Moj glavni cilj pa 
je ta, da se v domačem kraju obdrži 
čim večje število mladih oziroma da 
se ti vrnejo nazaj na Kobariško. Tež-
ka naloga, vendar izvedljiva.

Kaj vas v življenju veseli? Poleg tega, 
da uživam v službi, svoj prosti čas 
najraje aktivno preživljam z družino. 
Rad pa sem tudi v družbi najboljših 
prijateljev, s katerimi se udeležujem 
nogometnih tekem.

KOBARIŠKI SEJEM je tudi letos postregel s pestrim spremljevalnim programom. Vse skupaj se 
je začelo s tekom otrok po kobariških ulicah (slika zgoraj) in nadaljevalo z odprtjem tržnice lo-
kalnih pridelkov in izdelkov, Štrukljado (na sliki spodaj), podelitvijo Zlatega jabolka, itd. Foto: 
Občina Kobarid
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kreativno-ekološke akcije Voda za 
vedno se je tudi letos, že tretjič za-
povrstjo, v organizaciji podjetja X-
POINT in ob sodelovanju Kajakaške 
zveze Slovenije po reki Soči spustilo 
70 ljubiteljev voda, športa in narave. 
Prevozili so 10 kilometrov dokaj mir-
ne vožnje od vasi Ladra pri Kobaridu 
do Tolmina. Medtem ko so kajakaši 
uživali na Soči, se je ulični košarkar-
ski turnir trojk zaradi slabega vreme-
na preselil v šolsko telovadnico. Na 
turnirju je sodelovalo 12 moštev, od 
katerih so po najboljših mestih pose-
gle ekipe Beton Raspet (1. mesto), 
Neumorni borci (2. mesto) in Ekipa 
123 (3. mesto). 

ŠTRUKLJADA – V sklopu Kobari-
škega sejma je že četrtič zapored 
potekala Štrukljada, na kateri so 
osnovnošolci demonstrirali pripravo 
kobariških štrukljev, gostinci Kobari-
škega gastronomskega kroga pa so 
obiskovalcem med 16. in 18. uro po-
stregli skoraj 400 kobariških štru-
kljev. Prav na Štrukljado se je letos 
pripeljalo kar nekaj obiskovalcev iz 
drugih koncev Slovenije. Po besedah 
koordinatorke Kobariškega gastro-
nomskega kroga Tatjane Humar iz 
Lokalne turistične organizacije Soto-
čje so ti obiskovalci izrazili željo po 
razširitvi ponudbe. Zato organizator-
ji že razmišljajo, da bi morda »v pri-
hodnje ponudbo Štrukljade popestrili 
tudi z vključevanjem še drugih kuli-
naričnih dobrot, ne le kobariških 
štrukljev. Predvsem imamo v mislih 
štruklje in žlikrofe iz sosednjih občin 
oziroma tudi drugih koncev Sloveni-
je,« je še pojasnila koordinatorka.

PODELITEV NOVINARSKEGA 
»OSKARJA« – Vreme pa je bilo krivo 
tudi za to, da smo podelitev najpre-
stižnejše nagrade, ki jo izroča Svetov-
no združenje turističnih novinarjev, 
spremljali v Hotelu Hvala in ne na 
kobariškem trgu. Nagrada Zlato ja-
bolko je bila v Sloveniji podeljena 
prvič, za svoje delo pa jo je prejela 
Ustanova »Fundacija Poti miru v 
Posočju«. Več o tem prihodnjič. 

ZABAVA – Zaradi slabega vremena 
je bil tokrat odpovedan tudi izbor za 
Miss Posočja, ki bo po besedah orga-
nizatorke Megi Kravanja preložen na 
prihajajoče poletne mesece. Ko pa se 
je dan prevesil v noč, se je tudi nebo 
nad Kobaridom razjasnilo in obisko-
valcem Kobariškega sejma omogoči-
lo, da so se ob veselih ritmih skupine 
Malibu po kobariškem trgu vrteli še 
dolgo v noč. 

PROMETNA VZGOJA – Naslednji 

dan je KS v sodelovanju s Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu organizirala še brezplačno vo-
žnjo z avtomobilčki Jumicar, kjer so 
se mladi vozniki pobližje spoznali s 
pravili v cestnem prometu. 

Če pod letošnji Kobariški sejem 
potegnemo črto, lahko zaključimo, 
da je ta kljub slabšim vremenskim 
pogojem na splošno dobro uspel, s 
čimer se strinja tudi kobariška župa-
nja, ki je ob koncu dodala, da »smo 
zadeve v glavnem izpeljali tako, kot 
smo si zadali.« 

Pripravili: Nataša Hvala Ivančič, odgo-
vorna za odnose z javnostmi, Občina Ko-
barid, in Tatjana Šalej Faletič

Knji`nica Kobarid `e 10 let 
med najlep{imi v Evropi

Bralna kultura in knjižničarstvo 
imata na Kobariškem že zelo dolgo 
in nedvomno žlahtno zgodovino. Na 
Libušnjah je bila namreč leta 1850 
ustanovljena Družba mladeničev in 
devic za pobožno življenje, ki se je 
kmalu preimenovala v Družbo ker-

nica, katere namen je bil branje ča-
sopisov in knjig v evropskih jezikih 
ter razveseljevanje članov in gostov 
z bésedami, igrami in izleti. V teh 
letih je bil takratni kobariški župnik 
in pevovodja Simon Gregorčič duša 
čitalnice in kulturnega življenja v 
Kobaridu, z njegovim odhodom pa je 
delo v čitalnici hitro zamrlo.

V letih pred prvo svetovno vojno 
je bil sredi kobariškega trga zgrajen 
Občinski dom, kjer sta poleg občin-
skega urada dobili svoje prostore 
tudi Narodna čitalnica in leta 1900 
ustanovljena Občinska Knjižnica. Ta 
je do leta 1915 popolnoma prevzela 
delo Narodne čitalnice, s prvo sve-
tovno vojno pa je delo knjižnice za-
mrlo.

Do odprtja knjižnice in čitalnice v 
novih prostorih kulturnega doma v 
Kobaridu je prišlo konec leta 1955, 
ko je imel častni govor pisatelj Fran-
ce Bevk. Ker so se finančna sredstva 
za knjižnico vse težje našla, ta že 
leta 1964 ni več delovala, saj je bil 
njen knjižni fond zastarel, poleg tega 

žnice v občini. Prenovili so staro in 
poškodovano Šribarjevo hišo v Gre-
gorčičevi ulici ter jo poimenovali po 
primorskem antifašistu Andreju 
Manfredi (1908–1943), pritličje in del 
prvega nadstropja pa namenili knji-
žnici. 

Odprtje nove, sodobno zasnovane 
knjižnice konec junija 2002 je po 
dolgih letih načrtovanj tudi Kobarid-
cem prineslo težko pričakovani dru-
žabni prostor, ki so ga sprejeli odpr-
tih rok. Obisk in izposoja sta bila v 
prvih mesecih izjemna, saj je bilo v 
slabi polovici leta izposojenih skoraj 
17.000 enot knjižničnega gradiva, 
knjižnico pa je obiskalo več kot 8.000 
ljudi. 

S svojo unikatno notranjo opremo, 
ki jo odlikujejo parket iz orehovega 
lesa, stekleno-aluminijaste knjižne 
police ter ognjeno rdeči sedežni ele-
menti, velja Knjižnica Kobarid za 
eno najlepših v Sloveniji, uvrščena 
pa je tudi v elektronsko bazo najlep-
ših evropskih knjižnic (www.library-
buildings.com). Posebnost knjižnice 
je nedvomno tudi njena e-klet, dru-
žabni prostor za mladino, ki ohranja 
prvotno obliko oboka na stropu, pod 
steklenimi tlemi pa je moč opazova-
ti številne etnološke predmete.

Ob otvoritvi je bila kobariška knji-
žnica najsodobneje opremljen odde-
lek splošne knjižnice v Sloveniji. Po 
besedah takratnega direktorja Vilje-
ma Lebana je bila zasnovana kot 
družabno in informacijsko središče, 
ki uporabnikom ponuja tako knjižno 
kot neknjižno gradivo ter dostop do 
svetovnega spleta. Obiskovalci si v 
knjižnici lahko pogledajo film, poslu-
šajo glasbo, uporabljajo računalnik 
ali pa preprosto sedejo v čitalnico in 
preberejo časopis ali knjigo.

V desetih letih delovanja Knjižnice 
Kobarid je bilo zabeleženih več kot 
170.000 obiskov uporabnikov, ki so 
si izposodili prek 330.000 enot gra-
diva, kar je odličen pokazatelj, da je 
bila knjižnica v Kobaridu dobra inve-
sticija v dobrobit občanov. Knjižnica 
je gostila tudi nekaj zanimivih avtor-
jev, pripravila številne ure pravljic za 
otroke, pomembne in zanimive do-
godke pa redno obeleževala z razsta-
vljenim gradivom. Skozi vsa leta 
knjižnica sodeluje tudi z bližnjo 
osnovno šolo in njenimi podružnica-
mi prek raznih akcij spodbujanja 
branja ter z obiski knjižnice v okviru 
kulturnih dni.

Tako se Kobarid, kraj, ki so ga za-
znamovali pomembni zgodovinski 

šanske mladine, njen namen je bil 
vzgoja mladine ter branje primernih 
knjig. To je bilo prvo društvo v Zgor-
njem Posočju, ki je premoglo lastno 
knjižnico.

Kobarid pa je od druge polovice 
19. stoletja slovel tudi kot eden iz-
med najbolj narodnih trgov na našem 
območju. K temu so veliko pripomo-
gli kobariški učitelji, domača duho-
vščina s pesnikom Simonom Gregor-
čičem na čelu in posamezni izobra-
ženi domačini, ki so se zavedali, da 
je za razvoj kraja in njegovih prebi-
valcev izobrazba nujna. Tako je bila 
leta 1871 ustanovljena Narodna čital-

pa ni bilo mogoče najti človeka, ki bi 
knjižnico vodil.

Na pobudo tolminske knjižnice so 
leta 1979 v Kobaridu začeli načrtova-
ti oddelčno knjižnico, ki naj bi svoje 
mesto dobila v delu nadstropja Ma-
šerove hiše, vendar pa so v nasle-
dnjih letih sredstva za obnovo te hiše 
pošla. Kobaridci so tako še naslednjih 
20 let imeli na voljo zgolj potujočo 
knjižnico, ki se je v Kobaridu usta-
vljala že od leta 1978. 

Šele na prelomu tisočletja, po ve-
likonočnem potresu leta 1998, je ko-
bariška občina začela uresničevati 
dolgoletno zamisel o izgradnji knji-

OBELEŽILI SO 10 LET DELOVANJA KOBARIŠKE KNJIŽNICE. V prvi vrsti sedijo: kobariška 
županja Darja Hauptman, direktorica Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin Jožica Štendler, njen 
predhodnik Viljem Leban, gostja večera Manca Košir, mag. Branka Hrast Debeljak, v. d. rav-
natelja Gimnazije Tolmin, Peter Pavletič iz tolminske knjižnice in Pavel Gregorčič, župan v času 
odprtja kobariške knjižice. Foto: arhiv Občine Kobarid
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dogodki, že celih deset let ponaša 
tudi z eno najsodobnejših knjižnic 
daleč naokrog, lepotico na evrop-
skem nivoju. Ob praznovanju desete 
obletnice delovanja je Knjižnica Ko-
barid pripravila kulturno prireditev, 
na kateri sta s pozdravnimi govori 
nastopila tako takratni župan občine 
Kobarid Pavel Gregorčič kot nekda-
nji direktor Knjižnice Cirila Kosmača 
Tolmin Viljem Leban, ki imata ne-
dvomno velike zasluge za to, da ima 
Kobarid danes svojo knjižnico. Med 
slavnostnimi govorci sta bili tudi ak-
tualna županja Občine Kobarid Dar-
ja Hauptman ter direktorica knjižni-
ce Jožica Štendler, gostja večera pa 
je bila Manca Košir, pomembno ime 
na področju bralne kulture, ki je z 
nami delila številne misli o pomenu 
branja. 
Jerneja Berginc, bibliotekarka, Knjižni-
ca Kobarid
Opomba: Zgodovinski del prirejen po be-
sedilu Ksenije Krivec.

Odprtje kuhinje v Zeleni hi{i
V petek, 8. junija, je Občina Koba-

rid v sodelovanju z Društvom za 
samooskrbo Kobarid (DSK) in Poso-
škim razvojnim centrom (PRC) v 
Zeleni oziroma Pepčevi hiši odprla 
novo kuhinjo. Po uspešni prijavi pro-
jekta Prehrana in tradicija Zgornjega 

Posočja, ki ga delno financira Evrop-
ski kmetijski sklad za razvoj pode-
želja (program Leader), so se na 
občini najprej posvetili realizaciji v 
projektu predvidenih investicij. Ena 
izmed teh je tudi ureditev kuhinje, 
ki bo zadostila normativom za pre-
delavo živil rastlinskega izvora. Ku-
hinjo se bo v prihodnje uporabljalo 
kot učilnico in kot obrat za predelavo 
manjših količin živil. Prav zaradi po-
manjkanja skupnega prostora, kjer bi 
bilo mogoče pripraviti tudi kaj kon-

kretnega, se je občina odločila za 
ureditev kuhinje. 

Ob tej priložnosti je Občina Koba-
rid kuhinjo predala v oskrbo novou-
stanovljenemu društvu DSK, ki sicer 
že tri leta deluje kot interesna skupi-
na in promovira lokalno zdravo in 
ekološko pridelano hrano. Člani DSK 
so ob odprtju obiskovalcem pripravi-
li tudi pokušino dobrot, ki so teme-
ljile na lokalnih živilih.

Z investicijo je narejen prvi korak, 
ki je vsekakor odlična zasnova za 

dodaten razvoj lokalne kulinarike. 
Naslednji korak društva je registraci-
ja kuhinje kot obrata za predelavo 
živil rastlinskega izvora. S tem bo 
omogočena tudi prodaja marmelad, 
sirupov in podobnih specialitet, ki jih 
drugače ni mogoče kar tako kupiti. 
Člani društva bodo skrbeli tudi za 
prodajo lokalno pridelane in prede-
lane hrane ter izdelkov rokodelcev na 
tržnici, ki je odprla svoja vrata na 
Kobariškem sejmu in bo delovala se-
zonsko – predvidoma do konca ok-
tobra – ob torkih med 10. in 12. uro 
ter ob sobotah med 9. in 11. uro.
Peter Domevšček, svetovalec na 
področju razvoja podeželja, Posoški 
razvojni center in tajnik Društva za 
samooskrbo Kobarid

Prenovljeno otro{ko igri{~e 
v Magozdu

Magozd je od 1. junija dalje boga-
tejši za prenovljeno otroško igrišče. 
Igrišče sta prenovila Zavarovalnica 
Triglav s partnerji in Občina Kobarid 
v okviru projekta Otroci Triglava – 
Brezskrbni v igri, povezani z naravo. 
Županja Darja Hauptman, predse-
dnik uprave Zavarovalnice Triglav 
Matjaž Rakovec in svetovni mladin-
ski podprvak v smučarskih skokih 
Jaka Hvala so na dan odprtja prere-
zali rdeč trak do obnovljenega otro-

NA ODPRTJU KUHINJE V ZELENI OZIROMA PEPČEVI HIŠI, ki bo zadostila normativom za 
predelavo živil rastlinskega izvora. Z investicijo je Občina Kobarid v sodelovanju z Društvom za 
samooskrbo Kobarid in Posoškim razvojnim centrom naredila prvi korak, ki je vsekakor 
odlična zasnova za dodaten razvoj lokalne kulinarike. Foto: Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

OBISK NAMESTNIKA 
VOJA[KEGA ATA[EJA NA 
VELEPOSLANI[TVU RUSKE 
FEDERACIJE
Breginj – V začetku maja se je v 
Breginju mudil Anton Momatyuk, 

pani vsi, ki so leta 1944 življenje iz-
gubili leta v Plazeh pri Breginju. Med 
padlimi partizani je bil tudi neznani 
ruski vojak, borec briško-beneškega 
odreda. 

Občinski svetnik in član Sveta Kra-
jevne skupnosti (KS) Breginj Marjan 
Čebokli in Pavel Tonkli, član Sveta 
KS Breginj sta gosta nato popeljala 
na ogled nekaterih znamenitosti 
Breginjskega kota. Skupaj so si 
ogledali vasico Logje in znameniti 
Napoleonov most. Ob koncu je Mo-
matyuk priznal, da so ga naši kraji 
očarali in obljubil je, da se bo še vr-
nil, da si v spremstvu prijaznih gosti-
teljev ogleda še druge lepote in zna-
menitosti tega predela Slovenije.
Danica Hrast, podžupanja Občine 
Kobarid

NOVA IGRALNICA NA 
PROSTEM
Staro selo – Družba Casino Koba-
rid d.d. z naložbo vredno 200.000 
evrov predstavlja novo možnost igre 
na prostem, ki se je že v sklopu 
igralniško-zabaviščnega centra Per-
la izkazala za goste privlačna in po-

NA BREGINJSKEM POKOPALIŠČU je namestnik vojaškega atašeja na Veleposlaništvu Ruske 
federacije v Sloveniji Anton Momatyuk položil venec na grobnico padlih v drugi svetovni vojni. 
Foto: arhiv Krajevne skupnosti Breginj

namestnik vojaškega atašeja na Ve-
leposlaništvu Ruske federacije v 
Sloveniji. Tako kot atašeji v prejšnjih 
letih, je tudi tokratni gost v sprem-
stvu predstavnikov lokalne skupnosti 
položil venec na grobnico padlih v 
drugi svetovni vojni. V njej so poko-

slovno učinkovita dopolnitev ponud-
be. Igralniško-zabaviščni center 
Aurora, ki deluje od leta 2004, je 
namreč od sredine maja bogatejši 
za novo igralnico na prostem, ki so 
jo poimenovali Casino Open Air. Ta 
na približno 80 m2 ponuja možnost 
igre na 32 igralnih avtomatih, sicer 
pa lahko gostje svojo srečo v Sta-

»CASINO OPEN AIR« je nova igralnica na 
prostem, ki na približno 80 m2 ponuja mo-
žnost igre na 32 igralnih avtomatih. Foto: ar-
hiv Aurore
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škega igrišča. Gre za odprtje prvega 
od štirih prenovljenih otroških igrišč 
omenjenega projekta. Nove igralne 
površine so s pevskimi nastopi poz-
dravili otroci Podružnične šole Dre-
žnica in tamkajšnji otroci iz vrtca. 
Prav v Magozdu namreč živi največji 
delež družin z majhnimi otroki na 
Drežniškem, zato je prostor za igro 
pomembna pridobitev za vas in širšo 
okolico. Ambasador otroškega igrišča 
v Magozdu je domači mladinski pod-
prvak v smučarskih skokih Jaka Hva-
la.

Predsednik uprave Zavarovalnice 
Triglav je ob odprtju otrokom zaželel 
sproščeno poletje na igrišču in pou-
daril, da v okviru svoje družbene 
odgovornosti zavarovalnica dejavno-
sti vrača v okolje, v katerem posluje: 
»Naš najvišji cilj pa je, da ne poma-

gamo le mi, ampak da v en korak k 
boljšemu svetu vključimo vse, s kate-
rimi prihajamo v stik. Naši zaposleni 
na primer vsaj en dan na leto name-
njajo prostovoljstvu. Zato smo še po-
sebej veseli, da so se na pri projektu 
Otroci Triglav pridružili tudi naši po-
slovni partnerji in tudi oni prispevali 
za prenove igrišč.«

Županja Hauptmanova se je ob 
odprtju igrišča zahvalila zavarovalni-
ci in domačinom, ki so s »prostovolj-
nim delom sooblikovali ta prijazen 
kotiček za otroke, mlade in mlade po 
srcu.« Povedala je še, da je »vesela in 
hvaležna vsem, ki ste nam pomaga-
li, da so naši otroci in naši mladi 
v najbolj sončni vasici pod Krnom, 
danes prišli do svojega prostora, ob-
novljenega igrišča, kjer bodo lahko 
kakovostno preživljali svoj prosti čas. 

Otroci in mladi so si to že dolgo žele-
li in zato je danes veselje vseh, tukaj 
zbranih, neizmerno. Današnja otvo-
ritev je rezultat dobrega sodelovanja 
in povezovanja

., kar ustvarja še kako 
potrebne vrednote lepšega in boljšega 
življenja vseh nas in daje pozitiven 
vzgled tudi prihodnjim rodovom.«

Povzetek izjave za medije, Odnosi z jav-
nostmi, Zavarovalnica Triglav, d.d.

Mladim prijazna ob~ina
Na Občini Kobarid si prizadevamo 

biti prijazni tako do starejše kot tudi 
do mlajše populacije. V okviru pro-
jekta Mladim prijazna občina, skuša-
mo postati bolj dejavni na področjih, 
ki zadevajo mlade. V prihodnje bomo 
iskali rešitve za boljše preživljanje 
prostega časa mladih, spodbujali za-
poslovanje, oblikovati želimo primer-

no stanovanjsko politiko, urediti bolj-
še prometne povezave in omogočiti 
kakovostno izobraževanje ter uspo-
sabljanje mladih. 

V okviru omenjenega projekta se 
je sredi maja v Domu Andreja Man-
frede odvijalo drugo srečanje mladih 
Občine Kobarid. Srečanja so se poleg 
mladih udeležili direktor Urada RS za 
mladino Peter Debeljak, predstavni-
ca iz Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Staša Mesec, 
predstavnik Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve Simon Škvor, 
županja Občine Kobarid Darja 
Hauptman in štirje svetniki. Izposta-
vljena so bila številna odprta vpraša-
nja na problematiko mladih, kot so 
brezposelnost in zaposlovanje, stano-
vanjska problematika, pomanjkanje 
ustrezne infrastrukture, izobraževa-

NOVO OTROŠKO IGRIŠČE V MAGOZDU – V Magozdu živi največji delež družin z majhnimi 
otroki na Drežniškem, zato je prostor za igro pomembna pridobitev za vas in širšo okolico. Foto: 
arhiv Zavarovalnice Triglav

Drugo srečanje mladih Občine Kobarid – Zamisel kobariške županje, da se v Kobaridu usta-
novi skupina mladih, ki bo imela vlogo posvetovalnega telesa županje oziroma bo predstavljal 
vez med mladimi in občino, so mladi sprejeli. Foto: arhiv Občine Kobarid

Utrinki

rem selu preizkušajo na skupno 
280 igralnih avtomatih in osmih 
igralnih mizah. 
»Pomembna investicija, največja 
po letu 2006, gostom Aurore pri-
naša nove možnosti igre na pros-
tem. Pri načrtovanju novih prosto-
rov smo povsem upoštevali omeji-
tve in usmeritve protikadilskega 
zakona, hkrati pa v igralnici na 
prostem gostom ob igri omogoča-
mo tudi kajenje, kar nas pomemb-
no razlikuje od konkurence. V teh 
zahtevnih poslovnih časih v družbi 
Casino Kobarid d.d. ohranjamo 69 
rednih delovnih mest, ki so za to 
območje še toliko bolj dragoce-
na,« je ob odprtju povedal direktor 
družbe Matej Paradiž. Dogodki ob 
odprtju so se vrstili ves konec te-
dna, udeležilo pa se jih je lepo števi-
lo rednih gostov in drugih občanov. 
L. P., Casino Kobarid d.d.

ZA LEP[E ROBIDI[^E 
Robidi{~e – Na Ekološki kmetiji Ro-
bidišče smo v želji, da bi pomladili in 
polepšali demografsko ogroženo 
vas nad Nadižo, znano kot najzaho-
dnejše naselje v Sloveniji, organizi-
rali delovni tabor, imenovan Robidi-
šče – Več za turiste, lepše, bolj ure-
jeno. Odziv prostovoljcev je bil med-
naroden: gostili smo dva Hrvata, 
enega Nizozemca, enega Srba in 
dve Slovenki, tabor pa je vodil Pri-
mož Bizjan. 

Program je v veliki meri krojilo nesta-
novitno vreme, saj je bilo predvide-
no predvsem delo na prostem: od-
stranjevanje robidovega podrastja in 
grmičja (pa čeprav raste prav na Ro-
bidišču), čiščenje obpotij in pašni-
kov, urejanje šotorišča, izdelovanje 
smernih tabel in klopi. Kadar je pre-
močno deževalo, so se mladi pro-

stovoljci zbrali pri luščenju koruze in 
trenju orehov. Ob tem je prišla še 
bolj do izraza družabna plat takšnih 
srečanj, saj so se prostovoljci v te-
dnu dni skupnega bivanja dodobra 
spoznali, se spoprijateljili in tako po-

udarili vrednost druženja skozi delo, 
rušenja mednacionalnih pregrad in 
spoznavanja drugačnih kultur in 
okolij. Seveda pa nikakor ni bil zane-
marljiv tudi delovni učinek tabora. 
Mladi prostovoljci so očistili večje 
površine zemljišč, zaraslih z robido, 
zbrali večje količine smeti in poma-
gali utrjevati prostor ob kmetiji, ki je 
namenjen šotorišču. Ob tem so 
spoznali kraj in njegovo okolico in 
preživeli veliko časa v naravnem 
okolju. Kmetija Robidišče je tudi si-
cer naklonjena takšnim srečanjem 
in povezovanjem, saj v času turistič-
ne sezone sprejema tudi prostovolj-
ce iz svetovne mreže WWOOF – nji-
hovo dobro počutje in zadovoljstvo s 
poučnim delom ter pridobljenimi 
znanji je zagotovo eden boljših nači-
nov promocije ne le Robidišča, tem-
več Slovenije nasploh.
Pavla Brilej, Ekološka kmetija Robidišče
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nje in štipendiranje, podjetnost in 
razdrobljenost mladih v občini. Pri-
sotni so se strinjali, da morajo pri 
reševanju omenjenih težav sodelova-
ti prav mladi. 

Zamisel županje, da se v Kobaridu 
ustanovi skupina mladih, ki bo ime-
la vlogo posvetovalnega telesa župa-
nje oziroma bo predstavljal vez med 
mladimi in Občino, so mladi sprejeli. 
Oblikovala se je skupina, ki se je pr-
vič sestala sredi junija. Ker si na Ob-
čini Kobarid želimo dobrega sodelo-
vanja in vključevanja mladih pri 
oblikovanju kakovostne mladinske 
politike občine, vse zainteresirane 
vljudno vabimo k sodelovanju.
Tomaž Skočir, Občina Kobarid 

Ustvarili so celoto za u{esa 
in o~i

Literatura je nekaj, kar nas obdaja 
na vsakem koraku. Obenem tako po-
membna, po drugi strani pa tako 
pozabljena in samoumevna, da se 
nam zdi prav, da jo obudimo. Na 
tokratnem literarnem večeru Beseda. 
Fotografija. Domišljija., ki je sredi 
maja potekal v Domu Andreja Man-
frede, smo organizatorji, Mladinsko 
kulturno umetniško društvo (Mkud) 
Kobarid združili besedni in virtualni 
svet ter tako ustvarili celoto za ušesa 
in oči. Mkudovci smo svoje ustvarja-
nje predstavili skozi fotografije, ki so 
bile razstavljene v predprostoru, in 
skozi branje naših avtorskih del. Pe-
smi, ki smo jih prispevale štiri mlade  
pesnice zajemajo različne problema-
tike in videnja sveta. Skozi celoten 
večer smo se trudili, da bi na poslu-
šalcih pustili pečat in čeprav poezija 
res ni za vsakogar, se člani društva 
trudimo, da bi med »elito« vstopilo 

čim več ljudi. Morda bo literatura 
tako končno pridobila spoštovanje, 
ki si ga zasluži.
Polona Stergar in Amadea Berginc, 
Mkud Kobarid 

Avtobusna u~na ura
Ob podpori Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kobarid je Združenje šoferjev in av-
tomehanikov (ZŠAM) Kranj pripra-
vilo predstavitev preventivne dejav-
nosti Avtobusna učna ura. Učenci 
drugih in tretjih razredov iz OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid so najprej 
prisluhnili teoretičnim opozorilom in 
nasvetom, nato pa so jih na avtobu-
sni vožnji od domače osnovne šole 
do Postaje spoznali še v praksi. V 
Tolminu so najprej obiskali avtobu-
sno postajo, kjer so si ogledali hišni 
red postaje, oštevilčena postajališča 
in spoznali način gibanja po postaja-
lišču. Skupaj s policistom Policijske 
postaje Bovec, redarjem in predstav-
niki ZŠAM Kranj so nato varno preč-
kali semaforizirano križišče, obiskali 
pa so tudi železniško postajo na Po-
staji pri Mostu na Soči, kjer se je 
izkazal postajni načelnik, ki jim je 
všečno razlagal, kaj delajo železni-
čarji. Učencem bo v spominu zago-
tovo ostal tudi kapitan ladje Lucija, 
ki je znal otroke odlično motivirati in 
ustrezno zaposliti. 

V praktičnem delu so prostovoljci 
učencem prikazali uporabo voznih 
kart, način vstopanja in izstopanja ter 
ravnanja na postajališčih. Opozorili 
so jih, kje v avtobusu se nahajajo 
najbolj varni sedeži, kako naj pazijo 
na svojo garderobo in še posebej na 
odvezane vezalke ter mahajoče dele 
oblačil, ki so lahko vzrok za padec. 

Učna ura je uspela tudi zato, ker so 
učenci lahko vse videli v »nevirtual-
nem« gibanju. 

Starši pogosto mislijo, da so pravi-
la v prometu kar samoumevna, prav 
pri teh urah pa smo skupaj ugotovili, 
da je treba mladim večkrat pojasniti, 
kako ravnati v prometu in kako naj 
uporabljajo javne površine.
Janko Volarič, Medobčinska uprava ob-
čin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob 
Soči

Kobarid v barvah mladih 
slikarjev

Sredi maja je v Kobaridu potekal 
že drugi Ex-tempore Kobarid v bar-
vah mladih slikarjev pod mentor-
stvom priznanega slikarja Jožeta 
Kotarja in profesorice Petre Škrjanc. 
Na kobariškem trgu in po ulicah Ko-
barida je 45 mladih slikarjev iz OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid in Dvo-
jezične šole v Špetru slikalo na temo 
kobariških »gankov«, oken in hiš.
Pridružili so se jim tudi trije varovan-
ci iz Varstveno delovnega centra 
Tolmin. Po dopoldanskem ustvarja-
nju je zvečer v Zeleni oziroma Pep-
čevi hiši sledilo odprtje razstave slik, 
ki jo je postavil slikar Kotar. Vse raz-
stavljene slike je pokomentiral in 
mladim slikarjem čestital za umetni-
ško nadarjenost, iz rok profesorice 
Škrjanc pa so mladi slikarji prejeli 
priznanje za udeležbo.

Mlade slikarje je obiskala in poz-
dravila Darja Hauptman, županja 
Občine Kobarid, in obe ravnateljici 
Melita Jakelj, ravnateljica OŠ Koba-
rid, ter Živa Gruden, ravnateljica 
Dvojezične šole Špeter. Z letošnjim 
slikarskim Ex-temporam smo tako, 
poleg likovnega ustvarjanja, ustvarili 
tudi čezmejno povezovanje mladih in 

v prihodnjem letu si želimo to pove-
zovanje in ustvarjanje še nadgraditi.
Nataša Hvala Ivančič, odgovorna za 
odnose z javnostmi, Občina Kobarid

Kulturno poletje 2012 
Pred nami je poletje in čas, ko se 

bo na kobariškem trgu ponovno od-
vilo Kulturno poletje 2012, ki se je 
tako kot lani začelo s prvim petkom 
po tradicionalnem kobariškem sej-
mu. 

Turistično društvo Kobarid je v 
sodelovanju z arhitektom Renzom 
Ruclijem lani začelo s projektom Po-
imenovanje starih domačij v Kobari-
du z namenom, da stara domača 
hišna imena kobariških domačij ne 
bi šla v pozabo. Lične napisne plošče 
iz naravnega kamna bodo krasile do-
mačije in ljudi spominjale na naše 
prednike. Na odprtju Kulturnega po-
letja 2012, ki je potekalo v petek, 15. 
junija, pred Zeleno hišo, je kobariška 
županja Darja Hauptman slavnostno 
odkrila napisne plošče prvih hiš v 
Kobaridu (Pepčeva, Ndaljeva, Rejmr-
jeva …). Za kulturni program je to-
krat poskrbela Folklorna skupina 
Razor iz Tolmina.

Sicer pa bodo na Kulturnem pole-
tju 2012 letos sodelovala različna 
lokalna kulturna društva, osnovno-
šolci in društva iz Benečije ter drugih 
krajev, ki bodo poskrbela za vse ge-
neracije in okuse. Poleg tega bo v 
tem času potekal tudi dobrodelni kul-
turni Festival Fronta, ki bo postregel 
z otroškimi delavnicami, pohodom, 
športnimi turnirji (odbojka, nogomet, 
paintball), stand-up komedijo in kon-
certi priznanih slovenskih glasbeni-
kov, kot so Adi Smolar, Alya, Don 
Mentony band, Mestni postopači, 
Trkaj …). 
Nataša Hvala Ivančič, odgovorna za 
odnose z javnostmi, Občina Kobarid

BESEDA. FOTOGRAFIJA. DOMIŠLJIJA. – Organizatorji literarnega večera so ustvarili celoto za 
ušesa in oči. Foto: arhiv Mkud Kobarid

SLIKARSKI EX-TEMPORE V KOBARIDU – Na kobariškem trgu in po ulicah Kobarida je 45 
mladih slikarjev iz OŠ Simona Gregorčiča Kobarid in Dvojezične šole Špeter slikalo na temo 
kobariških gankov, oken in hiš. Pridružili so se jim tudi trije varovanci iz Varstveno delovnega 
centra Tolmin. Foto: arhiv Občine Kobarid
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

Kulturno poletje 
v Kobaridu

� PETEK, 15. 6. 2012, OB 19.00
Otvoritev Kulturnega poletja 2012 z otvoritvi-
jo napisnih plošč z domačimi hišnimi imeni 
in nastopom Folklorne skupine Razor. 

� SREDA, 20. 6. 2012, OB 19.00
Pozdrav poletju iz Breginjskega kota. 

� PETEK,  6. 7. 2012, OB 19.00
Pozdrav z Drežniškega. 

Vljudno vabljeni na kobariški trg!
Vsi dogodki v okviru Kulturnega poletja se bodo v primeru dežja odvijali v Zeleni hiši ali Kulturnem domu.

� PETEK, 13. 7. 2012, OB 19.00 
Nastop Folklorne skupine iz Slovaške.

� SREDA, 25. 7. 2012, OB 19.00
Otroški program: Čarovnik Grega. 

� PETEK, 27. 7. 2012, OB 19.00
Gledališka predstava »Samice« v izvedbi 
Beneškega gledališča.

Projekt Povezujmo kobariško podeželje – 
NIP 2011 je sofi nanciran s pomočjo Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja. Za vsebino informacij je odgovorna Ob-
čina Kobarid. Organ upravljanja za Program 
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

NASTOPAJOČI 
NA FRONTI:

TRKAJ
ALYA

OMAR NABER
ADI SMOLAR

MESTNI POSTOPAČI
DON MENTONY BAND

AVVEN
SELL OUT

NE ME JUGAT
LAST DAY HERE

LOW PEAK CHARLIE
4GIVEN
SKYLINE

ULTRA
NIKKA

ANTIOKSIDANTI
EVIL KEVIL
FOLK IDOLI

Stand up: 
PERICA JERKOVIĆ

Drugi dogodki na Kobariškem julij–avgust 2012
Nedelja, 1. 7. Perati-Livek Praznik sv. Petra s kulturnim programom. 

Informacije: KD Gorenj konc (041-426-762).
Sobota, 7. 7. Robidišče, Breginjski kot 3. tradicionalni rock koncert skupine BLUROCS. Informacije: Turistična 

kmetija Robidišče (041-697-345).
Sobota, 7. 7. 
Nedelja, 8. 7. 

Sužid Tradicionalni nogometni turnir na travnatem igrišču. 
Informacije: ŠTD Sužid (031-448-256).

Petek, 13. 7. Sužid Kulturna prireditev – »Banditn miting«. Informacije: ŠTD Sužid (031-600-759).
Od sobote (14. 7.) 
do sobote (21. 7.)

Športno igrišče Kobarid, 
Kobarid

Dobrodelni kulturni festival Fronta. 
Informacije: Mkud Kobarid, www.festivalfronta.si.

Petek, 20. 7. Robidišče, Breginjski kot Pastirski vikend za mlade (8–20 let). 
Informacije: Turistična kmetija Robidišče (041-697-345).

Sobota, 21. 7. Breginjsko jedro, Breginj Uvod v Legenda.fest. Informacije: KD Stol Breginj.
Nedelja, 22. 7. Livek Legenda.fest ob sv. Jakobu, Livek 2012. Informacije: KD Stol Breginj, ŠTD Livek.
Sobota, 28. 7.
Nedelja, 29. 7.

Livek Tradicionalni nogometni turnir na travnatem igrišču. 
Informacije: ŠD Livek. 

Sobota, 28. 7.
Nedelja, 29. 7.

Magozd Praznik sv. Ane z družabnim programom, košarkarskim turnirjem in zabavo. 
Informacije: Tilen Rakušček (031-706-963).

Sobota, 4. 8. Breginj Legenda.fest Breginj 2012. Informacije: KD Stol Breginj.
Od nedelje (5. 8.) 
do sobote (11. 8.)

Športna dvorana Kobarid, 
Kobarid 

Mednarodni Aikido seminar. Informacije: Vladimir Zelenjak (031-347-773).

Sobota, 11. 8. Vrsno Legenda.fest Vrsno 2012. Informacije: KD Stol Breginj, TD Vrsno.
Od torka (14. 8.) 
do nedelje (19. 8.)

Kobarid Družinski tabor Kobarid 2012 – Evangelij danes 2012. 
Informacije: Andrej Zelenjak.

Petek, 24. 8. Koseč Umetniška delavnica – Lepota v lesu in kamnu. 
Informacije: KUD Krn Drežnica (041-594-526).

Sobota, 25. 8. Povoletto–Breginj–
Povoletto

Kolesarska tekma Povoletto–Breginj–Povoletto. Informacije: KK Soča.

Sobota, 25. 8. Robidišče, Breginjski kot Veselica v poletju: živa glasba različnih zvrsti. 
Informacije: Turistična kmetija Robidišče.
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Ob~ina Tolmin
@upan ob ob~inskem 
prazniku

Zadnji dan v maju je župan občine 
Tolmin Uroš Brežan predstavnike 
različnih vladnih in nevladnih orga-
nizacij povabil na slavnostno sejo ob-
činskega sveta, ki je tudi tokrat pote-
kala v tolminskem kinogledališču. Še 
preden pa je letošnjim nagrajencem 
podelil občinska priznanja in pohva-
le, je, kot veleva običaj, nagovoril 
zbrane v dvorani. Takole je povedal: 

»Sam sem s preteklim letom zado-
voljen, saj smo izpeljali kar nekaj 
projektov. Če omenim nekaj tistih naj-
večjih, s katerimi se na občini dnevno 
ukvarjamo … Zadovoljen sem, ker 
imamo ogromno projektov, za katere 
denar prispeva tudi EU. Omenil bom 
dva, ki se izvajata oziroma končujeta 
v letošnjem letu. To sta ureditev ko-
munalne infrastrukture v Zatolminu 
in čistilne naprave v Modreju.

S prijavo na čezmejni program Slo-
venija–Italija smo bili uspešni z dve-
ma projektoma. Eden se imenuje 
‘Futurelights’, v okviru katerega bomo 
obnovili praktično vso javno razsve-
tljavo v mestu Tolmin, drugi pa je 
ISO-TO. Tu bomo skupaj z italijanski-
mi partnerji vsak v svoji občini obno-
vili čistilne naprave – mi čistilno na-
pravo v Tolminu. 

V okviru razvoja podeželja se izva-
ja projekt obnove večnamenskih 
stavb. Tu obnavljamo večnamenski 
stavbi na Prapetnem Brdu in na Kne-
ži. V okviru programa LEADER ima-
mo v tem trenutku v izvedbi kar osem 

projektov, od katerih bi izpostavil 
dva. Eden je ureditev tematske poti v 
Baški grapi na Grahovem ob Bači, ki 
je posvečena prvemu slovenskemu 
filmu, posnetemu na tem območju. 
Drugi projekt pa je Sir Tolminc, kralj 
planinskega sira, kjer sodelujemo z 
našimi sirarji in Mlekarno Planika 
Kobarid. To živilo poskušamo posta-
viti na ‘višji nivo’ in jo oplemeniteno 
z našimi in evropskimi sredstvi ponu-
diti vsem tistim, ki v dobri hrani uži-
vajo. 

Pomembno se mi zdi tudi to, da v 
letošnjem letu zaključujemo delo, ki 
se je začelo že lani. Zaključujemo ra-
zvojni program občine Tolmin, kjer bi 
rad izpostavil ljudi na Šentviški pla-
noti, ki so se organizirali samoinici-
ativno. Bili so sposobni preseči meje 
med vasmi in krajevnimi skupnost-
mi. Stopili so skupaj in sestavili pro-
gram, dali na papir ideje in svoje 
potrebe. To je zgled, po katerem bi se 
lahko ravnali tudi drugje v občini. 

Za konec bi rad rekel samo še to, 

da se moramo za izvedbo projektov 
in aktivnosti zahvaliti vsem, ki pri 
tem sodelujejo. Moramo se zahvaliti 
tako gospodarstvenikom, ki v neka-
terih projektih sodelujejo, prispevajo 
svoje znanje, energijo in svoj čas, jav-
nim državnim institucijam, brez ka-
terih življenje tukaj ne more teči, tudi 
našim javnim zavodom ter občinskim 
svetnikom. 

Posebej pa bi se rad zahvalil tistim, 
ki v naših krajevnih skupnostih po-
magajo, da projekti na terenu tečejo 
tako, kot je treba. So prostovoljci, brez 
katerih si življenja v naših krajih ne 
morem zamisliti. Hvala tudi vsem, ki 
delujete v naših društvih, kulturnih, 
športnih, humanitarnih itd., ker s 
tem dajete pestrost in živost našim 
krajem. 

Pred nami pa so številni izzivi. 
Brez pogleda naprej ni dobre sedanjo-
sti. To, s čimer se bomo soočili, je 
tisto, o čemer poslušamo vsak dan po 
televiziji. Tudi mi bomo morali v 
okviru občinskih proračunov – tako 
kot so to morala narediti podjetja in 
kot to v tem trenutku počne država 
– bolj natančno definirati svoje prio-
ritete. Kakšni stvari se bo zagotovo 
treba tudi odpovedati, vendar verja-
mem, da bodo ti ukrepi porazdeljeni 
pravično in da bomo idejo nekega 
napredka v naši občini kljub temu 
lahko peljali naprej. 

Ob koncu pa, drage Tolminke in 
Tolminci, še iskrene čestitke ob občin-
skem prazniku.« 

Pripravila: Tatjana Šalej Faletič 

Iz ob~inskih uprav

TOLMINSKI ŽUPAN UROŠ BREŽAN je v pregledu preteklega leta izrazil zadovoljstvo nad števil-
nimi projekti, ki se izvajajo v občini, ob koncu pa občankam in občanom izrekel čestitke ob ob-
činskemu prazniku. Foto: T. Š. F. 

Utrinki

DOLINA SO^E KOT NOVA 
DESTINACIJSKA ZNAMKA 
Kobari{ka in Tolminska – Lokalna 
turistična organizacija (LTO) Sotočje 
je v letošnjem letu v skladu s strate-
škimi usmeritvami in odločitvijo čla-
nov pripravila novo celostno podobo 
in novo destinacijsko znamko Dolina 
Soče.

V znamko smo želeli zajeti vizijo turi-
stične destinacije občin Kobarid in 
Tolmin, ki pravi: »Dolina Soče bo 
vodilna zelena destinacija v Slove-
niji, uvrščena na mednarodni se-

znam najbolj privlačnih zelenih tu-
rističnih ciljev.« Znak vsebuje kon-
ture krnskega pogorja, kot jih vidimo 
s Kolovrata, napis Dolina Soče in 
preplet zelenomodrih barv, ki skozi 
razgibano strukturo poudarjajo bo-
gato raznolikost destinacije in zele-
no usmeritev. Trajnostna izhodišča 
smo želeli poudariti tudi s tem, da 

LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 
SOTOČJE je v letošnjem letu v skladu s stra-
teškimi usmeritvami in odločitvijo članov pri-
pravila novo celostno podobo in novo desti-
nacijsko znamko Dolina Soče.  Foto: Tatjana 
Šalej Faletič
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Podelili priznanji, plaketo in 
zahvalo

Na slavnostni seji, ki je 25. maja 
potekala v tolminskem kinogledali-
šču, sta župan Uroš Brežan in pred-
sednik komisije za priznanja in na-
grade Friderik Lapanja čestitala in 
podelila nagrade letošnjim občinskim 
nagrajencem. Program, ki ga je tokrat 
povezoval Peter Pavletič, so soobli-
kovale članice ženske vokalne skupi-
ne Flance iz Baške grape, dijakinji 
Gimnazije Tolmin Lara Batistuta in 
Urša Leban pa sta pod mentorstvom 
učiteljice Marte Rutar poskrbeli za 
brane predstavitve tokratnih nagra-
jencev. 

PRIZNANJE OBČINE TOLMIN za 
življenjsko delo na področju huma-
nitarnih dejavnosti je šlo v roke Va-
leriju Bizjaku. 

Bizjak se je s humanitarno organi-
zacijo Rdeči križ srečal kot krvoda-
jalec, kasneje kot socialni delavec; bil 
je njen predsednik in dolga leta ne-
poklicni sekretar. Sodeloval je pri 
odpravljanju posledic naravnih ne-
sreč, ki so prizadele Zgornje Posočje, 
organiziral usposabljanja za prvo po-
moč, krvodajalske akcije, srečanja 
krvodajalcev in še bi lahko naštevali. 
Prostovoljstvu pa se predaja tudi se-
daj, ko je upokojen.

PRIZNANJE OBČINE TOLMIN je 
prejel Jožef Dakskobler, in sicer za 
dolgoletno delo na področju športa 
in prostovoljstva. 

Kot prostovoljni gasilec, organiza-
tor gorsko-tekaških prireditev, povelj-
nik Civilne zaščite Občine Tolmin, 

driinega inštituta možnosti za zapo-
slovanje v Zgornjem Posočju poveča-
le, pridobljeno znanje pa se v regiji 
ohranja in nadgrajuje.
Po obrazložitvah povzela: Mateja Kutin

Razgrnitev {tudije variant za 
rekonstrukcijo odseka ceste 
Ba~a–Dolenja Trebu{a

Glavna cesta Tolmin–Logatec je del 
4. razvojne osi in predstavlja poveza-
vo Posočja in centralne Slovenije. 
Cesta ima na številnih mestih nepri-
merne horizontalne elemente in zato 
ne zagotavlja tekočega odvijanja pro-
meta ter potrebne prometne varnosti. 
Za prebivalce ob osi je predvsem pro-
blematična slaba dostopnost, ki se 
odraža v dolgem potovalnem času, 
ter nezagotavljanje neprekinjene 
ustrezne prometne povezave v izre-
dnih zimskih razmerah. 

Zato je bil na podlagi projektne 
naloge izdelan idejni projekt Rekon-
strukcija glavne ceste G2-102/1038 
Bača–Dolenja Trebuša od km 0+100 
do km 8+500. Na odseku od km 
0+100 do km 6+500 je rekonstrukci-
ja ceste možna v okviru trase obsto-
ječe ceste, od km 6+500 do km 
8+500 pa so načrtovani posegi izven 
varovalnega pasu ceste, za kar se v 
skladu z Zakonom o javnih cestah 
pripravi državni prostorski načrt. 

Vlada Republike Slovenije je že 
februarja 2010 sprejela Sklep o začet-
ku priprave državnega prostorskega 
načrta za rekonstrukcijo glavne ceste 
G2- 102/1038 Bača–Dolenja Trebuša 
od km 6.500 do km 8.500. Cilj pri-

član sveta Krajevne skupnosti Podbr-
do in član turističnega društva si 
Dakskobler že dolga leta prizadeva 
za vsestranski napredek in izboljša-
nje kakovosti življenja, zlasti v Baški 
grapi. Njegovo delo je doprineslo dra-
gocen prispevek k prepoznavnosti 
»najlepše Grape na svetu«, kot jo sam 
rad poimenuje.

PLAKETO OBČINE TOLMIN za 
dolgoletno vzgojno-izobraževalno in 
projektno delo je prejela Osnovna 
šola Dušana Muniha Most na Soči. 

Mostarska šola dosega izjemne 
uspehe, s katerimi vidno prispeva k 
ugledu kraja in celotne občine. Ni le 
nadpovprečno kakovostna v izobra-
ževalni dejavnosti, dobre rezultate 
dosega tudi v okviru interesnih in 

projektnih dejavnosti. Pohvali se lah-
ko s številnimi nagradami in prizna-
nji. Tako matična šola kot tudi vse tri 
podružnične šole so srce dogajanja v 
svojem okolju. 

ZAHVALO OBČINE TOLMIN so 
člani občinskega sveta letos podelili 
podjetju Hidria AET za uspešno de-
lo na področju razvoja in ohranjanja 
znanja na lokalnem nivoju. 

Podjetje Hidria AET, prepoznavno 
tudi v svetovnem merilu, se uvršča 
med vodilne svetovne proizvajalce 
vžignih sistemov za hladen zagon 
dizelskih motorjev. Že več kot 50 let 
prispeva pomemben delež gospodar-
stvu Tolminske in tako k ohranjanju 
in razvoju lokalnega okolja in druž-
be. Poleg tega so se z izgradnjo Hi-

PREJEMNIKI LETOŠNJIH PRIZNANJ, PLAKETE IN ZAHVALE OBČINE TOLMIN (z leve proti 
desni): direktor Hidria Inštituta za avtomobilsko industrijo Rudi Kragelj, dobitnika občinskega 
priznanja Valerij Bizjak in Jože Dakskobler ter ravnatelj OŠ Dušana Muniha Branko Loncner. 
Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

smo zavestno izbrali bolj slikarski 
kot strogo računalniški oblikovalski 
pristop. Podpis »Kobarid & Tolmin« 
je potreben zaradi trenutne organizi-
ranosti turizma v Posočju; je pa reši-
tev dovolj odprta, da na preprost na-
čin omogoča aplikacijo znaka za ce-
lotno dolino. Znamka poudarja pred-
vsem izjemno naravno okolje, ki je 
osnova in skupni imenovalec vse na-
še turistične ponudbe, od mnogote-
rih vrst športnih aktivnosti do zgodo-
vinskega in kulturnega izročila. Na 
ta način smo ji zagotovili dovolj širo-
ko uporabno vrednost; od adrenalin-
skih dejavnosti do hedonističnih ga-
stronomskih užitkov. Naša želja je, 
da destinacijska znamka Dolina So-
če postane tudi znamka kakovostnih 
lokalnih proizvodov, seveda takih, ki 
dopolnjujejo in krepijo zeleno 
usmerjenost destinacije.
Janko Humar, direktor LTO Sotočje

PRENOVLJENA SPLETNA 
PORTALA IN NOVE TISKOVINE 
Severna Primorska – V okviru jav-
nega razpisa Evropskega sklada za 
regionalni razvoj za izvedbo aktivno-
sti regionalnih destinacijskih organi-
zacij je Dolina Soče Kobarid–Tolmin 
v letošnjem letu dobila prenovljen in-
ternetni portal (www.dolina-soce.
com), kjer lahko gostje poiščejo in-
formacije o turistični ponudbi Koba-
riške in Tolminske. V okviru razpisa 
je luč ugledal tudi prenovljen spletni 
portal Smaragdne poti (www.sma-
ragdnapot.com), ki združuje celotno 
območje od Bovca do Idrije in Vipa-
ve. 

Skupno destinacijo in njeno turistič-
no ponudbo bodo pomagale graditi 
tudi nove istoimenske brošure, nji-
hova izdajateljica Lokalna turistična 
organizacija (LTO) Sotočje je na poli-

ce že postavila brošuro 10 Smarag-
dov in zloženko Plezalne stene. Prva 
gosta popelje skozi največje kultur-
ne in naravne znamenitosti območij 
Bovca, Cerkna, Kobarida, Idrije in 

Tolmina. Kdor se jih bo odločil obi-
skati, bo ob obisku vsake znameni-
tosti dobil žig, z zbranimi desetimi ži-
gi pa praktično darilo. Poleg tega so 
v brošuri zbrani tudi konkretni namigi 
za zanimive izlete na teh območjih. 

Za željne adrenalina pa je na voljo 
nova zloženka Plezalne stene, v ka-
teri bodo plezalni navdušenci dobili 
vse informacije o plezalnih stenah 
na območju Smaragdne poti. Zlo-
ženka o plezanju je na voljo v slo-
venščini, angleščini, italijanščini in 
nemščini, brošura 10 Smaragdov pa 
še v dodatnem francoskem jeziku. 

Omenjeni tiskovini sta dostopni na 
vseh turističnoinformacijskih centrih 
na Smaragdni poti, v elektronski 
obliki pa tudi na spletnem naslovu: 
www.smaragdnapot.com (zavihek 
Publikacije). 
Uršula Batistuta, LTO Sotočje

LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 
SOTOČJE JE LETOS PRENOVILA KAR DVA 
SPLETNA PORTALA: www.dolina-soce.com 
in www.smaragdnapot.com
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prave državnega prostorskega načrta 
(DPN) je, da se z rekonstrukcijo od-
seka v širšem prostoru zagotovi te-
koče odvijanje prometa ter omogoči 
povečana dostopnost za vse skupine 
prebivalstva, v kontekstu dnevnih 
migracij v zaposlitvena središča 
obravnavanega območja. Odsek pred-
stavlja del pomembne prometne po-

vezave tega dela Primorske z osre-
dnjo Slovenijo in je del 4. razvojne 
osi. 

Z načrtovano ureditvijo se ob po-
goju čim manjšega poseganja v varo-
vana in zaščitena območja zagotovi 
minimalne elemente ceste, ki so 
predpisani za rang glavne ceste, in 
večjo pretočnost ceste ter elemente 
za zagotavljanje večje varnosti. Sklep 
o začetku priprave DPN tudi določa, 
da se strokovna rešitev na območju 
DPN pridobi s primerjavo dveh vari-
antnih rešitev. 

Predmet študije variant s predlo-
gom najustreznejše različice za ome-
njeni odsek ceste sta dve varianti: 

Varianta 1 predvideva rekonstruk-
cijo ceste v območju naselja Oblaz z 
deviacijo in izgradnjo dveh viaduktov 
čez Idrijco v dolžini 180 in 150 m. 
Na ostalem delu ceste se zgradijo 
oporni in podporni zidovi skupne 
dolžine 300 m znotraj območja varo-
valnega pasu ceste. 

Varianta 2 predvideva izgradnjo 
viadukta preko Idrijce dolžine 180 m 
in izgradnjo predora v območju na-
selja Oblaz dolžine 400 m. Na osta-
lem delu ceste se zgradijo oporni in 
podporni zidovi skupne dolžine 410 
m znotraj območja varovalnega pasu 
ceste. 

V dosedanjem postopku so bile 
pridobljene smernice nosilcev ureja-
nja prostora. Izdelani so bili idejni 
projekt, osnutek DPN, gradbeno-teh-
nični in prostorsko-urbanistični ela-
borat, predinvesticijska zasnova in 
okoljsko poročilo. V gradbeno-tehnič-

smiselno obravnavati ločeno. Investi-
cija se je na podlagi razvojnih meril 
in meril usklajenosti s predpisi in 
standardi izkazala kot upravičena. 
Povzetek Študije variant s predlogom 
najustreznejše variante za odsek ceste 
G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša 
od km 6+500 do km 8+500 ter okolj-
skega poročila

Obvoznica Tolmin – 
ministrstvo zavzelo stali{~e 
do pripomb in predlogov 

 Občina Tolmin je 13. junija na 
svoji spletni strani objavila stališča 
Ministrstva RS za infrastrukturo in 
prostor do pripomb in predlogov v 
zvezi z osnutkom državnega prostor-
skega načrta (DPN) za obvoznico 
Tolmin. Pripombe in predlogi so bili 
zbrani v času javne razgrnitve osnut-
ka omenjenega načrta, ki je potekala 
konec minulega leta. Na to temo je 
bila v drugi polovici novembra lani 
tudi javna obravnava. Ministrstvo je 
vse prispele pripombe in predloge 
pregledalo ter preučilo, nato pa sku-
paj z izdelovalcem DPN za obvozni-
co Tolmin, pobudnikom, investitor-

Razgrnitev {tudije variant za od-
sek ceste Ba~a–Dolenja Trebu{a 
bo potekala od 18. junija 2012 do 
18. julija 2012. Gradivo bo javno 
razgrnjeno: 
• na Ministrstvu za infrastruktu-

ro in prostor (Direktorat za 
prostor), 

• v avli Ob~ine Tolmin, 
• v pisarni Krajevne skupnosti 

Dolenja Trebu{a.
V okviru javne razgrnitve ima jav-
nost pravico do pripomb in pre-
dlogov. Ti se lahko v omenjenem 
roku oddajo pisno – z zapisom v 
knjigo pripomb in predlogov, ki 
je na voljo na vseh mestih javne 
razgrnitve; po{ljejo pisno na na-
slov omenjenega ministrstva ali 
prek elektronske po{te na naslov 
gp.mop�gov.si (v zadevo je treba 
vpisati »[V Ba~a–Dolenja 
Trebu{a«). Obrazec za pripombe 
in predloge je na voljo na mestih 
javne razgrnitve ter na spletni 
strani Ministrstva za infrastruktu-
ro in prostor (MIP). E-gradivo bo v 
~asu javne razgrnitve dostopno 
tudi na spletnih straneh MIP ter 
Ob~ine Tolmin.

Dokument, v katerem so zbrana 
stali{~a Ministrstva RS za infra-
strukturo in prostor do pripomb 
in predlogov z javne razgrnitve 
Osnutka dr`avnega prostorskega 
na~rta za obvoznico Tolmin, ki je 
potekala v ~asu od 7. novembra 
do 7. decembra 2011, si lahko v 
celoti ogledate na spletni strani 
Ob~ine Tolmin: www.tolmin.si/
sl/10/o/355.

nem elaboratu sta bili različici pri-
merjani in vrednoteni glede na funk-
cionalni vidik, znotraj katerega so 
kriteriji, ki se nanašajo na tehnično 
izvedljivost in težavnost izvedbe 
obeh variant. Glede na proučeno je 
varianta 2 ocenjena kot primernejša. 
Slednja je tudi z okoljskega vidika 
edina ustrezna, saj je bilo za varian-
to 1 ugotovljeno, da bi z vidika po-
vršinskih voda, ohranjanja krajinskih 
značilnosti narave ter ohranjanja na-
rave imela bistven vpliv na okolje. Z 
ekonomskega vidika pa je varianta 2 
dražja od variante 1.

Z vidika racionalne ter namenske 
rabe prostora bo posodobitev ceste, 
ne glede na izbrano končno varianto, 
pozitivno vplivala na prostorski ra-
zvoj. 

Iz okoljskega poročila izhaja, da je 
varianta 1 neprimerna, zato je v pre-
dinvesticijski zasnovi za nadaljnjo 
vrednotenje upoštevana samo varian-
ta 2. 

Predinvesticijska zasnova pa obrav-
nava dve različici, in sicer varianto 
brez investicije in varianto z investi-
cijo. 

V prikazu rezultatov izračuna 
upravičenosti predinvesticijske zasno-
ve za obdobje 2016 do 2035 izhaja, 
da so pričakovane koristi manjše od 
investicijskega vložka. Pri izračunu 
družbenoekonomske upravičenosti je 
upoštevana trasa investicijskega pro-
jekta od km 0+100 do km 8+500, ne 
glede na faznost investicije, saj je 
odsek ceste od km 6+500 do km 
8+500 sestavni del celote in ga ni 

Utrinki

ZA GŠ TOLMIN JE V TEM ŠOLSKEM LETU VEČ KOT 140 NASTOPOV, na katerih se je pred-
stavilo prek 300 učencev. Na fotografiji je učenka 1. razreda Klara Lužnik. Foto: T. Š. F.

ZA G[ TOLMIN LETOS VE^ 
KOT 140 NASTOPOV
Zgornje Poso~je – Tako učitelji kot 
učenci Glasbene šole (GŠ) Tolmin 
zadovoljni in ponosni odhajamo na 
zaslužene počitnice, saj je v leto-
šnjem šolskem letu za nami več kot 
140 nastopov, na katerih se je pred-
stavilo prek 300 učencev. 

Bralce EPIcentra ozirom Sočasnika 
smo tekom leta sproti obveščali o 
pomembnejših nastopih, tako da so 
nam ob koncu šolskega leta bolj ali 
manj ostali le dogodki, ki so se odvi-
li v zadnjih dveh mesecih. 

Dan odprtih vrat, letos peti po vrsti, 
je zagotovo omembe vreden. Pred-
stavo Popravljalnica glasbil, ki jo je 
za to priložnost napisala učiteljica 
Nika Hribar, si je ogledalo okoli 
160 štiri- do sedemletnih otrok in 
njihovih staršev. Otroci so lahko, kot 

je to že v praksi, po predstavi poiz-
kusili zaigrati na čisto vse instrumen-
te, ki jih poučujemo na naši šoli. 

V maju pa smo na Kitarskem dnevu 
gostili tudi mlade kitariste, učence 
glasbenih šol Primorske. 

Junij smo začeli s Koncertom orke-
strov GŠ Tolmin, na katerem so se 
predstavili Harmonikarski orkester 
pod vodstvom Alessandra Ipavca, 
Godalni orkester z mentorico Mojco 
Križnič, Jazz Punt Big Band z Mati-
jem Mlakarjem in Pihalni orkester 
Tolmin pod taktirko Damijana Va-
lentinuzzija. 

Ob zaključku šolskega leta pa tri na-
še učence: Mio Kristan – tolkala 
(mentor Mitja Tavčar, korepetitorka 
Ana Leban), Kajo Ladava in Gajo 
Medvešček – violina (mentorica 
Mojca Križnič, korepetitorka Erika 
Bizjak) čaka še mednarodno tek-
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jem in izdelovalci strokovnih podlag 
podalo stališče do vsake pripombe in 
vsakega predloga posebej. »Na pod-
lagi sprejetih stališč do pripomb in 
predlogov, zbranih v času javne raz-
grnitve oziroma javne obravnave 
osnutka DPN za obvoznico Tolmin, 
bo ministrstvo po potrebi dopolnilo 
strokovne podlage in izdelalo predlog 
DPN,« je ob tem povedala mag. Ve-
rena Tuta, odgovorna za odnose z 
javnostmi na Občini Tolmin.
T. Š. F. 

Obnovljena Tolminska korita
Javni zavod Lokalna turistična 

organizacija (LTO) Sotočje, ki deluje 
na območju občin Kobarid in Tolmin, 
tudi letos nadaljuje s sistematično 
obnovo poti skozi Tolminska korita. 

To financiramo ob pomoči vstopnin 
v korita, medtem ko Občina Kobarid 
in Občina Tolmin LTO-ju za delova-
nje namenjata sredstva iz občinskega 
proračuna. 

V marcu je bila tako izvedena po-
polna obnova odseka do Medvedove 
glave, do katere nas sedaj pelje raz-
širjena in zavarovana pot. Po novem 
čez strmejša mesta vodijo stopnice, 
zamenjana in obnovljena pa so tudi 
vsa razgledišča, s katerih lahko gostje 
občudujejo sotesko, ukleščeno skalo, 
ki spominja na glavo medveda, in 
predel, poimenovan Skakalce. Korita 
Tolminke in Zadlaščice so eden naj-
pomembnejših elementov turistične 
ponudbe Tolminske in po obnovi že 
vabijo prve obiskovalce, da jih obi-
ščejo. 

V poletnem času si lahko Tolmin-
ska korita ogledate med 9. in 19.30. 
Vstopnina za odrasle znaša štiri evre, 
za otroke pol manj, tri evre in dvajset 
centov pa bodo morali odšteti dijaki, 
študenti, upokojenci in skupine. Ce-
na za skupine otrok je 1,60 evrov. Še 
vedno pa velja, da lahko domačini 
tudi letos kupijo letno vstopnico, ki 
stane 10 evrov, medtem ko boste mo-
rali za družinsko letno karto plačati 
20 evrov. 

Več informacij o Tolminskih kori-
tih je na voljo tudi na prenovljeni 
spletni strani LTO Sotočje: www.do-
lina-soce.com 
Uršula Batistuta, LTO Sotočje

Sir Tolminc 
Sir Tolminc, poimenovan po mestu 

Tolmin, je eden izmed najbolj pozna-
nih slovenskih avtohtonih sirov. Su-
rovo ali termizirano kravje mleko 
(vsaj 70 % mleka krav rjave pasme), 
pridelano na območju Zgornjega Po-
sočja, je osnovna surovina za njegovo 
izdelavo. Med posebnosti tega trdega 
in polmastnega sira sodijo tradicija, 
klimatski in drugi naravni pogoji, 
predvsem pa visoka kakovost mleka. 
Začetki izdelave sira na tem območju 
sovpadajo z začetki pašništva v viso-
kogorskih planinah, saj je bilo takrat 
sirarstvo edini način konzerviranja 
mleka. Danes se sir Tolminc proizva-
ja v 12 kmetijskih obratih, v času 
pašne sezone pa še v 13 visokogor-
skih sirarnah in enem industrijskem 
obratu.

Urad RS za priznavanje označb 
kmetijskih pridelkov oziroma živil 
je odločbo za njegovo zaščito izdal 

pred desetimi leti, s čimer je sir Tol-
minc postal drugi zaščiten pridelek 
oziroma živilo v Sloveniji. Sledile so 
različne spremembe in postopki, v 
letu 2011 pa je Sirarsko društvo Tol-
minc na takratno Ministrstvo RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
vložilo vlogo za spremembo specifi-
kacije. Evropska komisija je slednjo 
dokončno potrdila 8. marca letos. S 
tem je sir Tolminc postal 11. sloven-
ski proizvod, registriran na območju 
cele Evropske unije. Tolminc je danes 
registriran kot zaščitena označba po-
rekla, kar pomeni, da morajo vse 
faze pridelave in predelave kmetijske-
ga proizvoda potekati na določenem 
geografskem območju, saj sta kako-
vost in značilnost proizvoda posledi-
ci vpliva geografskega okolja, iz ka-
terega izvira. Sicer pa hlebec pravega 
Tolminca prepoznamo po značilni 
gladki in svetlo rumeni skorji, okrogli 
obliki s premerom 23 do 27 cm in 
višini, ki znaša osem do devet centi-
metrov, samo kolo pa tehta od 3,5 do 
5 kilogramov. Zanj so ob prerezu 
značilna tudi redka očesa v velikosti 
leče ali graha. 

Vendar pa s tem zgodba o Tomin-
cu še ni zaključena. Tu nastopi Ob-
čina Tolmin, in sicer kot tista, ki je 
v sredstvih LEADER prepoznala mo-
žnost za sofinanciranje promocije 
Zgornjega Posočja kot sirarskega ob-
močja in hkrati podporo Sirarskemu 
društvu Tolminc pri certificiranju. 
Zato je lani na javni poziv lokalne 
akcijske skupine LAS za razvoj, ki 
deluje pod okriljem Posoškega ra-
zvojnega centra, skupaj z osmimi 
projektnimi partnerji prijavila projekt 

Iz ob~inskih uprav

LTO SOTOČJE NADALJUJE S SISTEMATIČNO OBNOVO POTI SKOZI TOLMINSKA KORITA 
– V marcu je LTO Sotočje poskrbel za popolno obnovo odseka do Medvedove glave, do katere 
nas sedaj pelje razširjena in zavarovana pot. Po novem čez strmejša mesta vodijo stopnice, 
zamenjana in obnovljena pa so tudi vsa razgledišča, s katerih lahko gostje občudujejo sotesko, 
ukleščeno skalo, ki spominja na glavo medveda, in predel, poimenovan Skakalce. Foto: Janko 
Humar

Utrinki

movanje mladih glasbenikov v itali-
janskem Povoletu. Ker bo takrat So-
časnik že v tisku, si boste lahko o 
njihovih rezultatih prebrali na naši 
spletni strani. 

Sicer pa bomo šolsko leto zaključili 
s Koncertom orkestra flavt Zveze 
primorskih glasbenih šol, internima 
nastopoma v Tolminu in Kobaridu ter 
seveda podelitvijo spričeval. 
Maja Klanjšček, ravnateljica, GŠ Tolmin

Z AKCIJO POSTANI MECEN 
DO NOVIH INSTRUMENTOV
Zgornje Poso~je – V zgodovino 
Glasbene šole (GŠ) Tolmin se bo 
ponedeljek, 4. junija, vpisal kot po-
seben dan. Na ta dan smo namreč 
prvič v karieri šole učitelji združili 

moči in s Koncertom učiteljev Glas-
bene šole Tolmin tudi uradno začeli 
akcijo Postanite mecen. Z njo želi-
mo na naši šoli zbrati sredstva za na-
kup instrumentov, in sicer klavirja, 
oboe, baterije bobnov ter dveh vio-
lončel. V preteklih letih se je na naši 
šoli izoblikovala praksa, da se instru-
mentalistom začetnikom na začetku 
instrumenti izposodijo, saj predstav-
lja njihov nakup za številne družin-
ske proračune prevelik finančni za-
logaj. S tem želimo pomagati star-
šem, da svoje otroke glasbeno izo-
brazijo in jim pomagajo pri razvijanju 
glasbenih talentov ter drugih veščin 
in vrednot, ki jim bodo kasneje v ži-
vljenju še kako prišli prav. Izkupiček 
od vstopnine je bil v celoti namenjen 
akciji, za pomoč pa smo poprosili 
tudi posoške gospodarstvenike.KOLEKTIV TOLMINSKE GLASBENE ŠOLE, fotografiran 15. aprila lani. Foto: arhiv GŠ Tolmin
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Sir Tolminc.  
V prvi polovici tega leta se je v 

okviru projekta financirala podpora 
Sirarskemu društvu Tolminc pri or-
ganizaciji skupine proizvajalcev in 
izdelavi skupne etikete. V nadaljeva-
nju pa se bo velik del dejavnosti na-
vezoval na izvedbo po dveh priredi-
tev v naslednjih dveh letih, predsta-
vitev nove celostne podobe ter pri-
pravo novih promocijskih materialov. 
S pestrejšo ponudbo, novimi dejav-
nostmi in pristopi želimo že obstoje-
če prireditve (Kmečki praznik, Pra-
znik frike idr.) združiti pod okrilje 
nove prireditve Tolminc – dar planin-
skega raja ter s tem dvigniti nivo 
prepoznavnosti. Prihodnje leto bo 
prireditev okronana tudi z dvema 
pomembnima dogodkoma, in sicer 

NA EKOPRAZNIKU V TOLMINU – Mestni trg se je tudi letos bohotil pod ekološkimi pridelki in 
izdelki. Pester je bil tudi spremljevalni program, katerega rdeča nit se je navezovala na ekologi-
jo, recikliranje in tradicijo. Lahko rečemo, da je bilo vsega po malo.

30. obletnico Kmečkega praznika v 
Tolminu ter 300. obletnico Tolmin-
skega punta.
Greta Černilogar, strokovna vodja LAS 
in Davorin Koren, Javni zavod Triglavski 
narodni park

EKOpraznik ljudem zlezel 
pod ko`o

Združenje ekoloških kmetov Se-
verne Primorske (ZEKSP) je v sode-
lovanju s Komunalo Tolmin, Občino 
Tolmin, Posoškim razvojnim cen-
trom (PRC), Triglavskim narodnim 
parkom in Turistično zvezo Gornje-
ga Posočja 12. maja organiziralo 10. 
EKOpraznik. Mestni trg se je tudi 
letos bohotil pod ekološkimi pridelki 
in izdelki. Za pestro paleto pridelkov 
in izdelkov (od mlečnih izdelkov do 

zelenjave, čemaževih namazov, ja-
god, sivke, mlevskih izdelkov, mar-
melad, džemov ipd.) je poskrbelo 20 
ekoloških kmetij iz Slovenije in sose-
dnje Italije. 

Pester je bil tudi spremljevalni pro-
gram, katerega rdeča nit se je nave-
zovala na ekologijo, recikliranje in 
tradicijo. Lahko rečemo, da je bilo 
vsega po malo. Pridružili so se nam 
otroci iz mostarskega in tolminskega 
vrtca ter učenci iz OŠ Franceta Bevka 
Tolmin ter javnosti pokazali, kako 
skrbijo za naše okolje. Kot je pojasni-
la vzgojiteljica Katja Šturm Kovačič, 
so mostarski otroci »udeležencem 
praznika s plakati ter drugimi lastni-
mi izdelki želeli sporočiti to, kar so 
kasneje na odru prepevali: ‘Zdaj že-
limo sporočiti, čuvajmo naš mali svet, 

če vsak se bo potrudil, to gotovo bo 
uspeh.’« Otroci iz skupine Krtki, ki 
so s petjem in plesom popestrili do-
gajanje na odru, so za svoj nastop 
poželi velik aplavz. 

Poleg številnih stojnic je veliko po-
zornosti pritegnila tudi stojnica z 
izdelki, narejenimi iz ostankov blaga 
in rabljenih oblačil. Po tem, ko so 
lahko obiskovalci lani kupili torbe, 
izdelane iz odpadnih vrečk, sta se 
pobudnici akcije Anita Jermol in 
Maja Kristan, sicer mami štirih tol-
minskih osnovnošolcev, letos odloči-
li, da v dobrodelne namene sešijeta 
vrečke iz ostankov blaga. Ob tem so 
jima z izdelavo ogrlic in zapestnic iz 
rabljenih oblačil na pomoč priskočili 
učenci tako imenovanega Ustvarjal-
nega krožka z mentorico Dolores 

Utrinki

SIR TOLMINC JE 11. SLOVENSKI PROIZVOD, REGISTRIRAN PRI EVROPSKI KOMISIJI – Tol-
minc je od letošnjega marca dalje registriran z zaščiteno označbo porekla, kar pomeni, da mo-
rajo vse faze pridelave in predelave kmetijskega proizvoda potekati na določenem geografskem 
območju, saj sta kakovost in značilnost proizvoda posledici vpliva geografskega okolja, iz kate-
rega izvira. Z zaščito je receptura izdelave sira postala javna, kakovost izdelkov pa preverja ko-
misija Sirarskega društva Tolminc (notranja kontrola) in pooblaščena organizacija za izvajanje 
kontrole kakovosti – Bureau Veritas. Foto: Robert Zabukovec

Že mnogo pred koncertom je bilo 
med 13 nastopajočimi kot tudi med 
tistimi, ki smo koncert pripravljali, 
čutiti nestrpno pričakovanje. Katja 
Skočir je s spremno besedo spre-
tno vodila poslušalce med točkami 
naslednjih nastopajočih kolegov: 
Erika Bizjak – korepetitorka, Tonja 
Lapanja Brenčič – sopran, Denis 
Fortunat – klarinet, Sebastjan 
Grego – kitara, Nika Hribar – flav-
ta, Alessandro Ipavec – harmoni-
ka, Mojca Križnič – violina,  Ana 
Leban – korepetitorka, Stojan Mi-
linković – klarinet, Matija Mlakar – 
pozavna, Petra Platiše – korepeti-
torka, Alessandro Sluga – violon-
čelo in Mitja Tavčar – tolkala. Polna 
dvorana, številne čestitke in zado-
voljno nasmejani obrazi so nam dali 

LETOŠNJI MATURANTI so se sredi maja s predajo ključa dijakom tretjega letnika in sežigom 
njihovega večnega sovražnika Cveka na zadnji dan svojega rednega pouka na tradicionalen 
način poslovili od šole.

polet za morebitno ponovitev oziro-
ma nadaljevanje.

Akcija Postani mecen ni enkratne 
narave in bo potekala, vse dokler ne 
zberemo dovolj sredstev za izpolni-
tev zastavljenih načrtov. Zato ste na 
pomoč vabljeni vsi, ki želite spodbu-
diti mlade glasbene talente. 
Maja Klanjšček, ravnateljica, GŠ Tolmin

GIMNAZIJA TOLMIN 
PREDSTAVILA SVOJE 
DEJAVNOSTI
Tolmin – Sredi maja so se letošnji 
maturanti s predajo ključa dijakom 
tretjega letnika in sežigom njihovega 
večnega sovražnika Cveka na zadnji 
dan svojega rednega pouka na tra-
dicionalen način poslovili od šole. 
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Bončina. Tako kot lanskoletni je bil 
tudi letošnji izkupiček v celoti name-
njen šolskemu skladu – s skupnimi 
močmi so tokrat zbrali 120 evrov. 
Letos prvič pa smo si lahko na EKO-
prazniku privoščili pravi eko medeni 
zajtrk. Na eni izmed stojnic smo na-
mreč predstavili različne možnosti, 
kako si lahko zajtrk obogatimo z me-
dom.

Odprtje, ki je sledilo, je bilo sveča-
no kot se za prvo okroglo obletnico 
spodobi. Slavnostna govornika sta 
bila podžupan Občine Tolmin Darjo 
Velušček in Boris Fras, predsednik 
Zveze ekoloških kmetov Slovenije. 
Dogodek so popestrili člani dramske 
skupine Razor s prizorom iz kmeč-
kega življenja, otroci iz Vrtca Most 
na Soči in otroci iz tolminske OŠ. 
Zvoke slovenske ljudske glasbe pa sta 
nam tokrat pričarala glasbenika Ma-
teja Gorjup in Samo Kutin. Zabavo 
v etno duhu so nato nadaljevali člani 
zasedbe Triplets. 

EKOpraznik pa je bil hkrati odlična 
priložnost za predstavitev investicij 
in vsebine enega izmed projektov 
programa LEADER. V okviru projek-
ta Prehrana in tradicija Zgornjega 
Posočja, katerega partnerice so tudi 
vse tri posoške občine, smo tokrat 

prvič uporabili 18 novih stojnic, ki 
smo jih nabavili v okviru tega projek-
ta in bodo odslej na voljo za tovrstne 
prireditve v Zgornjem Posočju. 

Vsi privrženci tovrstnega dogodka 
pa nikar ne pozabite, da se bo nasle-
dnji EKOpraznik v Tolminu odvil 
prvo soboto po prvomajskih prazni-
kih prihodnje leto.
Besedilo in foto: Peter Domevšček, 
svetovalec na področju razvoja podeže-
lja, PRC in tajnik ZEKSP 

Po filmu {e Tematska pot Na 
svoji zemlji

V petek, 1. junija, sta Društvo Ba-
ška dediščina (DBD) in Krajevna 
skupnost (KS) Grahovo ob Bači do-
mačine in vse ljubitelje filmske dedi-
ščine povabila na javno napoved 
vsebine, celostne podobe, novih par-
tnerjev in odprtja Tematske poti Na 
svoji zemlji. 

Projekt se je v letu 2011 uvrstil v 
načrt izvedbenih projektov Posoške-
ga razvojnega centra za leto 2011 in 
je upravičen do nepovratnih sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Petino sredstev bo 
primaknila Občina Tolmin, ki je pri-
javiteljica projekta. Nosilec in izvaja-
lec projekta je DBD, partnerji pa so 

Iz ob~inskih uprav

KS Grahovo ob Bači, Planinsko dru-
štvo Podbrdo in Tolminski muzej. 
Projekt trenutno bogati še 14 vsebin-
skih partnerjev s področja filma, me-
dijev, šol in domačih društev. 

Pot, ki bo povezala prizore iz prve-
ga slovenskega celovečernega filma Na 
svoji zemlji s kraji, kjer so bili posne-
ti, bo prva te vrste v slovenskem pro-
storu. Prinaša novo interpretacijo 
filmske dediščine z vidika lokalne 
skupnosti. Ustvarjalci namreč vabijo 
k soustvarjanju tudi domačine, da 

bodo pot lahko sprejeli za svojo, kakor 
so pred več kot 60 leti sprejeli film. 

Pot bomo spoznavali skozi osem 
informacijskih tabel, katerih prve 
osnutke sta že predstavila oblikoval-
ca Andrej Furlan in Žiga Okorn, in 
skozi zgibanko ter avdiovizualno 
podporo na dveh medijskih točkah 
na Grahovem ob Bači in na spletni 
strani.

Kot zatrjujejo vodja projekta Alen-
ka Zgaga, idejna avtorica Nadja Va-
lentinčič Furlan in koordinatorka 

TEMATSKA POT NA SVOJI ZEMLJI – Ustvarjalci k soustvarjanju vabijo tudi domačine, da bodo 
pot lahko sprejeli za svojo, kakor so pred več kot 60 leti sprejeli film. Foto: Cveto Zgaga

Utrinki

Ves teden je Gimnazija Tolmin javno-
sti po malem predstavljala nekatere 
dejavnosti, ki potekajo v okviru šole. 
Za uvod v slovo od četrtošolcev se 
je pred stavbo šolskega centra ob-
činstvu predstavila gimnazijska ro-
kerska skupina Paradox. Dogajanje 
se je nato preselilo na tolminski Me-
stni trg, kjer so uvodoma zaplesale 
dijakinje gimnazijske plesne skupine 
Torzo. Štafetno palico plesa so od 
njih nato prevzeli organizatorji matu-
rantske parade iz plesne šole Ur-
ška. Maturante so v ritmih četvorke 
popeljali skozi sestavni del vsake 
parade.

Omenimo naj še, da se je v istem te-
dnu s prvim samostojnim koncertom 
v letošnjem šolskem letu predstavil 
Mešani pevski zbor Gimnazije Tol-
min pod vodstvom zborovodkinje 
Marte Volf Trojer. Poleg tega so di-
jaki na radijski postaji poslušalcem 
Alpskega vala predstavili svojo radij-
sko oddajo Dijaških 15, v naslednjih 
dneh pa so svoje dejavnosti pred-
stavili še člani gimnazijskega film-
skega krožka.
Besedilo in foto: Erik Vrčon, profesor, 
Gimnazija Tolmin

IZ BABI^INE SKRINJE
Tolmin – V maju je v skupini 
Medvedek potekal projekt Iz 
babičine skrinje (Bilo je nekoč), s 
katerim smo otrokom približali 
življenje ljudi v svojem kraju v 
preteklosti in jih seznanili z 
zgodovinskimi spremembami v širši 
družbi. Štiriletni otroci so na 
vprašanje, kdaj so bili stari časi, 
odgovarjali: “Ko so živeli lumpi 
kralji in kraljice, – ko sem bila še v 
trebuščku mamice, – ko so bili 
nonoti in none še majhni, – ko so 
pasli ovce in koze, – ko so imeli 
lesene cokle in strgana oblačila, – 
ko je živel Kekec, – ko so živeli 
dinozavri …” 

V skupini smo se dogovorili, da otro-
ci pri svojih starših in starih starših 
povprašajo po starih predmetih in jih 
prinesejo v skupino ter jih predstavi-
jo. S temi predmeti so se otroci tudi 
igrali simbolne igre. Tako so s starim 
likalnikom likali, kuhali v kotličih in 
prali s perilnikom. Povedali so, da 
njihovi starši in stari starši teh pred-
metov ne uporabljajo več, ampak jih 
imajo spravljene na podstrešju, v 
kleti ali v stari hiši, v smeti pa jih ne 
vržejo, ker so jim dragocene in jih 

spominjajo na čase, ko so bili še 
majhni.
Nekateri stari starši so nas tudi obi-
skali in nam pripovedovali o svoji 
mladosti. Otrokom vprašanj zanje ni 
zmanjkalo. Obiskali smo tudi Tolmin-
ski muzej, kjer nam je kustosinja 

predstavila vse stare predmete, ra-
zložila njihovo uporabo in otrokom 
dovolila, da so te predmete prijema-
li. Tako so pražiti kavo, mešali po-
lento v loncu, pripravljali maslo v pi-
nji, pekli kruh, pripravili likalnik za li-
kanje, nosili košaro na glavi, hodili z 

OTROKE JE TOLMINSKI MUZEJ TAKO NAVDUŠIL, DA SO PREDLAGALI, DA BI IZ SVOJIH 
IZDELKOV PRIPRAVILI RAZSTAVO – Igralnica skupine Medvedek se je spremenila v muzejski 
prostor, ki nas je popeljal v stare čase. Foto: Nadja Blažej

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 3, 2012



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 3, 2012

( 33 )

Maja Stegovec, bo tri četrtine projekta 
dokončanega do začetka letošnjega 
oktobra, ko bodo pot svečano odprli. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

Kam pluje gospodarstvo?
Druženje v sklopu 17. Srečanja go-

spodarstvenikov Primorske se je to-
krat začelo v Bovcu. Tu so se sestali 
člani Upravnega odbora Območne 
gospodarske zbornice za severno Pri-
morsko in skupaj z gosti na razširje-
ni seji razglabljali na temo Kam plu-
je gospodarstvo. Glede na nič kaj 
obetavno trenutno gospodarsko sta-
nje v regiji, so bili vsi skupaj toliko 
bolj veseli ob uradnem odprtju nove 
večnamenske hale bovške družbe 
Iskra Avtoelektrika avto deli d.o.o. 
Slednje sta s svojim obiskom poča-
stila tudi predsednik RS dr. Danilo 
Türk in predsednik Gospodarske 
zbornice Slovenije (GZS) Samo Hri-
bar Milič.

Dogajanje se je ob prelomu opol-
dneva preselilo na Most na Soči, kjer 
se je ob 13. uri s srečanjem gospo-
darstvenikov tudi uradno začela leto-
šnja jubilejna Noč na jezeru, ki s 
pestrim programom že 40 let zapo-
red popestri junijsko dogajanje ob 
mostarskem jezeru. Zbrane so ob tej 

priložnosti pozdravili župan Uroš 
Brežan, predsednik GZS in predse-
dnik države, ki je tokrat sprejel vlogo 
častnega pokrovitelja srečanja. V svo-
jem nagovoru je dejal, da naš razvoj 
v prihodnje »zahteva strateški pri-
stop, ki bo razvijal vsa področja na-
šega gospodarstva skladno.« Po nje-
govem prepričanju potrebujemo teh-
nološko napredne in inovativne in-
dustrije, ki bodo služile kot podlaga 
za celotni razvoj, saj je brez »resnič-
no dobrega in čvrstega industrijskega 
jedra nemogoče razvijati skladen ra-
zvoj celotne nacionalne ekonomije 
države. Imamo grenke izkušnje z in-

Utrinki

lesenimi coklami, zibali dojenčka v 
zibelki … 

Tolminski muzej je otroke tako nav-
dušil, da so predlagali, da bi tudi mi 
iz svojih izdelkov pripravili razstavo. 
Naša igralnica se je tako spremenila 
v muzejski prostor, ki nas je popeljal 
v stare čase. Povabili smo starše in 
stare starše otrok, da si jo ogledajo. 
Otroci so razstavo odprli z dvema 
starima pesmima: Pa če je prime-
ma, pa če je ujamema in Naša ma-
ti kuha kafe. Razstavni prostor je bil 
razdeljen na več delov: šola nekoč, 
otroške igre nekoč, črna kuhinja, iz-
ba, gospodarski in kmetijski del. 
Starši in vsi, ki so se sprehodili po 
razstavnem prostoru, so bili navdu-
šeni. Marsikoga so predmeti pope-
ljali v stare čase in v njem prebudili 
spomine na tiste dni.

Razstavo smo z navdušenjem poka-
zali tudi vsem vrtčevskim otrokom, 
saj smo bili nanjo več kot le pono-
sni. Povabili smo tudi predstavnico 
muzeja, saj se nam je zdelo, da smo 
jim z velikim številom starih predme-
tov dobra konkurenca.
Marta Šorli, vzgojiteljica in Nadja 
Blažej, pomočnica vzgojiteljice, Vrtec 
Tolmin

KAMENSKI ZVONIK ZASIJAL 
V NOVI PODOBI
Kamno – Župnija Kamno je prvo 
nedeljo v juniju praznovala svoj pra-
znik, ki je bil letos še posebej slove-
sen. Praznovanje se je začelo že na 
predvečer sv. Trojice, ko je bogo-
služje daroval novi koprski škof dr. 
Jurij Bizjak. Ta se je odzval povabi-
lu domačega župnika Damjana Baj-
ca in na Kamno prišel blagoslovit 
obnovljen cerkveni zvonik. V tistem 
tednu so se namreč ravno zaključe-
vala obnovitvena dela. Zaradi dotra-
janosti kritine na zvoniku, ki je na 
posameznih mestih že rjavela in pu-
ščala, so se člani župnijskega go-
spodarskega sveta pred dvema leto-
ma odločili, da začno zbirati sred-
stva za njeno zamenjavo.

Obnovitvena dela so se začela v za-
četku maja, a vreme delavcem ni bi-
lo preveč naklonjeno. Kljub temu je 
zvonik z novim križem na vrhu do 
praznika zasijal v novi, bakreni po-
dobi. Obenem so domačini poskr-
beli tudi za stene zvonika. Te so ob 
pomoči gasilcev Prostovoljnega ga-
silskega društva Kobarid najprej 
oprali, kasneje pa tudi prebarvali. 
Celotna naložba je za tako majhno 

župnijo kar velik zalogaj, zato bomo 
župljani sredstva za pokritje stroškov 
zbirali še kar nekaj časa. Brez pro-
stovoljnih ur pa bi bil končni znesek 
zagotovo še višji. 

Svoj delež pri obnovitvenih delih so 
s pripravo toplih obrokov za delavce 
prispevale tudi kamenske gospodi-
nje. Te so napekle še dobrote, s ka-

terimi so ob koncu slovesne maše 
pred cerkvijo postregle zbranim. Ve-
selo druženje ni minilo brez pesmi 
domačega dekliškega zbora, kate-
remu so se ta večer pridružili tudi 
drugi. Prazničen je bil tudi naslednji 
dan, še posebej za pet otrok, ki so 
prvič prejeli sveto obhajilo.
M. K., Župnijski pastoralni svet Kamno

OBNOVLJENI ZVONIK KAMENSKE CERKVE je blagoslovil novi koprski škof. Foto: A. K.
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dustrijami, ki niso preživele. Imamo 
pa uspešne industrije, ki nastajajo in 
se razvijajo, in vse to je pomembno 
za razvoj v najširšem pomenu bese-
de.« Poudaril je, da imamo navkljub 
vsemu možnost, talent, znanje in 
delovno vnemo, ki so potrebni za 
nadaljnji razvoj. Dodal je še, da ra-
zvoja ne more zagotoviti zgolj varče-
vanje. »Razvoj ne more izhajati iz 
odrekanja. Odrekanje je včasih potre-
bno, da se racionalizirajo stroški, da 
se odpravijo kakšne napake iz prete-
klosti. Ne more pa biti zagotovilo ra-
zvoja.« Ob koncu je izrazil pričako-
vanje, da bo »naša vlada znala poi-

skati dobro pot naprej in da bo spre-
jela ukrepe, ki so potrebni za zagon 
gospodarstva.«

V nadaljevanju smo lahko priso-
stvovali podelitvi 15-ih priznanj ob-
močne gospodarske zbornice kar 40. 
severnoprimorskim inovatorjem, med 
katerimi so bili tudi inovatorji iz 
družb Gostol TST d.o.o., Hidria AET 
d.o.o. in TKK Srpenica d.d. Srečanje 
se je odvilo s predstavitvijo uspehov 
mostarskih kajakašev in nedavno us-
pešno zaključenega 32. svetovnega 
prvenstva v muharjenju, ki je med 
drugim poskrbelo za živahno vzduš-
je na mostarskem jezeru in o kate-
rem bomo več pisali v prihodnji šte-
vilki Sočasnika. Ob tem pa je Ribi-
ška družina Tolmin, ki letos beleži 
65. jubilej, pripravila degustacijo so-
ške postrvi velikanke, ki so jo v Idrij-
ci pri Mostu na Soči uplenili na prvi 
dan letošnje ribolovne sezone. Zbra-
ni pa so lahko pokusili tudi sladke 
breskvice, ki so napovedale nov ku-
linarični rekord. Največjo breskvico 
velikanko v Sloveniji, s katero se je 
lahko zadnji dan letošnje Noči na 
jezeru posladkalo več kot 500 obisko-
valcev, pripravili pa so jo v Catering 
Muznik Maksimiljan s.p.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

SREČANJE GOSPODARSTVENIKOV PRIMORSKE – Letos je območna gospodarska zbornica 
podelila 15 priznanj kar 40. severnoprimorskim inovatorjem, med katerimi so bili tudi inovatorji 
iz družb Gostol TST d.o.o., Hidria AET d.o.o. in TKK Srpenica d.d.



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 3, 2012

( 34 )

Utrinki

[KRATARIJA 
V prejšnji številki smo, kot ste 
lahko opazili, portret Mirana 
Kraglja pomotoma namestili na 
mesto fotografije člana kobari-
škega občinskega sveta Aleksa 
Volariča. K sreči sta oba »oško-
dovanca« zamenjavo prenesla z 
nasmeškom na ustih, čeprav se 
v uredništvu zavedamo, da jih 
bosta na naš račun še poslušala. 
Zato se obema še enkrat javno 
opravičujemo.

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKE SVETNIKE

Ime in priimek: MIRAN KRA-
GELJ 

Kraj bivanja: Kneža 1/b, Kneža 

Stranka: Zveza za Primorsko 
(ZZP) 

Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Da, to je moj prvi 
mandat. 

Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … želim tvorno in konstruktiv-
no sodelovati pri oblikovanju ob-

činske politike. Že prej sem aktivno 
deloval v organih krajevne skupnosti, 
kot tudi v bivši občinski skupščini, 
zato poznam delo v teh organih in 
tudi probleme, ki se rešujejo po tej 
poti. Ker je moto stranke ZZP prav 
decentralizacija, mislim, da lahko 
tudi na lokalni ravni vplivamo na to, 
da se v centru sliši tudi glas s pode-
želja. 

Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Prizadeval si bom za ra-
zvoj kompletne infrastrukture (cest, 
kanalizacije, vodooskrbe, telekomu-

MIRAN KRAGELJ. Foto: iz domačega albu-
ma

nikacij ...), tako da bi se standard na 
podeželju vsaj približal tistemu, ki je 
na voljo v centrih. Konstruktivno 
bom sodeloval pri vseh projektih, ki 
bi kakorkoli prispevali h gospodarski 
oživitvi Baške grape, zlasti v prosto-
rih obstoječih tovarn v Podbrdu in na 
Kneži. 

Kaj vas v življenju veseli? Najbolj 
me veseli, če dosežem cilje, ki sem 
si jih zastavil tako na osebnem, po-
slovnem kot družbenem področju. 
Veseli me tudi vsaka zmaga Puntarja.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Razvojni program [entvi{ke 
planote

Planota se vrsto let sooča z izselje-
vanjem in staranjem prebivalstva. V 
želji po spremembi stanja se je izo-
blikoval Razvojni program (RP) Šent-
viške planote 2012–2020. Ta je nastal 
na podlagi mnenj in opažanj udele-
žencev občnih zborov posameznih 
krajevnih skupnosti (KS) na Pečinah, 
Ponikvah in Šentviški Gori. Koordi-
nacijska skupina, sestavljena iz pred-
stavnikov krajevnih skupnosti (KS), 
predsednika tukajšnjega turističnega 
društva in članov občinskega sveta, 
ga je osnovala na podlagi Osnutka 
razvojnega programa občine Tolmin, 
ki ga pripravlja Posoški razvojni cen-
ter (PRC). Domačinom in povablje-
nim iz Kmetijske zadruge Tolmin, 
Komunale Tolmin, Občine Tolmin in 
PRC-ja so sredi maja RP predstavili v 
okviru odprtja vaškega jedra na Po-

nikvah in parkirišča na Markaduc. 
Ob tem je zapel domači ženski pev-
ski zbor Žarek, ki je z uvodno pe-
smijo Oda radosti RP predstavil na 
simbolni ravni, saj je ta v procesu 

priprave združil vse Planotarje. Svojo 
vizijo o prihodnosti so z nami delili 
tudi učenci podružnične šole Šentvi-
ška Gora, ki so predstavili »RP Pla-
note«, kot ga vidijo oni. Pripravljeni 

dokument je dokaz, da želijo prebi-
valci spremeniti obstoječe stanje. 
Upamo, da bo RP zaživel in pripo-
mogel k uresničitvi zastavljenih ci-
ljev, seveda pa brez pomoči občine 
in ostalih institucij ne bo šlo. 
Nika Kikelj, KS Ponikve 
Foto: Karel Laharnar

Iz ob~inskih uprav

TISTI LEPI DAN V 
KOSMA^EVI DOLINI
Dolenja Trebu{a–Tolmin – Lepo 
sobotno vreme je sredi maja na 12. 
tradicionalni pohod po Kosmačevi 
učni poti (KUP) pripeljalo rekordno 
število – več kot 300 – pohodnikov 
iz domovine in tujine. Učenci OŠ Du-
šana Muniha Most na Soči so udele-
žence na startu v kratkem kulturnem 
programu popeljali v Kosmačev lite-
rarni svet, harmonikarji Društva glas-
benikov Palbin in Tantadruj pa so jih 
pospremili na pot. Letos je pohod 
potekal v znamenju novele Tistega le-
pega dne. Spomnili smo se 50-letnice 
istoimenskega filma. Učenci, preoble-
čeni v literarne osebe, so ob poti po-
nujali dele novele, srečati pa je bilo 
moč tudi konjsko vprego s Štefucem. 

Kulturno dogajanje so sooblikovali 
še učenci Glasbene šole Tolmin in 

OŠ Franceta Bevka Tolmin, člani 
Društva slikarjev amaterjev Tolmin, 
otroci iz Vrtca Most na Soči in zapo-
sleni v Knjižnici Cirila Kosmača Tol-
min in Tolminskem muzeju. Priza-
devni domačini so ob poti skrbeli za 
lačne in žejne, z Mosta na Soči do 
sotočja Tolminke in Soče pa je vozi-
la tudi Ladja Lucija.
Eden od ciljev pohoda je povezovanje 
vseh, ki dobro mislimo. Tako smo le-
tos navezali stike s člani Društva Ba-
ška dediščina, ki pripravlja spomin-
sko pot Na svoji zemlji, ob zaključku 
pohoda pa smo se pred tolminsko 
knjižnico povezali s festivalom Bral-
nice pod slamnikom ob Soči. Na-
smejani obrazi udeležencev so or-
ganizatorjem (poleg OŠ Most na So-
či jih je sodelovalo še 12) povedali, 
da so preživeli lep dan. 
Nevenka Janež, koordinatorka pohoda, 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči

REKORDNO ŠTEVILO DOMAČIH IN TUJIH POHODNIKOV – več kot 300 jih je bilo – se je letos 
podalo po Kosmačevi učni poti. Poleg pestrega dogajanja so slednje ob poti navduševale tudi 
številne kulturne zanimivosti in naravne lepote. Foto: Milena Velišček
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MED PODBR[KIMI PLANINCI 
[E VE^ PROSTOVOLJSTVA 
Ba{ka grapa – Ko so člani Planin-
skega društva (PD) Podbrdo spo-
mladi zapisali zadnje vrstice v vpi-
snik dejavnosti preteklega leta, so si 
zaželeli, da bi vsaj tako bogato popi-
sali tudi letošnjega. Več kot 2.000 
ur prostovoljnega dela so vložili v 
vzdrževalna dela na koči in bivaku 
ter v skorajšnje dokončanje novega 
podpornega zidu. Najbolj so si od-
dahnili, da je vzdržala več kot 30 let 
stara tovorna žičnica. Urejene pla-
ninske poti niso vabile na vrh le za-
radi brezkončnih razgledov, mnoge 
je prepričala tudi prijaznost oskrbni-
kov in dobra kuhinja. Domačini so 
se navdušili nad akcijo Na obisk na 
Črno prst. Najbolj vztrajen se je v 
posebno vpisno knjigo vpisal 138-
krat, kot 45-krat vpisan mu je sledil 

dvanajstletnik.

V letošnjem letu so sklenili društvu 
podariti še več ur prostovoljnega de-
la. Kljub muhasti pomladi so člani za 
novo planinsko sezono uspeli do ča-
sa usposobiti kočo na Črni prsti. V 
načrt dela so zapisali dolg seznam 
izboljšav na koči, v bližnji okolici in 
na tovorni žičnici. Postavili bodo več 
novih smernih tabel. Načrtujejo izo-
braževanja, izlete, tek na Črno prst 
in srečanje planincev. Zgled sta jim 
tudi edina še živeča ustanovitelja 
društva Herman Borovnik in Albin 
Medja, ki so ju na zadnjem občnem 
zboru proglasili za prva častna člana 
društva. S priznanjem so se ob 
osebnem jubileju za dolgoletno 
vztrajanje na društvenih poteh za-
hvalili tudi Jožetu Lapanji in Alber-
tu Trojerju.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PRVA ČASTNA ČLANA PLANINSKEGA DRUŠTVA PODBRDO sta postala Herman Borovnik 
(drugi iz leve) in Albin Medja. Na fotografiji sta še predsednik društva Tomaž Štenkler (skrajno 
levo) in podžupan Občine Tolmin Darjo Velušček (skrajno desno). Foto: Alenka Zgaga

UČNI GOZDIČEK SOVODENJ so uradno odprli (na zgornji fotografiji iz leve proti desni): pred-
stavnika partnerskih institucij Marko Janež, vodja ZGS OE Tolmin, Uroš Brežan, župan občine 
Tolmin, in Gregor Podgornik iz NAC Tolmin, ki v projektu sodeluje kot vodilni partner. Odprtje 
gozdička so popestrili učenci Glasbene šole Tolmin, otroci iz Vrtca Tolmin in tretješolci iz OŠ 
Franceta Bevka Tolmin. 

oko pa lahko med sprehajanjem po 
poti naleti tudi na »obrise« različnih 
gozdnih živali. 
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Varnost v prometu kot na~in 
`ivljenja

Letošnji 25. maj je mladostno 
obarval Športni park Brajda, ki je 
ves dopoldan otroke in mladino vabil 
na prijetno, zanimivo, predvsem pa 
poučno prireditev Varnost v prometu 
kot način življenja. Glavni organiza-
tor Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Tolmin je 
v sodelovanju z Avto moto društvom 
Tolmin poskrbel, da so lahko mladi 
tudi letos na praktičnih primerih od-
krivali načela in pravila varnega ob-

našanja v prometu. Ob tem so jim s 
svetovanjem in praktičnimi prikazi 
pomagali policisti, gasilci in reševalci. 
Otroci iz tolminskega vrtca so se pre-
izkusili kot pešci in vozniki. Ob tem, 
ko so ponosno vrteli pedala svojih 
avtomobilčkov, so morali paziti tudi 
na semafor, osnovne prometne znake 
in pešce. Z nekoliko zahtevnejšimi 
cestno-prometnimi predpisi so se se-
znanili učenci iz druge triade, ki so 
sedli za volan mini avtomobilov s 
pravimi bencinskimi motorji in v ne-
kaj minutni vožnji med stiskanjem 
zavornega pedala in pedala za plin 
na poligonu odkrili, da je lahko ta 
nadvse prijetna, vendar pa od vozni-
ka zahteva veliko pozornosti.
Besedilo in foto: T. Š. F.

U~ni gozdi~ek Sovodenj
Zadnje čase vse bolj priljubljeno 

sprehajališče, od Sotočja mimo nem-
škega do tolminskega pokopališča, je 
bogatejše za nov učni gozdiček. Tega 
so po besedah vodje projekta Dani-
jela Oblaka iz Zavoda za gozdove 
Slovenije (ZGS) – Območja enota 
(OE) Tolmin, poimenovali po starem 
ledinskem imenu Sovodenj. Kot pra-
vi »gre za gozdni (po)učni objekt, 
katerega poslanstvo je poučevanje in 
informiranje obiskovalcev, predvsem 
otrok od petega do desetega leta sta-
rosti, o rastlinskem in živalskem svetu 
tega gozdnatega predela, s ciljem vzgo-
je pozitivnega odnosa do narave.«

Prav uradno odprtje gozdička, ki 
so ga tolminski gozdarji ob finančni 

pomoči Občine Tolmin in v sodelo-
vanju z Naravoslovnim centrom 
(NAC) Tolmin uredili v drugi polovi-
ci maja, je tako v naših krajih najbolj 
zaznamovalo letošnji teden gozdov. 
Ob pomoči številnih prostovoljcev so 
najprej očistili in zredčili zaraščeno 
območje v neposredni bližini nem-
škega pokopališča, vanj zasadili ne-
kaj novih drevesnih vrst ter najbolj 
značilne označili s tablami. Pozorno 

UČENCI DRUGE TRIADE SO SEDLI ZA VOLAN MINI AVTOMOBILOV, ki vsebujejo vse ele-
mente pravega vozila od varnostnega pasu, zavornega pedala in pedala za plin. V vlogi voznika 
mladostniki zaznavajo in doživljajo dogodke, kot jih opaža voznik v pravem prometu.
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Nalezljiva olimpijska mrzlica
Zgodba o kajaka{ih z Mosta na So~i in njihovih uspehih je zelo posebna ter je lahko v poduk tudi 
drugim. Njen tako imenovani o~e je nekdanji kajaka{ Dejan Testen, ki je po kon~ani karieri tekmo-
valca pri{el na idejo, da bi na Mostu postavil podru`nico Kajak kluba So{ke elektrarne. Iz skromnih 
za~etkov, pomanjkanja tudi najosnovnej{e opreme in ob ~udenju lokalnih prebivalcev je nova de-
javnost za~ela hitro rasti. 

T estenove daljnovidne usmeri-
tve, za kajakaštvo sodoben 
pristop, nalezljivi pozitivizem 

in trdo delo so pripeljali do hitrega 
razmaha članstva, naklonjenosti in 
podpore matičnega kluba ter vključe-
vanja staršev in lokalnega okolja v 
delo kluba. Cilj Kajak kluba (KK) 
Soške elektrarne je združevanje lju-
biteljev kajakaštva in nudenje čim 
boljših pogojev za trening. Testenova 
posebnost pa je bila od nekdaj pou-
darjanje uživanja v gibanju, garanju 
in tekmovanju. Tudi danes, ko se 
njegovi najboljši varovanci spogledu-
jejo s kajakaškim Olimpom, ti najbo-
lje nastopajo ravno takrat, ko v fina-
lu uspejo ohraniti sproščenost in svoj 
igriv pristop k športu. 

Od Testenovih fantov se je 
vredno u~iti

Sporočilo zgodbe o mostarskih ka-
jakaših je veliko širše od njihovih 
uspehov. Pa vendarle je prav skozi 
njihove uspehe zunanjim opazoval-
cem najlaže prikazati, kaj se je vre-
dno od Testenovih fantov naučiti. Na 
zunaj najbolj bleščeči so štirje mo-
starski naslovi svetovnih prvakov: 
dva za Saša Taljata in Luko Božiča 
v disciplini C2 spust (Sort 2010, v 
sprintu in klasiki) in dva za Lovra 
Lebana v disciplini K1 spust (Ivrea 
2008, sprint posamično in sprint eki-
pno). Spust je neolimpijska disciplina 
in vsi štirje naslovi so se zgodili tako 
rekoč spotoma, kot posledica gara-
škega treninga v olimpijskih discipli-
nah – slalomu in mirnih vodah. Če-
prav je slovenska tradicija uspehov v 
kajaku in kanuju daleč največja prav 
v spustu, čeprav je bil Dejan Testen 
kot tekmovalec spustaš in čeprav je 
konkurenca v olimpijskih disciplinah 
neprimerno bolj ostra, je bilo Testenu 
in fantom vedno jasno, da želijo na-
stopati na olimpijskih igrah (OI) in 

tam dokazati svojo vrednost. Še pre-
den so si uspeli s prvimi uspehi 
ustvariti vsaj minimalne pogoje za 
nemoteno delo, so se že odločili za 
tršo, daljšo in bolj negotovo možnost. 
Nagonsko so izbrali večji izziv. 

Taljat-Bo`i~ potrjena potnika 
na olimpijske igre

Danes sta prva čolna z jezera nad 
Doblarjem slalomski kanu dvojec Sa-
šo Taljat in Luka Božič in mirnovo-
daški kajakaški dvojec Rok Kuk in 
Lovro Leban. Taljat-Božič sta potrje-
na potnika na OI v Londonu in tam 
spadata v širši krog favoritov za me-
dalje (že samo z uvrstitvijo v London 
sta na najlepši način zaokrožila prvih 
deset let delovanja kajakašev na Mo-
stu). Kuk-Leban pa sta bila za uvrsti-
tev na OI v Londonu dobesedno dva 
zavesljaja prekratka. Kljub temu pa 
se zadnja tri leta lahko enakovredno 
kosata z absolutno najboljšimi posad-
kami na svetu. V samo nekaj letih so 
Mostarji prerasli vse omejitve lokal-
nega okolja, omejitve značilne slo-
venske mentalitete, omejitve domačih 
pogojev za trening in omejitve infra-
strukture ter sami sebe samozavestno 
in neobremenjeno postavili ob bok 
največjim svetovnim asom tega športa. 

Obe posadki v karavani svetovnega 
pokala predstavljata novo generacijo, 
svež pristop, brezkompromisno tek-

movalnost in nova merila kakovosti. 
Luka Božič-Sašo Taljat sta v C2 sla-
lomu (»zweier« po domače) osvojila: 
več srebrnih medalj na mladinskih 
svetovnih prvenstvih, bron na član-
skem svetovnem prvenstvu, naslov 
U23 evropskih prvakov, poleg tega 
sta že velikokrat stala na stopničkah 
za svetovni pokal in tam tudi že zma-
gala. Zadnji uspeh je srebro na sve-
tovnem pokalu junija letos v Cardiffu. 
Lovro Leban-Rok Kuk sta v kajaku 
dvojcu na mirnih vodah (po domače 
dvojec) osvojila: dve srebrni medalji 
na U23 evropskih prvenstvih (EP) in 
več medalj na svetovnih pokalih. 
Njun čas na 1.000 metrov je izredno 
konkurenčen. Zadnji uspeh je brona-
sta medalja na svetovnem pokalu 
letos maja v nemškem Duisburgu.

V nenehnem iskanju novih 
na~inov treninga in novih 
poti naprej

Mostarji so povezani z mnogimi 
strokovnjaki: vzhodnonemški stro-
kovnjak Ingolf Beutel je prinesel 
nemško znanje o treningu in disci-
plino, mednarodno priznani kondi-
cijski trener Boštjan Jakše je postavil 
sistem kondicijskega treninga na su-
hem, psihologinja Katja Čavničar 
skrbi, da se vloženo delo tudi zares 
pokaže na tekmovanjih. Neprestano 
iščejo nove načine treninga in nove 

poti naprej.
Iz leta v leto so Testen in njegovi 

varovanci znali nenehno izboljševati 
svoj pristop in zviševati motivacijo na 
višji in višji nivo. Najboljši preveslajo 
na dan tudi do 50 kilometrov. Vesla-
jo celo leto ob vsakršnem vremenu, 
niti mladinci se ne ustrašijo veslanja 
ob temperaturah pod ničlo. Ko sta 
bila letos prek zime oba dvojca na 
dolgih pripravah v Avstraliji, so mla-
di doma z lastnimi rokami razbijali 
led na jezeru, da bi lahko tudi sami 
trenirali in nekoč sledili stopinjam 
starejših klubskih vzornikov. Olimpij-
ska mrzlica je nalezljiva.

Pomembno se je u~iti od 
bolj{ih, a nato najti povsem 
svojo pot

Na koncu ni najpomembnejše to, 
ali bosta Taljat-Božič v Londonu po-
segla po medaljah ali bosta Kuk-Le-
ban na EP med dobitniki odličij. 
Pomembno je, da jim sledijo genera-
cije mladih kajakašev. Pomembno je, 
da bodo oni deležni boljših pogojev 
za delo. Pomembno je, da se bodo ti 
mladi od starejših kolegov lahko uči-
li delovne etike, odrekanja in prese-
ganja samega sebe. Pomembno je, da 
spoznajo, kako pomembno se je uči-
ti od boljših, a nato najti povsem 
svojo pot. Pomembno je, da se mladi 
naučijo v vseh situacijah ostati v sti-
ku s samim seboj in da bodo znali 
vedno ohraniti igrivost v športu. Po-
membno je, da se ob današnjih šam-
pionih učijo, da lahko letajo visoko, 
in naj bo njihov cilj nebo široko. 
Jernej Župančič Regent, trener pri 
nacionalni panožni športni šoli, center 
Most na Soči, KK Soške elektrarne

Opomba uredništva: Jernej Župančič Re-
gent, danes trener pri KK Soške elektrarne, je 
barve Slovenije v disciplini kajak na mirnih 
vodah na 1.000 metrov zastopal na poletnih 
olimpijskih igrah 2004 in 2008. 

ZGORNJE POSOČJE PRVIČ V ZGODOVINI IZROČA TALENTE OLIMPU – Sašo Taljat in Luka 
Božič sta potrjena potnika na olimpijske igre (OI) v Londonu in tam spadata v širši krog favoritov 
za medalje (že samo z uvrstitvijo v London sta na najlepši način zaokrožila prvih deset let delo-
vanja kajakašev na Mostu). Rok Kuk in Lovro Leban pa sta bila za uvrstitev na olimpijado dobe-
sedno dva zavesljaja prekratka. Kljub temu pa se zadnja tri leta lahko enakovredno kosata z 
absolutno najboljšimi posadkami na svetu. Foto: arhiv tekmovalcev
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Projektno u~enje za mlaj{e odrasle kot 
alternativa

Konec junija se je izteklo sedmo leto, odkar Poso{ki razvojni center izvaja program Projektno u~enje 
za mlaj{e odrasle. Vodeni del je sicer zaklju~en, vendar pa se vrata PUM-a {e ne bodo zaprla.

D andanes je težko zaposliti 
mladostnika, ki ne hodi v šo-
lo oziroma v službo in po 

možnosti živi v mestu, kjer mu ni 
treba pripravljati drv za zimo, poma-
gati pri spravilu sena ali delu na po-
lju … Kaj naj tak mladostnik sploh 
počne? Ena od alternativ je Projektno 
učenje za mlajše odrasle (PUM), kjer 
udeležencem nudimo pomoč pri uče-
nju, iskanju zaposlitve in koristnemu 
oziroma »neškodljivemu zapravlja-
nju« časa.

U~enje kot eden od 
primarnih ciljev 

Letošnje šolsko leto smo se PU-
Movci držali bolj zase in se s svojimi 
prispevki nismo pojavljali prav dosti 
v javnosti, kar ne pomeni, da smo 
lenarili. Našo energijo smo usmerili 
v enega od primarnih ciljev – učenje. 
Nekateri so se učili za izpite, da bi 
dokončali osnovno šolo, drugi za za-
ključne oziroma popravne izpite, 
tretji za maturo, nekateri za boljše 
ocene, najdejo pa se tudi takšni, ki 
preprosto želijo vzdrževati učno kon-
dicijo. Ker pa je za knjigo nemogoče 
sedeti ves dopoldan, se za »intermez-
zo« lotimo različnih dejavnosti, ki so 
predvidene v letnem programu PUM-a. 

Nekaj leto{njih zanimivej{ih 
projektov

Tolminski PUMovci najbolj uživajo 
v tistem delu, ki je rezerviran za dru-
žabne igre. To je čas, ko spoznava-
mo, kako koristno in zabavno lahko 
v družbi prijateljev ter znancev pre-
življamo proste urice. Takšne igre 
večajo splošno razgledanost, z njimi 
pa lahko urimo komunikacijo, spo-
min in druge socialne veščine. 

Skozi razne dodatne projekte, ki se 
odvijajo enkrat do dvakrat tedensko, 
skušamo mentorji udeležencem pri-
bližati različna znanja. PUMova ku-

SLAŠČIČARSKI TEDEN NA TOLMINSKEM PUMU je doprinesel k pripravi različnih slastnih iz-
delkov, ki so jih PUM-ovci predstavili na Karavani študijskih krožkov v Bovcu. Projekt PUMova 
kuhinja so udeleženci zaključili z naborom na PUM-u preizkušenih kuharskih receptov, ki so jih 
zapakirali v lično oblikovan zvezek. Ob tem so hkrati spoznavali urejevalnik besedil in računalni-
ško obdelavo fotografij. Foto: arhiv PUM Tolmin

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

hinja je bila praktično naravnan pro-
jekt, kjer smo se učili kuhati, peči in, 
verjeli ali ne, celo pomivati posodo. 
Letos smo izvedli tudi slaščičarski 
teden in končne slastne izdelke pred-
stavili na Karavani študijskih krožkov 
v Bovcu. Projekt smo zaključili z na-
borom na PUM-u preizkušenih ku-

harskih receptov, ki smo jih zapaki-
rali v lično oblikovan »zveščič«. Ob 
tem smo hkrati spoznali urejevalnik 
besedil in računalniško obdelavo fo-
tografij. 

Že pol leta se ubadamo še z enim 
zanimivim, vendar precej zapletenim 
projektom. Zadali smo si, da bomo 

posneli kratek filmček, ki bo pisan 
na kožo PUMovcem. Od zamisli do 
danes pridno snujemo, predelujemo, 
snemamo, iščemo nove ideje in upa-
mo na pozitiven končni rezultat. Mo-
žgane »razgibavamo« tudi z ogledom 
dokumentarnih oddaj in poučnih fil-
mov, ki mlade spodbujajo k razmi-
šljanju o tabujih, stereotipih, aktual-
nem dogajanju po svetu … 

Občasno, glede na praznike ali dru-
ge posebne dogodke ter zanimanja, 
smo izvedli tudi kakšno ustvarjalno 
delavnico, kjer smo spoznali načela 
tako imenovanega produkcijskega 
dela (izdelava voščilnic, izdelava na-
kita, šivanje iz ostankov blaga …). 

Projekt Sam svoj mojster, ki je pri 
nas že nekakšna stalnica, je name-
njen spoznavanju veščin, ki nam 
pridejo prav, kadar nam na primer 
pregori žarnica ali pa je treba nape-
ljati kable za zvočnike oziroma inter-
net, namestiti novo polico na zid, 
prebeliti steno, presaditi rože itd. 

Sredi junija smo v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja poskrbeli za 
možganski prepih vseh »padalcev in 
kaskaderjev«, ki so prišli na Dan od-
prtih vrat in oken. Zanje smo pripra-
vili razstavo svojih likovnih in drugih 
izdelkov, ki smo jih ustvarili med 
letom. Postregli smo jim z okusnim 
pecivom, ki smo ga spekli sami, in 
jim hkrati približali namen in cilje 
programa.

V juliju nas čakajo še individualni 
projekti, ki jih bomo prilagajali že-
ljam, potrebam in zanimanjem udele-
žencev, v avgustu pa si bomo privo-
ščili krajši oddih, vendar bodo vrata 
PUM-a kljub temu odprta za vse, ki 
bi želeli o programu izvedeti še več.

Skratka, kdor ima vsaj malo moti-
vacije za delo in učenje, mu pri nas 
zagotovo ni in ne bo dolgčas. 
Jana Skočir, mentorica, Posoški 
razvojni center

V PUMOVI KUHINJI so se udeleženci učili kuhati, peči in nekateri celo pomivati posodo. V času 
nastanka objavljene fotografije so PUM-ovci ravno pekli palačinke z okusnim nadevom iz jedil-
nih buč in cimeta. Te so za malico nato postregli tudi udeležencem programa Moj korak, ki pri-
hajajo iz Varstveno delovnega centra Tolmin. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Bene{ki fant iz Podbele
Bil je lep jesenski popoldan, ko se je Maks ^u{in iz Podbele odpravil na polje na robu vasi, da bi 
pobral dozorel fižol. Pred malo leseno hi{ko na sosednji njivi sta sedeli mladi prijateljevi h~erki, ki 
sta tistega dne izgubili mamo. Stopil je k dekletoma, jima izrekel sožalje in nekaj tolažilnih besed. 
Hip kasneje je v prsih za~util skele~o bole~ino. [e preden je ena izmed deklet po telefonu poklicala 
zdravnika, je 61-letnemu Maksu komaj {e uspelo sesti na klopco na sen~ni strani hi{ke. Nekaj tre-
nutkov kasneje se je brez pozdrava za vedno poslovil.

[e ne sedemnajstletni se je Maks 
odločil, da se izuči za natakar-
ja. V kobariškem hotelu Zvez-

da so z zadovoljstvom sprejeli mla-
dega vajenca iz Podbele. Po uspešno 
končani vajeniški dobi je ostal v Ko-
baridu in zvesto, neprekinjeno opra-
vljal delo poklicnega natakarja, vse 
dokler hotel po osamosvojitvi Slove-
nije ni prešel v zasebne roke. Le med 
njegovim služenjem vojaščine je ko-
lektiv pogrešal dobrovoljnega in za 
šalo vedno pripravljenega sodelavca. 
Na delovnem mestu je Maks Čušin 
spoznal množico občasnih in stalnih 
strank. S številnimi od tu in onkraj 
meje je sklenil dolgotrajno znanstvo 
in prijateljstvo. Nemalokrat so njego-
ve šale in hudomušne potegavščine 
ujezile sodelavce in prijatelje v gosteh 

onkraj točilnega pulta, toda vedno se 
je končalo z dobro voljo, smehom in 
brez užaljenosti.

Tako je nekega popoldneva redne-
mu, uglednemu gostu postregel z 
naročenim brezalkoholnim pivom. 
Ker pa je bil gost dobra stranka in 
prijatelj, se je Maksu zazdelo, da je 
naročilo zanj neprimerno, saj sicer ni 
imel navade piti tako blage pijače. 
Neopazno je vanjo dotočil šilce žgane 
grenčice. Seveda je postreženi zaznal 
okus po dodanem alkoholu. »Maks, 
ko mi boš zopet stregel s pijačo, boš 
steklenico odprl pred mojimi očmi. Si 
razumel?« je strogo, vendar brez jeze 
in zamere naročil prijateljski gost, ne 
da bi Maksu povedal, da je odkril 
zaroto. »Razumem gospod inženir, 
kot ukažete,« je mirno in z nedol-

žnim pogledom odgovoril hudomu-
šni natakar. Med strežbo drugih go-
stov je pod pultom neopazno odprl 
steklenico nealkoholnega piva, doto-
čil šilce žgane grenčice in steklenico 
spretno zaprl z nepoškodovanim po-
krovčkom. Ko je znani gost po dalj-
šem času v družbi znancev za pul-
tom hotelske točilnice naročil novo 
rundo pijače, je Maks prinesel zanj 
posebej pripravljeno »zaprto« stekle-
nico z odpiračem in jo položil pred 
gosta. »Le odpri Maks, kaj misliš, da 
bom sam odpiral,« je ukazal naroč-
nik »brezalkoholne« pijače. Maks je 
pred očmi stranke in navzočih gostov 
odprl steklenico in na inženirjevo 
željo napolnil kozarec. Maks se je 
dobrovoljno nasmehnil in odšel po 
delu. Čez nekaj časa je gospod inže-

nir poklical Maksa. »Sem mislil, da 
me hočeš opetnajstiti, pa vidim, da 
je to le pravi okus te pijače,« je opra-
vičljivo rekel naročnik brezalkoholne 
pijače. Še veliko Soče je steklo po 
dolini, preden je gospod inženir ugo-
tovil, da se je priljubljeni muzikant 
in natakar tudi z njim hudomušno 
poigral. Kljub temu je ostal zvest gost 
in prijatelj družbe za pultom takra-
tnega kobariškega hotela. 

Ostali so prijatelji in glasba 
Žal je tudi Maksa, ki je po dolgih 

letih dela v kobariškem hotelu postal 
že malo da ne del obveznega hotel-
skega inventarja, po osamosvojitvi 
doletela kruta usoda delavca na ča-
kanju. Do tedaj vedno dobre volje se 
je po prisilnem odhodu na »čakanje« 

Utrinki

NA SVET’ FRJEN
Obloke – Avtor knjige Praznično le-
to Slovencev Niko Kuret je v njej 
zapisal: »Na Florjanovo, ko pridejo 
gasilci k maši v svojih uniformah, 
se slovenski človek že od nekdaj 
priporoča temu svetniku, da bi tudi 
njemu pomagal, če bi ga zadela ta 
huda nesreča.« Tako je bilo tudi v 
Oblokah, na praznik Svet´ Frjen, 
kot so ga domačini poimenovali ne-
koč. Poleg predstavnikov iz vseh 
prostovoljnih gasilskih društev (PGD) 
iz Baške grape, so se svetemu Flor-
janu v čast zbrali tudi domačini in 
prebivalci iz Podbrda in okoliških 
krajev. Že 13. leto zapored pomaga 
praznik organizirati Turistično dru-
štvo Podbrdo, odsek Hudajužna-
Obloke in PGD Podbrdo, letos pa 
se jim je pridružila tudi Krajevna sku-
pnost Hudajužna-Obloke. 

Po bogoslužju, kjer je prepeval žu-
pnijski pevski zbor iz Podbrda, se je 

ga prvega nastopa leta 2005 v Slo-
venskem etnografskem muzeju v 
Ljubljani na prireditvi Poletna muzej-
ska noč, se njihovi nastopi vrstijo po 
vsej Sloveniji in tujini. Posebej so 
dobrodošli na srečanjih ljudskih pev-
cev in godcev, saj prepevajo stare 
ljudske pesmi, kot so jih nekoč peli 
v Lokovcu in na širši Banjški planoti. 
Ob strokovni podpori Ljobe Jenče 
prenašajo tradicijsko petje iz roda v 
rod in skrbijo za ohranjanje glasbe-
ne dediščine preteklih rodov.

Ker je letošnjo prireditev zmotil dež, 
so se udeleženci kar pod dežniki 
posladkali z dobrotami, ki so jih pri-
pravile domače gospodinje. Zavija-
nje gasilske sirene pa jih je privabilo 
na sredo vasi, kjer je potekala gasil-
ska vaja v izvedbi 11-ih najmlajših 
gasilcev iz podmladka PGD Podbr-
do, ki so dokazali, da bo gasilstvo v 
Podbrdu imelo prihodnost.
M. M.

odvil tudi koncert. Tokrat ga je s pe-
tjem starih nabožnih pesmi izvedla 
skupina Domačih pevcev iz Lokov-

ca, ki jo sestavljata dva zakonska 
para: Milka in Joško Murovec ter 
Marta in Nace Povšič. Od njihove-

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 3, 2012



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 3, 2012

( 39 )

umaknil v svojo Podbelo pri Nadiži. 
Najraje je bil družbi najbližjih doma-
čih in beneških prijateljev, v Kobarid 
pa je prihajal le še poredko. Čeprav 
brez dela, je ohranil svoje veselje – 
glasbo. Ob večernih urah (pa tudi 
jutranjih) je rad sedel na klopco pred 
hišo v domači vasi in s svojim meh-
kim glasom ob spremljavi harmonike 
razveseljeval sosede, mimoidoče so-
vaščane in prijatelje, ki so prihajali v 
njegovo vasico ob Nadiži. 

Poleg glasbe pa je Maks iz Podbe-
le imel še nekaj, kar ga je veselilo. Z 
vsem srcem je že od otroštva ljubil 
Nadižo. Vendar bolj kot vodo v stru-
gi je ljubil njene podvodne prebival-
ce. Te je raje kakor v tolmunu Nadi-
že videl v vroče namaščeni ponvi ali 
na žaru – seveda vedno v družbi do-
brih prijateljev in tistega, kar sodi 
zraven.

Izvrsten pevec in 
harmonikar – samouk

Ko je mladi natakar po opravlje-
nem delu v hotelu slekel črn delovni 
suknjič, je na prigovarjanje prijateljev 
in znancev v roke večkrat vzel har-
moniko in samo v spremljavi zaigral 
in zapel navdušenim, običajno ka-
snim, skoraj polnočnim gostom v 
hotelu ali bližnji kavarni Pri Kramar-
ju. Tako je nekega večera s prijatelji 
nategoval meh in s pesmijo prazno-
val svoj prihod iz vojske ter povratek 
med sodelavce na staro delovno me-
sto. Njegovemu glasu je tistega veče-

ra prisluhnil znani vodja Beneških 
fantov iz Benečije Anton Birtič. »Ta 
bo za nas,« je glasno oznanil odloči-
tev za svojim omizjem. Še istega ve-
čera je mladega pevca povabil v glas-
beni sestav ansambla Beneških fan-
tov Antona Birtiča. S tem priljublje-
nim ansamblom, ki je vseskozi delo-
val v senci Beneških fantov, istoi-
menske glasbene skupine v Ljubljani, 
je baritonist Maks prepeval dolgih 40 
let. Vse dokler ni legendarni vodja 
ansambla hudo zbolel in podlegel 
bolezni, se je ansambel udeleževal 
številnih gostovanj po zamejstvu, Be-
nečiji in po vsej Sloveniji. Kmalu po 
Birtičevi smrti so se ljubitelji njegove 
glasbe ponovno sestali in odločili, da 
neprecenljivo narodno bogastvo, be-
neške pesmi, spet zapojejo v starem 
benečanskem slogu. Izdajo nove zgo-
ščenke leta 2008, dve leti pred njego-
vo smrtjo, je Maks dočakal vsaj na 
videz čil in zdrav ter jo proslavil sku-
paj s prijatelji. Leto dni in pol po 
njegovem odhodu prijatelji pravijo, 
da je Podbela postala kar preveč mir-
na in zaprta vas. 
Pavel Četrtič – PaČ, zbiratelj in popiso-
valec ljudskega izročila

Foto: arhiv družine Erzetič

Utrinki

NOVA ZASEDBA – Poleg baritonista Maksa 
(na zgornji sliki sedi desno) so bili v ansam-
blu še vokalist Vladimir Čadež, Maksov dol-
goletni prijatelj in legendarni kitarist Ivan Er-
zetič – Erzo (stoji desno), ki se je za vedno 
poslovil februarja letos, harmonikar Marko 
Deferri in basist Jože Nanut.

DREŽNICA V ZNAMENJU 
STOLETNIC
Drežnica – Drežnica letos praznuje 
stoletnico cerkve Srca Jezusovega. 
Na mestu, kjer je nekoč stala cerkev 
sv. Jurija, so se leta 1911 začela 
gradbena dela za novo cerkev, za 
kar nosi največ zaslug takratni du-
hovnik Jožef Kalin. Ta je k načrtom 
za novo svetišče pritegnil graškega 
arhitekta in gradbenega mojstra 
Hansa Pascherja. Za božič leta 
1912 je bila nova cerkev blagoslo-
vljena in pripravljena za bogoslužje, 
a dela na samem objektu so se še 
dolgo nadaljevala. Cerkev, ki v dolži-
no meri 40 metrov, osrednja ladja 
pa seže v višino 21 metrov, je gori-
ška nadškofijska sinoda marca 
1941 proglasila za božjo pot, okto-
bra istega leta pa še za baziliko. Za-
nimiva je tudi usoda zvonika, ki je 
sprva segal 26 metrov visoko, leta 

1986 – za časa duhovnika Janeza 
Lapanje – pa je bil dokončan po 
prvotnih načrtih in danes meri v viši-
no 52 metrov.

Cerkev je skoraj nepoškodovana 
preživela obe svetovni vojni in kar 
nekaj potresov. Med številnimi dra-
gocenostmi, kot so vitraži, izdelani v 
Innsbrucku sredi druge svetovne 
vojne, gre naštet še nekaj velikih 
imen, ki so dodala svoj podpis k ce-
lostni podobi bazilike: Avgust Čer-
nigoj, Emma Gallovich Galli, 
Franc Kokalj, Jože Kregar, Zoran 
Mušič, Giovanni Battista Novelli 
in Jože Plečnik. Po drugi strani pa 
ne gre prezret domačina, mizarja 
Franca Korena iz Kobarida, ki je po 
Pascherjevih načrtih izdelal klopi in 
spovednice.

Stoletnica, katere osrednje prazno-
vanje sovpada z župnijskim prazni-
kom 17. junija, poteka v znamenju 

obnovitvenih del. Cerkev je v zadnjih 
letih dobila novo pročelje, novo ba-
kreno streho, deloma so se obnovili 
vitraži in kor z rozeto ter orglami.

V Drežnico in njeno cerkev Srca Je-
zusovega ste vabljeni vse leto, vaše-
ga obiska pa bomo posebej veseli 
septembra, ko bomo vaščani obele-
žili še eno stoletnico – tokrat delova-
nje Prostovoljnega Gasilskega 
društva Drežnica.
Tadej Koren in Petra Testen, Krajevna 
skupnost Drežnica

DREŽNICA LETOS OBELEŽUJE 100 LET 
CERKVE SRCA JEZUSOVEGA – Na mestu, 
kjer je nekoč stala cerkev sv. Jurija, so se 
leta 1911 začela gradbena dela za novo cer-
kev, ki so jo blagoslovili na božič leto kasne-
je. Čeprav je bila takrat pripravljena za bogo-
služje, so se dela na samem objektu še ne-
koliko zavlekla. Stoletnica, katere osrednje 
praznovanje sovpada z župnijskim prazni-
kom 17. junija, trenutno poteka v znamenju 
obnovitvenih del. Foto: Jernej Bric
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Pevska skupina Spominčica se je javnosti predstavila tudi na lanskem Dnevu prostovoljstva v 
Tolminu. Foto: Silvo Beguš

KONCERT OB 25-LETNICI 
MePZ SV. ANTON PRESEGEL 
PRI^AKOVANJA
Kobarid – V soboto, 2. junija, je v 
cerkvici sv. Antona nad Kobaridom 
zadonel koncert Mešanega pevske-
ga zbora (MePZ), ki je ime dobil 
prav po tem sakralnem objektu. 
Zbor je ob praznovanju 25-letnice 
delovanja priredil prijeten vokalno-in-
štrumentalni večer skladb, med ka-
terimi so prevladovale sakralne. Za 
popestritev programa so poskrbele 
gostje, violinistka Mojca Križnič in 
ženska vokalna skupina Flance iz 
Baške grape. V prvem delu koncer-
ta smo se pevke in pevci pod vod-
stvom zborovodje Mateja Kavčiča 
predstavili z bolj resnimi skladbami 
večinoma sodobnejših skladateljev, 
drugi del pa se je izpel v bolj spro-
ščenih in polnih ritmih, saj so ga se-
stavljale mladinske pesmi, spirituali 
in priredbe popevk. Inštrumentalna 
spremljava na klaviaturah, bobnih in 

dveh kitarah je akorde naredila še 
zanimivejše. 

Osnovno poslanstvo našega zbora 
je petje v domači župniji ob nedelj-
skih mašah in drugih slovesnostih, 
kar pa ne izključuje sodelovanja ob 
številnih drugih priložnostih ter pre-
pevanja drugih zvrsti zborovske 
glasbe (narodnih in umetnih pesmi, 
priredb domačih in tujih popevk ter 
črnskih duhovnih pesmi), po katerih 
pevci tudi radi posegamo. V naš 
pevski program se načrtno uvrščajo 
skladbe lokalnih avtorjev: skladate-
ljev Hrabroslava Volariča in Pavle-
ta Kalana, uglasbene pesmi Simo-
na Gregorčiča ter avtorske pesmi 
in priredbe zborovodje Kavčiča. 

Sodeč po bučnem aplavzu v nabito 
polni cerkvi je naša izvedba navduši-
la prisotne. To nam predstavlja potr-
ditev in priznanje za ves trud, ki smo 
ga ob pomoči številnih vložili v pri-
pravo koncerta. Zaradi velikega za-
nimanja in odziva, ki je presegel vsa 

naša pričakovanja, smo se odločili, 
da jeseni dogodek ponovimo.
Mateja Uršič Ivančič, članica MePZ 
Sveti Anton

NAJRAJE SE DRUŽIJO OB 
PESMI
Podbrdo – V Domu upokojencev v 
Podbrdu in enotah na Petrovem Br-
du in v Tolminu se socialne službe in 
delovni terapevti trudijo, da je biva-
nje starostnikom čim bolj prijazno, 
udobno in prilagojeno njihovim spo-
sobnostim, željam ter potrebam. 
Slednji se najraje vključujejo v skupi-
ne za samopomoč, ki so v vseh treh 
enotah privabile 88 stanovalcev. 
Mozaik medsebojnih vezi med njimi 
spleta 18 voditeljic, od katerih je kar 
devet prostovoljk. Skupine imajo ze-
lo zanimiva imena – na Petrovem Br-
du delujeta skupini Šmarnica in Ma-
vrica, v Tolminu Marjetica, Tulpa, 
Trobentica in Zvonček, v Podbrdu 

pa Ciklama, Rožmarin in Sončnica. 
Slednjo vodita socialna delavka Me-
ta Tuta in prostovoljka Karmen Be-
guš, ki je kmalu opazila, da ženice 
zelo rade pojejo. Spodbudila jih je, 
da se ob četrtkih zberejo še na pev-
skih vajah. Skupaj z delavno tera-
pevtko Sonjo Kavčič sta ustanovili 
pevsko skupino Spominčica, kmalu 
pa so se jim pridružili tudi moški gla-
sovi. Ob nastopih se jim pridružijo 
še pevci iz pevske enote na Petro-
vem Brdu, na kitaro pa jih spremlja 
delavni terapevt Klemen Kemperle. 

Pojejo slovenske ljudske in cerkve-
ne pesmi, pa tudi partizanske. Pravi-
jo, da pesem nahrani njihova srca. 
Izkazali so se že na reviji pevskih 
zborov socialnih zavodov Slovenije v 
Kranju, skupaj s pevci enot v Tolmi-
nu in Petrovem Brdu so zapeli na 
Dnevu prostovoljstva v Tolminu, s 
petjem pa radi sodelujejo tudi pri 
bogoslužjih. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

KONCERT PRESEGEL VSA PRIČAKOVANJA – Prvo soboto v juniju je v cerkvici sv. Antona nad 
Kobaridom zadonel koncert mešanega pevskega zbora, ki je začel delovati pred 25 leti in je ime 
dobil prav po tem sakralnem objektu. Zaradi velikega zanimanja so se člani zbora odločili, da 
jeseni dogodek ponovijo. Foto: Branko Skočir

»NI VSE RIS, KAR PRAVJE«
[entvi{ka Gora – Folklorno društvo 
(FD) Ivan Laharnar Planota je v so-
boto sredi maja priredilo tradicional-
no folklorno prireditev Ajns. V njeni 
že 20. ponovitvi z naslovom Ni vse 
ris, kar pravje so se poleg članov 
domačega folklornega društva pred-
stavili še številni drugi. Kulturni pro-
gram, ki so ga hudomušno povezo-
vali fantje iz domačega FD, so z ljud-
skimi plesi uradno odprli otroci ozi-
roma najmlajši folkloristi iz Podru-
žnične šole (PŠ) Šentviška Gora. Da 
ni vse res, kar ljudje pravijo, si je 
vsekakor zapomnil tudi glavni lik Šta-
jerec Matija, ki je na Planoto prišel z 
namenom, da si najde kakšno de-
kle. Vendar mu kljub šaljivemu po-
sredovanju domačih fantov svoje iz-
branke ni uspelo dobiti. FD KD »Rak« 
Rakek se je predstavilo z dvema 

spletoma, med katerima je gledalce 
pritegnil predvsem zadnji. V njem je 
namreč sodelovala maska vola, ki 
se je sprehajala med občinstvom. S 
pesmimi Sonce čez hribček gre, V 
hladni senci in ‘Na cikasta krava so 
se obiskovalcem predstavila tudi de-
kleta iz vokalne skupine Flance. 

Kulturni del Ajnsa sta na lep način 
zaokrožila godca ljudskih pesmi Ma-
tija Krkovič in Matija Marinč, ki sta 
sodelovala v resničnostnem šovu 
Slovenija ima talent. S svojima in-
štrumentoma sta na plesišče zvabila 
vse nastopajoče in nekatere gledal-
ce, fantje pa so ob njunih zvokih po-
stavili mlaj v čast druge okrogle 
obletnice Ajnsa. Po kulturnem pro-
gramu je sledil razrez slavnostne tor-
te in ples z ansamblom Erazem, ki je 
trajal še dolgo v noč.
M. K., za FD Ivan Laharnar Planota

KULTURNI PROGRAM 20. AJNSA so z ljudskimi plesi uradno odprli otroci oziroma najmlajši 
folkloristi iz PŠ Šentviška Gora. Foto: arhiv FD Ivan Laharnar Planota
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Kobari{ki fotograf in 
podjetnik Franc Stres 
in njegova dru`ina

NASLOV KNJIGE: Kobariški foto-
graf in podjetnik Franc Stres in nje-
gova družina: ob 100-letnici začetka 
njegovega fotografskega delovanja v 
Kobaridu. AVTOR: Peter Stres in Ma-
rijan Stres. ZALOŽIL: samozaložba, 
Marijan Stres. KRAJ IN LETO IZIDA: 
Nova Gorica, 2011. ŠTEVILO STRA-
NI: 237. FORMAT: 21,7 x 30,5 cm. 
VEZAVA: trda.

Knjiga predstavlja življenje in delo 
kobariškega fotografa in podjetnika 
Franca Stresa. Pred sto leti je v Ko-
baridu odprl fotografski atelje. Zapu-
stil je veliko fotografij in razglednic iz 

obdobja od leta 1911 do 1930. Stres 
pa se ni ukvarjal le s fotografijo, am-
pak tudi s trgovino, prevozništvom, 
lovom in ribolovom.

Moji nastopi
NASLOV KNJIGE: Moji nastopi. 

AVTOR: Marinka Hobič. IZDAL IN 
ZALOŽIL: Vojko Hobič (samozalož-
ba). KRAJ IN LETO IZIDA: Kobarid, 
2011. ŠTEVILO STRANI: 432. FOR-
MAT: 15,3 x 23,7 cm. VEZAVA: tr-
da.

Moji nastopi je zbirka pesmi, ki jih 
je napisala Marinka Hobič za različ-
ne nastope. Izdal jo je njen sin Vojko 
Hobič, ki je v uvodu zapisal, da so 

njene pesmi »vesele, humoristične, 
kritične, politične, vedno aktualne 
glede na politično, gospodarsko in 
ekonomsko stanje v takratni Jugosla-
viji in Sloveniji.«

Narodni heroj Ivan 
Likar – So~an v 
primorskih 
partizanskih enotah

NASLOV KNJIGE: Narodni heroj 
Ivan Likar – Sočan v primorskih par-
tizanskih enotah. AVTOR: Zdravko 
Likar. ZALOŽILA: Fundacija Poti mi-
ru v Posočju in Združenje borcev za 
vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tol-
min. KRAJ IN LETO IZIDA: Kobarid, 

2011. ŠTEVILO STRANI: 95. FOR-
MAT: 15 x 21,5 cm. VEZAVA: mehka.

Knjiga govori o Ivanu Likarju – 
Sočanu, mlademu Ložanu, ki ga je 
v vojni vrtinec potegnila druga sve-
tovna vojna. Že v otroštvu je ostal 
brez staršev in kot mladenič izkusil 
težaško rudarsko življenje. Bil je vpo-
klican v italijansko vojsko, kasneje se 
je pridružil partizanom in bil častnik 
v Jugoslovanski ljudski armadi.

Pasivna hi{a Poso~ja
NASLOV KNJIGE: Pasivna hiša Po-

sočja. UREDIL: Miro Kristan. IZDAL: 
Posoški razvojni center. KRAJ IN LE-
TO IZIDA: Tolmin, 2012. ŠTEVILO 
STRANI: 70. FORMAT: 23 x 27,5 cm. 
VEZAVA: mehka.

Knjiga Pasivna hiša Posočja je na-
stala ob zaključku triletnega projekta 

Utrinki

TRETJE[OLCI SO SI 
»PRIBRALI« 273 
PRAKTI^NIH NAGRAD
Zgornje Poso~je – V Knjižnici Cirila 
Kosmača Tolmin si že več let zapo-
red prizadevamo, da bi mladi bralci 
postali samostojni pri obiskovanju 
knjižnice in iskanju ter branju knjig. 
Zato smo letos že šestič zapored 
pripravili akcijo Moja knjižnica – 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, ki 
je v vseh oddelkih knjižnice potekala 
od 3. oktobra 2011 dalje. Ob začet-
ku letošnjega šolskega leta smo k 
sodelovanju povabili vseh 139 tretje-
šolcev iz Zgornjega Posočja. Mla-
dim bralcem smo pokazali in pripo-
ročili knjige, ki bi bile zanje primer-
ne, povedali pravljico ter jim podarili 
torbice iz blaga. Razdelili smo jim tu-
di zgibanke z informacijami o urniku 
knjižnice, pogojih članstva in stori-

tvah, ki jih knjižnica nudi. Učenci iz 
vseh štirih posoških centralnih šol 
so knjižnico skupaj z učitelji obiskali 
sami. 

Ob izposoji posamezne knjige so 
prejeli vprašalnik z vprašanji o vsebi-
ni knjige. Knjigo so morali najprej 
oceniti, osebo ali stvar, ki se jim je 
najbolj vtisnila v spomin, pa tudi nari-
sati. Za vsakih pet prebranih knjig in 
izpolnjenih vprašalnikov so učenci 
prejeli praktično nagrado. Za prvih 
pet knjig in vprašalnikov so dobili 
barvice, za drugih pet beležko, za 
tretjih pet zapestno denarnico, za 
naslednjih pet pa ramensko torbo. Z 
akcijo nam je v sedmih mesecih k 
prebiranju knjig uspelo privabiti 80 
tretješolcev, ki so skupno prebrali 
1.379 knjig. Njihovo branje smo na-
gradili z 273 praktičnimi nagradami, 
61 otrok pa je osvojilo vse štiri na-

Z AKCIJO MOJA KNJIŽNICA – KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN nam je v sedmih me-
secih k prebiranju knjig uspelo privabiti 80 tretješolcev, ki so skupno prebrali 1.379 knjig. Na 
fotografiji so mladi bralci iz Tolmina. Foto: arhiv knjižnice
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Enerbuild, v okviru katerega je bil 
razpisan javni arhitekturni natečaj za 
izbiro strokovno najprimernejše reši-
tve za pasivne hiše širšega območja 
Posočja. Prispelo je 24 rešitev za vse 
tri stavbne tipe: bovško, kobariško-
tolminsko in škofjeloško-cerkljansko 
hišo. Nagrajene rešitve, ki jih najde-
mo v knjigi, »predstavljajo dobro iz-
hodišče za investitorje, pomoč za 
projektante, stroki pa so nakazale 
pot, ki ji bo arhitektura v prihodnje 
mogoče sledila.«

Vesolj{~ice
NASLOV KNJIGE: Vesoljščice. AV-

TOR: Ksenija Zmagaj. IZDALO: Kul-
turno društvo PoBeRe. KRAJ IN LE-
TO IZIDA: Kobarid, 2011. ŠTEVILO 
STRANI: 137. FORMAT: 12,9 x 28 cm. 
VEZAVA: mehka.

Pesniška zbirka Vesoljščice je ena 
od 12 pesniških zbirk Ksenije Zma-
gaj (štiri so objavljene). Pesmi so 
razdeljene v sklope: Krog, Zatepesem-
semljubezen, Obrežje za obredje in 
Vesoljščice.

EPIjeva knji`na polica

Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

Utrinki

POWER READING
HITREJŠE BRANJE, RAZUMEVANJE IN KONCENTRACIJA 
Če povprečen bralec prebere 0,6 strani na minuto in 100 strani 
(srednje zahtevnega teksta) bere približno 3 ure, bralec, ki osvo-
ji tehniko Power reading, bere najmanj 5 krat hitreje. Kar pome-
ni, da 100 strani prebere v pol ure. 

Oglejte si video na 
www.kratos.si 
041-725-222 
041-726-222 

kratos@kratos.si

Prednosti: 
•  hitrejše branje z boljšim razumevanjem, 
•  boljša koncentracija, hitrejše 

razmišljanje in povezovanje podatkov, 
•  boljše pomnjenje.

Kdaj in kje? 
27. 6. do 3. 7. popoldan in
9. 7. do 13. 7. od 9.00 do 13.30 
Posoški razvojni center, 
Padlih borcev 1/c, Tolmin 

2 v 1! 
Za učence, dijake in redne študente dva 
tečaja za ceno enega: Power reading in 
Osnove učinkovitega učenja.

od 9 do 12 let – redna cena: 196,00 €
cena med počitnicami: 156,80 € 
od 12 let – redna cena: 236,00 €
cena med počitnicami: 188,80 € 
DDV je že vključen!

grade. Veseli smo, ker se je zaradi 
sodelovanja v akciji, v knjižnico včla-
nilo 20 otrok. 
Alenka Mahajnc, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

MOTO DRUŽENJA ZA VE^JO 
VARNOST, HUMANITARNOST, 
KULTURNO DEDI[^INO IN 
UŽITEK 
Tolmin – Moto klub Soča tudi leto-
šnje leto vozi po ustaljenem načrtu. 
Že pred motoristično sezono je sku-
paj s Policijsko postajo Tolmin vabil 
člane na delavnico Skupaj za večjo 
varnost. Motoristi se namreč zave-
dajo, da postajajo najbolj ogrožena 
skupina v prometu. Zato so se še 
pred uradnim začetkom sezone od-
pravili na Koritnico, kjer so v sodelo-
vanju s Kampom Šorli četrtič zapo-
red pripravili žegnanje motorjev in 
motoristov, kjer so bili s strani pod-
brškega župnika Danila Kobala de-
ležni blagoslova. 

Dela proste dneve ob koncu aprila 
so člani kluba tudi letos izkoristili za 
društveni izlet na Mali Lošinj. V za-
četku maja pa so motoristično sezo-
no še uradno potrdili s panoramsko 
vožnjo iz Tolmina v Cerkno, Črni vrh 

in nazaj. 

Tradicionalna udeležba na krvodajal-
ski akciji konec maja je zaradi objek-
tivnih razlogov dobila nekoliko gre-
nak priokus, vendar humanitarne 
naravnanosti članov ni načela. Pred 
njimi je že naslednja akcija, to je 

[AH ZA BISTER UM
Kobarid – Na mladinskem oddelku 
Knjižnice Kobarid si je odslej mogo-
če privoščiti tudi partijo šaha, igro 
neskončnih možnosti. Uporabnikom 
knjižnice je na voljo 54 x 54 cm veli-
ka šahovnica, na kateri lahko v času 

Moto avantura 2012, ki moto navdu-
šencem ponuja preizkus v spretno-
stni vožnji in panoramski kviz. Po-
sebna odlika delovanja Moto kluba 
Soča pa je druženje in povezovanje 
s številnimi moto klubi po Sloveniji. 

Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

POD LIPO V RUTU – Moto klub Soča tudi letošnje leto vozi po ustaljenem načrtu. Po nekaj zanimivih dogodivščinah je pred njimi že naslednja 
akcija, to je Moto avantura 2012, ki moto navdušencem ponuja preizkus v spretnostni vožnji in panoramski kviz. Foto: Zdenko Torkar
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Na podlagi 6. člena Odloka Občine Tolmin o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih 
prostorov ter javnih površin v najem objavlja Posoški razvojni center

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PISNIH PONUDB ZA ODDAJO 
POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM 

1. Predmet javnega razpisa je od-
daja poslovnih prostorov v objektu, 
stoječem na  zemljišču parcela št. 
606, vpisanem v vl. št. 52 k. o. Tolmin, 
v najem. Na tem zemljišču stojita po-
slovni stavbi Ulica padlih borcev št.1/B 
in 1/C, v stavbah pa poslovni prostori, 
ki so delno zasedeni. Po sklepu občin-
skih svetov občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin z njimi upravlja Posoški razvojni 
center.
Skupna površina poslovnih prostorov 
v obeh stavbah znaša 1.132,60 m2; 
predmet javnega razpisa so tri prazne 
pisarne: pisarna št. 13 (13,4 m2), pi-
sarna št. 33 (13,51 m2) in pisarna št. 
37 (11,24 m2), kar skupaj predstavlja 
38,15 m2.

2. Namen  –  Poslovni prostori so 
namenjeni storitveni in neprofitni de-
javnosti in se oddajajo v najem za ne-
določen čas z enomesečnim odpove-
dnim rokom.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem 
razpisu – Sodelujejo lahko vse pravne 

osebe in samostojni podjetniki s sede-
žem dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

4. Ponudba naj poleg vsebine, opi-
sane v točki 8 tega razpisa, vsebu-
je: 
-  ime in naslov ponudnika oziroma po-

djetja
-  registracijo pravne osebe – fotoko-

pijo izpisa iz sodnega registra, za 
samostojne podjetnike pa fotokopijo 
priglasitvenega lista,

-  fotokopijo dokazila o državljanstvu 
(samo za samostojne podjetnike),

-  kratek opis dosedanjega poslova-
nja,

-  morebitne dodatne ugodnosti,
-  opredeljeno potrebo po poslovnih 

prostorih (število pisarn, m2),
-  na tlorisu stavbe označen želen ter 

še sprejemljiv poslovni prostor. Tloris 
stavbe dobite na Posoškem razvoj-
nem centru, Ulica padljih borcev 1b, 
5220 Tolmin, v pisarni št. 2 (pri po-
slovni sekretarki Katji Kravanja). 

5. Merila – Najemnik bo izbran po 

merilih, ki omogočajo realno vredno-
tenje ponudbe, objavljenih v 9. členu 
Odloka o oddajanju poslovnih stavb, 
poslovnih prostorov ter javnih površin 
v najem. Merila so naslednja:
a) najkakovostnejši program v okviru 
predvidene dejavnosti, 
b) opravljanje dejavnosti kot edine de-
javnosti, 
c) odstotek vlaganj v obnovo poslov-
nega prostora, 
d) rok, v katerem namerava ponudnik 
odpreti poslovni prostor.

6. Rok za oddajo, način predloži-
tve in opremljenost ponudb – Pisne 
ponudbe z zahtevanimi dokazili je tre-
ba predložiti (neposredno ali poslati s 
priporočeno pošto) vsak mesec do 
zadnjega delovnega dne v mesecu – 
prvič do 31. 5. 2011 na naslov Posoški 
razvojni center, Ulica Padlih borcev 1b, 
5220 Tolmin.
Ponudba mora biti oddana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – po-
nudba za najem poslovnega prosto-
ra.«
Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, 
se za pravočasno predloženo šteje ti-
sto ponudbo, ki je bila naročniku (na-
jemodajalcu) dostavljena v roku, ki je 
določen v tem razpisu.

7. Odpiranje ponudb za oddajo v 
najem bo komisija Posoškega razvoj-
nega centra opravila po poteku razpi-
snega roka in zatem enkrat mesečno, 
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vsak prvi ponedeljek v mesecu do kon-
ca leta 2011.

8. Obveščanje o izboru – Ponudniki 
bodo o izboru obveščeni v 8 dneh po 
končanem odpiranju ponudb. Vsak 
ponudnik, ki se je udeležil razpisa, ima 
pravico vložiti ugovor, ki ga naslovi na 
direktorico Posoškega razvojnega 
centra, v osmih dneh od prejema ob-
vestila o izboru, če meni, da je z odlo-
čitvijo o izboru kršena njegova pravica. 
Direktorica bo o ugovoru odločila v 
roku 30 dni od dneva vložitve ugovora. 
Odločitev direktorice je dokončna.

9. Najemna pogodba  –  Izbrani po-
nudnik mora najemno pogodbo pod-
pisati v 15 dneh po prejemu obvestila 
o izbiri oziroma dokončnosti sklepa o 
izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe v roku, določenem za skle-
nitev najemne pogodbe, se šteje, da 
je odstopil od najema.

10. Dodatne informacije – Ponudni-
ki lahko dobijo dodatne informacije, 
vključno z načinom uporabe meril iz 7. 
točke tega razpisa, na poslovni enoti 
Posoškega razvojnega centra (kontak-
tna oseba: Katja Kravanja), Ulica pa-
dlih borcev 1b, 5220 Tolmin ali po 
telefonu: 05/38-41-500.

11. Dodatno – Ta razpis Posoškega 
razvojnega centra ne zavezuje k izbiri 
najugodnejšega najemnika in sklenitvi 
najemne pogodbe.
mag. Almira Pirih, direktorica

Utrinki

odprtosti preizkusijo svoje znanje in 
spretnost.

Šah ni igra sreče, saj je za uspeh ali 
neuspeh odgovoren izključno igra-
lec sam, to pa ob zmagi daje igralcu 
veliko večje zadovoljstvo, kot zmaga 
v kateri koli drugi igri. Z igranjem ša-
ha si tudi krepimo um, saj zahteva 
natančnost in spretnost v vsakem 
trenutku igre. Izračunano je, da je v 
šahovski partiji mogočih več različ-
nih potez, kot je atomov v vesolju. 

Novost v ponudbi Knjižnice Kobarid 
je namenjena tako mladini kot tudi 
vsem mladim po srcu, ki bi se radi 
pomerili v tej najpopularnejši nami-
zni igri.
Jerneja Berginc, Knjižnica Kobarid

SMO MLADI PLANINCI IZ 
TOLMINA DOMA …
Tolmin – Tudi v letošnjem šolskem 
letu smo v Vrtcu Ilke Devetak Bigna-
mi izvajali program Ciciban planinec, 
v katerega so bili vključeni pet- do 
šestletni otroci. Program se je letos 
nekoliko prenovil, saj smo se poslo-
vili od starih Ringa raja dnevnikov in 
dobili prenovljene Cici dnevnike. 
Znak programa je Cici markacija, ki 

s svojo živostjo in neposrednostjo 
predstavlja prvi stik z gorami, nas 
vabi v naravo in je hkrati zanesljiva 
vodnica. Markacija je eden temelj-
nih simbolov slovenskega gorništva, 
zato z njeno navezavo utrjujemo tudi 
tradicijo planinskega izročila. Z otro-
ki smo v tem šolskem letu opravili 

štiri izlete v popoldanskem času in 
tri izlete v dopoldanskem času pod 
mentorstvom Dolores Jurman, Me-
te Murovec in Marte Šorli. Sodelo-
vali smo s člani Planinskega društva 
(PD) Tolmin. Na prvem izletu nam je 
članica PD Tolmin Majda Pagon 
predstavila planinsko opremo in po-

PRVI IZLET PRI SV. MARKU NAD ŽABČAMI – Članica PD Tolmin Majda Pagon nam je predsta-
vila planinsko opremo in pokazala, kaj vse mora imeti planinec v svojem nahrbtniku. Foto: arhiv 
Vrtca Tolmin

kazala, kaj vse mora imeti planinec v 
svojem nahrbtniku. Gorska reševal-
na služba Tolmin pa nam je prikaza-
la, kako rešujejo s pomočjo psov. 
Planinsko leto smo zaključili s 27. 
skupnim srečanjem s cicibani pla-
ninci z Mosta na Soči. 
Meta Murovec, mentorica

NOSTALGIJA ALI ZABAVA
Ba{ka grapa – Zadnji konec tedna 
v maju so Graparji »praznovali« dan 
mladosti. Njihovo Grapo je namreč 
obiskal »maršal Tito s soprogo Jo-
vanko« in spremstvom. Na relaciji od 
Grahovega ob Bači do Podbrda si je 
delegacija ogledala objekte kulturne 
in tehniške dediščine. Izkazalo se 
je, da je bil Tito navdušen nad boga-
stvom dediščine, ki mu je bila doslej 
neznana. Med svojim obiskom pa se 
je pomudil tudi pri krajanki, ki je s 
prijatelji praznovala okrogli jubilej. 

V Kampu Šorli na Koritnici, kamor 
so »visoka gosta« pripeljali s kočijo, 
ju je pričakala množica krajanov. Na 
krajši slovesnosti so Titu predali kar 
štiri štafete. Te so prinašale pred-
vsem želje za zdravje, v eni pa je bi-
la prošnja za izgradnjo železnice do 
Selške doline. 
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PARKIRNI RE@IM OB NADI@I

Na osnovi Odloka o prometnem in 
obrežnem režimu na območju občine 
Kobarid se začne z 22. 6. 2012 izva-
jati parkirni režim ob reki Nadiži. 
Prispevek za zaračunava na nasle-
dnjih parkiriščih ob Nadiži:
• pri Robiču (Bife Z’Der), 
• pri Podbeli (za mostom), 
• pri Napoleonovem mostu in 
• pri mostu Logje.
Parkirni režim ob Nadiži se bo izvajal v 
času od 22. junija do 1. septembra 
2012, in sicer vsak dan med 10. in 18. 
uro.

Celodnevna 
(ponedeljek–petek)

Celodnevna
(sobota, nedelja, 
prazniki)

Popoldanska 
(od 15.00 dalje, 
ponedeljek–petek)

Popoldanska 
(od 15.00 dalje; 
sobota, nedelja, 
prazniki)

50 % popust – 
celodnevna 
(ponedeljek–petek)

50 % popust – 
celodnevna 
(sobota,nedelja, 
prazniki)

Motor 7,5 točke
(3,00 evre )

10 točk 
(4,00 evre)

5 točk
(2,00 evra)

7,5 točke
(3,00 evre)

3,75 točk
(1,50 evra)

5 točk
(2,00 evra)

Osebni avtomobil in 
bivalno vozilo

20 točk
(8,00 evrov)

25 točk
(10,00 evrov)

10 točk
(4,00 evre)

12,5 točk
(5,00 evrov)

10 točk
(4,00 evre)

12,5 točk
(5,00 evrov)

Minibus 35 točk
(14,00 evrov)

40 točk
(16,00 evrov)

17,5 točk
(7,00 evrov)

17,5 točk
(7,00 evrov)

17,5 točk
(7,00 evrov)

20 točk
(8,00 evrov)

Avtobus 65 točk
(26,00 evrov)

70 točk
(28,00 evrov)

32,5 točk
(13,00 evrov)

35 točk
(14,00 evrov)

32,5 točk
(13,00 evrov)

35 točk
(14,00 evrov)

Sezonska dovolilnica (1. 6.–30. 9.)

Motor 80 točk (32,00 evrov) Minibus 240 točk (96,00 evrov)

Osebni avtomobil in bivalno vozilo 120 točk (48,00 evrov) Avtobus 479 točk (192,00 evrov)

Cene kart so navedene v preglednici.

Letne dovolilnice
Občani s stalnim prebivališčem v obči-
ni Kobarid in lastniki stanovanjskih 
nepremičnin (počitniških objektov) v 
občini Kobarid imajo možnost nakupa 
letne dovolilnice po ceni 18 evrov. La-
stniki stanovanjskih nepremičnin v ob-
čini Kobarid prejmejo potrdilo o lastni-
štvu, na podlagi katerega lahko kupijo 
letno dovolilnico.

Stalne dovolilnice
Lastniki zemljišč ob reki Nadiži v obči-
ni Kobarid lahko v Turistično informa-
cijskem centru (TIC) Kobarid prevza-
mejo stalne dovolilnice za nemoteno 
parkiranje vozila na svoji parceli. Na 
tajništvu Občine Kobarid prejmejo po-
trdilo o lastništvu, ki ga predložijo ob 

prevzemu dovolilnice. Za parkiranje na 
parkiriščih ob Nadiži pa je prav tako 
potreben nakup letne dovolilnice (brez 
stalnega bivališča v občini Kobarid pa 
sezonske dovolilnice) oziroma plačilo 
dnevnega prispevka za urejanje parki-
rišč.

Turistični ponudniki v občini Kobarid 
lahko svojim gostom, ki pri njih bivajo, 
ponudijo potrdila, s katerimi jim omo-
gočijo plačilo prispevka za urejanje po 
polovični ceni (polovična cena celo-
dnevne karte). Obrazec mora turistični 
ponudnik izpolniti, podpisati in žigosa-
ti ter ga izročiti svojemu gostu. Gost s 
potrdilom na parkirišču prejme karte 
za parkiranje po polovični ceni.

Ob deževnih dnevih se prispevka za 
urejanje ne bo zaračunavalo.

Nakup dovolilnic 
Prodaja letnih in sezonskih dovolilnic 
ter izdaja stalnih dovolilnic poteka v TIC 
Kobarid, Trg svobode 16, 5222 Koba-
rid.
Urnik: 
• v juniju: vsak dan med 9. in 13. uro 
ter med 15. in 19. uro, 
• v juliju in avgustu: vsak dan med 9. 
in 20. uro.
Nakup dnevnih dovolilnic poteka na 
označenih parkiriščih ob Nadiži.

Evidentiranje
Letne in sezonske dovolilnice bodo 
evidentirane na registrsko številko av-
tomobila, zato je treba imeti ob nakupu 
poleg osebnega dokumenta s seboj 
tudi prometno dovoljenje.
Darja Hauptman, županja Občine 
Kobarid

Utrinki

Morda je nad dogajanjem spolzela 
kaplja nostalgije. Pravzaprav – je 
spolzela! Toda prireditev je iz zgodo-
vinskega spomina izluščila tisto naj-

boljše, to je srečevanje in druženje 
ter ju kot vse bolj pomembni vredno-
ti umestila v današnji čas. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PRIREDITEV, S KATERO SO V BAŠKI GRAPI »PRAZNOVALI« DAN MLADOSTI, je iz zgodovin-
skega spomina izluščila le tisto najboljše – to je srečevanje in druženje ter ju kot vse bolj po-
membni vrednoti umestila v današnji čas. Foto: Cveto Zgaga
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PONOVEN OBISK IZ BOR[TA
Most na So~i – Junijsko srečanje s 
predstavniki zamejskih šol Boršt in 
Boljunec je predstavljalo nadaljevanje 
sodelovanja po ponovno vzpostavlje-
nih stikih leta 2010 ob 65-letnici smr-
ti narodnega heroja in učiteljskega si-
na Dušana Muniha iz Mosta na So-
či, po katerem nosi ime mostarska 
osnovna šola. 

V kratkem formalnem nagovoru je 
ravnateljica Ksenija Dobrila poveda-
la, da že z naslednjim šolskim letom 
njihova šola postaja osemletka, kar 
bo olajšalo možnost poglobljenega 
sodelovanja med šolama tudi v obliki 
izmenjav učencev na domovih. Pou-
darila je, da so tako učenci in starši 
kot njihov učiteljski kolektiv izrazili že-
ljo, da bi do tega prišlo že naslednje 
leto. Poleg tega bi radi ohranili že 
utečeno medsebojno dopisovanje in 
obisk naših učencev pred dnevom 
mrtvih, za skupen spominski nastop v 
Borštu, kjer je padel Munih.

Ravnatelj Branko Loncner je ob tem 
poudaril, da pri nas dejavnosti v zvezi 
s sodelovanjem z novim šolskim le-
tom prevzema skupina mlajših učite-

ljev razredne in predmetne stopnje 
pod vodstvom Romane Svetičič. Ob 
tem je izpostavil pomen medkulturne-
ga dialoga med učenci in učitelji na 
obeh straneh meje. Po zakuski je za-
radi deževnega vremena ravnatelj go-
stom naš kraj in podobe narave pred-
stavili s kratko video projekcijo, sku-
paj pa smo si ogledali biološko učilni-
co, po arheološkem muzeju, ki ima 
svoje mesto pod isto streho kot naša 
šola, in po Kosmačevi rojstni hiši pa 
jih je vodila kustosinja Tolminskega 
muzeja Karla Kofol. 

Kljub temu, da v naslednjem šolskem 
letu v pokoj odhajata oba ravnatelja, 
pa tudi učiteljica, ki sem pred leti dala 
pobudo za oživitev sodelovanja med 
šolama, verjamemo, da bosta obe 
šoli zastavljeno delo uspešno nada-
ljevali. Smrt Dušana Muniha bo s tem 
prerasla nesmiselnost vojne zgodovi-
ne. V mladih na obeh straneh meje bo 
ozaveščala ljubezen do materinščine, 
naroda in svobode ter jih obenem 
spodbujala k sodelovanju v novih raz-
merah, ki jih prinaša sodobni čas.

Danica Taljat, učiteljica slovenščine, 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči
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ga kinogledališča, je umetnica z Gra-
hovega ob Bači Stanka Golob pred-
stavila materiale, tehnike in ustvarjanje 
slik iz peska ter udeležence podučila, 
kako zaščititi naplavine. Predvidoma 
15. septembra pa bo v avli Kinogle-
dališča Tolmin Andrej Pokorn pred-
stavil predelavo rastlinskih listov v li-
stne mrežice in prikazal možnosti 
ustvarjanja z njimi v steklu, na lesu, v 
kamnu … Za vsako delavnico bomo 
pripravili razpis.

Pogoji sodelovanja
Na natečaju lahko vsak avtor sodelu-
je z največ tremi izdelki (skulpturami, 
izdelki iz lesa, proda ali naplavin So-
če, slikami iz peska). Vsako delo mo-
ra biti označeno z imenom in priimkom 
avtorja ter naslovom dela, vsak avtor 
pa izpolni tudi prijavnico, s katero pri-
stopa k natečaju in dovoljuje izbor del 
za razstavo. 

Izbor
Dela bo pregledala in izbrala strokov-
na komisija v sestavi: Lucijan Lavren-
čič, Mirko Kavčič – predsednik, 
Andrej Pokorn in Stanka Golob. 

Oddaja del
Dela morajo biti oddana najkasneje 
do torka, 25. septembra 2012, na 
naslov: 
JSKD OI Tolmin, Trg maršala Tita 8, 
5220 Tolmin, s pripisom: za natečaj 
Biseri Soče.

BISERI SO^E – FOTOGRAFSKI 
NATE^AJ 
Fotografski natečaj Biseri Soče in 
razstava potekata ob drugem prazno-
vanju dneva reke Soče. Z razstavo 
želimo opozoriti na lepote te reke in 
vsega, kar nam nudi. Drugih omejitev 
v tematiki in tehniki pristopa organiza-
tor ne postavlja. 

Pogoji sodelovanja
Na natečaju lahko sodelujejo amater-
ski in profesionalni fotografi. Vsak 
lahko sodeluje z največ tremi fotogra-
fijami, pri čemer mora biti udeleženec 
tudi avtor del, s katerimi sodeluje na 
natečaju. Avtor soglaša, da organiza-
tor uporabi reprodukcije fotografij za 
razstavo ter za promocijo prireditve. 
Vsakršna nadaljnja uporaba poslanih 
fotografij je predmet posebne pogod-
be med avtorjem in uporabnikom. 
Sprejeta dela bo organizator na lastne 
stroške natisnil in pripravil za razstavo, 
povečave pa ostanejo v lasti organi-
zatorja. Z oddajo del in prijavo avtorji 
sprejemajo razpisne pogoje natečaja.

Fotografije 
Sprejemali bomo samo dela v digital-
ni obliki, zapisane na zgoščenkah, ki 
se ne vračajo. Fotografije morajo biti 
poslane v jpg oziroma jpeg formatu, 
v velikosti najmanj 2048 pix (š) in 
1536 pix (v) ter z resolucijo 300 dpi. 
Datoteke, ki ne bodo ustrezale danim 
pogojem, bodo zavrnjene.

Prijavnina 
Sodelovanje na razpisu je brezplačno.

Označevanje datotek 
Poimenovanje datotek mora biti izve-
deno na naslednji način:
ime_priimek_zaporedna številka_na-
slov fotografije.jpg. Primer: janez  _no-
vak_1_zitno_polje.jpg.

Izbor in razstava 
Razstava na temo Biseri Soče bo v 
tednu praznovanja dneva reke Soče, 
o točnem datumu pa vas bomo še 
obvestili. Izbor del bo opravila strokov-
na komisija v sestavi: Rafael Podob-
nik, MF FZS, EFIAP/g, – predsednik, 
Lucijan Lavrenčič in Mirko Kavčič.
V primeru zadržanosti katerega izmed 
članov si pridržujemo pravico do spre-
membe komisije. Komisija bo do 30. 
septembra opravila izbor in vse sode-
lujoče o tem obvestila po e-pošti. 

Oddaja del
Fotografska dela morajo biti oddana 
v skladu z navodili najkasneje do tor-
ka, 25. septembra 2012, na naslov: 
JSKD OI Tolmin, Trg maršala Tita 8, 
5220 Tolmin, s pripisom: Za foto na-
tečaj.

Dodatne informacije 
Telefon: 05/38-01-170, e-pošta: 
oi.tolmin@jskd.si
Silva Seljak, vodja izpostave, JSKD OI 
Tolmin in mag. Verena Tuta, vodja projek-
tov, Občina Tolmin

NATE^AJ 2012 – BISERI SO^E

Vabimo vas s sodelovanjem na nate-
čajih požlahtnite Dan reke Soče, ki ga 
bomo letos praznovali 14. oktobra. 
Natečaj izdelkov iz naplavin Soče in 
Fotografski natečaj pripravljamo na 
Občini Tolmin in Javnem skladu 
RS za kulturne dejavnosti, območ-
na izpostava Tolmin (JSKD OI Tol-
min). S fotografskim natečajem želimo 
v objektiv ujeti lepoto Soče, z nateča-
jem izdelkov iz naplavin pa želimo k 
ustvarjalnosti povabiti vse, ki vidijo 
izziv v oblikovanju iz materialov, ki jih 
reka nudi.

Rok za oddajo
Dela na natečaj bomo sprejemali do 
torka 25. septembra 2012. 

BISERI SO^E – NATE^AJ 
IZDELKOV IZ NAPLAVIN SO^E 
Z natečajem želimo privabiti vse, ki 
imate ročne spretnosti, likovno doje-
mljivost in radi ustvarjate z najrazlič-
nejšimi naravnimi materiali npr. pesek, 
listne mrežice, naplavine … Da bo 
ustvarjanje lažje, smo zasnovali tudi 
dve enodnevni delavnici. Na prvi, ki 
je 23. junija potekala v avli tolminske-
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Utrinki

TOLMINSKI VRTEC DOPOLNIL 
110 LET 
Tolmin – Pesem Vrtec ima rojstni 
dan, ki jo je uglasbil Pavle Kalan, je 
ob 110. obletnici delovanja Vrtca Il-
ke Devetak Bignami ob klavirski 
spremljavi Vere Klemente Kojić za-
donela po večnamenskem prostoru 
OŠ Tolmin. Jubilej smo združili z za-
ključkom leta in nanj poleg staršev, 
starih staršev, povabili tudi predstav-
nike občine, društev, organizacij in 
zavodov, s katerimi sodelujemo. 
Ravnateljica Alenka Velušček se je 
ob tem zahvalila vsem za pomoč in 
sodelovanje. Pomen skupnega so-
delovanja pa je poudaril tudi podžu-
pan Darjo Velušček, ki je v imenu 
Občine Tolmin vrtcu čestital za zavi-
dljivi jubilej. 

V nadaljevanju je sledil nastop vseh 
otrok, ki so vključeni v vrtec. Ti so 
se predstavili v pesmi, plesu in raja-
nju, dobili pa smo tudi recept, kaj 
narediti, če si slabe volje in ti je ve-
selje ušlo. Najstarejši otroci so se 

od nas poslovili kot »mini« maturanti. 
Kot so nam predstavili v pesmi, so 
postali že »maksi« in bodo drugo le-
to odšli v šolo. 

Vsi naši otroci stari pet in šest let so 
vključeni tudi v inovacijski projekt – 
Igralne urice angleščine. Tu prek 
igrivega načina učenja pridobivajo 
posluh za tuj jezik. Ob tej priložnosti 
so nam v angleščini zapeli pesmico. 
Predstavila sta se nam tudi oba pev-
ska zborčka Polhci in Murenčki, ki 
sta zapela skupno pesem Moj očka 
ima konjička dva. V zadnji točki pa 
je zablestel komaj 14 dni star zbor 
naših strokovnih delavk. Pod vod-
stvom Vere Klemente Kojić so zape-
le goriško narodno Kosec in Gre-
gorčičevo Veseli pastir. Obe je pri-
redil Makso Pirnik, zborovodkinja 
pa ju je izbrala zato, ker letos obele-
žujemo tudi 110-letnico njegovega 
rojstva. Sledilo je rajanje s pevko 
Damjano Golavšek.
Katja Podobnik, svetovalna delavka, 
Vrtec Tolmin

OB 110-LETNICI DELOVANJA TOLMINSKEGA VRTCA – Tolminski podžupan Darjo Velušček 
je v svojem nagovoru poudaril pomen skupnega sodelovanja in vrtcu čestital za zavidljiv jubilej. 
Foto: Jožica Kovačič

ROSANI V SPOMIN 
Rosana Ščančar je bila ena prvih 

zunanjih sodelavk Posoškega Razvoj-
nega centra (PRC), ki je skrbela za 
projekte in programe splošnega ra-
zvoja v Zgornjem Posočju po potre-
su. Kasneje, ko se je na tem javnem 
zavodu tudi redno zaposlila, je pre-
vzela vodilno vlogo pri razvoju pode-
želja. Bila je tudi vodja priprave Ra-
zvojnega programa Severne Primorske 
(Goriške statistične regije) za obdobje 
2002–2006 in za obdobje 2007–2013. 
Delala je v skupini za pripravo naci-
onalnega programa LEADER v okviru 
Programa razvoja podeželja 2007–
2013 in veliko pripomogla k pripravi 
Lokalne razvojne strategije za hribo-
vski del Severne Primorske ter kasne-
je k ustanovitvi Lokalne akcijske 
skupine »LAS za razvoj«, katero 
upravlja PRC. Kot sodelavka se je 

vedno zavzemala za povezovanje 
med lokalnimi, regionalnimi in naci-
onalnimi institucijami ter za vključe-
vanje nevladnih organizacij v pripra-
vo strateških dokumentov, pomemb-
nih za razvoj posameznih območij 
oziroma regije.

Spominjamo se je po marljivosti, 
pa tudi družabnosti, razigranosti in 
ljubezni do glasbe. Kadar je bila še 
posebno dobre volje, se je iz njene 
pisarne in tudi po hodniku slišalo 
petje, ki je pri sodelavcih izzvalo pri-
jetnejše delovno vzdušje. Zadnja leta 
so se naša pota nekoliko razšla. Če-
ravno zaposlena »pod drugo streho«, 
je Rosana z nami še naprej sodelova-
la. Njeno življenje pa so v zadnjih 
letih žal zaznamovali tragični dogod-
ki. Med drugim smo bili priče njeni 
bolezni, za katero smo najbrž že vsi 
skupaj verjeli, da jo je uspela prema-

gati. Izkazalo se je drugače. Ravno 
tisto dopoldne, ko smo zjutraj v tisk 
odposlali prejšnjo številko Sočasnika, 
je odjeknila novica, da je Rosana iz-
gubila boj z boleznijo. 

Zaposleni na PRC-ju cenimo njen 

prispevek in skušamo vizijo razvoja 
Posočja in podeželja, ki smo jo za-
snovali skupaj z Rosano, nadaljeva-
ti. 
Kolektiv Posoškega razvojnega cen-
tra
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Slovenski regionalni razvojni sklad razpisuje:

JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNI[TVU IN 
PROJEKTOM KMETIJSKE PREDELAVE, TRŽENJA IN 

DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI (UR. L. RS, [T. 42/2012)

Predmet razpisa – Dodeljevanje ugo-
dnih posojil Sklada vlagateljem z zače-
tnimi projekti podjetniškega značaja 
(namen B). Dolgoročna posojila nudijo 
ugodne obrestne mere, ki so pod tr-
žnimi obrestnimi merami in moratorij 
pri vračilu glavnice posojila. 

Razpisana sredstva – 8.000.000 € 

za podjetniške projekte (namen B). 

Upravičenci – Velika, srednje velika, 
mala in mikro podjetja, in sicer: gospo-
darske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki in obrtniki, registrirani z 
dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih 

družbah, zadruge ter zadružne zveze 
po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški – nakup objektov 
s pripadajočimi zemljišči, gradnja in 
rekonstrukcija objektov, komunalno ter 
infrastrukturno opremljanje zemljišč, 
nakup strojev in opreme (stroji in opre-
ma so lahko, za mikro, mala in srednje 
velika podjetja, tudi rabljeni, a ne več 
kot 5 let), nematerialne naložbe (pre-
nos tehnologije z nakupom patentira-
nih pravic, licenc, know-howa in nepa-
tentiranega tehničnega znanja, največ 

do 50 % stroškov celotne naložbe pri 
velikih podjetjih, do 100 % pri MSP) ter 
stroški pripravljalnih študij in svetovanj 
(le pri MSP in do 50 % dejanskih stro-
škov). Projekt ne sme biti začet pred 
vložitvijo vloge na javni razpis.

Obrestna mera – Euribor (trimesečni) 
+ 0,40 % letno do + 1,00 % letno in je 
odvisna od koeficienta razvitosti obči-
ne, v kateri je projekt. Projekti v Pomur-
ju prejmejo subvencijo obrestne mere 
do leta 2014. 

Doba vračanja posojila – do 12 let.

Foto: T. Š. F.
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P rireditve se odvi-
jajo v sklopu 
projekta Podpora 

prireditvam NVO na ob-
močju LAS za razvoj – 
Podpri, katerega nosilec 
je LAS za razvoj, v njem 
pa poleg Fundacije BiT 
Planota, Idrijsko-Cer-
kljanske razvojne agen-
cije in Posoškega razvojnega centra 
sodeluje še sedem občin in sedem 
nevladnih organizacij (omenjeni v 
drobnem tisku). Projekt Podpri, ki se 
je začel v januarju in se bo zaključil 
aprila prihodnje leto, je namenjen 
predvsem usposabljanju nevladnih 
organizacij (NVO). Pričakuje se, da 
bodo slednje s pridobljenim znanjem 
v organizacijo in izvedbo prireditev 

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

Podpri, okusi in za~uti kulturno dedi{~ino

Projekt sofinancira EU // Projekt PODPRI – NIP 2011. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren LAS za razvoj. 
Organ upravljanja Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Partnerji v projektu: C.M.A.K., Društvo Baška dediščina, Društvo za promocijo in za-
ščito idrijskih jedi, Kulturno društvo Stol Breginj, Mestna občina Nova Gorica, Občina Bovec, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Turistično društvo 

Čezsoča, Turistično društvo Kal nad Kanalom, Turistično društvo Ravne – Bate.

Med 2. junijem in 2. septembrom se na obmo~ju LAS za razvoj, ki zaobjema sedem ob~in Severne 
Primorske, odvija prav toliko prireditev nevladnih organizacij, ki bodo vklju~evale nove pristope za 
krepitev lokalne identitete in dedi{~ine ter s tem prispevale k bogatitvi turisti~ne ponudbe. 

vključile nove pristope 
za krepitev lokalne 
identitete in dediščine, 
kot na primer vključeva-
nje obiskovalcev v pro-
gram in povezovanje z 
drugimi NVO. V ta na-
men je bilo v prvi polo-
vici letošnjega leta v 
izobraževanja vpetih 

več kot 50 ljudi iz različnih društev 
in drugih NVO, ki so pridobili znanja 
s področja zakonskih vidikov organi-
ziranja prireditev, učinkovite promo-
cije prireditev in aktivnega vključeva-
nja obiskovalcev v prireditve. Po iz-
vedenih poletnih prireditvah bomo 
opravili še analizo in oceno uspešno-
sti izvedb vseh prireditev ter izbrali 
najbolj inovativne prireditve. Na ta 

način  želimo izboljšati kakovost iz-
vajanja prireditev NVO in obogatiti 
turistično ponudbo ob Smaragdni 
poti. 

Pestro poletje 2012 ob 
Smaragdni poti

Širše območje podeželja ob Sma-
ragdni poti bo tako letošnje poletje 
nudilo oddih, zabavo, starodavna 
znanja in aktivno vključevanje obi-
skovalcev v dogajanje, ob čemer bo-
do lahko okusili in začutili kulturno 
dediščino. Prva prireditev v okviru 
projekta tradicionalna etnološka pri-
reditev v organizaciji Društva Baška 
dediščina Odmevi dediščine je pote-
kala v začetku junija v Baški grapi. 
Druga polovica junija je bila v zna-
menju Festivala zelišč, kjer so na 

območju hribovskega dela Mestne 
občine Nova Gorica v Grgarskih Rav-
nah in na Lokvah potekali kar štirje 
dogodki za promocijo zelišč (zadnji 
se bo odvil 30. junija). V juliju in 
avgustu se nam obetajo še Kmečke 
igre 2012, Poletje v Cerknem in Legen-
da.fest ter Praznik idrijskih žlikrofov. 
Zaključna prireditev bo v začetku 
septembra v Kalu nad Kanalom, kjer 
bomo praznovali Angelsko nedeljo. 
Poletje 2012 bo ob Smaragdni poti 
torej v duhu prireditev, bogatih s kul-
turno dediščino in tradicionalnimi 
jedmi, v katere se bodo obiskovalci 
lahko aktivno vključevali v obliki de-
lavnic, tekmovanj, družabnih iger, 
pokušine jedi.
Polona Kante Pavlin, Ustanova Funda-
cija BiT Planota

Utrinki

ODMEVI DEDI[^NE 
Ba{ka grapa – Že sedmo leto za-
pored je Društvo Baška dediščina 
odprlo vrata najlepših biserov teh-
niške dediščine na območju svoje-
ga delovanja, med katerimi prezra-
čevalna naprava predora Bukovo 
letos praznuje 100-letnico začetka 
gradnje. 

Osrednji prireditveni prostor ob 
Ravtarskem potoku, ob katerem 
stojita Prangarjev mlin z žago vene-
cijanko in Jakova kovačija, je 2. ju-
nija zapolnila tržnica dediščine. 
Kako so ljudje nekdaj živeli, delali 
in razmišljali drugače, so pokazali 
člani Turističnega društva Pod Koj-
co, Silvo Čemažar, Pušlc doma-
čih čeč iz Krajevne skupnosti Gra-
hovo ob Bači, Radio klub Soča 
Tolmin, CB radio klub Porezen 
Krn, Društvo za prosto letenje Po-
sočje, Društvo za podvodne dejav-
nosti Tolmin, Jamarska sekcija pri 
Planinskem društvu Tolmin in 
učenci Osnovne šole Simona Kosa 

Podbrdo s projektom Nahrbtnik na 
rame, pa gremo! Za prikaz ročne 

košnje je poskrbelo Društvo koscev 
in kosic Slovenije. Gledališče Smej-

ček je z gledališko predstavo Dobri 
gusarček navdušilo otroke, Saša 
Černalogar pa jih je zaposlila v 
ustvarjalni delavnici. Skrinjo glasbe-
ne dediščine so odprli ženski pevski 
zbor Iris Bukovo, etno glasbena sku-
pina Vruja iz Istre in osnovnošolca 
Aleks Černe in Andraž Ambrožič s 
harmoniko. Družba se je še posebej 
razživela zvečer v Kampu Šorli na 
Koritnici. V vrhunskem pevskem 
koncertu so navdušili moška zased-
ba Vocal Bača Podbrdo in Prifarski 
muzikanti, mojstri podajanja glasbe-
nega izročila Kostelskega in drugih 
slovenskih pokrajin. 

Pri varovanju prireditve pa so se iz-
kazali člani Prostovoljnega gasilske-
ga društva (PGD) Podbrdo in PGD 
Grahovo ob Bači. Čisto za konec pa 
naj omenimo še to, da je društvo 
sredstva za izvedbo prireditve prido-
bilo skozi projekt Podpora priredi-
tvam NVO na območju LAS pri Fun-
daciji Bit planota. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

OSREDNJI PRIREDITVENI PROSTOR OB RAVTARSKEM POTOKU, ob katerem stojita Pran-
garjev mlin z žago venecijanko in Jakova kovačija. Tu je med drugim potekala glavna prireditev 
Odmevi dediščine, ki jo je Društvo Baška dediščina v začetku junija vpelo v mozaik aktivnosti 
letošnjega leta. Foto: Cveto Zgaga
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