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Hvala Bogu za moj na videz 
laskavi naziv!

D anes je eden od tistih dnevov, 
ko sem spet resnično vesela, 
da mi pod imenom in priim-

kom piše »glavna in odgovorna ure-
dnica«. Ta, sicer na videz precej la-
skavi naziv naravnost obožujem 
predvsem takrat, kadar mi omogoči, 
da tako sebe kot bralce tu in tam 
spodbudim h kakšnemu dobrodelno 
naravnanemu dejanju. Po tem, ko 
sem že imela napisan uvodnik za to 
številko, sem po e-pošti prejela pove-
zavo na spletno stran Tednika, ki je 
»kriv« za to, da berete nov uvodnik. 

V oddaji je v rubriki Pomagajmo 
stekla akcija za nakup dvigala dese-
tletni Kristini iz Baške grape. Zdra-
vemu in živahnemu dekletcu je po-
zimi pred tremi leti skozi zadnje 
stransko okno avtomobila v glavo 
priletela skala ter tako njej kot nje-
nim najbližjim hipoma spremenila 
življenje – žal na mnogo, mnogo 
slabše, kot so si ga kdaj koli predsta-
vljali. Kot izvemo iz oddaje, ki je 
bila na sporedu 9. septembra in si jo 
lahko ponovno ogledate na spletni 
strani http://ava.rtvslo.si/predvajaj/
pomagajmo/ava2.174237813, je Kristi-
na postala invalid in povsem odvisna 
od tuje pomoči. In ko že človek misli, 
da slabše ne more biti, izvemo, da je 
za rakom zbolel še njen oče. 

Po dolgoletnem in napornem zdra-
vljenju – deklica je bila tri tedne v 
komi s počeno lobanjo in lobanjskim 
dnom – je družina Meklav danes 
desetletno Kristino naposled le dobi-
la domov. Kljub temu, da so bili po 
poročanju Aleksandre Dežman, no-
vinarke Tednika, Kristine doma nav-
kljub vsemu veseli, pa se je že takoj 
po njeni vrnitvi izkazalo, da je sta-
novanje v prvem nadstropju kmečke 
hiše povsem neprimerno za bivanje 

vsak mesec težje odraščajoče mlado-
stnice, ki jo je treba dnevno prenaša-
ti po ozkih in strmih stopnicah. Uso-
da je namreč Kristino zaznamovala 
do te mere, da danes brez opore sa-
ma ne zmore držati pokonci niti gla-
ve – diagnoza: spastična tetrapareza 
oziroma »čisti tetraplegik,« kot v pri-
spevku pojasni njena mama Neven-
ka. Da bi stanovanje uredili v pritli-
čju, tudi ne gre, saj je tam sirarna, ki 
družini Meklav prinaša skromen do-
daten dohodek. Edina rešitev, ki jo 
družina vidi, je vgradnja zunanjega 
dvigala, za katerega pa Meklavovi 
nimajo dovolj denarja.

So stvari, ki se zdijo kot nekakšna 
»misija nemogoče«, vendar jih skupaj 
lahko premagamo. Se spomnite akci-
je Za Gajine korake? Takrat sem na-
pisala, da verjamem, da bo Gaji ne-
koč uspelo hoditi samostojno in v to 
verjamem še danes. Sploh po tem, 
ko ji je na začetku septembra že 
uspelo narediti prve korake. Do sa-
mostojne hoje ji manjka še precej, 
vendar vem, da ji bo uspelo tudi to. 
Dekletcu so konec avgusta v ameri-
škem St. Louisu operirali hrbtenjačo, 
tako da se sedaj že uči hoditi na ste-
zi za usmerjanje hoje, vadi pa tudi 
na triciklu. 

Da bi kdaj shodila tudi Kristina iz 
Baške grape, za zdaj kljub vsem na-
predkom medicine ni moč upati. 
Lahko pa Posočje tudi tej deklici pri-
skoči na pomoč vsaj tako, da poma-
ga pri zbiranju sredstev za nakup 
novega dvigala. Nisem jasnovidka, 
vendar tudi v tej zgodbi vidim svetlo 
lučko, ki bi vsaj malce olajšala vse 
prej kot zavidljivo življenje družine 
Meklav.
Tatjana Šalej Faletič, 
glavna in odgovorna urednica
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Izid naslednje številke Sočasnika bo predvidoma konec oktobra. 
Vsi, ki boste v njej želeli objaviti kak prispevek, nam ga posredujte 
do 4. oktobra oziroma v dogovoru z urednico. 

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

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

OGLAS V SOČASNIKU BO PONESEL VAŠE 
IME V VSA POSOŠKA GOSPODINJSTVA – 
IZKORISTITE TUDI MOŽNOST OBJAVE 
BARVNIH OGLASOV.4
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PRC-jeva oglasna deska:

So~a spodbuja za~etne 
investicije (8): Gosti{~e 
Jelkin Hram Klavdij 
Raku{~ek s.p.

So~a 2013 – izobra`evanje 
in usposabljanje: 
Zadnja nepovratna sredstva 
22 poso{kim podjetjem

Projekt iCON: Nov 
kolesarsko-turisti~ni 
produkt

Projekt Camis: V `elji po 
simbiozi med ljudmi in reko

Prvi osnutek nacionalnega 
Programa razvoja 
pode`elja za obdobje 
2014–2020: Podpora 
kmetijstvu in pode`elju v 
novem sedemletnem 
obdobju

Regijska {tipendijska 
shema: Povpra{evanje po 
{tipendistih nara{~a

PUMopis: Konec je padel v 
PUM-ov lonec

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

Ponudba lokalnih pridelkov 
in izdelkov v Zgornjem 
Poso~ju

300 let tolminskega punta 
(4): Versko `ivljenje in 
duhovna oblast na 
Tolminskem v ~asu punta

Pripovedka: Krivopeta in 
plaz

Javni razpisi/nate~aji

Koledar prireditev

Utrinki

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 3, 2013

PRENOS ZNANJA PRVE PO-
MO^I NA MLADE TABORNIKE
Kal - Koritnica – Ena od dejavnosti 
Rdečega križa (RK) je tudi izvajanje 
usposabljanja za prvo pomoč. Ob-
močna združenja organizirajo in iz-
vajajo tečaje prve pomoči za voznike 
motornih vozil, delavce v podjetjih 
ter ustanovah, pa tudi za laike in 
vse, ki ta znanja potrebujejo. Ob-
močna združenja spodbujajo tudi 
delovanje skupin za prvo pomoč na 
osnovnih šolah. 
In kaj je prva pomoč? Po definiciji 
gre za neposredno zdravstveno 
oskrbo, ki jo poškodovanec ali ne-
nadno oboleli dobi na kraju dogod-
ka oziroma čim prej po dogodku. Ta 
oskrba je opravljena s preprostimi 
pripomočki in improvizacijo. Pri prvi 
pomoči se ukrepa hitro in traja toliko 
časa, dokler ne pride strokovna po-
moč. Zavedati se moramo, da se 
lahko vsak od nas znajde v situaciji, 
ko bo ali potreboval ali moral nuditi 
prvo pomoč. Zato je tudi naša nalo-
ga, da si pridobimo osnovna znanja 
o tem, kako pomagati in kako pre-
prečiti nezgode, hkrati pa dvigovati 
zavest o pomenu humanitarnih vre-

dnot. Na RK Slovenije – Območ-
nem združenju Tolmin imamo skupi-
no za prvo pomoč, ki je opravila te-
čaj, na katerem so člani pridobili te-
meljna znanja o preverjanju vitalnih 
življenjskih funkcij, oživljanju, pre-
prečevanju krvavitev, prepoznavanju 
nenadnih bolezenskih stanj … 

Na povabilo tabornikov iz Ljubljane 
je naše moštvo prve pomoči z men-
torico Boženo Istenič sredi julija 
obiskalo njihov tabor v Kalu - Koritni-
ci. Mladim tabornikom so predstavili 

najpogostejše poškodbe, ki se lah-
ko zgodijo na taborjenjih in jim po-
kazali, kako se nudi ustrezna prva 
pomoč. Mladi so sicer že sami veli-
ko vedeli o prvi pomoči, kljub temu 
pa so še imeli veliko vprašanj in bili 
veseli, da so se tudi sami preizkusili 
v nudenju prve pomoči, prevezova-
nju ipd. Predstavljeni so jim bili tudi 
temeljni postopki oživljanja na lutki 
in uporaba učnega defibrilatorja. 

Marjanca Velišček, sekretarka RKS – 
Območno združenje Tolmin

SKUPINA ZA PRVO POMOČ PRI TOLMINSKEM RDEČEM KRIŽU JE TABORNIKOM PRED-
STAVILA NAJPOGOSTEJŠE POŠKODBE, ki se lahko zgodijo na taborjenjih in jim pokazala, 
kako se nudi ustrezna prva pomoč. Foto: Viljem Florjančič

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 4, 2013
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Posoški razvojni center (PRC) in Slovensko deželno gospodarsko združenje 
(SDGZ) v čezmejnem projektu Konkurenčnost malih in srednje velikih 
podjetij – Inovativnost in kooperativno podjetništvo (iCON) sodelujeta kot 
projektna partnerja. V sklopu tega med drugim razpisujeta tudi dva javna 
poziva:

I.
JAVNI POZIV MLADIM (dijakom in študentom) 

ZA OPRAVLJANJE DELOVNIH PRAKS

V sklopu projekta je med drugim predvidena organizacija in izvedba de-
lovnih praks za dijake ter študente. Mladi iz obeh strani meje se lahko v 
podjetjih preizkusijo v svetu dela in si obenem v sosednji državi naberejo 
podjetniških izkušenj.
Število mest za opravljanje prakse je omejeno, zato vse zainteresirane po-
zivamo, da čim prej izpolnite prijavnico (najdete jo na spletni strani PRC-
ja: www.prc.si) in jo po e-pošti posredujete na enega od spodaj navedenih 
naslovov.

II.
JAVNI POZIV PODJETJEM 

(mikro, majhna in srednje velika podjetja) 
ZA IZVEDBO ČEZMEJNIH DELOVNIH PRAKS

Projekt iCON predvideva tudi organizacijo in izvedbo delovnih praks za 
dijake ter študente. Mladi iz obeh strani meje se bodo lahko v podjetjih 
preizkusili v svetu dela in si v sosednji državi nabrali izkušnje. Zato vljudno 
vabimo podjetja, da se nam pridružijo pri izvedbi čezmejnih delovnih praks 
za mlade. 
Kdor bi torej želel mlade iz Italije ali Slovenije sprejeti na delovno prakso, se 
lahko za nadaljnje informacije obrne na spodaj navedeni kontaktni osebi.

Dodatne informacije: 
• Vesna Kozar, PRC – e-pošta: vesna.kozar@prc.si, telefon: 05/38-41-503, 

mobilni telefon: 031-381-692
• Andrej Šik, SDGZ – e-pošta: andrej.sik@servis.it

Več informacij o projektu na www.icon-project.eu

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

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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VSE NA ENEM MESTU ZA PODJETJA

Delovanje Vstopne točke VEM je sofinancirano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, status pa podeljen s strani Javne agencije RS za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

S pomočjo e-VEM sistema vam Posoški razvojni center (PRC) 
nudi enotne storitve »Vse na Enem Mestu« (VEM):
• registracijo enostavne eno-osebne in enostavne več-osebne 

d.o.o. ter registracijo samostojnega podjetnika; 
• izvedbo sprememb in ostalih postopkov prek portala e-VEM 

za podjetja (vpis davčnih podatkov, prijave v obvezna soci-
alna zavarovanja, prijava prostega delovnega mesta …);

• osnovne svetovalne storitve povezane z zagonom, poslova-
njem in razvojem podjetij;

• posredovanje informacij (možnost pridobivanja finančnih 
sredstev, možnost ustanavljanja podjetij, informacije o osta-

lih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informaci-
je o podjetništvu …);

• podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe 
različnih podpornih instrumentov, usmerjanja k državnim 
spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetni-
štva in podobno;

• izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic.

Dodatne informacije: PRC, Ulica Padlih borcev 1 b, Tolmin, 
telefon: 05/38-41-500, e-pošta: info@prc.si 

Nežika Kavčič, PRC

IZPOLNJENA ANKETA PRINAŠA VREČKO PRESENEČENJA 

Ker je bil zadnji odziv na našo nagradno igro očitno nekoliko bolj dopustniški, smo se v uredništvu 
odločili, da nagrado za sodelovanje podelimo vsem šestim sodelujočim, ki so nam odgovorile na 
anketo. 

Prejemnice:
• Irena Čušin Benko iz Robiča,
• Teresa Čopi iz Čezsoče,
• Vesna Kos iz Tolmina,
• Vilma Košuta iz Tolmina,
• Nevenka Kozorog iz Prapetnega in
• Karmen Likar s Kozmeric
bodo v vrečki iz blaga, poleg številnih manjših, a uporabnih stvari (blokci, zvezki, pisala, markerji, 
odsevni trakovi ...) dobile tudi USB ključ v velikosti 8 GB.

S tem rubriko Bogatim, ker se učim, ki smo jo pripravili z namenom, da bi tudi širša javnost dobi-
la kakšen koristen napotek, zaključujemo. Rubrika je nastala v sklopu tako imenovane operacije 
Splošno neformalno izobraževanje odraslih, ki sta jo delno financirala Evropski socialni sklad 
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pri nas pa jo je izvajal Posoški razvojni center. 
Upamo, da ste prav s pomočjo prispevkov, ki so jih pripravljali kolegi iz PRC-ja in njihovi zunanji 
sodelavci, odslej tudi vi bogatejši za nova spoznanja ter znanja.

T. Š. F.

BOGATIM,
KER SE
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V letu 2012 se je na javni razpis za za~etne investicije, ki je bil objavljen v okviru razvojnega pro-
grama So~a, prijavil tudi samostojni podjetnik Klavdij Raku{~ek iz Dre`nice. Pridobljena sredstva so 
omogo~ila izbolj{anje ponudbe manj{ega dru`inskega hotela.

Za dvig kakovosti ponudbe

L astnika smo povprašali, kako je 
s pomočjo nepovratnih sred-
stev uspel doseči zastavljene 

cilje. Ob tem nas je še zanimalo, kaj 
načrtuje v prihodnje in kako ocenju-
je razvojni program Soča, ki se letos 
izteka.

POSODOBITEV OBRATA IN DODA-
TNO ZAPOSLOVANJE
Ime podjetja: Gostišče Jelkin Hram 
Klavdij Rakušček s.p.
Dejavnost: restavracije in gostilne
Naziv projekta: Posodobitev obrata 
in dodatno zaposlovanje
Odgovorna oseba: Klavdij Raku-
šček
Lokacija investicije: Drežnica

Kratka predstavitev investicije: Cilj 
investicije je bil dokončati projekt 
posodobitve objekta z 32 ležišči in 
apartmajem ter nadgraditi dodatno 
ponudbo s trim sobo, sobo z multi-
medijo in wellness kotičkom, kjer bo 
gost v udobju in zadovoljstvu z ve-
seljem ostal kak dan več. Naš cilj pa 
je bil tudi nadaljevati s ponudbo do-
mače hrane in specializirano ponud-
bo za jadralne padalce.

Zakaj ste se odločili za prijavo na 
javni razpis Soča 2012? Predvsem 
smo v razpisu videli neko dodano 
vrednost. Gostišče posluje že več kot 
30 let. Zahteve gostov se spreminjajo, 
zato si v ponudbo vedno prizadeva-
mo vključiti nekaj novega. Z uspešno 
prijavo na razpis smo tako zadane 
cilje dosegli v krajšem času in z 
manjšim lastnim vložkom.

Cilji v prihodnje: Gostu želimo po-
nuditi več dodatne ponudbe in dvi-
gniti kakovost storitev. Naša prizade-
vanja gredo v smeri, da bi turisti 
ostajali čim več časa pri nas in s tem 
tudi v Posočju. Da bi ostali tudi ta-
krat, ko vremenske situacije ne do- NOVA PRIDOBITEV JE TUDI SOBA, OPREMLJENA Z MULTIMEDIJO.

JELKIN HRAM SE PONAŠA Z VEČ KOT 30-LETNO TRADICIJO. Sredstva, ki so jih pridobili na razpisu za začetne investicije, so njihovo ponudbo 
kakovostno nadgradila.

puščajo aktivnosti v naravi oziroma 
na prostem. Usmerjamo se predvsem 
na tuje goste in ostajamo zvesti ja-
dralnim padalcem.

Vaše mnenje o ukrepu oziroma ra-
zvojnem programu Soča: Program 
Soča je prav gotovo dobra spodbuda 
za nove investicije in marsikateremu 
podjetniku olajša odločitev za zače-
tek samostojne poti. Prijava projekta 
na razpis ni zelo zapletena in jo pod-
jetnik lahko v večji meri izdela 
sam.
Pripravila: Mateja Kutin
Foto: arhiv Jelkinega Hrama
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( 7 )So~a 2013 – izobra`evanje in usposabljanje

Po enoletnem premoru je bil spomladi ponovno objavljen razpis za spodbujanje izobra`evanja in 
usposabljanja zaposlenih v podjetjih na obmo~ju ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin. V zadnjem letu iz-
vajanja razvojnega programa So~a je za ta razpis na voljo 100.000 evrov nepovratnih sredstev.

Zadnja nepovratna sredstva 22 
poso{kim podjetjem

J avni razpis za spodbujanje izo-
braževanja in usposabljanja za-
poslenih v podjetjih na območju 

občin Bovec, Kobarid in Tolmin v le-
tu 2013 je Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo 1. marca 
objavilo v Uradnem listu RS. Pravo-
časno, to je do 17. maja, je prispelo 
29 vlog. Strokovna komisija je vse 
formalno ustrezne vloge ocenila v 
skladu z merili, ki so bila objavljena 
v razpisu in razpisni dokumentaciji. 

Ministrstvo bo sofinanciralo 
22 projektov

Na osnovi kakovosti posameznih 
vlog in razpoložljivih sredstev bo 
omenjeno ministrstvo sofinanciralo 
22 projektov izobraževanj in usposa-
bljanj zaposlenih v skupni višini 
100.000 evrov. Kot je komisija nave-
dla v obrazložitvi, se »12 vlagateljem, 
pri katerih je višina celotnih prizna-
nih upravičenih stroškov nižja od 
10.000,00 evra, odobri sofinanciranje 
v višini 100 odstotkov priznanih upra-
vičenih stroškov. Dvema vlagateljema, 
pri katerih je višina celotnih prizna-
nih upravičenih stroškov višja od 
10.000,00 evra, se odobri sofinanci-
ranje v višini 10.000,00 evra. Osmim 
vlagateljem, ki jih, kljub upoštevanju 
vseh kriterijev, ni bilo moč razvrstiti, 
pa se odobri sofinanciranje v enaki 
višini. Ker je višina sofinanciranja 
omejena tudi s 100 odstotki upraviče-
nih stroškov, bo en projekt sofinanci-
ran v višini 1.551,92 evra, ostalih 
sedem pa v višini 3.655,99 evra.«

Izobraževanja in usposabljanja bo-
do morala biti izvedena do 28. okto-
bra letošnjega leta, ko bodo podjetja 
oddala poročilo o projektih in zah-
tevke za povračilo sredstev.
Mateja Kutin

Št. Vlagatelj Naziv projekta Odobreno 
sofinanciranje (EUR)

1. Prijon sport center, Igor Mlekuž s.p. Usposabljanje za tuj jezik in vozniško kategorijo EkB 3.236,75

2. “M” bar Peter Kavčič s.p. Šola dvostavnega knjigovodstva – poglobljeno 552,00

3. FONEX LAHARNAR, Trgovina, storitve 
in proizvodnja d.o.o., PE Elektrocenter 
Laharnar

Usposabljanje zaposlenih 9.230,00

4. MEM Kravanja Gorazd s.p. Usposabljanje za pridobitev računovodskih znanj 394,16

5. SI.MUZIK, glasbena trgovina, Aljoša 
Križnič s.p.

Izobraževanje in usposabljanje v letu 2013 6.969,47

6. PARTAS d.o.o., Računovodske storitve, 
trgovina in proizvodnja

Izobraževanje 1.399,00

7. KONEC, izvedbeni inženiring, d.o.o. Dvig kakovosti storitev in lojalnosti zaposlenih 4.810,20

8. Alpija, Izdelava mesnih izdelkov, d.o.o. Znanje in spretnosti za večjo konkurenčnost 6.439,84

9. Mlekarna Planika, Predelava mleka 
d.o.o. Kobarid

Spodbujanje usposabljanja zaposlenih na 
območju občine Kobarid 2013

10.000,00

10. Kobariški muzej d.o.o. Timsko delo – komunikacija, motivacija, 
vplivanje

1.796,00

11. Komunala Tolmin, javno podjetje, 
d.o.o.

Usposabljanje zaposlenih na Komunali Tolmin v 
letu 2013

8.333,08

12. RUT, Družba za proizvodnjo elektro in 
kovinskih izdelkov d.o.o.

Obvladovanje poslovnih funkcij z uporabo 
programa PANTHEON in usposabljanje 
zaposlenih za delo po metodi WORK FACTOR z 
GstarCAD in CADprofi ter za avtokontrolo – AQ

10.000,00

13. SEPLAST, Proizvodnja, servis in 
trgovina, d.o.o.

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 1.839,00

14. SMARTEH, Raziskave in razvoj 
procesne opreme d.o.o.

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v 
podjetju Smarteh d.o.o. – 2013

7.856,60

15. Stavanja, Popravilo vozil in trgovina d.o.o. Usposabljanje zaposlenih v letu 2013 3.655,99

16. GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d. Izobraževanje in usposabljanje v letu 2013 3.655,99

17. Invalidsko podjetje Posočje d.o.o. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v letu 
2013

3.655,99

18. Skrin proizvodno trgovsko podjetje 
d.o.o.

Usposabljanje zaposlenih v podjetju Skrin v letu 
2013

1.551,92

19. Letrika Bovec, proizvodnja električnih 
komponent za motorna vozila, izdel-
kov iz plastike in orodjarstvo, d.o.o.

Pridobitev dodatnih znanj s ciljem izboljšanja 
vseh procesov poslovanja

3.655,99

20. TKK, Proizvodnja kemičnih izdelkov 
Srpenica ob Soči d.d.

Usposabljanje zaposlenih v TKK Srpenica d.d. 
v letu 2013

3.655,99

21. Soško gozdno gospodarstvo Tolmin 
d.d.

Povečanje konkurenčne sposobnosti družbe 
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d.

3.655,99

22. TERA, Zastopanje, trgovina, 
svetovanje in proizvodnja d.o.o.

Doseganje visoke strokovnosti zaposlenih 3.655,99

Skupaj 99.999,95

Preglednica: Prejemniki nepovratnih sredstev za izobraževanja in usposabljanja (Soča 2013)
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( 8 )Projekt iCON pomaga razvijati gorsko kolesarski turizem

V sklopu konference je Posoški 
razvojni center pripravil tudi 
delavnico na temo Trans Slo-

venia – vzpostavitev turističnega pro-
dukta, ki je namenjen predvsem 
nemško govorečim gorskim kolesar-
jem. Ta je potekala pod mentorstvom 
osrednjega gosta konference Ulricha 
Stanciuja - Ulija, ki prihaja iz Nem-
čije in velja za mednarodno prizna-
nega strokovnjaka s področja načrto-
vanja ter trženja kolesarskega turiz-
ma. Z delavnico smo pri turističnih 
ponudnikih želeli preveriti, kako gle-
dajo na tak produkt in kolikšno je 
zanimanje za njegovo vzpostavitev 
ter razvoj. Izkazalo se je, da so bili 
prisotni ponudniki, ki svoje storitve 
ponujajo neposredno ob načrtovani 

Nov kolesarsko-turisti~ni produkt
Rezultat aprilske konference Bike Alpe Adria, ki jo je v okviru projekta iCON pripravil Poso{ki ra-
zvojni center (o njej smo poro~ali v leto{nji drugi {tevilki So~asnika), je nov kolesarsko-turisti~ni 
produkt Trans Slovenia – trasa S–J. Gre za izvedbo prve trase, medtem ko je v pripravi tudi `e izved-
ba trase V–Z, ki bo tujim kolesarjem predstavila lepote vseh ostalih delov na{e dr`ave. 

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

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Ve~ informacij o kolesarskih de-
javnostih najdete tudi na spletni 
strani zdru`enja Bike Alpe Adria 
(www.bike-alpeadria.com), ki tre-
nutno povezuje 16 kolesarjem 
prijaznih turisti~nih ponudnikov 
iz obeh strani meje. Gre za eno 
izmed desetih povezav med po-
dobnimi podjetji iz Slovenije in 
Italije, ki so nastale v okviru ~ez-
mejnega projekta Konkuren~nost 
malih in srednje velikih podjetij – 
Inovativnost in kooperativno 
podjetni{tvo (iCON). Prav tovrstno 
podjetni{ko zdru`evanje/grozde-
nje naj bi pripomoglo k dvigu 
konkuren~nosti in prepoznavnosti 
vklju~enih podjetij ter obmo~ja, 
kjer delujejo. Sicer pa si bo 
zdru`enje Bike Alpe Adria v pri-
hodnje prizadevalo, da postane 
pomemben subjekt pri razvoju 
kolesarskega turizma na obeh 
straneh meje med Italijo in Slove-
nijo. 

MED TRASIRANJEM – Na terenu so člani delovne skupine pridobili vse potrebne GPS- koordinate, popisali poti, najlepše dele pa ujeli tudi v 
objektiv. Rezultat tega je vzpostavitev hrbtenice Trans Slovenia (trase S–J), ki poteka od avstrijskega Arnoldsteinapa do Pirana. Omenjena trasa je 
tako postala del mreže mednarodnih kolesarskih poti, ki si jih lahko ogledate na spletni strani http://tourenplaner.bike-gps.com. Foto: Jan 
Klavora

trasi S–J, nad Ulijevo zamislijo nav-
dušeni. Prav njihova želja in spodbu-
de za vzpostavitev novega turistične-
ga produkta so botrovale, da sem se 
kmalu po konferenci sestal še z dru-
gimi predstavniki ožje delovne sku-
pine: Markom Lenarčičem, direktor-
jem GIZ-a pohodništvo in kolesarje-
nje, Matejem Obujem, predsednikom 
Slovenske kolesarske mreže, in Jože-
tom Rovanom, načelnikom Turno 
kolesarske sekcije pri Planinski zvezi. 
Pod okriljem GIZ-a pohodništvo in 
kolesarjenje smo nato organizirali 
vse potrebno za pripravo in izvedbo 
tega projekta. Celotno traso Trans 
Slovenia S–J smo tako izvedli v dveh 
delih, v prvi polovici junija in nato 
še v začetku julija.

Vzpostavljena »hrbtenica« 
kolesarske trase Trans 
Slovenia S–J

Rezultat našega dela je vzpostavi-
tev hrbtenice omenjene trase, ki po-
teka na relaciji avstrijskega Arnold-
steina–Tromeje–Kranjske Gore–Krni-
ce–Vršiča–Bovca–Stola–Kobarida–vasi 
Krn–planine Pretovč–Tolmina–Ma-
tajurja–Čedada–Goriških brd–Nove 
Gorica–Cerij–Trstelja–Komna–Plisko-
vice–Lipice–Kokoši–Socerba–Tinja-
na–Pirana. Na terenu smo pridobili 
tudi vse potrebne GPS-koordinate, 
popisali poti, najlepše dele pa tudi 
ujeli v objektiv. Na spletni strani 
http://tourenplaner.bike-gps.com si 
lahko omenjeno traso tudi podrobne-
je ogledate. V letu 2014 bo pot obja-

vljena tudi v Ulijevi novi knjigi Trans 
Alps in pomladanski številki nemške 
revije Bike. 
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Konkuren~na prednost 
Slovenije je njena 
raznolikost

Kot že rečeno, želimo s to traso v 
Slovenijo pritegniti predvsem nemško 
govoreče gorske kolesarje, pa tudi 
druge ljubitelje kolesarjenja in jih 
seznaniti še z drugimi tovrstnimi pot-
mi pri nas. 

Kot je po zaključku trasiranja po-
vedal Uli Stanciu, je za njim najlepši 
gorsko kolesarski teden. Po njegovem 
mnenju je glavna konkurenčna pred-
nost Slovenije predvsem v njeni ra-
znolikosti in prav ta ga je tudi najbolj 
očarala. V enem tednu lahko namreč 
spoznaš lepote vzhodnih Alp, Gori-
ških brd, Krasa in Primorja. Gre za 
redkost, ki je ne najdeš nikjer drugje 
na svetu, je še prepričan Stanciu.

Po trasi S–J kmalu {e trasa V–Z
S–J trasa pa je šele začetek, saj se 

PO PREMAGOVANJU ŠTEVILNIH »SPEDALIRANIH« KILOMETRIH je del moštva, ki je trasiralo 
progo, nazdravilo v čisto pravem športnem duhu – z domačimi sokovi, ki so jih pridelali na Turi-
stični kmetiji Krajnc. Za mizo sedijo (iz leve proti desni): predsednik Slovenske kolesarske 
mreže Matej Obu, kolesarski vodnik Andrej Bandelj, vodja združenja Bike Alpe Adria Jan Kla-
vora, načelnik Turno kolesarskega odseka pri Planinskem društvu Tolmin Peter Dakskobler, 
načelnik Turno kolesarske sekcije pri Planinski zvezi Jože Rovan, ki se skriva za novinarjem re-
vije Bicikel Urošem Švigeljem in mednarodno priznan strokovnjak s področja načrtovanja ter 
trženja kolesarskega turizma Ulrich Stanciu. Foto: arhiv Jana Klavore

ožja delovna skupina že pripravlja na 
izvedbo trase Trans Slovenia V–Z, ki 
bo tujim kolesarjem predstavila tudi 
lepote vseh ostalih delov Slovenije. 
Organizatorji tega projekta in ponu-
dniki se nadejamo, da bomo s tem 
projektom v Slovenijo pritegnili do-
bršni del gorskih kolesarjev, ki na 
letni ravni prekolesarijo enega izmed 
krakov Trans Alp. Ti so za nas zani-
mivi z več vidikov. Ne le, da sodijo 
med tiste goste, ki podaljšujejo glav-
no turistično sezono na zgodnjo po-
mlad in pozno jesen, ampak, kot 
kažejo izsledki lanskoletne raziskave, 
objavljene v nemški reviji Bike, so ti 
gorski kolesarji znani tudi po tem, da 
v enem tednu v povprečju porabijo 
okoli 750 evrov. Gre torej za turiste, 
ki si jih Dolina Soče in tudi preosta-
la Slovenija še kako želi. 
Jan Klavora, vodja združenja Bike Alpe 
Adria

Utrinki

NA LETOŠNJEM DNEVU ALPSKE KONVENCIJE sta se predstavila tudi Občina Tolmin in Poso-
ški razvojni center.

IZJEMNA DREVESA SEVERNE 
PRIMORSKE
Severna Primorska – V juliju smo 
vodilni partnerji Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Tolmin v sodelovanju 
z Lokalno turistično organizacijo So-
točje in Zavodom za varstvo narave 
ter Območna enota (OE) Nova Gori-
ca, zaključili s projektom Izjemna 
drevesa Severne Primorske. S pro-
jektom smo dopolnili evidenco izje-
mnih dreves na Severnem Primor-
skem, pri čemer smo od zainteresi-
rane javnosti prejeli več kot 30 novih 
pobud oziroma informacij o takšnih 
drevesih. Pri tem smo seveda vsa 
drevesa tudi ustrezno ovrednotili. 
Poleg tega smo na terenu z informa-
cijskimi tablami opremili 15 novih 
dreves in uredili ter označili dosto-
pe. 

Izdali smo tudi vodnik, v katerem je 
predstavljenih 25 najzanimivejših 
dreves, ki so smiselno zaokrožena v 
učno pot. Od tega je največ dreves 
na Tolminskem. V vodniku so pred-
stavljene zanimivosti in izjemnosti 
posameznega drevesa: izjemnost 
dimenzij, oblike ter lege, pričevalne 
ali mitske posebnosti, prisotnost 
ugodnih energijskih sevanj in dose-
danja stopnja varovanja oziroma za-
ščite. 

Večino del smo opravili v spomla-
danskem času, vendar pa smo mo-
rali zaradi neugodnih vremenskih 
razmer na terenu zaključek projekta 
prestaviti za dva meseca. V času tra-
janja projekta smo izvedli tudi pet 
promocijskih dejavnosti za različne 
ciljne skupine (predvsem za šolsko 

mladino), v katere je bilo vključenih 
okoli 250 udeležencev. 
Edo Kozorog, vodja projekta, Zavod za 
gozdove Slovenije, OE Tolmin

PO ALPSKIH DOLINAH S 
KOLESOM IN PE[
Mojstrana – Zadnjo soboto v juniju 
je v Mojstrani potekal 4. Dan Alpske 
konvencije pod sloganom Po Alpskih 
dolinah s kolesom in peš – iz Mojstra-
ne v Radovno in Krmo! Pripravili so 
ga Planinsko društvo Dovje-Mojstra-
na, Triglavski narodni park, Planin-
ska zveza Slovenije, Cipra Slovenije, 
Slovenski planinski muzej in Hiša pr 

Katr ob sodelovanju z Ministrstvom 
za infrastrukturo in prostor ter Stal-
nim sekretariatom Alpske konvencije. 
Slovesnost se je začela že dan prej 
s filmskim večerom, na katerem so 
si obiskovalci lahko ogledali kratek 
dokumentarni film Za skalnega pu-
ščavarja in močerada ter najboljši 
film mednarodnega festivala gorniške-
ga filma 2013 Vas, daleč od vsega.

Osrednji dogodek Dneva Alpske 
konvencije je bil v soboto, ko so or-
ganizatorji pripravili rekreativno kole-
sarjenje iz Mojstrane v Radovno in 
Krmo, pohod do Pocarjeve domači-
je, pred Slovenskim planinskim mu-
zejem pa bogat spremljevalni pro-
gram. Slednjega smo pomagali soo-
blikovati tudi Občina Tolmin in Poso-
ški razvojni center. Predstavili smo 
dva projekta, povezana z letošnjim 

sloganom Dneva Alpske konvencije 
in tudi siceršnjimi prizadevanji Alp-
ske konvencije: EnergyViLLab, ki se 
ukvarja s trajnostno mobilnostjo v 
Tolminu ter okolici (več o njem smo 
pisali v prejšnji številki Sočasnika) in 
Alpstar, katerega glavni cilj je spod-
buditi izvajanje ukrepov za zmanjša-
nje podnebnih sprememb. Dan Alp-
ske konvencije so popestrile tudi 
udeleženke programa Usposablja-
nje za življenjsko uspešnost – Izzivi 
podeželja in študijskega krožka Med 
zgodovino in sodobnostjo. Skozi 
številna srečanja so obujala znanja 
in veščine, ki so jih nekoč potrebo-
vali za izdelovanje oblačil ter so žen-
ske spremljale od otroštva do smrti. 
V Mojstrani so predstavile kulturo 
oblačenja v času tolminskega punta.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

S PROJEKTOM IZJEMNA DREVESA SE-
VERNE PRIMORSKE so tolminski gozdarji v 
sodelovanju s partnerji dopolnili evidenco iz-
jemnih dreves na tem območju, drevesa 
ustrezno ovrednotili, z informacijskimi tabla-
mi opremili 15 novih dreves in uredili ter 
označili dostope. Ob tem je izšel tudi nov vo-
dnik. Foto: E. K.

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 4, 2013
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( 10 )So~a povezuje in zdru`uje

O ktobra 2013 bo v Novi Gorici 
potekal tretji Dan reke Soče. 
Organizacijo letošnjega do-

godka bo tokrat skladno z dogovo-
rom vseh občin, ki ležijo ob tej sma-
ragdni reki, od Občine Tolmin pre-
vzela Mestna občina Nova Gorica. 
Naj spomnimo, da je prav tolminska 
občina pred dvema letoma dogodek 
organizirala prvič, organizacijo pa je 
prevzela tudi lani.

Dan reke Soče je priložnost, da se 
ustvari sožitje vseh, ki živijo in delu-
jejo med njenim izvirom ter izlivom. 
V sklopu dogodka se predstavlja 
umetniško ustvarjanje, ki je poveza-
no z reko in življenjem ob njej, po-
glablja znanstvena ter raziskovalna 
preučevanja Soče, osvešča javnost o 
pomenu varstva reke in izboljšanja 
sonaravnega stanja v prihodnosti itd. 
Prav tako je praznovanje dneva reke 
Soče priložnost, da se predstavijo 
dejavnosti kot tudi poslovne možno-
sti, ki se tako ali drugače navezujejo 
na njeno rabo.

Razli~ne potrebe po 
skupnem upravljanju 
povezane v eno zgodbo

V okviru različnih mednarodnih 
projektov je Posoški razvojni center 
(PRC) prek različnih razpisov prido-
bil evropska sredstva za izvajanje 
projektov:
• Camis, 
• Trap in 
• SEE River. 

Gre za tri priložnosti, ki se poglo-
bljeno ukvarjajo s težavami na in ob 
reki Soči. Čeprav vsak sklop zase 

V `elji po simbiozi med ljudmi in reko
Reka So~a je simbol in element, ki povezuje ljudi na slovenski ter tudi italijanski strani pore~ja. Ob 
tej reki so `e od nekdaj `iveli na{i predniki, ki so se ob njej igrali, o njej pisali, jo ob~udovali, se je 
bali, se zanjo bojevali … in jo seveda tako ali druga~e koristili. Navezanost nanjo je prisotna `e od 
nekdaj, tako kot je navkljub razli~nim zanimanjem in vidikom {e vedno `iva tudi skupna zamisel o 
njeni ohranitvi.

obravnava različne vidike in teme, jih 
skuša PRC z združevanjem lokalnih, 
regionalnih ter tudi čezmejnih potreb 
po skupnem upravljanju na reki pove-
zati v eno zgodbo. Osnova za vse to 
pa naj bi bila vizija reke Soče, ki bi 

DAN REKE SOČE 2013 je s svojim poslanstvom kot naročen za prvi korak do praktične rešitve, o kateri smo v zadnjih dveh letih predvsem govorili. 
Foto: Jana Podgornik

Pri projektu Camis, ki zdru`uje razli~ne institucije ob reki So~i na tej in 
drugi strani meje, je Poso{ki razvojni center v vlogi vodilnega partnerja. V 
okviru tega projekta bomo zato sodelovali tudi pri organizaciji dneva reke 
So~e.

PROJEKT CAMIS – USKLAJENE AKTIVNOSTI ZA UPRAVLJANJE REKE SO~E
Trajanje: 1. 8. 2012–31. 1. 2015
Vrednost projekta: 1.431.258,99 evrov
Financiranje: 85 % sofinanciranje EU (ESSR – Program ~ezmejnega sode-
lovanja Slovenija–Italija 2007–2013), 10 % nacionalnih in 5 % lastnih 
sredstev. 
Projektni partnerji: Ob~ina Bovec, Ob~ina Idrija, Ob~ina Kobarid, Ob~ina 
Tolmin, In{titut za vode Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica (na slovenski strani) in Avtonomna de`ela Furlanija–Julijska 
Krajina, Ob~ina Turjak, Organ upravljanja pore~ij So~e, Tilmenta, Livenze, 
Piave, Brente-Bacchiglione in Pokrajina Gorica (na italijanski strani).
Spletna stran: www.camisproject.eu

Ve~ o ostalih projektih na So~i si lahko preberete na:
www.see-river.net (projekt SEE River) in www.trapproject.eu (projekt Trap).

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

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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»RIVER TRUST« JE PRIMER DOBRE PRAKSE, ki je v Veliki Britaniji že vrsto let dobro uveljavljena. Tak model bi lahko z enim skupnim imenoval-
cem – Reko Sočo in njeno vizijo – povezal ljudi različnih znanj, zamisli ter zanimanj. Idejo o tem modelu na Posoškem razvojnem centru že 
predstavljajo posameznim deležnikom, ki tako ali drugače delujejo na ali ob reki. Foto: Primož Skrt

zajela vse vidike trajnostnega razvoja 
in varovanja. S tem bi različni deležni-
ki sprejeli nekakšen splošni dogovor, 
ki bi na eni strani kazal na pomen in 
edinstvenost reke Soče, na drugi stra-
ni pa se zavedal potencialov reke ter 
različnih možnostih, ki jih ta ponuja. 

»River trust« kot oblika 
sodelovanja dele`nikov

Glavni cilj vseh vpletenih v ome-
njene projekte je, da na slovenskem 
ozemlju dosežejo edinstveno, pove-
zovalno strukturo. Nekaj takšnega 
predstavlja model »River Trust«, ki 
izhaja iz Velike Britanije in je tam že 
vrsto let dobro uveljavljen. Z njim se 
zainteresiranim posameznikom omo-
goči povezovanje in združevanje ter 
enakopravne možnosti, da na glas 
izrazijo svoje poglede. Tak model 
služi za povezovanje ljudi različnih 
znanj, idej in tudi zanimanj z enim 
skupnim imenovalcem – Reko Sočo 
in njeno vizijo. Gre za sodelovanje in 
iskanje skupnih rešitev ter reševanje 
morebitnih nasprotij – preden pride 
do resnejših konfliktov. Ta struktura 
bi lahko bila v svoji formalni obliki 
tudi »močan« sogovornik državi in bi 

predlagala nove projekte, pridobila 
nepovratna sredstva ter tako na razne 
načine spodbujala trajnostni razvoj v 
Posočju. Gre za inovativen pristop v 
slovenskem prostoru, saj se, ne samo 
pri upravljanju porečij, ampak tudi 
na splošno, zadeve vse prevečkrat 
rešujejo zgolj parcialno. Dobre pra-
kse iz tujine, znanja in finančna sred-
stva pa so dobra izhodišča, da ta 

povezovalna zamisel zaživi tudi v 
praksi.

Dan reke So~e 2013
Dan reke Soče 2013, ki ga bomo 

oktobra praznovali v Novi Gorici, je 
tako s svojim poslanstvom kot naro-
čen za prvi korak do praktične reši-
tve, o kateri smo v zadnjih dveh letih 
predvsem govorili. Odmevnost do-

Utrinki

KUHNAPATO USPE[NA ZA 
KOBARI[KE KUHARJE
Kobarid – Tudi to šolsko leto so 
učenci OŠ Simona Gregorčiča Ko-
barid tekmovali na vseslovenskem 
kuharskem tekmovanju Kuhnapato 
– obujanje kulinarične dediščine do-
mačih krajev. Medtem ko je lansko-
letna kobariška zasedba le za točko 
zgrešila zmagovalno mesto na dr-
žavnem tekmovanju, je letošnjim So-
škim kuharjem (skupino so zastopali 
Luka Hrast, Tami Kenda, Nika Ko-
ren, Sara Leban in Ana Marcola) 
uspelo prepričati žirijo in se v konku-
renci 15 skupin prebiti med tri zma-
govalna moštva. Poleg njih so si 
zmago delili še mladi kuharji iz OŠ 
Šturje in OŠ Narodnega heroja Raj-
ka Hrastnika.

Sicer pa se je vse skupaj začelo s 
šolskim regijskim kuharskim tekmo-
vanjem, kjer sta se poleg Soških ku-
harjev pomerili še dve skupini iz ko-
bariške šole, in sicer: Ježki (Katari-
na Cencič, Nika Sabotič, Meta 
Stergar, Tinkara Uršič Fratina) in 
Poštokljarce (Sara Leban, Lara 
Matea Ivančič, Tajda Sovdat in 
Tinkara Uršič Fratina). Ker se je 
letošnja tema tekmovanja vezala na 
avtohtone ribje in močnate jedi iz 
domačih krajev ter na pripravo kana-
pejev, so Soški kuharji za glavno jed 

slednji pa so si nato, kot že rečeno, 
še pred začetkom šolskih počitnic v 
Zemonu pri Vipavi v dveh urah »sku-
hali« zmagovalno mesto v finalu. Za-
ključno tekmovanje, kjer so vse sku-
pine pripravile enake jedi kot na re-
gijskem tekmovanju, je spremljala in 
ocenjevala posebna žirija v sestavi 
poznavalcev ribjih ter lokalnih jedi: 
prof. dr. Janez Bogataj, Janez 
Bratovž, Tatjana Butul, Karina 
Cunder, Tomaž Kavčič in Stane 
Omerzu. Učenci so se veselili zma-

ge in praktičnih nagrad, sploh pa iz-
leta v Slovensko Istro, kjer so si 
ogledali školjčišče v Sečoveljskem 
zalivu ter sredozemski zeliščni vrt na 
turistični kmetiji Butul.
V okviru tekmovanja je potekalo tudi 
tekmovanje za najboljšo zgodbico o 
Fiču. Tu se je izkazala učenka Tami 
Kenda iz skupine Soških kuharjev, ki 
je napisala zgodbico Pošteni tat in 
se z njo uvrstila na drugo mesto.
Besedilo in foto: Marica Benko, mento-
rica, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

pripravili ribji file z žepki iz krompirje-
vega testa v korenčkovi omaki, za 
kanapeje »vesele ribice«, za močna-
to jed pa buljo. Ježki so skuhali ribji 
brodet, za močnato jed krompirjevko 
in ježke (nabodala s suhim sadjem, 
sirom, ajdovo ter koruzno polento), 
Poštokljarce pa so pripravile ocvrto 
ribo, poštokljo in skutne kanapeje.

V polfinalno tekmovanje, ki je aprila 
potekalo v Kopru, sta se v konku-
renci 13 šolskih kuharskih skupin 
uvrstili skupini Ježki in Soški kuharji, 

SOŠKI KUHARJI – Medtem ko je lanskoletna kobariška zasedba le za točko zgrešila zmagovalno mesto na državnem tekmovanju, je letošnjim 
Soškim kuharjem uspelo prepričati žirijo in se v konkurenci 15 skupin prebiti med tri zmagovalna moštva.

godka v lokalnem in čezmejnem 
okolju je hkrati dobro zagotovilo, da 
se čim širša javnost dejavno vključi 
v proces – seveda z namenom, da bi 
s skupnimi močmi dosegli boljše so-
delovanje ter hitrejše reševanje mo-
rebitnih konfliktov na in ob reki, ter 
da bi tudi našim zanamcem pustili 
občudovanja vredno Sočo.
Primož Skrt, PRC

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 4, 2013
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Podpora kmetijstvu in pode`elju v 
novem sedemletnem obdobju

V za~etku avgusta je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo prvi osnutek programa razvoja 
pode`elja Republike Slovenije za naslednje sedemletno obdobje, v katerem je opredeljenih 13 ukre-
pov za podporo kmetijstvu in razvoju pode`elja (princip {tirih osi aktualnega obdobja se ukinja). 

N a ravni celotne EU bodo sofi-
nancirani projekti prispevali k 
tako imenovanim horizontal-

nim vsebinam: inovacije, skrb za 
okolje in podnebne spremembe. Na-
ša država pa si je v svojem Programu 
razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020 (PRP) kot 
ključne zastavila naslednje štiri 
usmeritve:
• prenos znanja in inovacije, 
• povečanje produktivnosti in trajne 

rabe naravnih virov, 
• povezovanje – razvoj kratkih oskrb-

nih verig in gozdno-lesnih verig ter 
dvig kakovosti in 

• ustvarjanje novih delovnih mest. 
Iz osnutka lahko razberemo, da bo 

morala biti podpora v prihodnjih le-
tih bolj ciljno usmerjena v perspek-
tivna področja in da bo (bolj kot 
dozdaj) treba dokazati tudi konkre-
tne rezultate (na primer: novo delov-
no mesto).

Na{i kraji bodo v prihodnje 
verjetno prejeli manj 
sredstev LEADER 

V prihodnjem obdobju bo pristopu 
LEADER sicer namenjenih bistveno 
več razvojnih sredstev – pet odstot-
kov celotnega proračuna PRP, kar je 
v primerjavi s sedanjim obdobjem za 
dva odstotka več. Prvi osnutek PRP-ja 
tudi kaže, da bo stopnja subvencio-
niranja projektov z nepovratnimi 
sredstvi ostala 85 odstotna in bo ena-
ka za celotno območje Slovenije. 
Prihodnje obdobje bo tako širšim 
družbenim projektom in pobudam 
lokalnih skupnosti še bolj naklonjeno.

Kar je za območje naše Lokalne 
akcijske skupine LAS za razvoj, ki 
obsega območje Zgornjega Posočja, 
Idrijsko-Cerkljanskega, Občine Kanal 
ob Soči in hribovskega dela Mestne 
občine Nova Gorica, najbolj pomem-

bno je sama razdelitev sredstev LE-
ADER med bolj razvito zahodno in 
manj razvito vzhodno slovensko ko-
hezijsko regijo. Razdelitev v času 
nastajanja tega prispevka še ni zna-
na, prav tako, kot še niso znani niti 
kriteriji za dodeljevanje sredstev ob-
močjem znotraj regije. Pomemben 
del območja našega LAS-a je namreč 
zaradi razvojne ogroženosti do sedaj 
prejemal posebna popotresna razvoj-
na sredstva, z letom 2014 pa celotno 
območje našega LAS-a postane del 
razvitejše kohezijske regije. V zvezi 
s tem in drugimi odprtimi vprašanji 
smo slovenski LAS-i, združeni pod 
okrilje Društva za razvoj slovenske-
ga podeželja, v začetku avgusta na 
omenjeno ministrstvo posredovali 

številne pobude in predlagali dopol-
nitve. 

Kaj smo `e ustvarili s 
sredstvi LEADER?

Prebivalci osmih občin našega 
LAS-a so za razvoj podeželja v teh 
sedmih letih prejeli skoraj dva mili-
jona sredstev LEADER, skupščina 
LAS za razvoj pa je podporo odobri-
la 54 raznolikim projektom. S pomo-
čjo teh sredstev je v vsaki občini 
zaživela vsaj ena tržnica ali trgovini-
ca s pisano ponudbo lokalnih ponu-
dnikov. Veliko sredstev je bilo name-
njenih usposabljanju in podpori pri 
registraciji dejavnosti. Podporo so 
prejele različne etnološke prireditve, 
več kot osem novih tematskih poti, 

poletno dogajanje v Beli, letošnji 
Puntarski dnevi, obnova in oprema 
večnamenskih objektov … Ob tem so 
nastale knjižice, brošure in filmi z 
našo kulturno dediščino, opisi temat-
ski poti, navodili za dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji, značilnostmi naših 
krajev … Ker je mnogo tega dragoce-
nega gradiva dostopnega le pri posa-
meznih društvih, smo se odločili, da 
ustvarimo elektronsko knjižnico, kjer 
bodo lahko tako domači, kot tudi 
drugi obiskovalci prek spletne strani 
www.prc.si/e-knjiznica do gradiva 
dostopali brezplačno. Seveda pa mo-
ra biti knjižnica živa stvar, zato vas 
vabimo, da jo dopolnjujete (kontakt: 
info@prc.si) in obiskujete.

Lokalna razvojna strategija 
za prihodnje obdobje

Ob koncu tega sedemletnega ob-
dobja je najprej treba pogledati, ka-
kšne spremembe smo dosegli s temi 
projekti in kako uspešno je vlogo 
upravljavca sredstev izpeljala LAS za 
razvoj. Vsem, ki ste sodelovali v so-
financiranih projektih, smo poslali 
anketni vprašalnik. Vaši odgovori in 
analiza doseganja kazalnikov bodo 
podlaga za programsko obdobje 
2014–2020. Obdobje pred nami bo 
težko, zato bomo morali prihodnjo 
Lokalno razvojno strategijo za hribo-
vski del Severne Primorske (LRS) za-
staviti še bolj preudarno, predvsem 
pa se bomo morali odločiti za eno ali 
dve glavni smeri razvoja podeželja. 
LRS mora biti razvojno usmerjena in 
hkrati zagotavljati, da bo čas v naših 
krajih še vedno tekel zmerno.

Bodite aktivni pri snovanju priho-
dnosti svojih krajev – sreča je na 
strani pogumnih!
Mag. Vesna Erhart, vodja LAS za razvoj, 
Posoški razvojni center

LAS ZA RAZVOJ JE V POLETNIH MESECIH ODPRL VRATA E-KNJIŽNICE. V njej so na enem 
mestu dostopne knjižice, brošure in filmi nastali v okviru projektov sofinanciranih s sredstvi LE-
ADER. E-knjižnico najdete na spletnem naslovu www.prc.si/e-knjiznica.



SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 4, 2013

( 13 )Regijska {tipendijska shema Gori{ke statisti~ne regije

Povpra{evanje po {tipendistih nara{~a
Konec julija se je iztekel zadnji rok Javnega poziva delodajalcem za vstop v Regijsko {tipendijsko 
shemo Gori{ke statisti~ne regije. Izkazalo se je, da je za prihodnje {olsko/{tudijsko leto na voljo 
175 {tipendij, ki so hkrati osnova za objavo Javnega razpisa {tipendij Regijske {tipendijske sheme 
za dijake in {tudente za {olsko leto 2013/2014 – ta je med drugim od 10. septembra dalje obja-
vljen na spletni strani Poso{kega razvojnega centra. ^eprav splo{na gospodarska situacija ni ravno 
ro`nata, pa izkazano zanimanje po potencialnih {tipendistih vliva optimizem.

N a Javni poziv delodajalcem za 
vstop v Regijsko štipendijsko 
shemo (RŠS) se je do konca 

julija v Goriški statistični regiji odzva-
lo 20 organizacij, ki so skupno raz-
pisale 175 štipendij. V primerjavi z 
lanskim šolskim/študijskim letom je 
tokrat razpisanih kar 28 štipendij več. 
Organizacije nudijo štipendije 57 sre-
dnješolcem, 56 dodiplomskim in 62 
podiplomskim študentom. Podobno 
kot v preteklih letih prevladuje zani-
manje po štipendistih s področja teh-
ničnih smeri (strojništvo, elektroteh-
nika, računalništvo in informatika), 
povečalo pa se je zanimanje po ka-
drih kemijske stroke, gastronomih in 
turističnih tehnikih. 

V Poso~ju letos razpisanih 
29 {tipendij

Vse tri posoške občine so se v RŠS 
vključile s šolskim/študijskim letom 
2010/2011 – pred tem so posoške or-
ganizacije vzpodbude za štipendira-
nje prejemale iz razvojnega programa 
Soča. Na Posoškem razvojnem cen-
tru (PRC), ki je v vlogi nosilca RŠS 
že sedem let, opažamo pozitivno gi-
banje, saj se povečuje tako število 
vključenih delodajalcev iz Posočja, 
kot tudi naraščanje števila razpisanih 
štipendij. 

V primerjavi z lanskim šolskim/
študijskim letom so posoške organi-
zacije letos razpisale tri štipendije 
več. Skupno je torej v Posočju razpi-
sanih 29 štipendij, od teh 20 v obči-
ni Bovec in devet v občini Tolmin, 
medtem ko se delodajalci iz občine 
Kobarid na letošnji javni poziv niso 
odzvali.

Javni razpis {tipendij za 
dijake in {tudente 

Na podlagi prejetih prijav s strani 
delodajalcev je PRC 10. septembra 

Preglednica 1: Seznam prijavljenih štipendij – po občinah Goriške sta-
tistične regije.

OBČINA ŠT. DELODAJALCEV ŠT. ŠTIPENDIJ

Idrija* 6 91

Šempeter-Vrtojba 1 32

Bovec 2 20

MONG 5 19

Tolmin 3 9

Ajdovščina 2 3

Vipava* 1 1

SKUPAJ 20 175

Vir: PRC, 2013 • Opomba: * Občini ne sofinancirata štipendij v okviru RŠS. 

objavil Javni razpis štipendij Regijske 
štipendijske sheme Goriške regije za 
šolsko/študijsko leto 2013/2014. Rok 
za prijavo je 10. oktober 2013. V raz-
pis so zajete vse štipendije, ki so jih 
delodajalci prijavili in si jih lahko 
ogledate v spodnji preglednici. Pre-
glednica in prijavni obrazec za razpis 
sta dostopna na spletni strani štipen-
ditorja: www.prc.si, na spletnih stra-
neh ostalih razvojnih agencij v regiji: 
www.icra.si, www.ra-rod.si, www.rra-
sp.si in na spletni strani www.iskani-

Preglednica 2: Seznam prijavljenih štipendij

Zap. 
št.

Naziv delodajalca (soštipenditorja) Izobraževalni program
Raven 

izobrazbe
Število 

štipendij
Število štipendij 

podjetja SKUPAJ

1.
DIA d.o.o. 
Vojkova cesta 5, 5250 Solkan

tehniška gimnazija 5 1 1

2.
NEBESA d.o.o.
Vojkova 10
5280 Idrija

gastronomski tehnik 5 1
3gostinsko turistični tehnik 5 1

gastronom hotelir - natakar 4 1

3.
HIT d.d.
Delpinova 7 a
5000 Nova Gorica

gastronom hotelir 4 3

12
gastronom hotelir - slaščičar 4 2
gastronomsko turistični tehnik 5 3
računalništvo in informatika 7 2
računalništvo in informatika 6/2 2

4. LETRIKA BOVEC d.o.o.

oblikovalec kovin 4 2

15

strojni tehnik 5 2
strojni tehnik PTI 5 2
elektrotehnik 5 2
elektrotehnika 6/1 ali 6/2 2
strojništvo 6/1 ali 6/2 2
mehatronika 6/1 ali 6/2 2
strojništvo 7 1

5.
LETRIKA d.d.
Polje 15
5290 Šempeter pri Gorici

strojni tehnik 5 2

32

tehnik mehatronike 5 1
tehniška gimnazija 5 2
strojništvo (VS) 6/2 3
inženirstvo materialov 6/2 1
računalništvo in informatika 6/2 1
elektrotehnika 6/2 2
strojništvo (UN) 6/2 5
strojništvo 7 8
elektrotehnika 7 4
računalništvo in informatika 7 3
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OPOZORILO 
[TIPENDISTOM R[S
Skladno z Zakonom o 
{tipendiranju (Z[tip) in 
pogodbami o {tipendiranju 
ni dovoljeno prejemati dveh 
{tipendij hkrati! 
Pojasnilo: {tipendist, ki ima 
sklenjeno pogodbo o 
{tipendiranju v okviru R[S za 
posredno kadrovsko {tipendijo 
v ~asu trajanja pogodbe, ne 
sme prejemati nobene druge 
{tipendije ali {olnine (na 
primer: dr`avne ali Zoisove 
{tipendije). To velja tudi v ~asu, 
ko mu izpla~evanje posredne 
kadrovske {tipendije miruje 
zaradi ponavljanja letnika. 
Kr{enje je sankcionirano z 
vra~ilom obeh {tipendij za 
celotno obdobje prejemanja.

6.
ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

zdravstvena nega 6/2 1 1

7.
ZIDES d.o.o.
Goriška cesta 3, 5271 Vipava 

elektro šola - elektrikar 4 1 1

8.
ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin
Poljubinj 89 e
5220 Tolmin

strojništvo 6/2 ali 7 2
5metalurgija 6/2 ali 7 1

elektrotehnika 6/2 ali 7 2

9.
GOSTOL-GOPAN d.o.o.
Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica

strojništvo/konstrukterstvo 7 2 2

10.
ARCTUR d.o.o.
Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica

računalništvo/smer multimedija 7 1
3

računalništvo 7 2

11.
HIDRIA d.d.
Spodnja Kanomlja 23
5281 Spodnja Idrija

strojni tehnik 5 3

32

strojništvo
6/1 ali 6/2 

ali 7
8

kemija 6/2 ali 7 1
elektrotehnika 6/2 ali 7 3
fizika 7 1
strojništvo 7 9
elektrotehnika 7 5
elektrotehnika - doktor znanosti 8/2 1
strojništvo - doktor znanosti 8/2 1

12.
FON d.o.o.
Sela pri Volčah 24, 5220 Tolmin

lesarska šola - mizar 5 1
2

ekonomist 6/2 1

13. 
TKK SRPENICA
Srpenica 1
5224 Srpenica

gradbeništvo 7 2
5kemijsko inženirstvo 7 2

kemijsko inženirstvo 6/2 1

14. 
GOSTOL TST d.d.
Čiginj 63, 5220 Tolmin

mehatronik operater 4 1
2

strojništvo 7 1

15. 
KOLEKTOR KFH d.o.o.
Vojkova ulica 10, 5280 Idrija

strojni tehnik 5 2
4

tehnik mehatronike 5 2

16. 
KOLEKTOR ORODJARNA d.o.o.
Vojkova ulica 10
5280 Idrija

tehnik mehatronike 5 1

5
strojništvo (UN) 6/2 1
elektrotehnika 6/2 1
strojništvo 7 1
elektrotehnika 7 1

17. 
KOLEKTOR SIKOM d.o.o.
Vojkova ulica 10
5280 Idrija

strojni tehnik 5 6

21
tehnik mehatronike 5 6
elektrotehnik 5 6
strojništvo (UN) 6/2 1
strojništvo 7 2

18. 
KOLEKTOR GROUP d.o.o.
Vojkova ulica 10
5280 Idrija

kemijski tehnik 5 1

26

gimnazijski maturant 5 1
računalništvo in informatika (UN) 6/2 1
elektrotehnika (UN) 6/2 3
strojništvo (UN) 6/2 7
inženirstvo materialov 6/2 1
ekonomija 7 1
pravo 7 1
elektrotehnika 7 3
strojništvo 7 7

19. 
LEGNUM trgovina d.o.o.
Batuje 68, 5262 Črniče 

pravo 6/2 1 1

20. 
GRAPRI GRADBENA OPERATIVA d.o.o.
Gojače 74 b, 5262 Črniče

gimnazijski maturant 5 1
2

ekonomija 7 1
SKUPAJ: 175 175

srednješolcev 57

175dodiplomcev 56

podiplomcev 62

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

Vir: PRC, 2013

poklici.net.
Za podrobnejše informacije o raz-

pisanih štipendijah kot tudi za druga 
dodatna vprašanja se lahko obrnete 
na:
• mag. Damijano Kravanja, 
 telefon: 05/38-41-511, 
 e-pošta: damijana.kravanja@prc.si; 
• Marjetko Čopi Cvek, 
 telefon: 05/38-41-516, 
 e-pošta: marjetka.copi@prc.si; 
• Marušo Mavri, 
 telefon: 05/38-41-513, 
 e-pošta: marusa.mavri@prc.si.

mag. Damijana Kravanja in 
Maruša Mavri, Posoški razvojni center
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Konec je padel v PUM-ov lonec
Konec avgusta se je izteklo triletno obdobje izvajanja programa Projektnega u~enja za mlaj{e odra-
sle (PUM), kamor so se lahko vklju~ili mladi med 14. in 26. letom starosti, ki so imeli pomanjkljivo 
izobrazbo ter niso bili zaposleni. Upamo si trditi, da smo bili glede na splo{ne razmere v dr`avi z 
delom uspe{ni. Nih~e od nas ni bil »gotof«, »oblast mentorjev« ni padla, prav tako {e vedno stojijo 
na{e »zavidljivega stanja« vredne barake (beri: uradni prostori tolminskega PUM-a na Brajdi), pred-
vsem pa smo skozi to obdobje mlade spodbujali pri razli~nih dejavnostih. Novo {olsko leto pa k 
nam prina{a novo dvoletno PUMovsko obdobje.

G lavni namen programa je bil, 
da se mladi ponovno vključi-
jo v šolski sistem (pomoč pri 

opravljanju popravnih in zaključnih 
izpitov, mature, izpitov pri šolanju ob 
delu) oziroma se jim pomaga pri is-
kanju zaposlitve. Poleg učenja in 
pisanja prošenj smo z raznimi dejav-
nostmi razvijali spretnosti ter znanja, 
ki so potrebna v vsakdanjem življe-
nju (kuhanje, vrtnarjenje, razna vzdr-
ževalna dela, šivanje …) in se spro-
ščali z umetniškim ustvarjanjem 
(fotografiranje, slikanje, izdelovanje 
nakita …). 

V treh letih se je na PUM Tolmin 
obrnilo 106 mladih. Nekateri so po-
trebovali samo nasvet ali pogovor, 
drugi so prišli, ker niso mogli najti 
zaposlitve, večina pa se je na nas 
obrnila zaradi pomoči pri opravljanju 
izpitov. 

PUM-ova statistika
Ker program PUM še zdaleč ni su-

hoparen, so takšni tudi naši statistič-
ni podatki, ki jih navajamo v nada-
ljevanju.
•  Stopnja zaposljivosti ni visoka, 

vendar še vedno – JE ☺. Šest ude-
ležencev je uspešno prestalo trav-
me zaposlitvenega razgovora in 
dobilo zaposlitev.

• Najmanj 20 mam v Posočju nam 
je hvaležnih, ker si njihovi »mulci« 
znajo pripraviti nekaj za pod zob 
in pri tem ne pustijo »kažina« v 
kuhinji.

• Od teh 20 jih je petina presrečnih, 
da so njihovi otroci dobili še druge 
vire izrabljanja prostega časa in 
zato posledično preživijo vsaj pol 
ure manj na Facebooku.

• Približno 30 odstotkov očetov v 
Zgornjemu Posočju kaže znake 
sreče in zadovoljstva, ker njihovi 
sinovi po uporabi orodje pospravi-

V OKVIRU PROJEKTA SAM SVOJ MOJSTER smo na PUM-u med drugim sami izdelali klopi, 
obnovili kuhinjo, izdelali premično tablo za učenje, si izdelali uro itd. 

UDELEŽENCI PROJEKTA FOTOGRAFIJA so spoznali osnove digitalne fotografije, osvojili 
osnove računalniškega programa za urejanje fotografij, spodbujali ustvarjalnost in se 
spoprijeli z organizacijo razstav. Foto: avtor nedefiniran (eden od tistih, ki je na sliki)

gredo »naši mulci« zadnji teden v 
avgustu na dopust, saj jim ni treba 
prestajati muk drugega roka po-
pravnih izpitov.
Ob tem naj opomnimo, da je od-

stopanje od navedenih podatkov mo-
goče v primeru povečanega obsega 
družabnih dejavnosti med konci te-
dna in položaja ter velikosti lune.

Najuspe{nej{i projekti
Da pa o naših uspehih ne bodo 

govorili zgolj statistični podatki, am-
pak tudi izdelki projektov, končna 
spričevala vseh mladih, potrebnih 
učne pomoči, in peščica tistih, ki je 
tudi z našo pomočjo (da ne bomo 
skromni) prišla do zaposlitve, smo za 
vas pripravili tudi nekaj fotografskega 
dokaznega materiala, s pomočjo ka-
terega vam želimo predstaviti naju-
spešnejše večletne projekte. 

PROJEKT SAM SVOJ MOJSTER – V 
treh letih smo pod vodstvom lokal-
nega mizarja izdelali kar nekaj upo-
rabnih in koristnih predmetov. Popol-
noma smo obnovili pumovsko kuhi-
njo, izdelali klopi za posedanje na 
zraku med odmori, uredili atrij z mi-
zo in klopmi, izdelali premično tablo 
za učenje, ptičje hiške ter stenske 
ure. Namen projekta je bil navajanje 
na produkcijsko delo, pridobivanje 
delovnih izkušenj izbranih obrtnih 
opravil, delovnih navad, spoznavanje 
različnih poklicev in njihove ustvar-
jalne plati, uvajanje v vrtnarske de-
javnosti ter skrb za urejeno okolje.

PROJEKT FOTOGRAFIJA – Pripravi-
li smo dve fotografski razstavi, eno v 
Tolminskem muzeju in dve v prosto-
rih Posoškega razvojnega centra. V 
projektu smo združili več veščin in 
znanj, ki so aktualne v današnjem 
času. Udeleženci so spoznali osnove 

jo nazaj na svoje mesto (sreča je 
podvojena, ker orodje po uporabi 
ni uničeno ter stroji še vedno de-
lajo).

• Vsi omenjeni starši in še kakšen 
več so zadovoljni, ker nad izobra-
ževanjem njihovih otrok bdi še 

nekdo drug.
• 90 odstotkov vsem zgoraj omenje-

nim (udeležencem, njihovim star-
šem in nonam ter mentorjem in 
najbrž še komu) je odleglo, ker 
smo bili uspešni pri opravljanju 
izpitov, naredili šolo ter ker lahko 
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Operacijo delno fi nancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja loveških virov za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete: Razvoj loveških virov in vseživljenjskega u enja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelje i na znanju.

digitalne fotografije, osvojili osnove 
računalniškega programa za urejanje 
fotografij, spodbujali ustvarjalnost in 
se spoprijeli z organizacijo razstav. 

PROJEKT PUMOVA KUHINJA – Pro-
jekt PUM-ova kuhinja je bil dobro 
sprejet skozi celotno programsko ob-
dobje. Med izvajanjem so udeleženci 
spoznavali različne vrste živil in nji-
hovo pripravo, tuje kulture ter njiho-
vo kulinariko, delo s kuhinjskimi apa-
rati in opravila, ki sodijo v kuhinjo. 
Seveda nikoli nismo pozabili na zdrav-
je in (skoraj) vedno pripravljali hrano, 
ki je bila prijazna našemu srcu, oži-
lju, koži ter telesu nasploh. V okviru 
PUM-ove kuhinje smo pripravili po-
gostitev za udeležence Karavane štu-
dijskih krožkov v Bovcu. S pripravlje-
nim pecivom smo se predstavili na 
Kmečkem prazniku v Tolminu in po-
skrbeli, da 30 udeležencev mednaro-
dnega projekta Grundtvig Učna par-
tnerstva domov ni odšlo lačnih ust. 

INTERESNE DEJAVNOSTI – Med le-
tom smo skrbeli tudi za kulturno 
hrano – obiskovali smo razne razsta-
ve (Genij – Da Vinci, Razkrita telesa, 
likovne, fotografske in druge temat-
ske razstave v lokalnem okolju …) in 
gledališke igre (Krojači sveta, Duoh-
tar pod mus!, Sljehrnik …). Bili smo 
tudi športno dejavni – gibanje v okvi-
ru spoznavanja lokalnih turističnih 

PROJEKT PUMOVA KUHINJA – Med izvajanjem so udeleženci spoznavali različne vrste živil, 
njihovo pripravo, tuje kulture in njihovo kulinariko, delo s kuhinjskimi aparati ter opravila, ki sodi-
jo v kuhinjo. 

SKOZI VSA TRI OMENJENA ŠOLSKA LETA smo bili tudi športno dejavni, tu in tam pa smo 
poskrbeli še za kulturno hrano.

IZ NABRANIH ZELIŠČ smo pripravili najrazličnejše jedi in osvežilne napitke ter z njimi pogostili naše goste, ki so nas obiskali v okviru mednaro-
dnega projekta Grundtvig Učna partnerstva. 

Kako in kdaj naprej s programom PUM v Tolminu? Spremljajte novi~ke na 
spletni strani www.prc.si ali pa na spletni strani PUM-a Tolmin. 

in zgodovinskih znamenitosti, pla-
ninske ture (Krn, Kota 1313, Kolovrat 
…), kolesarski izleti (Bohinj, Kosma-
čeva učna pot …).

PROJEKT PUMOVA LEKARNA – V 
letošnjem letu smo z udeleženci pre-
skočili meje našega PUM-a in se vklju-
čili v mednarodni projekt Grundtvig 
Učna partnerstva, v katerem sodelu-
je tudi naša krovna institucija Poso-
ški razvojni center. Drugim sodelu-
jočim državam v projektu smo se v 
maju predstavili na njihovem obisku 

pri nas. Osrednja tema se je navezo-
vala na zelišča in druge rastline ter 
na pripravo jedi in pijač, ki jih lahko 
pripravimo iz njih. Izbrana zelišča smo, 
opisana v slovenskem in angleškem 
jeziku, preverili z različnimi recepti 
ter njihovo uporabnost zbrali v prav 
tako dvojezični knjižici receptov. 

Kako naprej?
Avgusta se je Posoški razvojni cen-

ter, v okviru katerega se program v 
Posočju tudi izvaja, vpisal v Register 
zunanjih izvajalcev aktivnosti progra-

mov aktivne politike zaposlovanja. To 
nam omogoča izvajanje programa v 
naslednjih dveh letih. Res pa je, da 
do zaključka redakcije še nismo pre-
jeli natančnih navodil, kako in kdaj 
naprej s programom.

Ne glede na to, smo vsem zainte-
resiranim na voljo osebno, v naših 
prostorih na PRC-ju (spodnja stavba), 
Ulica padlih borcev 1c v Tolminu. 
Lahko pa nas pokličete tudi na tele-
fon: 05/38-41-513. Še vedno pa se 
lahko pri nas oglasite tudi vsi tisti, ki 
potrebujete učno pomoč.

Nika Kikelj in Jana Skočir, mentorici 
PUM Tolmin

Foto: arhiv PUM Tolmin
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Nagrajenci Ob~ine Bovec za 
leto 2013

Člani Občinskega sveta Občine Bo-
vec so sprejeli sklep o podelitvi ob-
činskih priznanj za leto 2013. Glede 
na podane predloge so se odločili in 
na praznik občine v Strgulčevi Bovec 
podelili eno denarno nagrado, tri ob-
činska priznanja, eno plaketo in na-
ziv častni občan, ki velja za najvišje 
priznanje Občine Bovec.

DENARNO NAGRADO OBČINE BO-
VEC Petru Della Bianci – Peter je 
predvsem kantavtor, ki s svojo izvir-
no pesmijo že vrsto let ustvarja in 
nastopa na domačih odrih oziroma 
na prireditvah doma kot tudi širše na 
Primorskem ter v zamejstvu. Najve-
čje bogastvo njegovega glasbenega 
izraza so njegova v veliki meri izpo-
vedna besedila. V zadnjem obdobju 
združuje svojo ustvarjalnost z različ-
nimi kulturnimi ustvarjalci in s tem 
bogati bovški kulturni prostor. Peter 
je tudi športnik in mlad poslovnež z 
uspešnim eko kampom v dolini Tren-
te. Peter Della Bianca tako v eni ose-
bi združuje glasbo, turizem oziroma 
podjetništvo, skrb za ohranjanje na-
rave in šport na Bovškem, za kar je 
tudi prejel letošnjo nagrado.

PRIZNANJA OBČINE BOVEC:
• društvu Od ovce do izdelka – V 

društvu svoje ustvarjalne moči 
združujejo ljubiteljice in ljubitelji 
neprecenljive zakladnice domače 
obrti na Bovškem. Če smo se pred 
leti srečevali z vprašanjem, kaj obi-
skovalcem ponuditi pristno doma-
čega in avtohtonega, se nam danes 
prav zaradi prizadevnih deklet ter 
žena (pa tudi kakšen moški se naj-
de vmes), ni treba sramovati izvir-
nih avtohtonih izdelkov ne samo 
iz volne, temveč tudi iz drugih do-
mačih materialov. Včasih ljubitelj-
ska dejavnost je danes prerasla v 
skoraj dovršeno profesionalno po-
nudbo, v kateri pa vsemu navkljub 
še vedno prevladuje ljubezen do 
vsega, kar nas je in nas bo tudi v 
prihodnje bogatilo. Zato gre dru-
štvu Od ovce do izdelka zahvala in 
priznanje.

• Milošu Domevščku – Le kdo ne 
pozna vojaka bosanskega polka v 
predstavi skupine 13-13, ki že dol-
ga leta Sloveniji, pa tudi širše, 
predstavlja delček bovške preteklo-
sti? Miloš je soustanovitelj društva 
in še vedno njegova gonilna sila. 
Kot vojak je postal že prava ikona 
v oglaševanju naše male dežele. Je 
pa to le delček njegove ustvarjal-
nosti. Poznamo ga namreč kot 
uspešnega zbiratelja ostalin iz prve 
svetovne vojne z eno prvih tovr-
stnih zbirk na Bovškem, pa tudi 
kot člana starosvetskih smučarjev 
in bovškega pusta. Njegovo tenko-
čutno osebnost na novo odkrivamo 
v njegovem likovnem izražanju, s 
katerim nam je pokazal, da v njem 
prebiva umetniška duša. Za svojo 
pestro paleto dejavnosti, s katerimi 
bogati dogajanje na Bovškem, je 
tako iz rok bovškega župana prejel 
občinsko priznanje.

• Tini Fratina – V predlogu za pri-
znanje so predlagatelji zapisali, da 
je Tina polna življenja in energije, 
ki jo v neizmernih količinah deli z 
drugimi, še posebej s svojimi kra-
jani na Žagi. Tina je osebnost, ki 

je nagnjena k dejanjem in ne k 
pretiranemu brezplodnemu mo-
drovanju. Opazno je njeno priza-
devanje za lepši videz Žage, uspe-
šno je njeno delo z mladimi šport-
niki in ženskami, pripravljena je 
tudi poprijeti za delo povsod, kjer 
jo potrebujejo. Predvsem pa je nje-
no neprecenljivo bogastvo njena 
pozitivna naravnanost, izjemna 
energija in volja, ki jo prenaša na 
vse okoli sebe ter jo je vedno pri-
pravljena deliti s komer koli. Da-
nes bi potrebovali več takih ljudi, 
kot je Tina in za to je zasluženo 
prejela občinsko priznanje.

PLAKETO OBČINE BOVEC Davorju 
Gašperčiču – Davor je poveljnik Pro-
stovoljnega gasilskega društva (PGD) 
Bovec, v katerem je dejaven član že 
od svojega otroštva. Skozi leta dela v 
prostovoljnem gasilstvu je šel skozi 
vse stopnje izobraževanj in napredo-
vanj, s katerimi je dosegel zavidljivo 
raven znanja ter usposobljenosti. Je 
eden izmed ustanoviteljev skupine za 
prvo pomoč s temeljnimi postopki 
oživljanja v PGD Bovec, kar je doda-
tna vrednost pri varovanju zdravja in 

življenj občanov Bovške kot tudi obi-
skovalcev. S svojo umirjeno držo slo-
vi kot dober organizator in je uspo-
sobljen ter zanesljiv vodja za posege 
v najtežjih situacijah. Sodeloval je v 
vseh največjih intervencijah na Bov-
škem, poleg tega pa se je dejavno 
vključil v lokalno samoupravo, uspe-
šno deluje kot občinski svetnik, nekaj 
časa pa je bil tudi v koži podžupana 
Občine Bovec. Zaradi svojega odnosa 
do prostovoljnega dela in vlaganja 
naporov v boljši jutri za vse občane, 
kakor tudi za opravljene naloge s 
področja zaščite in reševanja, je Da-
vor Gašperčič prejel plaketo Občine 
Bovec.

Najvišje priznanje Občine Bovec NA-
ZIV ČASTNEGA OBČANA Janezu 
Gaberščku, ki je na Bovškem sino-
nim za zobozdravstvo. S svojo izje-
mno predanostjo se je zapisal v srca 
Bovčanov. V Bovec je prišel leta 1965, 
ko na Bovškem zobozdravstva še ni 
bilo in je tako zaoral ledino na po-
dročju zobozdravstvenega varstva. 
Bil je pionir in nestor svojega poklica 
pri nas. Desetletja je bil sam za vse 
na tem področju. Delal je tiho in da-

OBČINSKI NAGRAJENCI ZA LETO 2013 (od leve proti desni): Tina Fratina, Peter Della Bianca, Palmira Kempert (članica društva Od ovce do 
izdelka), Miloš Domevšček in Davor Gašperčič. Častni občan Janez Gaberšček se podelitve nagrad zaradi bolezni žal ni mogel udeležiti. Foto: 
Iris Stres
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leč od žarometov javnosti. Bil je skro-
men in do konca pošten. Janez Ga-
beršček je tako prispodoba časa, ko 
je bilo vse zelo drugače, ko zoboz-
dravstvo še ni bilo tudi drugačen 
posel, kot je to danes. Odlikovala ga 
je nenehna pripravljenost za pomoč 
ljudem v stiskah. S svojim delom ni 
zaznamoval občine navzven, temveč 
so bili jedro njegovega dela vedno in 
povsod bovški ljudje. Živel in delal je 
zanje. Ljudje zato niso rekli, da gredo 
k zobozdravniku, preprosto so rekli, 
da gredo k Janezu. Prav zaradi svoje 
iskrene predanosti svojim pacientom 
mu Občinski svet Občine Bovec po-
deljuje najvišje priznanje Občine Bo-
vec – naziv častnega občana.
Po predlogih povzel in zapisal Robert 
Trampuž, Bovec

Lastnikom oddali ponudbo 
za najem ali nakup 
infrastrukture na Kaninu

Po nesreči in zaprtju žičnice na 
Kaninu ter kasnejšemu stečaju podje-
tja ATC Kanin, Bovec d.o.o. so se 
ljubitelji smučanja na tem najvišje 
ležečem slovenskem smučišču in tu-
ristični ponudniki na Bovškem znašli 
v nezavidljivem položaju, saj so za-
radi nedelovanja žičnice izgubili mi-
nulo sezono. Žičnica pa še vedno ne 
obratuje. Če torej želimo letos pozimi 
na Kaninu smučati, je nujno s popra-
vili in pripravami na sezono začeti že 
poleti. Zaradi tega smo na Bovški 
razvojni zadrugi z.o.o., ki združuje 
turistične ponudnike in stalne goste 
v Bovcu, mnenja, da je treba do 
ključnih odločitev glede nove zimske 
sezone priti do začetka septembra.

Zadruga je zato prevzela pobudo 
za usposobitev žičnice za delovanje 
v sezoni 2013/2014. Kot trenutno edi-
ni zainteresirani smo se z lastniki 
krožnokabinske žičnice Hypo Alpe-
Adria-Bank d.d., stečajno upravite-
ljico ATC Kanin Natašo Gibičar in 
Občino Bovec dogovorili, da jim 
predstavimo ponudbo za ponovni 
zagon ter upravljanje Kanina. Hkrati 
smo za čas dogovarjanja ponudili 
prostovoljno opravljanje nekaterih 
nujnih del. Začeli smo že z dejav-
nostmi za nakup žične vrvi, ki jo je 
po januarski nesreči treba zamenja-
ti.

Bovška razvojna zadruga je ome-
njeno ponudbo lastnikom oddala 19. 
avgusta. Hypo banki ponujamo na-
jem ali odkup infrastrukture, ki je v 
njeni lasti. Stečajni upraviteljici po-
nujamo najem sredstev, ki so v ste-
čajni masi ATC Kanin, bovški občini 
pa opravljanje javne službe prevoza 
potnikov po nižji ceni, kot jo je prej 
opravljal ATC Kanin. Financiranje 
zagona temelji na lastnih sredstvih 
Zadruge in posojilih njenih članov. 

Ob tem je Jernej Stritih, predse-
dnik Bovške razvojne zadruge, izja-
vil, da ga veseli, »ker se vsi zavedajo, 
da je letošnji zagon Kanina nujen za 
obstoj turistične destinacije Bovec in 
da smo za ta namen zbrali dovolj 
podpore naših članov. Verjamem, da 
nam bo s skupnimi močmi uspelo. Tu 
nas posebej veseli dobro sodelovanje 
z Občino Bovec, upamo pa tudi, da 
bomo sklenili dobre dogovore z banko 
in stečajno upraviteljico.«

Bovška razvojna zadruga z.o.o., 
sporočilo za medije

Ob~ani in lokalna skupnost 
so ponosni nanje

V okviru praznovanja Občine Bo-
vec je v soboto, 6. julija, Prostovoljno 
gasilsko društvo (PGD) Bovec pra-
znovalo častitljivo 110-letnico svojega 
delovanja. V Stergulčevi hiši so oble-
tnico najprej počastili s slavnostno 
sejo, katere se je poleg domačih ga-
silcev udeležilo tudi veliko delegacij 
sosednjih in drugih gasilskih zvez, 
društev ter gostov. Med drugimi vi-
sokimi gosti, ki jih omenjamo v na-
daljevanju, so se slavnostne seje 
udeležili tudi predsednik Gasilske 
zveze (GZ) Bovec Boris Zorko, po-
veljnik Štaba civilne zaščite (CZ) Ob-
čine Bovec Edi Melinc, častni povelj-
nik PGD Bovec Anton Bozja in viso-
ki gostje iz drugih GZ, PGD ter po-
bratenih društev iz Lipoglava, Pekre 
in Bakovcev. 

Uvodno dejanje slavnostne seje je 
pripadlo gasilskemu pevskemu zboru 
PGD Dornberk s slovensko himno, ki 
je v okviru kulturnega dela slavno-
stne seje v nadaljevanju odpelo še 
dve pesmi. Predsednik PGD Bovec 
Anton Zorč je v svojem nagovoru 
orisal prehojeno pot društva vse od 
ustanovitve do danes. Sledila sta poz-
dravna nagovora poslanca Državnega 
zbora RS Danijela Krivca in regijske-
ga gasilskega poveljnika Stanka Moč-
nika. Oba sta jubilantom ob prazno-
vanju visoke obletnice čestitala in 
hkrati pohvalila njihovo marljivo ter 
požrtvovalno delo in uspehe društva 
v zadnjih letih. V nadaljevanju sta 
predsednik PGD Bovec in poveljnik 
Davor Gašperčič donatorjem novega 
društvenega prapora ter visokim go-

stom podelila simbolična darila – na-
mizne zastavice novega prapora. Ob 
tej priložnosti je priznanje prejela 
tudi članica Tatjana Komac, in sicer 
za pomoč pri zbiranju sredstev za 
nabavo reševalnega vozila, ki je bil v 
uporabo predan v preteklem letu. 

Po končani slavnostni seji se je po 
ulicah Bovca začela gasilska parada 
in z njo osrednja prireditev, vezana 
na prevzem novega prapora. Vodja 
parade Gašperčič je od namestnika 
predsednika GZ Slovenije Janka Cer-
kvenika dobil dovoljenje za začetek. 
Mimo častne tribune so tako v mi-
mohodu prihajali gasilci, sestavljeni 
iz različnih ešalonov (mladine, čla-
nic, članov, ešalona dejavnosti in 
motoriziran del parade). V uvodu je 
predsednik PGD Bovec pozdravil šte-
vilne domače in tuje obiskovalce, za 
bovške gasilce pa je bil hvale vreden 
tudi pozdrav bovškega župana Siniša 
Germovška, ki je poudaril, da so 
prav gasilci tisti, na katere se lahko 
sleherni občan zanese v vsakem tre-
nutku, saj ve, da mu bodo priskočili 
na pomoč. Zato so občani kot tudi 
lokalna skupnost upravičeno zelo 
ponosni nanje. Čestitkam in pohva-
lam za dosedanje požrtvovalno delo 
se je pridružil tudi slavnostni govor-
nik Darko But, generalni direktor 
Uprave RS za zaščito in reševanje 
(URSZR). Ta je zbrane spomnil, da 
društvo nudi pomoč tako rekoč ob 
vseh večjih in manjših intervencijah 
naj si bo ob tehničnih intervencijah, 
kot tudi naravnih, prometnih ter dru-
gih nesrečah doma in širše. Pohvalil 
je tudi vsa njihova prizadevanja za 
inovativnost na področju gašenja po-

Utrinki

VELI^ASTJE GALAKSIJ V 
CERKVI DEVICE MARIJE 
Bovec – Društvo ARS Bovec v so-
delovanju s kuratorko Moniko Ivan-
čič Fajfar že četrto poletje zapored 
v cerkvi Device Marije pripravlja raz-
stavni projekt z naslovom Ars Loci. 
Umetnost v prostoru svetega. Gre 
za predstavitev ustvarjalcev, ki se 
ukvarjajo z duhovnimi, religioznimi, 
mističnimi ali verskimi vsebinami in 
jih na avtorske načine interpretirajo. 
Vsakič so izbrana sodobna likovna 
dela, ki se oblikovno in vsebinsko 
skladajo s poznogotsko cerkveno 
arhitekturo. Tako nastajajo svojevr-
stne celostne umetnine.

Konec junija je bila svečano odprta 
razstava slik akademskega slikarja 
prof. Darka Slavca. Ta se je v dveh 

mesecih Bovcu predstavil z 12 slika-
mi iz ciklusa Deus. V slikarskem pro-
cesu raziskuje naravno vedenje bar-
ve in tako univerzalni zakon narave 
uteleša na slikarski način. Barvne 
pigmente dojema kot atome vesolja 
ali celice organizma, najmanjše del-
ce, ki gradijo kozmos slike. Nedou-
mljiva veličina in urejenost vesolja je 
primerljiva z neskončnostjo ter do-
brotljivostjo božjega. Postavitev v 
cerkveni prostor je monumentalna. 
Platna velikih formatov cerkveni am-
bient napolnjujejo z absolutno veliči-
no barve in svetlobe ter ga spreme-
nijo v prostor za razmislek in občute-
nje, za molitev ter meditacijo in za 
poduhovljeno doživljanje umetnosti 
ter samega sebe.
M. F. I., kuratorka razstave

POSTAVITEV 12 SLIK AKADEMSKEGA SLIKARJA PROF. DARKA SLAVCA (na fotografiji ob 
kuratorki razstave) iz ciklusa Deus v cerkveni prostor je monumentalna. Foto: arhiv Darka Slavca
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110-LETNICA DELOVANJA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA BOVEC – Bovški gasilci so svoj visoki jubilej proslavili v okviru prazno-
vanja Občine Bovec. Foto: David Štulc Zornik

žarov v visokogorju in ustanovitvi 
posebne enote (Gamsi), kot tudi do-
ber pristop k reševanju problematike 
nudenja prve pomoči ob raznih ne-
srečah v tem delu Slovenije. Obljubil 
je, da bo država oziroma URSZR še 
naprej tako kot do sedaj zelo dobro 
sodelovala z gasilci – tudi bovškimi, 
saj je prav letos Ministrstvo za 
obrambo dalo Občini Bovec v upra-
vljanje brezplačno zemljišče na leta-
lišču, kjer se bo v okviru projekta 
A3-NET začela gradnja doma zaščite 
in reševanja za potrebe vseh reševal-
nih služb v občini. 

Na prireditvi sta namestnik pred-
sednika GZ Slovenije in poveljnik GZ 

Bovec podelila tudi gasilska odliko-
vanja, ki so jih tokrat prejeli: Andrej 
Hosner, Danijel Karba, Izidor Kavs, 
Franc Kemper, Marjan Komac, Da-
mjan Sovdat in Andrej Šuler. Vrhu-
nec praznovanja pa je predstavljal 
prevzem novega gasilskega prapora 
oziroma zamenjava starega. Ob zvo-
kih koračnice je Matjaž Bremec kot 
boter novega prapora v imenu bov-
škega podjetja Letrika Bovec d.o.o. 
novi prapor razvil in ga predal pred-
sedniku Zorču, ki je ob navzočnosti 
poveljnika PGD Bovec ter praporšča-
ka društva Jožeta Čopija dal svečano 
zaobljubo. Sledilo je pripenjanje tra-
kov, voditeljica prireditve pa je pre-

brala tudi vse darovalce srebrnih in 
zlatih žebljičkov. Za blagoslov novega 
prapora pa je poskrbel bovški kaplan 
Niko Čuk. Ob koncu se je predse-
dnik PGD Bovec še enkrat zahvalil 
vsem darovalcem trakov, žebljičkov, 
botru prapora in udeležencem para-
de ter slovesnosti, povezovalki prire-
ditve Erni Wojčicki Germovšek pa 
s šopkom rož čestital za njen rojstni 
dan. 

Praznovanje se je nadaljevalo s 
slavnostno sejo Občinskega sveta 
Občine Bovec in prevzemom novega 
medicinskega šotora za potrebe Šta-
ba civilne zaščite Občine Bovec, ki 
ga je bovški občini darovala Karitas 

Udine. Za uradni zaključek prazno-
vanja visokega jubileja pa so bovški 
gasilci prikazali tudi vajo postavitve 
prostostoječih lestev. 
Miro Bozja, poveljnik GZ Bovec

OrkesterkamP Bovec – 
popolno glasbeno do`ivetje

Poletna komorna in orkestrska šo-
la OrkesterkamP je med 5. in 27. ju-
lijem v Bovec privabila 250 mladih 
glasbenikov iz Hrvaške, Italije, Ja-
ponske, Poljske in Slovenije. Ti so 
muzicirali v petih različnih orkestrih: 
Mladinskem pihalnem in simfonič-
nem orkestru, Jazz Cool Bandu in 
Festivalnem pihalnem ter Simfonič-
nem orkestru, ki so jih vodili trije 
domači dirigenti Matjaž Brežnik, 
Mirko Orlač in Jaka Strajnar, tem 
pa sta se pridružila še Andrea Loss 
iz Italije ter Mark Heron iz Škotske. 
Program po izboru dirigentov ni bil 
le pester, ampak tudi zelo zanimiv. 
Pri izboru skladb jih je vodila zlasti 
odgovornost do mladih in upošteva-
nje njihove stopnje glasbenega zna-
nja na eni strani ter zvočna učinko-
vitost na drugi. S tem so poskrbeli, 
da so bili mladi za vaje motivirani, 
poslušalci pa so lahko posledično 
uživali v zvočno razgibanem svetu 
polnem različnih glasbenih pripove-
di, ki so pritegnile s svojo udarnostjo, 
liričnostjo, ljubkostjo ... 

OrkesterkamP je vodilo 23 mentor-
jev iz Hrvaške, Italije, Kolumbije in 
Slovenije. Njihova osrednja naloga je 
bila, da pripravijo mlade glasbenike 
posameznih skupin glasbil čim bolje 
za igro v velikem orkestru. Poudariti 
velja, da njihovo delo ni bilo prepro-

Utrinki

»NAJHUMANEJ[A 
TRGOVINA« JE ZA VSE, 
NE SAMO ZA SOCIALNO 
OGRO@ENE
Zgornje Poso~je – Še pred nekaj 
leti je bila pri nas situacija takšna, da 
so ljudje oblačila, obutev, šolske po-
trebščine in tudi hrano na Rdeči križ 
(RK) v glavnem prinašali, zato je bilo 
skladišče v Tolminu prenatrpano. 
Vendar pa se je v zadnjih letih situa-
cija spremenila, zato smo se na RK 
Tolmin odločili, da stopimo korak 
naprej. Kot smo omenili že v prejšnji 
številki Sočasnika, smo skladišče 
oblačil prenovili v trgovinico, ki ji 
pravimo kar »najhumanejša trgovi-
na«. Zanjo smo se odločili, ker opa-
žamo, da večina danes živi zmeraj 

težje – ne le socialno ogroženi, tem-
več tudi tisti, ki imamo reden doho-
dek. V trgovini lahko zato po novem 
oblačila, obutev, šolske potrebšči-
ne, posodo, jedilni pribor, posteljni-
no, igrače in druge manjše življenj-
ske potrebščine oddamo vsem zain-
teresiranim in ne samo socialno naj-
bolj ogroženim. Tako lahko oblačila 
in druge potrebščine oziroma pred-
mete, ki jih bodisi ne potrebujemo 
bodisi nam niso več prav oziroma 
smo se jih naveličali, prinesemo v tr-
govino ter jih zamenjamo za druge. 
Zanje lahko, če je to v naši moči, tudi 
nekaj prispevamo – na dan odprtja 
smo se recimo dogovorili, da za za-
menjano oblačilo prispevamo po en 
evro. Zbrane prispevke RK nato na-
meni v različne dobrodelne namene. 
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sto, saj so bili nivoji znanja udeležen-
cev zelo različni. Mladinske orkestre 
so sestavljali osnovnošolci – najmlaj-
ša je imela osem let – in srednješolci 
nižjih razredov. Enako velja tudi za 
jazz ansambel, ostala dva orkestra pa 
sta v svojih vrstah združevala sre-
dnješolce in študente. Profesorji so 
morali tako najmlajše motivirati k 
delu, da je bila njihova stopnja izva-
janja na ravni najstarejših, slednje pa 
so pripravili k brezhibnemu izvaja-
nju. Odzivnost in zagnanost udele-
žencev je bila presenetljiva, zato so 
bili dirigenti, mentorji, organizatorji 
ter ne nazadnje poslušalci nad konč-
nim rezultatom, ki se je pokazal na 
devetih zaključnih koncertih, še toli-
ko bolj presenečeni. To so bili kon-
certi, ki so ponudili veliko lepega in 
navdihujočega z glasbeno muzo. 

Celotna šola je bila sistematizirana 
tako, da so otroci in mladi na dan 
vadili približno sedem do osem ur. 
Polovico od tega časa na skupnih, 
orkestrskih vajah, polovico pa na sek-
cijskih (glede na družino glasbil) 
skupaj s posameznimi mentorji, ki 
so pri tem vodili tudi komorno igro. 
OrkesterkamP je namreč ob zaključ-
nih koncertih v ponudbi imel še 15 
komornih večerov, ki so jih na šoli 
oblikovali dan ali dva pred nastopom. 

Občina Bovec, Kulturni dom Bo-
vec in Lokalna turistična organiza-
cija so kot osrednji partnerji orkestr-
ske šole z roko v roki spremljali do-
gajanje: pri organizaciji koncertov ter 
sami promociji projekta. Ob tem naj 
omenimo, da se je številnih koncer-
tov udeležil tudi bovški župan Siniša 
Germovšek. 

Najpomembnejši koncerti so se 
odvili v bovškem kulturnem domu, 

medtem ko so organizatorji s koncer-
ti, ki so se odvijali na Trgu golobar-
skih žrtev, poskrbeli za pester poletni 
utrip mesta, saj so z glasbo vanj vne-
sli veliko zabave. Z njimi so navdu-
ševali turiste iz cele Evrope in doma-
čine, ki so se na dogodke toplo od-
zvali. Zaigrali so tudi glasbeni prija-
telji OrkesterkamP-a: orkester Eurit-
mia iz italijanskega Povoletta in 
Ansambel Poskočni muzikanti. Naši 
glasbeniki so tako s svojimi glasbili 
obiskali Bar Črna ovca, Glasbeno 
šolo Tolmin, Hotel Mangart, Infor-
macijsko središče Triglavskega naro-
dnega parka – Dom Trenta, Letni 

vrt, Penzion Boka, gostilno Pod lip-
co, Pristavo Lepena in Tičarjev dom 
na Vršiču. Zanimiv je bil tudi kon-
cert v italijanskem mestecu Tarcento, 
ki je pobrateno z Bovcem, veselili pa 
smo se tudi koncerta v trdnjavi Klu-
že, od koder pa nas je na žalost pre-
gnalo deževje. 

Vsekakor so mladi v treh tednih 
ulice Bovca zapolnili s svojim žarom, 
razposajenostjo, smehom in vese-
ljem. Videti jih je bilo povsod. Še 
posebej markantni so bili takrat, ko 
so se z glasbili sprehodili od skupne 
orkestrske vaje iz Kulturnega doma 
Bovec v OŠ, kjer so vadili, ali v Ster-

gulčevo hišo, kjer so imeli sekcijske 
vaje. Pa tudi takrat, ko so igrali ob 
stojnici na javnih vajah in s tem opo-
zarjali turiste nase ter jih s pomočjo 
zaigranih skladb vabili na koncerte.  

Metka Sulič, Zavod lepih umetnosti 
UPOL

Slovesnost ob 60-letnici 
postavitve spomenika 
dr. Juliusu Kugyju

V Trenti pri Kugyjevem spomeniku 
je 2. avgusta potekala slovesnost ob 
60-letnici postavitve spomenika dr. 
Juliusu Kugyju (1858–1944), velike-
mu prijatelju Julijskih Alp. Planinska 

V ZGODNJI POLETNI SEZONI JE BOVŠKA ZAZVENELA V DUHU GLASBE IN MLADOSTNIŠKE ENERGIJE. Ne samo takrat, ko so mladi glas-
beniki, udeleženci OrkestercamP-a zaigrali na koncertih, ampak tudi takrat, ko so se v odmorih posedli v kavarne na kozarec soka ali si privoščili 
kepico sladoleda, ko so se z rafti odpravili na Sočo, se odpravili na ogled Tolminskih korit ali na kopanje na Nadižo. Foto: Jernej Skrt

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

Trenutno imamo na voljo veliko žen-
skih kostimov, bluz, moških oblek, 
plaščev in bund. Nekoliko manj pa 
je v tem trenutku na voljo oblačil za 
mladostnike. Ob tem naj omenimo 
še to, da morajo biti na novo prine-
sena oblačila čista in uporabna, kar 
pa še ne pomeni, da jih morate po-
prej odnesti v čistilnico. Ker za dru-
ge, večje predmete v skladišču žal 
nimamo dovolj prostora, smo lahko 
na RK zgolj posredniki med tistimi, 
ki imajo odvečne predmete in tistimi, 
ki jih potrebujejo. 

Ob vsem tem pa si prizadevamo, da 
bi storitve v naši trgovini še razširili, 
in sicer tako, da bi v še večji meri 
postali posredniki pri nudenju raznih 

humanitarnih storitev. V ta namen 
pozivamo ljudi dobre volje, da se 
nam pridružijo, saj bomo lahko le ta-
ko pomagali čim večim pomoči po-
trebnim (starejšim, bolnim, ogrože-
nim ipd.) in ne nazadnje drug druge-
mu. Vsi vemo, kako težko je na pri-
mer očistiti sneg z dvorišča, porezati 
vrt, priti do trgovine ali zdravnika, če 
človek ni najbolj pri močeh. Tudi pri 
takšnih storitvah lahko pride do iz-
menjave – na primer: jaz grem iskati 
tvojega otroka v vrtec, ko se ti zavle-
če služba, ti pa meni v zameno ski-
daš sneg pred hišo, ali pa poskrbim 
za tvoj vrt, ker ga sam ne moreš več 
obdelati, v zameno pa si privzgojeno 
domačo zelenjavo razdeliva …

Najhumanejša trgovina je za zdaj 
odprta vsako sredo med 13. in 16. 
uro, ko se izvaja sprejem/oddaja 
oblačil, ter ko se zbirajo informacije 
o ponudbi/povpraševanju po različ-
nih drugih potrebščinah, predmetih 
(odvečni kosi pohištva, stara kolesa 
...) oziroma storitvah. 
Besedilo in foto: Marjanca Velišček, 
sekretarka RKS – Območno združenje 
Tolmin

PROSTOVOLJCI 
TOLMINSKEGA RDE^EGA 
KRI@A
Tolmin – Rdeči križ in njegova ob-
močna združenja ne bi mogla delo-

vati brez svojih prostovoljcev. Ti nam 
poročajo o razmerah na terenu in po 
svojih najboljših močeh pomagajo pri 
raznih delih, kot so na primer prevoz 
ter delitev hrane in drugih življenjskih 
potrebščin, obiski starejših, bolnih 
ali pomoči potrebnih, sodelovanje v 
različnih humanitarnih akcijah … 

Eno takšnih smo prostovoljci Rde-
čega križa Slovenije – Območnega 
združenja (RKS OZ) Tolmin: Vojko 
Hobič, Patrik Mlekuž in Boban Te-
odorovič ter sekretarka omenjene-
ga združenja izpeljali konec julija, ko 
smo prebelili stanovanje Milanu Ru-
tarju, ki ga sam zaradi svojih zdrav-
stvenih in finančnih omejitev ne bi 
zmogel. Ker nam Milan fizično ni 
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SLOVESNOST OB 60-LETNICI POSTAVITVE SPOMENIKA DR. JULIUSU KUGYJU – Ob spo-
meniku stojijo (iz leve proti desni): predsednik PZS Bojan Rotovnik, slavnostni govornik Žarko 
Rovšček, bovški župan Siniša Germovšek in direktor JZ TNP mag. Martin Šolar.

zveza Slovenije (PZS) mu je namreč 
ob 60-letnici slovenske planinske or-
ganizacije 3. avgusta 1953 na tej mar-
kantni točki Julijskih Alp postavila 
spomenik. Julius Kugy je Julijskim 
Alpam svojo ljubezen izkazoval skozi 
številne vzpone, raziskovanja in opi-
sovanja v svojih knjigah. V študent-
skih časih je kot vnet ljubiteljski bo-
tanik odšel v slovenske gore iskat 
skrivnostno rožo Scabioso trento – na-
mesto rože pa je našel lepoto Julijskih 
Alp, ki so ga očarale za vse življenje. 
Lokalni gorski vodniki so mu poma-
gali, da se je povzpel na mnoge iz-
med še neosvojenih vrhov Julijcev in 
da je že osvojene vrhove dosegal po 
novih smereh. Zaradi tega je znan 
tudi kot »odkritelj Julijskih Alp«. Bil 
je tudi velik povezovalec med narodi, 
živečimi na območju današnje Slove-
nije, Italije in Avstrije ter spodbujeva-
lec prijateljstva med njimi. Spomenik 
je delo kiparja Jakoba Savinška, ki je 
Kugyja postavil tako, kot da se ozira 
proti Jalovcu (2.645 m), ki je bil eden 
njegovih najljubših vrhov, če ne naj-
ljubši. Leta 1884, devet let po prvem 
znanem vzponu na Jalovec, je z vo-
dnikom Andrejem Komacem kot prvi 
našel severni pristop na vrh. Z vodni-
kom Jožetom Komacem se mu je 
kmalu za tem posrečil tudi prven-
stven zimski vzpon.

Slovesnosti, ki so jo organizirali PZS, 
Javni zavod Triglavski narodni park 
(JZ TNP) in Občina Bovec, se je ude-
ležilo okoli 100 prijateljev ter ljubite-
ljev gora, od najmlajših do odraslih 
občudovalcev dr. Kugyja in njegovih 
številnih del (med drugim spadamo 
tudi med redke alpske narode, ki ima-
jo Kugyjeva knjižna dela v celoti pre-
vedena). O dr. Juliusu Kugyju, njego-

vem pomenu in zelo zanimivi zgodo-
vini postavitve samega spomenika je 
v uvodu spregovoril Žarko Rovšček, 
član PD Tolmin in Kugyjev velik po-
znavalec (njegov slavnostni govor si 
lahko preberite ob koncu izjave za 
medije na spletni strani PZS). 

Na slovesnosti so s svojimi nagovo-
ri sodelovali tudi župan Občine Bovec 
Siniša Germovšek, direktor JZ TNP 
mag. Martin Šolar in predsednik PZS 
Bojan Rotovnik. 

Bovški župan je poudaril pomen 
dr. Kugyja za Trento, ki »ljube mu 
Trente ni nikoli pozabil in je pogosto 
omenjal zasluge trentarskih vodnikov, 
skromnih, a veščih ter odličnih pozna-
valcev svojega prelepega okolja. Tren-
tarski vodniki so bili kleni možje, 
različnih značajev in osebnostnih la-
stnosti, ponosni, brihtni ter iskrivi in 
vedno so bili kos zahtevnim nalogam 
ter preizkušnjam, ki jih je v svoji vne-
mi odkrivanja neznanih predelov Ju-
lijcev zastavljal dr. Kugy.« Direktor 
TNP mag. Martin Šolar je bil vesel, 
da smo se ta dan zbrali na eni najbolj 
markantnih točk TNP-ja in se zahvalil 
vsem sodelujočim ter soorganizator-
jema, še posebej pobudnici slovesno-
sti PZS. Njen predsednik Rotovnik je 
spomnil, da jim je pred dvema letoma 
uspelo odkupiti zemljišče, na katerem 
stoji spomenik in da »smo že začeli s 
postopki za zagotavljanje dolgoročne 
urejenosti spomenika ter njegove oko-
lice. K še večji prepoznavnosti spome-
nika bomo poskušali prispevati z iz-
vedbo občasnih prireditev ob spome-
niku in današnja prireditev je že prvi 
korak k temu. Letos praznujemo še 
eno 60-letnico, in sicer 60 let Sloven-
ske planinske poti (SPP), ki poteka v 
neposredni bližini Kugyjevega spome-

nika.« Kot je še dejal Rotovnik, datum 
slovesnosti ni naključen, »saj smo 
natančno na sredini med obema oble-
tnicama.« Za SPP je po njegovih be-
sedah 1. avgusta minilo 60 let od 
odprtja, za spomenik pa je dan ka-
sneje minilo 60 let od odkritja. »Ker 
je SPP zelo prepoznavna in pogosto 
obiskana vezna pot, smo zelo veseli, 
da smo se uspeli s TNP-jem dogovori-
ti za prestavitev odseka SPP od Izvira 
Soče do Info centra TNP z glavne as-
faltne ceste na Soško pot (parkovno 
učno pot, ki vodi obiskovalce parka 
ob Soči od njenega izvira proti Bovcu). 
Tako bo SPP v tem delu potekala tudi 
mimo spomenika dr. Kugyju, v PZS 
pa bomo preučili tudi možnost, da bi 
bil spomenik dr. Kugyju v prihodnosti 
ena izmed točk na SPP,« je še dodal 
predsednik zveze.

Da bi bila prestavitev SPP na del 
Soške poti tudi formalno potrjena, sta 
Bojan Rotovnik in mag. Martin Šolar 
podpisala dogovor, na podlagi katere-

ga bomo pridobili planincem mnogo 
prijaznejši odsek omenjene poti. Pri-
reditev so obogatili mladi s kulturnim 
programom: Martin Kavčič na klari-
netu, z recitacijami pa otroci domačega 
Kulturnega društva Triglav – Trenta.

Besedilo in foto: Zdenka Mihelič, 
predstavnica PZS za odnose z javnostmi 

V poletni sezoni sta Poso~je 
in Gorenjska {e bolj povezana

Občina Bovec in Občina Kranjska 
Gora sta leta 1996 s prevoznikoma 
Avrigo d.o.o. Nova Gorica in Inte-
gral Jesenice (od leta 2006 dalje Al-
petour Potovalna agencija, d.d.) za 
opravljanje prevozov med Bovcem in 
Kranjsko Goro preko prelaza Vršič 
podelila sedemletno koncesijo. Od 
takrat dalje si vsi skupaj prizadevajo, 
da v času poletne turistične sezone 
oziroma med 22. junijem in 1. sep-
tembrom oba prevoznika zagotavljata 
štiri odhode iz Bovca in štiri iz Kranj-
ske Gore. 

Utrinki

mogel pomagati, nas je med delom 
razveseljeval s pesmijo, saj je znan 
kot zelo dober pevec.

S promocijo te akcije želimo tukaj-
šnjim prebivalcem sporočiti, da se 
lahko vedno obrnejo na nas, ko po-
trebujejo pomoč. Še bolj pa si želi-
mo, da bi bila ta akcija zgled in poziv 
vsem potencialnim prostovoljcem, ki 
imajo čas, voljo ter določena znanja, 
s katerimi bi se nam lahko pridružili 
in nam priskočili na pomoč po svojih 
močeh. Verjamemo, da si ljudje radi 
pomagamo, tudi če ta pomoč ni v 
okviru neke organizacije. Priskoči-
mo na pomoč sosedu, znancu, so-
rodniku in tega običajno niti ne obe-
šamo na veliki zvon. Vendar pa med 

nami živijo tudi osamljeni judje, ki 
morda nimajo veliko znancev, ki bi 
jim pomagali. Med nami je namreč 
veliko ljudi, ki potrebujejo pomoč, 
vendar mi tega niti ne vemo. In tukaj 
želimo nastopiti člani našega zdru-
ženja. Zato bi radi v svoje vrste prite-
gnili čim več prostovoljcev z različni-
mi znanji, saj bomo lahko tako po-
magali čim večjemu številu pomoči 
potrebnim. Želimo, da bi se v nas še 
v večji meri prebudila humanost in 
pripravljenost priskočiti na pomoč 
sočloveku. Nikoli namreč ne vemo, 
kdaj bo takšna pomoč prišla prav tu-
di komu izmed nas.
Besedilo in foto: Marjanca Velišček, 
sekretarka RKS – OZ Tolmin

PROSTOVOLJCI TOLMINSKEGA RDEČEGA KRIŽA so tokrat na pomoč priskočili z beljenjem 
stanovanja. 
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Ob~ina Kobarid

Energetska sanacija {portne 
dvorane in {ole 

Občina Kobarid je 31. julija obja-
vila javni razpis za izbor izvajalca za 
energetsko učinkovito sanacijo OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid in špor-
tne dvorane. Z izvedbo energetske 
sanacije bodo na omenjenih objektih 
izvedena gradbena dela v smeri za-
gotavljanja visoke stopnje toplotne 
izolativnosti, prav tako pa bo zame-
njano stavbno pohištvo na obeh 
objektih. Ocenjena vrednost celotne-

menovanem Pesem nas druži, smo 
tako lahko slišali venček ljudskih pe-
smi, ki so jih ob spremljavi Irene 
Medved na kitari, Aurore Calvet na 
klavinovi, Ane Marcole na citrah in 
Damjana Medveda na harmoniki 
zapeli otroci iz Vrtca Kobarid, učenci 
1. razreda kobariške OŠ, pevke Mla-
dinskega pevskega zbora OŠ Kobarid 
ter vzgojiteljice in vzgojitelj Vrtca Ko-
barid.

Kulturno poletje se je 15. junija 
nato preselilo v Breginj, kjer je svojo 
15-letnico delovanja praznovala Žen-
ska vokalna skupina Breginj, ki pre-
peva pod vodstvom Vere Clemente 
Kojić. V slikovitem starem vaškem 
breginjskem jedru so se pevkam pri-
družili še gostje: Vokalna skupina 
Nepozebnice iz Tolmina, učenci Po-
družnične šole Breginj in Vokalno 
instrumentalna skupina Mlado srce 
iz Goriških brd. Otroci so jubilant-
kam voščili kar s folklornimi plesi iz 
domače pokrajine, ob tem pa jih je 
na harmoniki spremljala Elizabeta 
Cencič iz Sedla. Jubilantkam je ob 
tej priložnosti čestitala tudi županja 
Občine Kobarid, ki je poudarila po-
men pevskega druženja, saj je, kot je 
dejala »ravno pesem tista, ki na naj-
bolj veder način povezuje in združuje 

ga projekta je okoli 702.000 evrov, od 
tega se vrednost sanacije stavbe OŠ 
ocenjuje na približno 392.000 evrov, 
sanacija športne dvorane pa na 
310.000 evrov. Za izvedbo naložbe je 
občina od Ministrstva za infrastruk-
turo in prostor pridobila tudi sred-
stva v višini nekaj manj kot 344.000 
evrov, in sicer v okviru tako imeno-
vanega Operativnega programa razvo-
ja okoljske in prometne infrastruktu-
re za obdobje 2007–2013 oziroma iz 
njegove 6. razvojne prioritete Trajno-

stna raba energije in 1. prednostne 
usmeritve Energetska sanacija javnih 
stavb. Gre za dvoletni projekt, ki se 
bo izvajal v dveh fazah. Prva zajema 
sanacijo športne dvorane in bo pote-
kala med septembrom ter novem-
brom letos, druga pa zajema sanaci-
jo stavbe OŠ, ki se bo odvijala v ju-
liju in avgustu prihodnje leto.
Simon Škvor, direktor občinske uprave, 
Občina Kobarid

Kulturno poletje 2013 v 
Kobaridu

Letošnje Kulturno poletje 2013 je 
potekalo tretje leto zapored in tako 
kot pretekli dve leti vključevalo šest 
kulturnih prireditev za vse generaci-
je. Večina prireditev se je odvila v 
Kobaridu, medtem ko so organizator-
ji en dogodek pripravili v Breginju.

Na uradnem odprtju 6. junija je 
županja Občine Kobarid Darja 
Hauptman v svojem nagovoru izra-
zila zadovoljstvo, ker Kulturno pole-
tje 2013 počasi postaja tradicionalno. 
Pohvalila je tudi odzivnost kobariške 
OŠ Simona Gregorčiča in Vrtca Ko-
barid, saj sta se letos v dogajanje 
vključili tudi obe omenjeni vzgojno-
izobraževalni instituciji. V prvem 
večeru Kulturnega poletja 2013, poi-

ŠPORTNA DVORANA IN ŠOLA BOSTA KMALU ENERGETSKO SANIRANI – Med septembrom 
in novembrom letos se bo najprej saniralo športno dvorano, v juliju in avgustu prihodnje leto pa 
še šolsko stavbo. Foto: arhiv Občine Kobarid

Utrinki

SNEMANJE DOKUMENTARCA 
O PRVI SVETOVNI VOJNI 
Zgornje Poso~je – Snemalna ekipa 
Art Vision Studia je med 13. in 18. 
avgustom za madžarsko nacionalno 
televizijo na različnih lokacijah soške 
fronte snemala gradivo za film, po-
svečen 100. obletnici izbruha prve 
svetovne vojne. Režiser Ferenc Pa-
pp je koncept 52-minutnega doku-
mentarca z naslovom Odpadlo listje 
zasnoval kot spomin in opomin na 
vojno morijo ter kot poklon vsem vo-
jakom, ki so bili pahnjeni v pustoše-
nje svetovnega spopada, ne glede 
na narodnost, veroizpoved in stran, 
za katero so se morali boriti. 
Med drugim so na območju Mrzlega 
vrha, ki velja za najbolj krvavo boji-
šče pri nas, posneli nekdanje bojne 
položaje prve frontne črte in različna 
obeležja, v Javorci pa spominsko 
cerkvico Svetega Duha, ki ji je bil le-

ta 2007 podeljen znak evropske 
kulturne dediščine. Tudi italijanski 
položaji na Kolovratu bodo sestavni 
del sporočila o nesmiselnosti stra-
šnega trpljenja vojakov, ki ga želi do-
kumentarec posredovati gledalcem.
Posnetki vključujejo tudi osebne 
predmete vojakov, dele uniform, 
ohranjeno opremo, orožje, različne 
dokumente, vojaške karte in foto-
grafije iz zasebnih zbirk v Drežnici 
ter na Mostu na Soči. Ti predmeti 
pripovedujejo zgodbe o takratnih 
dogodkih in predstavljajo neprecen-
ljive dokaze o »peklu ob Soči« ter iz-
postavljajo ves nesmisel vojne kot 
način reševanja konfliktov. Opozar-
jajo, da se vojna ne sme več ponovi-
ti. V filmu bosta predstavljena tudi 
Kobariški muzej in trdnjava Kluže s 
predstavniki Društva 1313.
Snemalno in novinarsko skupino je 
po posameznih lokacijah vodil pozna-

SNEMALNA EKIPA ART VISION STUDIA je med 13. in 18. avgustom za madžarsko nacionalno 
televizijo na različnih lokacijah soške fronte snemala gradivo za film, posvečen 100. obletnici 
izbruha prve svetovne vojne. Foto: arhiv Društva »Peski 1915–1917«
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KULTURNO POLETJE 2013 V KOBARIDU se je zaključilo 18. julija z gledališko predstavo Be-
neškega gledališča Starost nas ne straše.

ljudi«. Skupaj s pevkami je delila že-
ljo, da bi zborovska pesem prešla na 
mlade rodove in se v Breginjskem 
kotu ohranila. 

V duhu dobrodelnosti (Za Gajine 
korake) in ob pevskih zvokih je 21. 
junija izzvenel tudi letošnji Pozdrav 

valce navdušila Folklorna skupina 
B’C, ki od januarja 2002 ohranja in 
reproducira plesno izročilo Zgornjega 
Posočja s poudarkom na bovškem 
plesu. Bogat folklorni program so z 
venčkom ljudskih pesmi obogatile 
tudi Buške čeče, ki so aprila obeležile 

Letošnje kulturno poletje se je za-
ključilo 18. julija z gledališko pred-
stavo Beneškega gledališča Starost 
nas ne straše. Igra prikazuje vesele 
in težavne trenutke starejših žensk, 
ki živijo v domu za starejše ter nji-
hova srečanja. Medtem ko ene čaka-
jo samo še na smrt, si druge želijo 
spoznati nove ljudi in doživeti še kaj 
zanimivega. Seveda se po zapletu 
zgodba srečno razplete. Igralci so 
obiskovalce z igro nasmejali do solz 
in poželi bučen aplavz. 

»Kot opažamo na Občini Kobarid, 
ki je glavni organizator Kulturnega 
poletja, zanimanje za ogled teh pri-
reditev iz leta v leto narašča. Obisk 
se je letos v primerjavi s prvim letom 
skoraj potrojil. Veseli nas, ker je poleg 
samih občanov na teh prireditvah 
tudi vse več domačih ih tujih turi-
stov,« je ob zaključku Kulturnega 
poletja v Kobaridu povedala županja 
Darja Hauptman ter se ob tem zahva-
lila vsem, ki so kakor koli sodelovali 
in s tem popestrili letošnje Kulturno 
poletje. 
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič, 
odnosi z javnostmi, Občina Kobarid

Kolesarji na dnu liv{kega 
jezera, na Ru~novki pa 
smu~arji po travi

Livško ima dve legendi. Prva pri-
poveduje o jezeru, otoku, gradu, gra-
ščaku, grofični, junaku in junaštvih 
ter hvaležnosti za srečen konec. Sad 
te hvaležnosti je današnja farna cer-
kev zavetnika Livčanov sv. Jakoba. 
Tako legenda živi naprej. Svoje prav-

ljično življenje med Livčani živijo 
tudi Krivopete. Legenda. fest ob sv. 
Jakobu je prava priložnost za prebi-
ranje novih zgodb o človekoljubnih 
gozdnih ženah z zasukanimi stopa-
li. 

Letošnji praznik na Livku je imel 
kar tri prizorišča. Mlade je pritegnila 
novost na področju športa, kolesarski 
poligon vrste dirt BMX. To je prvi 
velik poligon te vrste v soški dolini. 
Zanimivo je, da stoji na kraju, kjer je 
v ledeni dobi res bilo livško jezero. 
Poligon je slavnostno odprla županja 
Občine Kobarid Darja Hauptman. 
Pobudniku te pridobitve, livškemu 
dečku Maticu Bergincu je takole 
čestitala: »Dokazal si, da če si vztra-
jen in če si ob sebi izbereš prave ljudi, 
lahko z malo denarja narediš veliko. 
Danes smo vsi ponosni nate in našo 
pridobitev. Zato ti želim, da bi ga ti 
in vsi, ki ga bodo uporabljali, srečno 
prevozili, ob tem pa neizmerno uži-
vali ter športno preživljali svoj prosti 
čas«.

Osrednje prizorišče livškega pra-
znika je bila šola. Livčani, ki zaprto 
šolo še naprej imenujejo šola, so jo 
od pritličja do podstrešja spet napol-
nili z razstavnimi sklopi. V njej je 
omamno dehtelo po otavi. Omamno 
je zvenel tudi šolan glas mlade livške 
pevske zvezde Anje Skočir. Na od-
prtju razstavišča je občinstvu (na 
Livek je prišlo veliko Beneških Slo-
vencev) zapela slovenski samospev 
in italijansko arijo. 

Osrednjo razstavo, ki je zapolnila 
dva razreda in stopnišča nekdanje 

10-letnico delovanja in ob tej prilož-
nosti izdale svojo drugo zgoščenko. 

Predzadnji dogodek Kulturnega 
poletja 2013 je bil posvečen najmlaj-
šim. Člani Mladinsko kulturnega 
umetniškega društva Kobarid so 12. 
julija zanje pripravili lutkovno pred-
stavo Bibice in zaklad. Tej so sledile 
še ustvarjalne delavnice, na katerih 
so otroci izdelali skrinjico in vanjo 
skrbno pospravili dobljeni zaklad.

poletju. Slednjega so pričarali pevci 
Okteta Simon Gregorčič Kobarid, 
Mladinskega pevskega zbora OŠ 
Franceta Bevka Tolmin, Ženskega 
pevskega zbora Znamenje iz Volč in 
zmagovalka oddaje Slovenija ima ta-
lent 2011, pevka Julija Kramar. 

Na četrti prireditvi, ki se je odvija-
la prvi petek v juliju, se je obiskoval-
cem predstavilo društvo iz bovške 
občine. S folklornimi plesi je obisko-

Utrinki

valec bojišč soške fronte Lajos Nég-
yesi, vodja oddelka za arheologijo 
bojišč madžarskega inštituta in vojne-
ga muzeja v Budimpešti ter upokojeni 
častnik madžarske vojske iz Eszter-
goma. V preteklih 12 letih je večkrat 
obiskal Posočje in bil dvakrat vodja 
delovnih taborov na planinah Sleme 
ter Pretovč. S člani Društva »Peski 
1915–1917« je v zanimanju za vojno 
zgodovino prehodil prizorišča nekda-
njih spopadov in dokumentiral ostali-
ne vojne morije v gorah nad Sočo.
Pomemben del filmskega gradiva pred-
stavlja tudi tradicionalna spominska 
slovesnost z mašo za padle vojake, 
ki jo Društvo Peski vsako leto pripravi 
pri Diendorferjevi kaverni pod vrhom 
Mrzlega vrha. Člani Društva Peski 
so snemalcem pomagali z organiza-
cijo prevozov in spremljanjem.
Mojca Rutar, 
za Društvo »Peski 1915–1917«

13. SPOMINSKA 
SLOVESNOST, KI NOSI 
SPORO^ILO MIRU
Mrzli vrh – Društvo »Peski 1915–
1917« Tolmin je 17. avgusta organi-
ziralo spominsko slovesnost z mašo 
za padle v prvi svetovni vojni. Prire-
ditev se je tradicionalno odvijala 
pred skalno kaverno, ki je v tistih ča-
sih kot prevezovališče nudila varno 
zavetje ranjenim vojakom tik za prvo 
bojno črto. 

Slovesnost vsako leto privabi veliko 
število domačinov in drugih obisko-
valcev gora. Poleg Društvu Peski 
sorodnih domačih in tujih društev so 
letos sodelovali tudi udeleženci 
mednarodnega tabora organizacij iz 
šestih držav Srednje ter Vzhodne 
Evrope, ki skrbijo za dediščino prve 
svetovne vojne. Pomen prireditve pa 
s svojo prisotnostjo poudarijo visoki 

SPOMINSKA SLOVESNOST Z BOGOSLUŽJEM ZA PADLE V PRVI SVETOVNI VOJNI – Priredi-
tev se je tradicionalno odvijala pred skalno kaverno, ki je v tistih časih kot prevezovališče nudila 
varno zavetje ranjenim vojakom tik za prvo bojno črto. Foto: Florjan Pirih
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šole, je postavil Livčan Boris Dre-
šček. Njegove fotografije iz sveta 
športa so estetsko dovršene umetni-
ne. Obiskovalcem, ki se jih kar niso 
mogli nagledati, so približale velika 
doživetja in slavne dogodke. 

Podstrešje šole so mojstrice obli-
kovanja in poustvarjanja v livškem 
slogu – Loredana Hrast, Joži Med-
ved ter slikarka Lenka Hrast – spet 
spremenile v pravljično deželo in 
prostor za predstavitev nove livške 
pripovedke. Katja Roš je zgodbico z 
naslovom Krivopeta in plaz napisala 
po resničnem dogodku iz leta 1952. 

Resnična dogajanja v februarju, v 
katerem so plazovi pogubili več kra-
jev v dolini Soče in ogrožali spodnji 
del Livških Raven, so v šoli ponazo-
rili tudi z zgodovinskim gradivom. 

Razstavišče Livška soba je imela 
dva dela. V Ordinaciji spominov so 
predvajali film iz poletja leta 1974 
(ogledate si ga lahko na Youtubu pod 
naslovom Livek 1974). Takrat se je v 
zibelki primorskega smučanja na Liv-
ku odvijalo prvenstvo v smučanju na 
travi. Razstavljena je bila tudi opre-
ma za to nenavadno smučarsko pa-
nogo. Lastnik opreme in legendarni 

livški smučar Toni Medved je rado-
vednim obiskovalcem razlagal, kako 
so po travnati strmini tekle posebej 
za te vragolije izdelane kratke smuči, 
čemu so služile cevčice in s kakšno 
milnico so polnili vrečko za okoli 
pasu.

Razstavišče livške preteklosti je 
bilo polno zanimivega zgodovinskega 
in etnološkega čtiva. Novost v livški 
zbirki je zgodba o seniku z Matajur-
ja in Kolovrata. Pri livških senikih gre 
za staroselsko arhitekturno poseb-
nost, ki priča tudi o tem, kako so 
prva in druga svetovna vojna ter so-
dobni čas spreminjali in spremenili 
podobo starih stavb. Zgodbo sta s 
podatki, drobnimi muzejskimi pred-
meti in maketami pomagala sestaviti 
največja poznavalca Pavel Četrtič ter 
Ivan Šavli. Slednji je Livku podaril 
zajeten album z več kot sto fotogra-
fijami senikov z zanimivimi komen-
tarji. Šavli je tako Livčane spodbudil, 
da so pohiteli s sestavljanjem zgodbe 
o stavbni dediščini, ki izgineva s po-
vršja posoške zemlje. 
Katja Roš, predsednica Krajevne sku-
pnosti Livek

V veselem vzdu{ju izvedli 
Legenda.fest  

Vaški praznik ob godovanju zave-
tnice sv. Marjete je bil v preteklosti 
za Breginj z okolico posebno živ. Tu-

di danes si društva in krajevne sku-
pnosti prizadevajo, da se ta praznuje 
tradicionalno. V poletnih mesecih, ko 
se izseljeni Kotarji vračajo v svoja 
stara domovanja, se z veseljem ude-
ležijo romanja k svoji zavetnici. Za-
dnja leta so organizacijo tega dogod-
ka skupaj s tukajšnjo župnijo in 
domačimi planinci prevzeli člani Pro-
stovoljnega gasilskega društva Bre-
ginj. Praznik obeležijo vedno na tisto 
nedeljo, ki je najbližja 20. juliju. Pla-
ninci na ta dan medse povabijo po-
hodnike od blizu in daleč. Skupaj se 
nato odpravijo na vrh Stola, po pod-
vigu pa se vrnejo k cerkvici, ki leži 
na nadmorski višini 930 m, kjer do-
mači župnik opravi bogoslužje. Ne-
koč so mladci s Stola prinašali šopke 
cvetja za sv. Marjeto in svoja dekleta 
oziroma čeče. Praznik je bil v prete-
klosti zelo poznan, saj so ga mladi 
Breginjci s pritrkovanjem na zvonove 
bučno oznanjali, danes pa po maši 
na prostoru pod cerkvijo, ki ga ime-
nujejo Plasišča, gasilci pripravijo po-
gostitev. Harmonika zagode, ljudje pa 
prepevajo nabožne in posvetne slo-
venske pesmi. Na ta dan mnoge ko-
tarske gospodinje doma ne kuhajo 
kosila, ampak tega tradicionalno po-
jedo po romanju. 

Že več let Kulturno društvo (KD) 
Stol Breginj in druga društva na 
predvečer romanja organizirajo kul-

Iz ob~inskih uprav

NOV KOLESARSKI POLIGON VRSTE DIRT BMX se razprostira tam, kjer je v ledeni dobi stalo 
livško jezero. Gre za prvi velik poligon te vrste v soški dolini, s preizkusno vožnjo na kolesu pa 
ga je odprla kobariška županja Darja Hauptman. Foto: Urška Drešček

Utrinki

diplomatski predstavniki držav tistih 
narodov, ki so se med 1. svetovno 
vojno borili na soški fronti. Letošnja 
slavnostna govornica je bila velepo-
slanica Slovaške republike v RS nj. 
eksc. dr. Marianna Oravcová. Kraj-
ši pozdravni nagovor je zbranim na-
menil tudi namestnik veleposlanika 
Republike Madžarske v RS nj. eksc. 
László Màthé. Kulturni program so 
sooblikovali pevci MePZ Zdravko 
Munih z Mosta na Soči in vabljeni 
recitatorji s pesmimi Rudolfa Maistra 
ter odlomki o Mrzlem vrhu iz knjige 
Posočje 1916 dunajske vojne dopi-
snice Alice Schalek, ki je med mar-
cem in julijem 1916 poročala z ra-
znih bojišč soške fronte. Polaganju 
vencev je sledila maša za padle v pr-
vi svetovni vojni. Somaševanje je vo-
dil vojaški vikar msgr. dr. Jože Plut.
Kot običajno sta z uvodnimi pozdravi 
obiskovalce nagovorila predsednik 
društva Stanko Jermol in župan 
Občine Tolmin Uroš Brežan. Med 
pomembnimi gosti, ki so se letos na 
Mrzli vrh prišli poklonit spominu pa-
dlim v veliki vojni, je bil tudi Madžar 
Peter Dombayi, vnuk majorja Miksa 

Ágostona Diendorferja, poveljnika 
III. madžarskega bataljona 46. peho-
tnega polka 3. gorske brigade – av-
stro-ogrske vojaške enote, ki je v ka-
verni na Mrzlem vrhu leta 1917 posta-
vila kapelo z oltarjem. Tadeju Muni-
hu, predsedniku Društva soška fronta 
iz Nove Gorice, ki prav tako kot Dru-
štvo Peski na ljubiteljski osnovi skrbi 
za ohranjanje dediščine soške fron-
te, je predsednik »Peskarjev« Stan-
ko Jermol podelil priznanje v zahva-
lo za dolgoletno plodno sodelova-
nje, Ladislavu Petračku, predse-
dniku Društva KVH 18 IR iz češkega 
Hradec Králové pa je v znak zahvale 
za izdatno pomoč pri postavitvi novih 
informacijskih tabel na območju Mr-
zlega vrha izročil skromno darilo.
Mojca Rutar, za Društvo Peski

SPREMEMBE V LIONS 
KLUBU SO^A KOBARID
Kobarid – Zadnji delovni sestanek 
Lions kluba (LK) Soča Kobarid je 
potekal v znamenju predaje funkcij 
novemu predsedstvu. Dosedanja 
predsednica Sanda Lah Kravanja 

bo namreč jeseni kot članica kabi-
neta guvernerke Alenke Marter de-
lovala tudi kot pooblaščenka. Da bi 
pridobila nova znanja in se kot pane-
listka dejavno vključila v sekcijo »Bu-

ZADNJI DELOVNI SESTANEK LIONS KLUBA (LK) SOČA KOBARID je potekal v znamenju 
predaje funkcij novemu predsedstvu. Foto: Primož Ladava

ilding strong communities«, se je v 
juliju udeležila lions konvencije v 
Hamburgu. To je bil tudi razlog, da 
je na junijskem sestanku zvonček in 
prapor kluba izročila novemu pred-
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turne prireditve, s čimer želijo pou-
dariti vaški praznik in povezati ljudi. 
Letošnjo prireditev smo posvetili le-
gendi o sv. Marjeti, ki so jo obisko-
valcem skozi besedo prikazali člani 
KD Stol Breginj. Zadnji praznik je bil 
sploh nekaj posebnega. Domačin Bo-
štjan Sabotič je zbral pogum in v 
starem breginjskem jedru odprl go-
stinski lokal, ki je ime dobil kar po 
hišnem imenu Pr’ Kontu. Slednjega 
je na zelo domiseln način spojil z 
muzejsko hišo in s tem poskrbel, da 
je vaški ograd oživel. Prišli so ljudje 
iz Kota in sosednje Benečije. Vsi so 
se srčno veselili nove oštarije, ki jo 
je Breginj ponovno pridobil po skoraj 
dveh desetletjih. Županja Občine Ko-
barid Darja Hauptman je v osre-
dnjem nagovoru poudarila pomen 
pridobitve in mlademu oštirju zaže-
lela veliko uspehov na novi poslovni 
poti. Predstavila je prizadevanja Ob-
čine Kobarid, da se obrat razširi v 
muzejsko ponudbo, kar je danes del-
no že vidno. Izrazila je tudi željo, da 
bi v tem enkratnem breginjskem mu-
zejskem prostoru skupaj z Lindo 
(malo dvorano), v zakonski stan sto-
pilo več mladih parov. 

Novemu breginjskemu podjetniku 
je čestital tudi predsednik Krajevne 
skupnosti Breginj Darko Rosič, ki je 
v imenu krajanov izrazil tudi zado-
voljstvo, da je Breginj ponovno pri-

dobil gostilno. Zbrani so nazdravili z 
dobro slovensko kapljico in oštirju 
zaželeli veliko sreče. Skupaj z mladi-
mi kulturniki so v nadaljevanju pro-
grama kramljali o starih gostilnah. 
Teh je bilo nekoč v Kotu kar 30 in 
danes še vedno živijo v spominu sta-
rejših. Ob zvokih starih harmonik in 
petju beneških pesmi so vsi skupaj 
obudili spomin na dobre stare gostil-
ne ter njihov čas. 

Tudi na letošnjem dogodku so so-
delovali mladi iz KD Stol Breginj in 
Športnega društva Breginj ter nas 
presenetili v nošah iz 19. stoletja. 
Program je povezovala Katarina 
Mazora, za štruklje je poskrbela Va-
nesa Marcola, Tomaž Istenič pa je 
zbranim ponujal tradicionalno jed – 
skuto s krompirjem. Ob starih melo-
dijah harmonike Tadeja Uršiča je 
sledilo še presenečenje za novega 
oštirja, ki je ob tej priložnosti prejel 
kotarski koš.
Vida Škvor, KD Stol Breginj

Dedi{~ina so{ke fronte 
povezuje 

Ustanova »Fundacija Poti miru v 
Posočju«, Javna agencija SPIRIT 
Slovenija in Agencija za turizem 
Furlanije Julijske krajine (FJK) so 
17. julija v prostorih fundacije v Ko-
baridu organizirale prvo delavnico z 
namenom mreženja slovenskih ter 

italijanskih turističnih ponudnikov in 
oblikovanja turističnih paketov na 
temo dediščine prve svetovne vojne. 
S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in 
znanji sta organizatorjem na pomoč 
priskočila tudi direktor lokalne turi-
stične organizacije (LTO) Sotočje 
Janko Humar in direktor Kobariške-
ga muzeja Jože Šerbec. 

Nekaj manj kot 50 predstavnikov 
iz severne in južne Primorske ter Po-
krajin Videm, Gorica in Trst so uvo-
doma pozdravili županja Občine 
Kobarid Darja Hauptman, predse-
dnik uprave Fundacije Zdravko Li-
kar, podpredsednica Pokrajine Gori-
ca Mara Černic, direktor Agencije za 
turizem FJK Edi Sommariva in vod-
ja predstavništva Javne agencije SPI-

RIT v Milanu Gorazd Skrt. Zbrani so 
enotno podprli zamisel povezovanja 
in sodelovanja na tem čezmejnem 
prostoru, ki ga je pred skoraj 100 le-
ti delila fronta. Danes namreč to ob-
močje nudi bogato in raznoliko turi-
stično ponudbo, ki se jo bo na osno-
vi dediščine soške fronte najverjet-
neje povezalo v štiri do največ pet 
različnih turističnih paketov, ki jih 
bomo s skupnimi močmi dokončno 
oblikovali do letošnje jeseni. Trenu-
tno imamo zastavljene štiri takšne 
pakete, katerim smo nadeli delovne 
naslove: 
• Raziskovanje zgodovine –name-

njen obiskovalcem, ki v te kraje 
prihajajo izključno zaradi zapušči-
ne soške fronte; 

Utrinki

Občina Kobarid bo v sodelovanju z
Združenjem borcev za vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin 

in 
Društvom za negovanje rodoljubnih tradicij 

organizacije TIGR Primorske

v soboto, 28. septembra 2013, 
ob 11. uri v Kulturnem domu v Kobaridu 

obeležila spomin na 
70-LETNICO USTANOVITVE KOBARIŠKE REPUBLIKE.
Slavnostni govornik bo predsednik državnega zbora RS Janko Veber.

Vljudno vabljeni

LIONS KLUB SOČA KOBARID JE GOSTIL ZNANEGA PSIHOLOGA DR. ALEKSANDRA ZADE-
LA. Predavanju z naslovom Svetloba in tema, dva obraza istega dneva so lahko prisluhnili tako 
člani kluba kot drugi zainteresirani. Foto: Nataša Hvala Ivančič

sedniku ter dosedanjemu tajniku 
Rajku Lebanu. Tajniško mesto je 
prevzela Alenka Palian, zakladni-
čarka pa je postala Anica Kanalec 
Prešeren. Na srečanju je bil priso-
ten tudi conski predsednik Radko 
Carli, sicer član LK Soča Kobarid. 

Še pred slavnostno predajo funkcij 
so lioni skupaj odločali o zadnjih leto-
šnjih donacijah. Del sredstev so do-
nirali za dobrodelni tek za humani-
tarno akcijo Za Gajine korake, poleg 
tega pa so sredstva prispevali tudi 
za izobraževanje nadarjene študentke 
Petre, ki na Dunaju študira violino. 
Poleg tega so se odločili, da bodo 
sredstva za pot na lions konvencijo v 
Hamburg prejeli slovenski leoti. 

Za delo v minulem letu sta priznanji 
guvernerja prejela dva člana LK So-
ča Kobarid. Lion Robert Tranpuž je 
bil evidentiran s strani conskega 
predsednika, prizadevnost zadnje 
predsednice pa je prepoznal guver-
ner Distrikta Zoran Vodopija. 

Delovno leto so posoški lioni zaklju-
čili z likovno delavnico v Bovcu, in 
sicer v sodelovanju z Medobčinskim 

društvom slepih in slabovidnih 
(MDSS) Nova Gorica. Slabovidni 
člani društva so s slikanjem začeli 
ob izjemno visokih poletnih tempe-
raturah, vendar pa jih je med ustvar-
janjem presenetila nevihta. Tako so 
se njihovi motivi iz smaragdno zele-
ne barve doline Soče v nekaj minu-
tah pobelili v pokrajino prekrito z zrni 
toče. Kljub nepredvidljivemu vreme-
nu so se ob koncu srečanja vsi stri-
njali, da je delovno leto lepo zaklju-
čiti z razdelitvijo pomoči, druženjem 
ob ustvarjanju in delovno vizijo za 
naslednje akcije pomoči potrebnim.
Sanda Lah Kravanja, predsednica Li-
ons kluba Soča Kobarid 2012/2013

PREDAVANJE PSIHOLOGA 
DR. ALEKSANDRA ZADELA 
Kobarid – Lions klub Soča Kobarid 
je po sodelovanju na izobraževanju 
in lions konvenciji v Velenju gostil 
znanega psihologa dr. Aleksandra 
Zadela iz Kopra, ki je na povabilo 
predsednice kluba svojim članom in 
občanom podaril predavanje z na-
slovom Svetloba in tema, dva obraza 

istega dneva. S svojo neusahljivo 
energijo in velikim navdušenjem 
nam je predstavil izzive ter vrednote 
današnjega dne. Opozoril nas je na 
pomembnost spoznanja in zaveda-

nja, da se mora za svojo srečo ter 
dobro počutje potruditi predvsem 
posameznik sam. Vrednote, čustva, 
želje in doživetja pa so veliko globlja 
ter trajnejša, če jih delimo z drugimi. 
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• Doživetje zgodovine – namenjen 
gostom, ki jih poleg soške fronte 
zanimajo še druge zanimivosti ob 
poti (naravne in kulturne zname-
nitosti, kulinarika, športne dejav-
nosti, zabava ...); 

• Zgodovina ob poti – paket, ki bi 
se s svojo ponudbo osredotočil na 
pohodnike in kolesarje;

• Zgodba dveh strani – v tem prime-
ru se ponudba razširi na Goriško 
in Kras, na drugi strani meje pa na 
sosednjo italijansko stran.
Do jeseni bomo tem štirim pake-

tom skušali dodati še enega:
Na delavnici smo v omenjene tu-

ristične pakete vključili tudi posame-
zne ponudbe zainteresiranih. Končno 

izoblikovani paketi bodo različnim 
ciljnim skupinam predstavljeni tako 
na spletu kot prek drugih promocij-
skih dejavnosti. 

Med udeleženci srečanja so bili 
tudi predstavniki občin, turističnih 
agencij, prenočitvenih in gostinskih 
ponudnikov, muzejev, LTO-jev, zgo-
dovinskih društev ter drugih organi-
zacij in turistični vodniki. Organiza-
torji smo bili nad odzivom pozitivno 
presenečeni, zato smo se dogovorili, 
da podobno delavnico jeseni organi-
ziramo še v Italiji. Poleg tega name-
ravamo pripraviti tudi študijsko ek-
skurzijo po tako imenovani Poti miru 
od Alp do Jadrana za novinarje iz 
Evrope in skupno ponudbo predsta-
viti na različnih sejmih.

Delavnica je bila izvedena v okviru 
čezmejnega projekta T-lab, s katerim 
želi vodilni partner Javna agencija 
SPIRIT spodbuditi inovativne pristo-
pe, storitve in produkte v turizmu ter 
tako povečati konkurenčnost te pa-
noge v čezmejnem prostoru. 
Maša Klavora, Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju«

O 3. festivalu so{ke postrvi in 
zavezni{tvu »Save the So~a«

Na novinarski konferenci z naslo-
vom 3. festival soške postrvi in pred-
stavitev zavezništva »Save the Soča« 
so gostujoči govorniki predstavili no-
vosti letošnjega festivalskega progra-

ma, prvič pa se je javnosti predstavi-
lo tudi zavezništvo, ki se zavzema za 
ohranitev zgornjega porečja Soče, 
vključno s porečjem Idrijce.

Zbrane je v uvodu pozdravila ko-
bariška županja Darja Hauptman, 
pobudnica Festivala soške postrvi, ki 
je povedala, da bi s festivalom radi 
»ljudi spodbudili k spoštovanju nara-
ve, predvsem pa opozorili na izjemen 
pomen reke Soče in njene najbolj 
skrivnostne predstavnice – soški po-
strvi«. V nadaljevanju je Gašper Je-
senšek iz Turistične zveze Gornjega 
Posočja (TZGP) predstavil številne 
dejavnosti letošnjega festivalskega 
dogajanja. Med drugim je opozoril 
na odprtje razstave in predstavitev 
filmov o muharjenju, obsežen zabav-
no-kulturni program z demonstraci-
jami muharjenja ter degustacijami 
jedi iz soške postrvi itd. Direktor Vin-
ske kleti »Goriška Brda« Silvan Per-
šolja je nato predstavil zgodbo o 
soški postrvi in rebuli. Festival na-
mreč ponuja tudi pokušine vin, ki se 
lepo podajo k jedem iz soške postrvi. 
Prav v ta namen je Vinska klet »Go-
riška Brda« z.o.o. Dobrovo v sode-
lovanju z Restavracijo Kotlar pripra-
vila tudi posebno obešanko za svojo 
Rebulo Quercus, na kateri je recept 
Debore von Kastelmur – Carpaccio 
iz soške postrvi. Kot je poudaril Per-
šolja, svojo vlogo vidijo tudi v smislu 
nadgradnje skupnih dejavnosti z Ri-

^e bi se kak{en turisti~ni ponudnik iz omenjenega ~ezmejnega obmo~ja 
`elel vklju~iti v mre`o, lahko na spletni strani Ustanove »Fundacije Poti 
miru v Poso~ju« ~im prej izpolni Prijavnico za pristop k omre`ju za razvoj 
in promocijo turisti~nega produkta na temo 1. svetovne vojne. Ta je obja-
vljena pod prispevkom z naslovom Delavnica na temo mre`enja 
turisti~nih ponudnikov in oblikovanja turisti~nih paketov na temo so{ke 
fronte, in sicer v arhivu novic na spletni strani www.potmiru.si/slo/arhiv.

ZBRANI SO ENOTNO PODPRLI ZAMISEL POVEZOVANJA IN SODELOVANJA NA TEM ČEZ-
MEJNEM PROSTORU, ki ga je pred skoraj 100 leti delila fronta. Danes to območje nudi bogato 
in raznoliko turistično ponudbo, ki se jo bo na osnovi dediščine soške fronte povezalo v več 
različnih turističnih paketov. Možnosti za vključitev v to zgodovinsko-turistično mrežo različnih 
ponudnikov so še odprte. Foto: Jasmina Urbančič

Utrinki

Srečanja so se udeležili številni mla-
di občani, ki psihologa dobro po-
znajo in mu radi prisluhnejo. Gostu 
smo ob koncu predavanja podarili 
fantka iz cunj, ki so ga izdelali v Var-
stveno delovnemu centru Tolmin. 

Častna gostja srečanja je bila župa-
nja Občine Kobarid Darja Haupt-
man, ki je vse leto pozorno spre-
mljala delovanje našega kluba. V le-
tu 2012/2013 nam je pomagala pri-
skrbeti prostore za srečanja, poleg 
tega pa je s svojo prisotnostjo poča-
stila tudi dva mednarodna dogodka 
(sprejem mednarodnega predsedni-
ka, podpredsednika in vodstva Dis-
trikta 129 ter srečanje slovensko-ita-
lijanskega odbora v spomin na 1. 
svetovno vojno). Predsednica lions 
kluba se je županji zahvalila in ji po-
delila posebno zahvalo kluba za ce-
loletno dobro sodelovanje ter vzaje-
mno pomoč. Zbrane je prijetno pre-
senetil tudi obisk Guvernerja distrik-
ta 129 Zorana Vodopije, ki je 
predsednici ob njenem odhajanju s 
predsedniškega mesta izročil pri-

znanje guvernerja za vodenje in delo 
Lions kluba Soča Kobarid v letu 
2012/2013.
Sanda Lah Kravanja, predsednica Li-
ons kluba Soča Kobarid 2012/2013

TABOR MLADIH KOBARI[KIH 
PLANINCEV 
Pokljuka – Mladi člani Planinskega 
društva (PD) Kobarid smo letošnji ta-
bor preživeli na Pokljuki, kjer je bil 
vsak dan nekaj posebnega – poln 

zanimivih dogodivščin. Kot pravi pla-
ninci smo odšli do Blejske koče in 
na Veliki Draški vrh (2.243 m). Svojo 
ustvarjalnost in domišljijo smo lahko 
uporabili pri izdelovanju kartic in ma-
gnetov, ki jih bomo imeli za spomin 
na letošnje poletne dni, preživete v 
objemu narave. V spominu pa so 
nam ostali tudi kurjenje ognja in pe-
čenje hrenovk, nočni pohod, preiz-
kus na orientacijskem tekmovanju 
itd. 

Tokratni tabor je bil nekaj posebne-

MLADI ČLANI PLANINSKEGA DRUŠTVA KOBARID so letošnji tabor preživeli na Pokljuki. Foto: Iztok Rojc

ga tudi zato, ker nas je na njem obi-
skalo veliko zanimivih gostov. Med 
drugim smo gostili vodnika reševal-
nih psov Uroša in Kajo ter njune tri 
pse. Obiskal nas je Andrej Zupan 
– evropski in svetovni prvak v loko-
strelskem biatlonu, za piko na i pa 
smo se zadnji dan srečali še s slo-
vensko biatlonsko reprezentanco. 
Dnevi so v dobri družbi hitro mineva-
li, a poslovili smo se z nasmehom na 
obrazu in polni čudovitih doživetij. 
Nežka Koren, PD Kobarid

Iz ob~inskih uprav
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biško družino (RD) Tolmin, s katero 
v okviru Ribiške zveze Slovenije že 
nekaj let zgledno sodelujejo v projek-
tih medsebojne promocije na doma-
čem in tujih trgih.

V drugem delu novinarske konfe-
rence je predsednik RD Tolmin Lu-
cijan Rejec predstavil zavezništvo 
»Save the Soča«, ki se zavzema za 
ohranitev Soče in njenih pritokov. 
Zavezništvo je nastalo v okviru pro-
jekta »Save the Alpine Rivers«, ki ga 
je pripravila nevladna organizacija 
»World Wildlife Fund« (WWF) in 
združuje predstavnike različnih inte-
resnih skupin: RD Tolmin, RD Idrija, 
Kanjoning zveze Slovenije, Gospodar-
skega interesnega združenja raftarjev 
Dolina Soče in WWF, ki bi z združe-
nimi močmi radi zaščitili enega za-
dnjih neokrnjenih rečnih sistemov v 
Alpah.

Zaradi potreb izpolnjevanja pod-
nebnih in energetskih ciljev se na-
mreč po vsej Evropi načrtuje gradnja 
hidroelektrarn. Pojavljajo se tudi že-
lje po energetskem izkoriščanju pri-
tokov Soče, predvsem Učje in Idrijce. 
Prav zato se je v okviru WWF pro-
jekta porodila zamisel o zavezništvu, 
ki bi združilo posamezne organiza-
cije, ki si že leta prizadevajo za ohra-
nitev porečja Soče takšnega kot je. 
Ker je večina alpskih rek že regulira-
nih ali energetsko izkoriščenih, ima 
Soča s pritoki velik pomen za celoten 

NA NOVINARSKI KONFERENCI Z NASLOVOM 3. FESTIVAL SOŠKE POSTRVI IN PREDSTAVI-
TEV ZAVEZNIŠTVA »SAVE THE SOČA« so gostujoči govorniki predstavili novosti letošnjega festi-
valskega programa, prvič pa se je javnosti predstavilo tudi zavezništvo, ki se zavzema za ohranitev 
zgornjega porečja Soče, vključno s porečjem Idrijce. Foto: Tatjana Šalej Faletič

alpski prostor in bi ga zato morali 
zavarovati pred nadaljnjo hidroener-
getsko izrabo.

Zavezništvu se je kot že rečeno 
pridružila tudi RD Tolmin, ki si že 
od leta 1993 prizadeva za ohranitev 
najznamenitejše prebivalke smarag-
dne reke – soške postrvi. Ta avtohto-
na vrsta je nekoč poseljevala celotno 
jadransko porečje, kasneje pa je 
predvsem zaradi križanja s potočno 
postrvjo skoraj izginila. »Da bi jo re-
šili, smo pred več kot 15 leti začeli z 
izvajanjem projekta repopulacije so-
ške postrvi«, je povedal Rejec. Danes 
je, zahvaljujoč projektu in trdemu 
delu ribičev, soška postrv ponovno 

pogosta riba v porečju Soče. 
»Seveda pa za svoj nadaljnji 
obstoj potrebuje čiste, nere-
gulirane vodotoke. Zato je 
borba za ohranitev soške 
postrvi tudi borba za ohra-
nitev tega okolja,« je še de-
jal predsednik RD Tolmin.

Zaradi svoje čistosti in velikega 
bogastva rib je izredno cenjena tudi 
Idrijca, najdaljši pritok Soče. Izjemno 
naravno okolje in prvovrstni pogoji 
za muharjenje na Idrijco privabljajo 
domače in tuje ribiče, ki pomembno 
prispevajo k prihodku lokalne sku-
pnosti. V okviru zavezništva želi RD 
Idrija opozoriti na veliko ekološko 

Utrinki

PRAZNOVALI 55. OBLETNICO
Tolmin – Tisto mokro sredo, ko se 
je v Brdih utrgal oblak, nam je v kar 
velikem številu le uspelo z vseh ve-
trov priplavati v Tolmin, kjer smo sre-
di petdesetih let pet let nabirali uči-
teljsko učenost. Tolminski učiteljišč-
niki, ki smo letos praznovali 55. 
obletnico, smo se zbrali dopoldne v 
Hotelu Krn, kjer so nam trije sošolci 
predstavili svoje dosedanje publika-
cije. Rado Bolčina, dolgoletni uči-
telj in ravnatelj OŠ Čepovan, je v ob-
sežni publikaciji Od trivialke do de-
vetletke izčrpno predstavil šolstvo v 
Čepovanu, Lokovcu in na Lokvah. 
Aldo Černigoj, dolgoletni literarni 
ustvarjalec, nam je že pred leti pred-
stavil svoj prvenec Večeri pri Matica-
vih, kjer je orisal dogajanje v domači 
vasi na Gori. Drugi njegov roman 
Čas ob zori posega v petdeseta le-
ta, zadnja zbirka novel Po dnevu 
noč pa odkriva sodobni čas, in sicer 
birokratsko uradniško življenje. Avtor 
je poudaril, da razvija pripovedno 
tehniko notranjega monologa. Piše v 

primorsko obarvanem knjižnem jezi-
ku in zapisuje primorske pogovorne 
besede. Avtorica zbornika Soukan 
an Sukencu u sukenščini Katarina 
Vuga pa je prebrala nekaj humornih
odlomkov, tako da se je zaznala 
govorica več kot tisoč let starega 
kraja. Obujali pa smo tudi spomin na 
Gradnikove podobe tolminskega 
punta, tako da smo lahko prisluhnili 

znanim stihom: 
»Zvoni od Mengor, Volč, Svete Lu-
cije,
Tolmin in Slap in Selo odgovarja …«
Sledil je ogled razstave ob 300-le-
tnici tolminskega punta v Tolmin-
skem muzeju. Pod strokovnim vod-
stvom smo se preselili v pretekli 
čas, se poglobili v tegobe tlačanov, 
pa tudi v različne običaje, jedi in 

oblačenje v tistih časih.

Med daljšim kosilom smo obudili 
spomin na dva sošolca, ki sta nas v 
zadnjem letu zapustila. Eden od so-
šolcev, ki je praznoval svoj okrogli 
jubilej, pa nas je presenetil z lično 
steklenico vina iz lastnega vinograda 
– za vsakega posebej.
K. V. 

TOLMINSKI UČITELJIŠČNIKI, KI SO LETOS PRAZNOVALI 55. OBLETNICO, so svoje srečanje med drugim popestrili tudi z ogledom razstave 
Nad Gorico po pravico – Tolminska v času velikega punta, ki bo v Tolminskem muzeju na ogled še vse do 31. marca prihodnje leto. Foto: Foto 
Červ

vrednost Idrijce, ki je poleg soške 
postrvi tudi dom drugih evropsko 
pomembnih vrst kot sta blistavec in 
grba. »Porečje Idrijce je že obremenje-
no z velikim številom malih hidroe-
lektrarn. Nove zajezitve na Idrijci bi 
lahko imele katastrofalne posledice 
za ribolov in ribji živelj,« je povedal 
Zoran Babič, predsednik RD Idrija. 

Zavezništvu se je pridružila tudi 
Kanjoning zveza Slovenije, ki pove-
zuje 15 posoških športnih društev in 
podjetij. »Reka Soča je ena izmed 
desetih najbolj pomembnih središč 
vodnih športov v svetu,« je na konfe-
renci poudaril Filip Hrovat, predse-
dnik Kanjoning zveze Slovenije. »Ka-
kovost okolja je eden glavnih dejav-

nikov, ki privablja domače in 
tuje goste, zato bi morala stra-
tegija upravljanja regije temelji-

ti prav na ohranjanju visoke 
kvalitete okolja. Tudi zato na 
reki Soči organiziramo vsako-

letne čistilne akcije,« je še do-
dal Hrovat. Podobnega mnenja 
je tudi Adis Hrovat, predse-
dnik Gospodarskega interesne-

ga združenja Dolina Soče: »Na Soči 
in njenih pritokih so izjemni pogoji 
za vse vodne športe, poleg tega pa je 
Bovec postal sinonim za aktivni od-
dih. Zato so tu bolj smiselne naložbe 
v turistični razvoj.«

Irena Kavčič, predstavnica WWF pri za-
vezništvu »Save the Soča«
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

V ospredju {iritev cesti{~a, 
podporne konstrukcije in 
kanalizacija

Gradbena dela za rekonstrukcijo 
ceste Bača–Dolenja Trebuša potekajo 
skladno s pogodbeno dinamiko del. 
Čeprav je izvedbo v prvih mesecih 
oviralo zelo slabo vreme, do zamud 
pri gradnji ni prišlo, sporočajo z Di-
rekcije RS za ceste (DRSC). Projekt 
je do višine 85 odstotkov upravičenih 
stroškov financiran iz sredstev Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, 
pogoja za njihovo koriščenje pa sta 
uspešno zaključen projekt in izdana 
vsa dovoljenja za uporabo objekta do 
konca leta 2015. 

V gradnji je kro`i{~e Na logu
Konec avgusta sta voznike ob uvo-

zu v poslovno cono Na logu z Ulice 
padlih borcev pričakala delna zapora 
ceste in obvoz. Gre za gradnjo krož-
išča, katerega investitor je podjetje 
Hofer trgovina d.o.o. Urejen cestni 
priključek do novega objekta oziroma 
parkirišča pred njim je bil namreč 
pogoj za gradnjo trgovine, ki sta ga 
investitorju postavili Direkcija RS za 
ceste in Občina Tolmin. 

Na mestu sedanjega križišča tako 
nastaja manjše krožišče s štirimi uvo-
zi, od katerih se bo vsak začel s tako 
imenovanim usmerjevalnim oziroma 
ločevalnim otokom. Ker za večje kro-

GRADBENA DELA ZA REKONSTRUKCIJO CESTE BAČA–DOLENJA TREBUŠA potekajo 
skladno s pogodbeno dinamiko del. »Narava gradbenih del je tista, ki določa, ali je treba vzpo-
staviti zapore ceste ali ne, saj nekaterih del brez teh ni možno izvajati. Na ta način se zagotavlja 
tako varnost voznikov kot tudi delavcev na gradbišču,« pojasnjujejo na DRSC-ju in občane ter 
druge uporabnike ceste še naprej prosijo za razumevanje. Foto: Primož Skrt

Dela na terenu je zato treba izva-
jati pospešeno, gradbišče pa mora 
biti organizirano tako, da dela pote-
kajo sočasno na več mestih. Izvajalci 
imajo po zagotovilih DRSC-ja sicer 
navodilo, naj vsa dela opravljajo pri 
čim manj zaporah. Ker se nekaterih 
povsem brez zapor preprosto ne da 
izvajati, na DRSC-ju občane in druge 
uporabnike ceste še naprej prosijo za 
razumevanje. »Narava gradbenih del 
je tista, ki določa, ali je treba vzpo-
staviti zapore ceste ali ne, saj neka-
terih del brez teh ni možno izvajati. 
Na ta način se zagotavlja tako var-
nost voznikov kot tudi delavcev na 
gradbišču,« pojasnjujejo. 

Da je tovrstnih motenj prometa kar 
najmanj, z obnovitvenimi deli začne-
jo najprej zunaj obstoječih asfaltira-
nih površin in zunaj strnjenih naselij. 
Kot povzemajo na DRSC-ju, se za 
rekonstrukcijo vozišča zunaj naselij 
trenutno izvajajo dela za razširitev 
vozišča in izvedbo novih podpornih 
ter opornih konstrukcij, armiranobe-
tonski zidovi in kamnite zložbe ter 
posegi za ureditev kanalizacije in ce-
stnih propustov za odvod meteornih 
voda. Tem bosta sledila obnova in 
razširitev vozišča v območju naselij, 
izgradnja hodnikov za pešce ter iz-
vedba javne razsvetljave.
Špela Kranjc

GRADNJA KROŽIŠČA NA LOGU – Izvajalci bodo gradbena dela na cestišču zaključili predvidoma 
v novembru, ko je na mestu nekdanje Mlinotestove pekarne napovedano tudi odprtje nove Hoferje-
ve poslovalnice. Foto: T. Š. F.

Utrinki

DRU@ILI SO SE NA SVOJI 
ZEMLJI 
Grahovo ob Ba~i – Krajani Krajev-
ne skupnosti (KS) Grahovo ob Bači 
s ponosom živijo s spomini na sne-
manje prvega slovenskega celove-
černega filma Na svoji zemlji, ki je 
bil skoraj v celoti posnet v Baški gra-
pi. To vsako poletje dokazujejo s tra-
dicionalnima prireditvama, imeni za-
nju pa so si »izposodili« kar iz filma. 
Tako je bilo tudi letos. 

Konec junija so se najprej zbrali na 
športno obarvanemu srečanju Očka 
Orel. Predno so se pomerili v špor-

tnih igrah, so s pohodom zaobjeli te-
matsko pot Na svoji zemlji. Mesec 
kasneje pa je tamkajšnja KS v sode-
lovanju s Športnim društvom »Zarja« 
Grahovo-Koritnica, Balinarskim klu-
bom »Rudi Bašelj« Koritnica in PGD 
Grahovo ob Bači pripravila 14. sre-
čanje krajanov in zdomcev ter prija-
teljev Baške grape, ki so ga poime-
novali Na svoj zemlji – danes. Pra-
znik tradicionalno sovpada z godom 
zavetnice grahovške cerkve sv. Ane. 
S slovesnim bogoslužjem, ki sta ga 

NA SVOJI ZEMLJI – DANES – 14. srečanje 
krajanov in zdomcev ter prijateljev Baške grape. 
Foto: Cveto Zgaga
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žišče ni dovolj prostora, bo to neko-
liko manjše, da pa bodo večji tovor-
njaki lahko nemoteno zapeljali sko-
zenj, bo osrednja klančina povozna. 
Ob krožišču bodo, razen ob objektu 
podjetja Smarteh d.o.o., urejeni ploč-
niki, krožišče pa bo imelo tudi dva 
prehoda za pešce. Prvi bo med Ba-
rom Črv in trgovino vzdolž Ulice 
padlih borcev, drugi pa na zgornji 
strani krožišča prečno na ulico.

Dela najprej potekajo po levi strani 
ceste v smeri proti Tolminu, nato pa 
bodo z njimi nadaljevali na desni 
strani. Obvoz se bo vseskozi prilaga-
jal gradbenim posegom, promet pa 
bo urejal semafor. Izvajalci iz Cestne-
ga podjetja Nova Gorica bodo grad-
bena dela na cestišču zaključili pre-
dvidoma v novembru, ko je na mestu 
nekdanje Mlinotestove pekarne na-
povedano tudi odprtje nove Hoferje-
ve poslovalnice.
Š. K. 

Re{itev na odseku Kne`a–
Ilovica le za~asna

Cestni odsek v dolžini 90 metrov 
med Knežo in zaselkom Ilovica je 
bilo treba prestaviti, saj druge rešitve 
na izredno nestabilni ilovnati podlagi 
ni bilo mogoče najti. 

Omenjeni odsek že desetletja ogro-
ža velik plaz na cesti, ki nenehno 
polzi. V zadnjih nekaj letih je Občina 
Tolmin po besedah vodje oddelka za 
okolje in prostor mag. Mirana Dro-
leta pristopila h geološkim raziska-
vam terena in ugotovili so, da tla več 
kot 17 metrov v globino sestavlja ne-
stabilen ilovnat material, kar povzro-
ča polzenje za približno štiri centi-
metre letno. »V letošnjih spomladan-
skih poplavah se je zadnja sanacija 
ceste izkazala za neustrezno, saj so 
se poškodbe ceste v kratkem času ze-

lo povečale in povzročile odlom dela 
ceste ter premik proti državni cesti 
pod njo. Na slednji je sedaj polovična 
zapora,« je povedal mag. Drole. Ob-
čina Tolmin in Direkcija RS za ceste 
(DRSC) sta zato skupaj pristopili k 
reševanju težavnih razmer, DRSC pa 
je prevzela nadaljnje geološke razi-
skave, ki so v tem trenutku že razpi-

sane. Kot še pojasnjuje vodja oddel-
ka, se je vmes stanje na občinskem 
cestnem odseku poslabšalo do te me-
re, da so se morali odločiti za premik 
cestišča, saj je vožnja po stari cesti 
postala preveč nevarna.

Izvajalci iz Gradbeništva Roman 
Zuza s.p. Tolmin so po projektu Ge-
ologije d.o.o. Idrija v juniju in začet-

ku julija letošnjega leta uredili nov 
odsek ceste v dolžini 90 metrov ter 
ga v sredini glede na prvotno lego 
premaknili za približno 30 metrov 
višje, dela pa so občino stala dobrih 
40.000 evrov. »Lastniki zemljišč so 
nam dovolili poseg v cesto, zato se 
jim zahvaljujemo za razumevanje. 
Območje, kjer je potekala prejšnja 
trasa, smo zatravili, poleg novega 
odseka pa uredili odvodnjavanje,« 
našteva mag. Drole. Obenem poudar-
ja, da gre še vedno le za začasno 
rešitev, ki jo bodo v prihodnjih letih 
dopolnjevali. Dokler ne najdejo traj-
ne, in bodo na cestnem odseku Kne-
ža–Ilovica potrebni gradbeni posegi, 
tamkajšnja podlaga ostaja makadam-
ska. 
Špela Kranjc

Kulturna ponudba Tolmina 
na enem mestu

Občina Tolmin bo v okviru popo-
tresne sanacije pristopila k obnovi 
tolminskega kinogledališča. Načrto-
vani projekt je nekatere Tolmince 
razburil še pred odhodom na poletni 
oddih, zato je župan Uroš Brežan 17. 
julija na novinarski konferenci pred-
stavil stališče občine kot investitor-
ja.

Občina Tolmin se je po njegovih 
besedah k obnovi kinogledališča na 
Mestnem trgu v Tolminu odločila 
pristopiti iz dveh razlogov:
• Objekt je uvrščen na seznam 

objektov za popotresno obnovo in 
na njem je nujna statična sanacija, 
ker pa je stavba potrebna tudi 
funkcionalne prenove, je smiselno 
to dvoje izpeljati istočasno.

• Še do pred kratkim je kazalo, da 
bo to edini projekt, s katerim bo 
lahko občina upala na pridobitev 
sredstev Evropskega sklada za re-

TEŽAVEN CESTNI ODSEK KNEŽA–ILOVICA pred zadnjim posegom in po premiku. Nestabilna 
ilovnata podlaga zahteva nadaljnje iskanje trajne rešitve. Foto: arhiv Občine Tolmin (zgoraj) in 
Tatjana Šalej Faletič
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darovala domači župnik Evgen 
Gantar in podbrški Danilo Kobal, 
so ga praznovali 26. julija. 

Udeležence so sprejeli z zaseko in 
skuto. Najprej so jih povabili k navi-
janju za domače kosce in kosice, ki 
jih je v spretnosti ročne košnje oce-
nilo Društvo koscev in kosic Sloveni-
je. Druženje se je nadaljevalo na 
športnem igrišču, kjer so s sloven-
skimi ljudskimi plesi navdušili člani 
Folklornega društva Ivan Laharnar – 
Planota. Puntarke oziroma udele-
ženke študijskega krožka Med zgo-
dovino in sodobnostjo, ki ga je pri-
pravil Posoški razvojni center pod 

mentorstvom Patricije Rejec, so se 
pokazale v pristnih oblačilih iz časa 
tolminskega punta, ki so jih sešile 
same. Skozi priredbo odlomka iz 
Pregljevih Tolmincev so ta čas prika-
zale še skozi obvezne dajatve grofu 
v blagu in tlaki. K sproščenemu 
vzdušju je spodbujal harmonikar 
Danko Klavžar, črke pa je v pove-
zovalne besede prelivala Mojca Ma-
vrar. Prireditev je odlikovala tudi do-
brodelnost – srečelov je bil name-
njen domačemu prostovoljnemu ga-
silskemu društvu za novo gasilsko 
vozilo. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

VE^ KOT 130 LET LEKARNE 
TOLMIN 
Tolmin – Konec leta 1882 so v Tol-
minu ustanovili prvo lekarno. Prvi tu-
kajšnji lekarnar je bil Ernesto Pali-
sca, ki se je iz Labina v Istri priženil 
v Tolmin. Lekarno je uredil v prosto-
rih sedanjega sodišča, kasneje pa 
jo preselil v Paliscovo hišo. V teda-
njih pogojih in ob slabih povezavah z 
zunanjim svetom je predvsem z la-
stno izdelavo omogočal Tolmincem 
dostop do zdravil. Po njegovi smrti 
leta 1903 je lekarno odkupil Lju-
bljančan Robert Kastner, po rodu 

Nemec, ki je nadaljeval dejavnost v 
istih prostorih, po prvi svetovni vojni 
pa jo je uredil v Winklerjevi vili. V Tol-
minu je ostal do leta 1940, ko je le-
karno prodal Italijanu Castelliju. Po 
drugi svetovni vojni je bila ustano-
vljena Okrajna lekarna Tolmin, ki je 
imela svoje prostore še vedno v 
Winklerjevi vili. Leta 1950 je prišla v 
Tolmin magistra Ljudmila Žešlin, ki 
je lekarno vodila polnih 20 let. Z ve-
liko natančnostjo in strokovno dosle-
dnostjo je domačine naučila spošto-
vanja do zdravil ter njihove pravilne 
uporabe. V tistem obdobju je bil v 
Tolminu s samoprispevkom zgrajen 
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gionalni razvoj za družbeno infra-
strukturo. Objavo javnega poziva 
za prijavo investicij pričakujejo 
septembra letos.
Projekt, za katerega bo treba sedaj 

pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri-
pravil odgovorni projektant Tomaž 
Mohorko s svojo skupino, s strani 
investitorja pa ga je spremljala oziro-
ma usmerjala štiričlanska delovna 
skupina, ki jo je iz strokovnjakov 
različnih strok imenoval župan: Ma-
ja Jerman Bratec (kultura), Vladi-
mir L. Kozorog (arhitektura in urba-
nizem), Rafael Šuligoj (občinski 
svetovalec za družbene dejavnosti) 
in Branko Velišček (direktor Zavoda 
za kulturo, šport in mladino Občine 
Tolmin, ki upravlja z objektom). V 
sklopu definiranja programskih izho-
dišč prenove objekta, ki je bil osnov-
ne prenove deležen leta 1953, so »kot 
primarno izhodišče postavili koncept 
vzpostavitve širše koncipiranega in 
funkcionalno povezanega ‘kulturnega 
centra mesta’«. Pogoji za gradnjo so 
sicer zapisani v občinskem prostor-
skem načrtu in jih morata tako inve-
stitor kot projektant upoštevati, kate-
re so stranke v postopku, ki lahko na 
gradnjo vplivajo, pa določa Zakon o 
graditvi objektov.

Čeprav v tem primeru Krajevna 
skupnost (KS) Tolmin ni stranka v 
postopku, ji je občina na njeno željo 
pripravljen projekt pokazala. Na več 
sestankih so člani omenjene komisi-
je vsebino projekta natančno obrav-

navali s predstavniki zainteresirane 
javnosti in upoštevali njihove smisel-
ne pripombe, nekatere predloge pa 
so morali zavrniti. Med njimi tudi 
možnost preoblikovanja in preprojek-
tiranja vhodne avle ter pročelja kino-
gledališča. Besedilo Poročila komisije 
za pripravo projektne dokumentacije 
za prenovo kinogledališča Tolmin na 
pripombe krajanov k javni predstavi-
tvi PGD projektne dokumentacije za 
navedeno gradnjo je v celoti dosto-
pno na spletni strani občine. »Na tem 
mestu poudarjamo, da imamo za 
poseg pridobljeno kulturnovarstveno 
soglasje in projekt ni v nasprotju z 
režimom varstva kulturne dediščine, 
tako da so pred časom izrečeni očitki 

neresnični. Ta projekt med drugim 
predvideva tudi prehod med Mestnim 
trgom in športnim parkom Brajda, 
kar je KS Tolmin predlagala že pred 
časom, ob ohranitvi obstoječe fasade 
pa to ne bi bilo mogoče,« je jasen 
župan Brežan. 

Med pomembnejšimi sprejetimi 
pripombami zainteresirane javnosti 
je po Veliščkovih besedah povečanje 
prvotno predvidenega števila sedežev 
v dvorani: »Projektant je potrdil mo-
žnost, da se z montažo preklopnih 
sedežev na stranskih sedežih v vsaki 
vrsti pridobi 36 sedežev, ko za prire-
ditev zadošča manjši oder in je spre-
dnji del odra spuščen, pa se lahko 
začasno postavita še dve vrsti doda-

tnih sedežev. S tem se kapaciteta dvo-
rane poveča s prvotno predvidenih 
257 na 293 oziroma več kot 310 sede-
žev.« Trenutno je v tolminskem kino-
gledališču, kjer se z izjemo poletja 
mesečno zvrsti 10–15 dogodkov, sku-
paj 307 sedežev. Prvi dve vrsti na 
balkonu sta povsem nefunkcionalni, 
saj pogled na oder zakriva ograja. Z 
obnovo po izdelanem projektu bo 
objekt s statično sanacijo, požarno 
varnostjo in videonadzorom pridobil 
na varnosti, prehod na ogrevanje s 
toplotno črpalko, ločeni režimi ogre-
vanja prostorov, toplotna in hidroizo-
lacija ter delno pokrivanje stroškov z 
najemnino lokala bodo prispevali k 
ekonomičnosti, predvsem pa bo ki-
nogledališče bolj funkcionalno. »Bolj-
ši bodo pogoji za vse vrste prireditev 
– za nastopajoče zaradi širšega odra, 
nove scenske in odrske tehnike ter 
prenovljenih garderob in pomožnih 
prostorov, obiskovalci se bodo razve-
selili večje udobnosti, digitalizacije 
kinopredstav, prezračevanja ter kli-
matizacije prostorov, zaposleni pa 
novih prostorov za kinooperaterja, 
funkcionalno predelane kulisarnice 
in drugih pomožnih prostorov za ose-
bje ter infrastrukture za oskrbo zuna-
njih prireditev na Mestnem trgu. Pri-
dobimo tudi prostor za galerijo in 
druge namene, s čimer se zaokroži 
kulturna ponudba Tolmina na enem 
mestu,« je sklenil Velišček.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

PO OBNOVI TOLMINSKEGA KINOGLEDALIŠČA bodo razmere izboljšane za vse vrste priredi-
tev – vplivale bodo tako na nastopajoče kot na obiskovalce in zaposlene.

Utrinki

zdravstveni dom, v katerem je leta 
1963 dobila nove prostore tudi le-
karna. Od 1972 do 1980 jo je vodil 
mag. Branko Morenčič, nato se je, 
skupaj z ostalimi lekarnami iz Tol-
minskega, pridružila Goriški lekarni. 
V letu 1993 se je ponovno osamo-

svojila in z letom 1994 je bila njeni 
zadnji lastnici podeljena koncesija 
za zasebno lekarno Tolmin. Ker so 
postali prostori v zdravstvenem do-
mu premajhni in neustrezni, se je le-
karna ponovno selila – tokrat na se-
danjo lokacijo. Ob 130-letnici je bila 

njena oprema obnovljena in prilago-
jena sodobnim zahtevam dobre le-
karniške prakse – vse z namenom, 
da bo lekarna v Tolminu lahko čim 
bolje nadaljevala tradicijo oskrbe z 
zdravili ter izvajanja lekarniških stori-
tev, ki jo je pred več kot 130 leti za-

čel prvi tolminski lekarnar. 
Mag. Martina Klanjšček, lastnica 
tolminske lekarne
Foto: hrani M. Klanjšček
Vir: Brenčič, M. in Klanjšček M., Morenčič B. 
Lekarništvo na Primorskem – Ob 50-letnici 
Primorske podružnice Slovenskega farma-
cevtskega društva. Postojna 2004.
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Zamenjali neraven asfalt
Na odseku državne ceste od Tol-

mina proti Peršetom so pred kratkim 
zamenjali sicer povsem novo asfaltno 
prevleko. Zakaj so bila ta nekajdnev-
na dela potrebna, smo povprašali na 
Direkcijo RS za ceste (DRSC), ki je 
letošnjo pomlad naročila celovito sa-
nacijo omenjenega odseka v poplav-
nem območju reke Soče.

Kot so pojasnili v Službi za odnose 
z javnostmi pri DRSC-ju, so odgovor-
ni ugotovili nestrokovno izvedbo as-
falterskih del. Natančneje je šlo za 
neravnosti asfaltnega vozišča, ki so v 
dolžini približno 360 metrov prese-
gale mejne vrednosti. Naročnik je od 

CESTIŠČE IZ TOLMINA PROTI PERŠETOM JE V KRATKEM DOBILO ŽE DRUGO ASFALTNO 
PREVLEKO – Nedavno sanirano cestišče v poplavnem območju Soče so avgusta preplastili 
zaradi valovite asfaltne prevleke. Foto: Špela Kranjc

izvajalca del zahteval odpravo teh 
neravnosti, na kar se je slednji tudi 
odzval. »Dela so sedaj zaključena, 
gradbišče je v celoti pospravljeno, z 
izjemo opozorilnih tabel, ki bodo 
ostale ob cestišču do komisijskega 
pregleda,« so še dodali na DRSC-ju.
Š. K.

Tolminska knji`nica z var~no 
razsvetljavo

Tolminska knjižnica je bila na pre-
hodu z julija v avgust zaprta zaradi 
obnovitvenih del. Gre za celovito za-
menjavo dosedanje razsvetljave z 
varčnimi sijalkami, Občina Tolmin pa 
bo približno polovico stroška naložbe 

pokrila z nepovratnimi nacionalnimi 
sredstvi , ki jih je pridobila na razpi-
su družbe Petrol Energetika d.o.o. za 
vgradnjo energetsko učinkovitih sis-
temov razsvetljave.

Kot je povedal svetovalec za druž-
bene dejavnosti Rafael Šuligoj, so spr-
va načrtovani stroški investicije zna-
šali 30.000 evrov, končna ocenjena 
vrednost pa se je zaradi zahtevanih 
dodatnih sprememb, ki jih je bilo tre-
ba izvesti, znižala na 25.000 evrov. 
Knjižnica v Tolminu je bila od 29. ju-
lija zaradi posegov zaprta, svojim upo-
rabnikom pa je vrata znova odprla 
12. avgusta. Šuligoj zagotavlja, da je 
bil tempo obnovitvenih del kar hud, 

saj z njimi niso želeli ovirati temeljne 
knjižnične dejavnosti. Obiskovalce je 
tako v čitalnici pričakala energetsko 
učinkovita razsvetljava, Šuligoj pa 
napoveduje »občuten prihranek pri 
porabi električne energije v prihod-
nje«. V letu 2014 tolminsko knjižnico 
čakata še sanacija oken in zamenjava 
strešne kritine. Naložba bo stala pri-
bližno 170.000 evrov: okoli 120.000 
evrov je občina pridobila na razpisu 
Švicarskega sklada, preostanek pa bo 
zagotovila iz svojega proračuna.

Kjer so energetske sanacije le mo-
žne, se občina zanje odloča, sploh pa 
izkorišča vse priložnosti za sofinan-
ciranja prek razpisov.
Š. K.

STARA SVETILA V TOLMINSKI KNJIŽNICI SO V ZAČETKU AVGUSTA ZAMENJALI Z NOVIMI. 
Naložba v vrednosti 25.000 evrov obeta prihranke pri porabi električne energije. Foto: arhiv 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Utrinki

PUNK ROCK HOLIDAY 
(PRH 1.3)
Tolmin – Čudne vibracije so se raz-
širile po stegnu desne noge. Pomi-
slil sem na najhujše, ker je pač bila 
temu primerna ura, a izkazalo se je, 
da me čaka zgolj sporočilo na mo-
bilcu, ki je oznanilo, da se bosta na-
hajala na levi strani odra. In res. Do-
bre pol ure kasneje, ko se je zaklju-
čil koncert skupine The Casualties, 
sem ju našel sloneča na ograji, kjer 
sta si nadela vlogi starih godrnjačev 
iz Muppet showa. Vsaj tako sta v šali 
rekla znanca iz soseske, oba v svojih 
svežih štiridesetih, ki sta zrasla ob 
punkerskih muzikalijah. Pred nasto-
pom naslednje skupine smo si vzeli 
čas in prešerno pretresli dogajanje. 
Kaj je moč reči o tretji izvedbi Punk 
Rock Holiday festivala (PRH 1.3)?
Festivalsko območje je med 10. in 
14. julijem okupiralo okoli 4.000 lju-
di, ki so se s svojimi šotori diskretno 
udomačili v okoliškem grmovju ter si 

tako zagotovili hlad v senci. Med 
obiskovalci so prevladovali tujci, 
medtem ko nas domačinov napram 
prejšnjemu letu ni bilo niti za dober 
vzorec. So svoje naredile finance ali 
pa je bil »kriv« nabor glasbe, ki je to-
krat nagovoril bolj poznavalsko ob-
činstvo, saj so bili med imeni kot 
Millencolin, Propagandhi, Anti-Flag 
(če naštejemo le nekaj glavnih) ne 
preveč poznavalskemu ušesu od 
skupno 55 nastopajočih skupin še 
najbolj poznani kvečjemu kakšni Su-
icidal Tendencies in domači Elvis 
Jackson?

Poleg koncertov in punkrock karaok 
so organizatorji obiskovalcem med 
premori ponudili še »beciklistične 
vragolije«, ki so se odvijale na prizo-
rišču ob glavnem odru. Ta je bil brez 
ograje in s tem dostopen poslušal-
cem za kakšen sproščujoč naskok 
na občinstvo. Kar pa smo vsi trije le 
pokritizirali – posebej takrat, kadar 
se je na odru zbralo za normalno 

spremljanje koncerta preveč sleher-
nikov. Sploh za eno gospodično v 
zeleni majici si dobil občutek, da je 
tisti večer na odru kar abonirala. 
Varnostnikom gre pohvala za jekle-

ne živce, organizatorjem festivala pa 
za popestritev dogajanja na Tolmin-
skem.
Marko Leban, subkulturno nedefiniran 
pisun

PRH 1.3 – Varnostnikom gre pohvala za jeklene živce, organizatorjem festivala pa za popestri-
tev dogajanja na Tolminskem. Foto: M. Č. C.
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So~a Festivalley
Tolmin je postal pravi poletni tol-

mun zabave, dolina Soče pa dolina 
festivalov, zato je v festivalni sezoni 
2013 Lokalna turistična organizacija 
(LTO) Sotočje predstavila krovno fe-
stivalno blagovno znamko in portal 
Soča Festivalley. Nova znamka in 
spletna stran (www.soca-festivalley.
com) sta bili uradno predstavljeni na 
tiskovni konferenci v času Punk Rock 
Holiday festivala, kjer se je predstavil 
tudi prispevek Občine Tolmin na fe-
stivalnem prizorišču in letošnje sode-
lovanje z organizatorji največjega 
med festivali  festivala MetalDays. 

Logo simbolizira vizijo, da v zgod-
bi, ki jo obiskovalcem ponujamo (za-
bavno in tudi športno doživetje, le-
pote naravnega okolja ter posebna 
energija), postanemo najboljši. Tako 
kot je sprostitev obiskovalcev glavni 
motiv obiska festivalov, želimo s po-
služevanjem čutnega dizajna in novo 
znamko sprostiti čustveno privlač-
nost festivalne ponudbe. S tem bomo 
dosegli razlikovanje od ostalih prire-
ditvenih prostorov, kot tudi razliko-
vanje znotraj same ponudbe. Večja 
osredotočenost na segment festival-
nega turizma in festivalnih počitnic 
bo pripomogla k temu, da ne bomo 
več govorili o turističnem proizvodu 
v nastajanju, ki ima velike možnosti 
za razvoj, a še ne živi v polni meri.

Naše festivale tako mediji kot obi-
skovalci označujejo za ene najlepših 
in najkakovostnejših v Evropi, pred-

vsem pa so z leti postali sinonim za 
obiskovalcu prijetne festivalne poči-
tnice. Priljubljena scena na sotočju 
kristalno čistih rek Soče in Tolminke 
daje vsem dogodkom posebno vre-
dnost. Tolmin je s tem zagotovo po-
stal eno najlepših festivalnih prizorišč 
v Evropi, ki ga v večji meri polnijo 
tujci. To je tudi botrovalo, da so vse-
bine na portalu v začetni fazi samo 
v angleščini. 

Zavedajoč se pomena odmevnih 
dogodkov bo nova blagovna znamka 
prispevala k prepoznavnosti festiva-
lov in združevanju ter trženju ponud-

be v celotni dolini. Gre za korak 
združevanja vseh pomembnejših 
glasbenih in športnih dogodkov, ki 
postajajo že tradicija ter s katerimi se 
želimo pridružiti pomembnim turi-
stičnim destinacijam. Paradni konj 
bodo tolminski festivali, predstavljeni 
projekt pa je gotovo pomemben ko-
rak v razvoju Tolmina kot festivalne-
ga mesta. 

Na spletni strani je moč opaziti 
bogato bero letošnjih festivalov v Tol-
minu in Kobaridu, saj se je na sotočje 
vrnil reggae festival Overjam Interna-
tional z letošnjim motom Mislim ze-
leno. Ta razkriva teme trajnostnega 
razvoja, sonaravnega gospodarstva in 
pokriva različno tematiko, ki se tiče 
vseh nas, ne glede na državo, v ka-
teri živimo. Številnim že uspešnim 
glasbenim se ob zaključku festivalne 

sezone pridružuje še odmevni špor-
tni festival, ki izkorišča in zaokroža 
športno ponudbo doline. V tolmun 
zabave bo tako letos prvič možno 
skočiti tudi s kolesom, tekaškimi co-
pati, padalom in kajakom. 

Ob okrogli 10. obletnici največjega 
festivala, ki smo ga do lani poznali 
pod drugim imenom, letos pa se je 
odvil pod znamko MetalDays, smo 
skupaj z organizatorjem pripravili 
posebno publikacijo Vodnik po festi-
valu in okoliških krajih, pozdravne 
panoje ob vstopu v mesto, lokalnim 
proizvajalcem hrane in spominkov pa 
smo omogočili predstavitev ter pro-
dajo v kampu. 

Ob obletnici festivala MetalDays in 
predstavitvi nove znamke Soča Festi-
valley je izšla tudi ekskluzivna serija 
festivalnih razglednic avtorja Dušana 
Gerlice, ki nosi sporočilo med števil-
ne obiskovalce festivalov na reki So-
či.
Peter Dakskobler, LTO Sotočje, vodja 
projektov

V znamenju 300. obletnice 
velikega tolminskega punta

V začetku junija sta se v Tolminu 
sočasno odvila dva dopolnjujoča se 
projekta (Puntarski dnevi in Festival 
KROG), ki sta s številnimi dogodki z 
roko v roki poskrbela za osrednjo 
turistično prireditev, ki je potekala v 
znamenju 300. obletnice velikega tol-
minskega punta. Medtem ko so or-
ganizatorji Puntarskih dnevov pripra-

Utrinki

NEKAJ TEMA^NEGA JE V 
DEŽELI TOLMINSKI
Tolmin – Ko so lanski »metalurški« 
dnevi vzeli slovo in je priromala na 
dan vest, da se bo naslednje leto fe-
stival predstavil z imenom Metal-
Days, je šel tisti »opa« skozi glavo. 
Je s festivalom »fertik«? Se Metal-
camp seli, nam pa ostaja Metal … 
nekaj? Če pustimo ob strani vse 
zgodbice, ki so krožile o zakulisnem 
dogajanju, se je sama izbira novega 
imena zdela nekam neposrečena – 
marketing je najverjetneje stopil v 
akcijo po hudo prekrokani noči. Pa 
vendar … skozi leto potrjeni nastopi 
skupin s favoritoma festivala In Fla-
mes in King Diamond so dali misliti, 
da se bo iz vsega skupaj v drugi po-
lovici julija vendarle izcimilo nekaj 
prisluha ter ogleda vrednega.

Sprehod skozi prizorišče je dal za 
odtenek skromnejšo sliko dogajanja 
in udeležbe v primerjavi s prejšnjim 

letom. Tak je bil vsaj vtis v kampu, 
kjer se je še dalo najti osamljene 
»otočke«, pa tudi med glavnimi kon-
certi si se lahko relativno razkomotil 
ali prerinil kam bolj v ospredje. A 
očitno je šlo le za vtis. Po podatkih 
organizatorjev se je festivala, ki je 
med 20. in 26. julijem v sicer bolj ti-

ho dolino punta prinesel glasno bu-
čanje, dnevno udeležilo med 
10.000 in 12.000 ljubiteljev težkih 
muzikalij. Med njimi je bilo slišati 
največ nemško govorečih, s svojo 
številčnostjo pa so letos presenetili 
tudi Francozi. Seveda pa ni manjka-
lo niti slovenskih navdušencev, med-

tem ko je bilo nekoliko manj naših 
zahodnih sosedov in nekdanjih juž-
nih bratov. Ko sem o dogajanju na 
festivalu pobaral nekaj naključnih 
obiskovalcev, so mi ti samo potrdili 
misel, da se je Metalcamp oziroma 
MetalDays v teh nekaj letih na Tol-
minskem dodobra prijel: zaradi sa-
mega dogajanja in seveda atraktivne 
lokacije. Ime gor ali dol, važno je, 
da se pri 100 + nastopajočih (tako 
čez palec premerjeno) najde za vsa-
kega nekaj. Smo pa z nekaterimi 
znanci, tako mimogrede, razmišljali 
ali bi morda lahko lokalna skupnost 
obiskovalcem festivala poleg betul, 
priložnostno odprtih trgovinic z lo-
kalnimi izdelki in … hmm? ... ponu-
dila še kakšen lokalni turistični do-
datek? Kako bi na primer bilo, če bi 
z dogodkom sovpadali Puntarski 
dnevi ali vsaj nekakšno dogajanje v 
tem slogu?

Za konec pa moram priznati, da me 
glavni oder danes ne privlači več to-

METALCAMP OZIROMA METALDAYS SE JE V TEH NEKAJ LETIH NA TOLMINSKEM DODO-
BRA PRIJEL: zaradi samega dogajanja in seveda atraktivne lokacije. Ime gor ali dol, važno je, 
da se pri 100 + nastopajočih (tako čez palec premerjeno) najde za vsakega nekaj. Foto: M. Č. C.

EKSKLUZIVNA SERIJA FESTIVALNIH RAZGLEDNIC – Ob obletnici festivala MetalDays in 
predstavitvi nove znamke Soča Festivalley je izšla tudi ekskluzivna serija festivalnih razglednic 
avtorja Dušana Gerlice.
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liko kot nekoč, ampak se raje odpra-
vim na manjšega, kjer se vedno naj-
de kaj novega, zanimivega in poslu-
šljivega. Čar raziskovanja. Pa tudi 
zvok je po navadi tam boljši. Je za to 
kriv EMŠO?
Marko Leban, še vedno subkulturno 
nedefiniran

V TOLMINU JE »GRMELO« 
DVAKRAT
Tolminska – Moto klub Soča Tolmin 
je bil v letošnjem poletju kar dvakrat 
gostitelj ljubiteljev jeklenih konjičkov. 
Ti so bili v maju najprej povabljeni na 
moto poligon, kjer je bil start Moto 
Avanture – orientacijsko-turistične 
vožnje. Motoristi so sledili vrisanim 
točkam na zemljevidu, na katerih so 
se morali ustaviti in rešiti naloge s 
področja športnih spretnosti ter po-
znavanja znamenitosti in zgodovine 
krajev, skozi katere so se peljali. Pot 
jih je vodila skozi Most na Soči na 

Ponikve, skozi Knežo in čez Kolo-
vrat na Idrsko ter skozi Vrsno nazaj v 
Tolmin. Najbolj jim je ostal v spomi-
nu postanek na Ponikvah, kjer so se 
srečali z domačinom in skakalcem 
Jakom Hvalo, obiskali Plečnikovo 
cerkev ter občudovali njeno okolico. 
Srečanje se je zaključilo z druže-

njem in razglasitvijo orientacijsko 
najbolj podkovanih.
Lepo število motoristov iz vse Slove-
nije se je v knjigo gostov vpisalo tudi 
19. in 20. julija, ko je v Tolminu Na 
logu potekal 4. moto zbor. Petkov 
večer jim je ponudil glasbene užitke, 
sobotno popoldne pa je zapolnila 

panoramska vožnja iz Tolmina skozi 
Zatolmin v Gabrje, Vrsno, Kobarid, 
Idrsko, Livek in nazaj skozi Volče v 
Tolmin. Med potjo so se ustavili in 
se okrepčali na razglednem grebe-
nu Kolovrata pri vstopni točki v Mu-
zej na prostem z ostalinami prve voj-
ne. Po vrnitvi je stekel družabni pro-
gram s srečelovom, družabnimi igra-
mi na moto tematiko, poslikavo teles 
(»body painting«), merjenjem gla-
snosti izpuhov in živo glasbo. Tistim, 
ki so v Tolminu prenočili, so pripravili 
tudi nedeljski zajtrk.

Obe srečanji sta pokazali, da so 
motoristi živahni, veseli ljudje in kot 
je zapisala ena od udeleženk »nika-
kršna zaprta sekta, ampak poveza-
na družba, ki se med seboj spoštu-
je, vsakega mimoidočega motori-
sta pozdravi z dvigom roke in te ta-
koj vzame za svojega …«
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina
Foto: Alenka Zgaga

vili, kot so to poimenovali, baročno 
obarvan program, so organizatorji 
Festivala KROG združili lokalne pro-
izvajalce pridelkov in dobrot, roko-
delce ter mojstre domače obrti in 
lokalno gastronomijo. 

Vse skupaj se je začelo odvijati že 
dan poprej, ko so v Galeriji SKD na 
ogled postavili tudi mednarodno li-
kovno kolonijo »Puntarski dnevi 
2013«. V naslednjih dveh dneh se je 
nato odvil osrednji turistični dogo-
dek, ki je zaznamoval okroglo oble-
tnico. Nekatere ulice in trg ob fonta-
ni v starem delu Tolmina so se spre-
menili v pravcati puntarski sejem, ki 
je obiskovalce popeljal v čas trških 
sejmov. Tako kot nekdaj so trgovci in 
obiskovalci od blizu ter daleč s trgo-
vanjem, druženjem in zabavo poskr-
beli za pravcati živ žav v kraju. Ob-
čina Tolmin, vodilni partner projek-
ta Puntarski dnevi, si je v sodelovanju 
s projektnimi partnerji, številnimi 
tolminskimi društvi in ustanovami 
zadala, da bo skušala vzpostaviti tra-
jen turistični produkt, s katerim bi 
povečala prepoznavnost Tolmina ter 
Tolminske in izkoristila turistično-
podjetniški potencial, ki ga tak jubilej 
ponuja. V ta namen je za širšo jav-
nost pripravila zanimiv in prepozna-
ven dogodek, ki je na ogled tudi v 
galeriji na uradni spletni strani pro-
jekta puntarskidnevi.si.

Po besedah mag. Vesne Erhart, 
vodje lokalne akcijske skupine LAS 
za razvoj iz Posoškega razvojnega 

centra, pa je cilj dvoletnega projekta 
KROG (Spodbujanje kmetijstva, roko-
delstva in domače obrti ter gastrono-
mije ob Smaragdni poti) povečanje 
ponudbe in prodaje lokalnih pridel-
kov ter izdelkov na območju LAS za 
razvoj. Kot pravi, je projekt KROG, 
katerega nosilec je omenjena skupi-
na, »usmerjen v podporo obstoječim 
in novim proizvajalcem, kmetom, 
rokodelcem ter ponudnikom tipičnih 
jedi pri vzpostavitvi dejavnosti. S pro-
mocijo in organizacijo različnih do-
godkov in prireditev na sedmih tržni-
cah ter lokalnih prodajnih mestih pa 
nagovarja lokalno prebivalstvo in tu-
riste. Ravno slednje pa je skupna točka 
obeh projektov, ki sta zaznamovala 
letošnjo obletnico tolminskega punta.«

Za konec pa smo strnili še nekaj 
splošnih vtisov in čisto dobronamer-
nih nasvetov naključno vprašanih 
obiskovalcev. Večina je bila nad do-
gajanjem navdušena, a hkrati je mne-
nja, da bi se lahko dogodek skladno 
z leti in izkušnjami še izboljšal. Na 
vprašanje kaj konkretno bi se lahko 
po njihovem mnenju izboljšalo, so 
vprašani podali več konkretnih pre-
dlogov. Kar nekaj jih je menilo, da bi 
se lahko v tem času po ulicah Tolmi-
na sprehajalo več v puntarje napra-
vljenih ljudi, ki bi s svojimi oblačili 
dejansko spominjali na čas tolmin-
skega punta. Nekatere je zmotilo to, 
da je bilo na trenutke prisotnih več 
vojščakov kot puntarjev. »Za turiste 
je bil to sicer lep šou. Sam pa sem kot 

domačin pogrešal program, ki bi se 
bolj pristno držal zgodovinskih dej-
stev, ki so zaznamovala naše kraje 
pred 300 leti,« je komentiral starejši 
občan, ki pa ni želel biti imenovan. 
Ob tem je opozoril, da se »program, 
ki obravnava tolminski punt, ne mo-
re na primer odvijati na Ptuju ali 
drugje po Sloveniji, medtem ko se 
lahko takšni baročno obarvani do-
godki, kot smo jim bili priče, odvija-
jo tudi drugje po Sloveniji. Prireditev 
bi morala biti zato, če vprašate mene, 

bolj edinstveno zasnovana,« je še 
menil. Podobno je razmišljala tudi 
Andreja iz okolice Tolmina, ki je prav 
tako pričakovala, da bo dogodek ob-
čanom bolj približal čas punta. Po 
njenem mnenju se vidi, da so orga-
nizatorji v prireditev vložili »veliko 
truda in energije, za kar jih je treba 
pohvaliti. Na dogodek so uspeli pri-
vabiti lepo število radovednežev,« 
vendar pa tudi ona doda, da jo je 
nekoliko zmotilo to, da »so skuhali 
eno zgodovinsko mineštro.« Največ 
pohval in občudovanja so morda prav 
zato požele udeleženke študijskega 
krožka Med zgodovino in sodobno-
stjo, saj so si same ročno izdelale 
oblačila, ki najbolj spominjajo na ti-
sta iz časa tolminskega punta. Skoraj 
vse naše sogovornike pa je zmotila 
tudi prisotnost kar treh grofovskih 
parov. Da bi bilo med obiskovalci v 
prihodnje manj zmede, bi morda ve-
ljalo razmisliti o prisotnosti zgolj 
enega samega grofovskega para. Da 
pa ne bi izzvenelo, kod da samo ka-
ramo, naj povemo, da so se prav vsi 
vprašani strinjali, da je bila prireditev 
dober poizkus zgodovinsko obarva-
nega dogodka, ki je uspel pritegniti 
pozornost številnih domačih in tujih 
obiskovalcev ter zelo popestril pred-
počitniško dogajanje v Tolminu. Zato 
vsi (vključno s spodaj podpisano) 
držimo pesti, da bomo lahko čez tri 
leta govorili o tradicionalnih Puntar-
skih dnevih.
Tatjana Šalej Faletič

4. MOTO ZBOR je potekal v Tolminu Na logu.

UDELEŽENKA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA 
MED ZGODOVINO IN SODOBNOSTJO 
ESTER OBID se je na prireditvi, posvečeni 
300. obletnici tolminskega punta, predstavila 
s svojo obleko, ki jo je sešila tako, kot so to 
počele naše prednice – z lastnoročnim tka-
njem lanenih niti v blago, predenjem volne, 
pletenjem in ročnim šivanjem. Foto: arhiv 
projekta Puntarski dnevi 2013 (http://pun-
tarskidnevi.si/index.php/galerija)
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T udi letos se bo v septembru in 
oktobru na tržnicah našlo več 
lokalnih pridelkov ter izdelkov. 

Tako si bomo lahko za ozimnico na-
kupili marsikaj, za kar bomo lahko 
rekli, da je »domače«. 

Največji kmetijski dogodek v Zgor-
njem Posočju – Kmečki praznik v 
Tolminu – se že tradicionalno obeta 
12. oktobra. Tu si bo moč ogledati in 
nakupiti praktično vso lokalno kme-
tijsko ter rokodelsko ponudbo Zgor-
njega Posočja. 

Po tem, ko so si lahko lokalni ponudniki, rokodelci ter kmetje malo oddahnili od poletne pripeke, 
pa na vrata `e trka jesen in z njo glavna sezona pobiranja jesenskih pridelkov.

Ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov 
v Zgornjem Poso~ju

za razvoj 
podeželja 

v Zgornjem 
Posočju

Urnik poso{kih ponudnikov 
na tr`nicah

Ker vse bolj pogledujemo po do-
mači hrani in izdelkih, naj vas spo-
mnimo na urnik tržnic oziroma ate-
ljeja z lokalnimi ponudniki:
• Tolmin (tržnica): petek in sobota, 

med 8. in 11. uro;
• Kobarid (tržnica): torek in sobota, 

med 8. in 12. uro;
• Bovec (rokodelski atelje): vsak dan 

med 9. in 12. ter 18. in 21. uro – ob 
nedeljah in ponedeljkih zaprto.

Za dvig prepoznavnosti 
lokalne ponudbe

V juliju je Posoški razvojni center 
(PRC) v sodelovanju z rokodelci in 
kmetijskimi ponudniki poleg osnov-
nih dejavnosti izpeljal tudi številne 
druge aktivnosti, ki so na tak ali dru-
gačen način spodbujale – na eni stra-
ni ponudnike na drugi pa potrošnike 
– k dvigu prepoznavnosti lokalne po-
nudbe. V Bovcu smo tako na primer 
pred rokodelskim ateljejem izvajali 
sobotne večere, kjer smo k sodelova-
nju povabili bovške ustvarjalke, oko-

liške kmete in amaterske slikarje, 
tako da je nastala prava mala prome-
nada. Bovško društvo Od ovce do 
izdelka pa je poskrbelo za pokušine 
značilnih jedi. Na kobariški tržnici 
smo prvič pripravili EKO dan, in sicer 
z namenom osveščanja in predstavi-
tve ekološkega kmetovanja. V Tolmi-
nu smo se vključili v metalsko obar-
van teden, kjer smo z domačimi ro-
kodelci v času trajanja festivala Me-
talDays uredili prodajni atelje. 
Peter Domevšček, svetovalec za razvoj 
podeželja, Posoški razvojni center

Utrinki

DOPOLDANSKE SKUPINSKE 
FITNES VADBE ZA STAREJ[E
Tolmin – Vadba z obremenitvijo, kot 
se jo izvaja v fitnesu, je izrednega 
pomena za zdravje, na kar bi morali 
biti še posebej pozorni v zrelih letih. 
S starostjo se namreč zmanjšuje iz-
gradnja mišičnega tkiva in povečuje 
njegovo propadanje, poveča se mo-
žnost okvare kosti ter sklepov in zni-
žuje kakovost telesnih tkiv. Nižja je 
tudi bazalna poraba energije, kar 
pomeni, da se ob enakem vnosu 
hrane telesna masa lahko začne po-
večevati, predvsem na predelu pasu 
pa se naberejo maščobne blazinice. 

Te neprijetne in zdravju nevarne po-
sledice staranja je mogoče učinkovi-
to ublažiti z redno vadbo z utežmi ter 
napravami, ki omogočajo krepitev 
mišičnega tkiva. Poleg krepitve mi-
šic in pozitivnega vpliva na telesno 
sestavo takšna oblika rekreacije po-
maga pri težavah s povišanim krvnim 
tlakom, osteoporozo, bolečinah v 
hrbtenici, sklepih ter mišicah, blago-
dejno vpliva na srčno-žilni sistem in 
pripomore k boljšemu počutju. 
Hkrati je skupinska vadba odlično 
razvedrilo in predstavlja možnost ka-
kovostnega druženja ter izobraževa-

ve samostojnosti in ustvarjanje čim 
bolj domačega načina življenja. 

V VDC Tolmin smo na pobudo ene-
ga od stanovalcev jeseni pripravili 
zemljo, ki jo je želel obdelovati. Na 
ta način smo mu omogočili, da je 
ohranil stik z naravo, hkrati pa opra-
vljal doma naučena kmečka opravi-
la. Dokaj spontano in nenačrtovano 
smo postopali po principu soustvar-
jalnega ter delovnega odnosa. Da je 
tak odnos zares lahko najuspešnejši 
in vsestransko izpolnjujoč (Čačino-

USPEŠNOST SOUSTVARJALNEGA DELOVNEGA ODNOSA lahko ocenjujemo tako po pride-
lani zelenjavi kot osebnem zadovoljstvu dejavnega stanovalca, ki smeje pravi: »Sem molu, pra-
vljice pravu in pel. Zato mi je ratu tako lep vrt.« Foto: Damijan Cvek

vič Vogrinčič, 2008), smo spoznali 
kmalu. Največjo vlogo in odgovor-
nost je v tem delovnem odnosu pov-
sem samoiniciativno prevzel prav 
stanovalec, ki se je samostojno od-
ločil za pridelovanje različnih vrtnin 
ter bil pri tem uspešen. Uspešnost 
soustvarjalnega delovnega odnosa 
lahko ocenjujemo na različnih rav-
neh, med drugim prav po pridelani 
raznovrstni zelenjavi, ki se lahko 
vsak dan pojavi na krožniku stano-
valcev. Ob tem pa nikakor ne gre za-

nja. Zato smo se v tolminskem fitne-
su Myofit odločili, da omogočimo 
dopoldanske skupinske fitnes vadbe 
za starejše. Če namreč želimo pre-
prečiti možnost poškodb, mora biti 
dejavnost v fitnesu strokovno nadzo-
rovana in individualno prilagojena.
Jerca Poznič, Myofit – osebno trener-
stvo in prehransko svetovanje

VRTNARJENJE – VE^ KOT LE 
DELNA SAMOOSKRBA
Tolmin – Vrtnarjenje je eden od na-
činov dejavnega in koristnega preži-
vljanja prostega časa vseh, ki jih to-
vrstno delo zanima oziroma veseli. 
Pri tem niso izjeme niti odrasle ose-
be z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju. Mnogi uporabniki Varstveno 
delovnega centra (VDC) Tolmin na-
mreč prihajajo iz podeželja, kjer so v 
otroštvu ali v mladosti pomagali pri 
kmečkih opravilih. Zaradi različnih 
okoliščin so bili posamezniki nato 
primorani zapustiti domače okolje in 
začeti bivati v novem, institucional-
nem bivalnem okolju. Sodobni kon-
cepti strokovnega dela so danes vse 
bolj naklonjeni stanovalcem institu-
cij, saj zagovarjajo ohranjanje njiho-
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TRŽNICA TOLMIN – Ponudba tolminske tržnice se je ob petkih razširila na še eno dodatno 
stojnico, na kateri boste lahko odslej našli lokalno pridelano svežo zelenjavo, domača jajca, 
sadje itd. Foto: Tatjana Šalej Faletič

EKO DAN – Tržnica Kobarid je v juliju postregla s prodajo ekoloških živil. Med drugim so prika-
zali, kako se opravijo določene meritve v živilih (alkohol, ph, gostota, prevodnost ...). Foto: Peter 
Domevšček

V PRODAJNEM ATELJEJU Z DOMAČIMI ROKODELCI – Začasna prodaja spominkov na dnevih 
»kovinske muske« v središču Tolmina. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

nemariti velikega veselja in osebne-
ga zadovoljstva dejavnega stanoval-
ca, ki smeje našteva najpomembnej-
še prvine bogate poljske letine: 
»Sem molu, pravljice pravu in pel. 
Zato mi je ratu tako lep vrt.« 
Dr. Sandra Medveš Berginc, 
direktorica VDC Tolmin
Vir: Čačinovič Vogrinčič, G. Soustvarjanje v 
šoli: učenje kot pogovor. 1. natis. Ljubljana: 
Zavod RS za šolstvo, 2008. ISBN: 978-961-
234-661-4

FOLKLORNA SKUPINA 
RAZOR NA GOSTOVANJU
Makedonija – Člani Kulturnega 
društva (KD) Folklorna skupina (FS) 
Razor Tolmin smo se tudi letos od-
pravili na pot – tokrat v nekoliko bolj 
južne kraje, v Makedonijo. Rekli 
smo si, da če se že odpravljamo ta-
ko daleč, potem bi bilo dobro, da 
združimo prijetno s koristnim in si 
poleg nastopa ogledamo še nekate-
re znamenitosti. In to nam je napo-
sled tudi uspelo. V soboto, 13. juli-
ja, smo nastopili na tradicionalnem 
folklornem festivalu Dnevi na Ohri-
du. V svoj 15-minutni nastop smo 
vpletli deset najbolj značilnih plesov 
Zgornjega Posočja. Med ostalimi 

nastopajočimi skupinami smo izsto-
pali z alpskim melosom, parnimi ple-
si in seveda nošami. 

Gostovanje je bilo za vse udeležen-
ce nepozabno, saj smo odkrili veliko 
novega. Naš vodnik, domačin Bran-
ko, ki je pred leti delal v Sloveniji, 
nam je razkazal velik del bližnje in 
daljne okolice Ohrida. Med drugim 

je poskrbel, da smo lahko od blizu 
spoznali del makedonske folklore. V 
Galičniku, odročni vasici nad Mavro-
vskim jezerom, smo bili priča tradici-
onalni Galički svatbi. V vasici Pod-
močani ob Prespanskem jezeru nas 
je navdušil zasebni etno muzej, v ka-
terem ima lastnik zbranih več kot 
200 ljudskih kostumov iz cele Ma-

kedonije. Še posebej smo se razve-
selili nastopa folklorne skupine 
Ohridjanka, ki je posebej za nas na-
stopila po večerji v restavraciji. Sku-
paj smo zaplesali makedonsko kolo, 
čeprav je treba priznati, da smo ime-
li na začetku z ritmom kar nekaj te-
žav. Spoznavali pa smo tudi make-
donsko zgodovino. Ogledali smo si 

ZA ČLANE FOLKLORNE SKUPINE RAZOR JE BILO GOSTOVANJE NEPOZABNO, saj so si ogledali velik del bližnje in daljne okolice Ohrida. 
Foto: arhiv FS Razor

PRED ROKODELSKIM ATELJEJEM V BOVCU ob sobotnih večerih v glavni turistični sezoni. Foto: 
Peter Domevšček
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Bene~ani so leta 1420 naredili konec ve~stoletni oglejski svetni oblasti, s ~imer so tudi tolminski 
arhidiakoni, ki so imeli sede` v ^edadu, pri{li pod bene{ko oblast. Kljub temu in navzlic novi meji, 
ki je bila med Habsbur`ani in Bene~ani za~rtana v 16. stoletju, pa so ^edajci cerkveno oblast na 
Tolminskem ohranili. Med cerkvenimi in civilnimi oblastmi je zato prihajalo do nenehnih manj{ih in 
ve~jih sporov.

Versko `ivljenje in duhovna oblast na 
Tolminskem v ~asu punta

P osledice sporov so občutili 
predvsem podložniki in med 
njimi živeči duhovniki. Ker je 

naraščajoča napetost med Avstrijci in 
Benečani spravljala kapiteljske pravi-
ce na Tolminskem v vedno večjo 
nevarnost, je čedajski kapitelj leta 
1737 vendarle privolil, da se sedež 
arhidiakonata preseli v Tolmin. 

Dokon~no ukinjen oglejski 
patriarhat

Za potrebe tolminskega arhidiako-
nata je čedajski kapitelj na robu Tol-
mina, nasproti Coroninijevega dvor-
ca, zgradil sodobno stavbo, v kateri 
so do leta 1782 bivali štirje arhidia-
koni. V tem času (1751) je bil s spo-
razumom med Marijo Terezijo in 
beneškim senatom oglejski patriarhat 
dokončno ukinjen, na njegovem oze-
mlju pa sta nastali dve škofiji. Za 
avstrijsko ozemlje, kamor je spadala 
tudi Tolminska, je bila ustanovljena 
Goriška škofija, beneško ozemlje v 

minskem dokončno prenehala.

Ljudska pobo`nost 
Cerkveni obredi in zasebna pra-

znovanja (krst, poroka, smrt) so ne-
dvomno predstavljali svetlejšo in 
zabavnejšo stran kmečkega življenja. 
Takrat je prišla na mizo boljša hrana, 
družili in veselili so se s prijatelji ter 
sorodniki in tako vsaj za kratek čas 
pozabili na vsakdanje tegobe ter skr-
bi. Največja cerkvena praznika sta 
bila velika noč in božič, posebne cer-
kvene slovesnosti pa so potekale tudi 
ob drugih cerkvenih praznikih ter 
predvsem ob godu farnega zavetnika. 
Vsi ti dogodki pa so lahko imeli tudi 
temno stran, saj so ljudi zavajali k 
pretiranemu veseljačenju in ohlapni 
morali. Svetno in cerkveno oblast so 
s tem v zvezi skrbele predvsem pre-
grehe, kot so zakonolom, prešuštvo, 
bigamija ter incest, tem pa so bile 
dodane še preklinjanje, praznoverje 
in čarovništvo. Vera v slednje je bila 

STRAH PRED VEČNIM POGUBLJENJEM IN PEKLOM je bil pri ljudeh živo prisoten ter upora-
ben tudi v vzgojne namene. Na freski Kofolove domačije v Dolenji Trebuši, ki je nastala okrog 
leta 1800, je avtor zapisal: »Vsak gledei ka dilesh de ne pridesh sam v te kraj«. Foto: arhiv Za-
voda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS območna enota Nova Gorica

Furlaniji in Benečiji pa je prišlo pod 
novo škofijo s sedežem v Vidmu.

Čeprav je bil s tem oglejski patri-
arhat odpravljen, kapiteljska duhovna 
oblast na Tolminskem še ni popusti-

la. Stare pravice, potrjene s pismi 
papežev in avstrijskih vladarjev, so 
ostale nespremenjene še vse do na-
stopa cesarja Jožefa II., ko je cerkve-
no pravna kapiteljska oblast na Tol-

Utrinki

nekatere samostane, še dlje v prete-
klost pa smo se vrnili med ogledom 
koliščarskega naselja ob Ohridskem 
jezeru. Bili smo tudi v Kruševu, kjer 
stoji mogočen spomenik ilindenski 
vstaji Makedonium, tu pa smo obi-
skali tudi grob pred leti preminulega 
makedonskega glasbenega idola 
Tošeta Proeskega. Pot smo nada-
ljevali v Kavadarce, kjer nas je v pri-
znani Vinarni Tikveš čakala degusta-
cija tamkajšnjih vin. Ogled mesta 
Ohrid je tako na vrsto prišel šele za-
dnji dan pred vrnitvijo v Slovenijo, 
saj sta si morala naša voznika poprej 
pošteno odpočiti. 
M. K., KD FS Razor Tolmin

ZVONI OD MENGOR, VOL^, 
SVETE LUCIJE ...
Tolminska – »Zvoni od Mengor, 
Volč, Svete Lucije, Tolmin in Slap 
in Selo odgovarja ...« se glasi zače-
tek pesmi Alojza Gradnika Punt, ki 
od letošnjega maja na mengorski 
cerkvi spominja na krvave dogodke 
izpred 300 let. 

»V spomin in slavo pogumnim mo-
žem, ki so tu snovali tolminski punt 
in 27. marca 1713 zazvonili k upo-
ru«, je na obeležju zapisala Občina 
Tolmin. Odločni možje, ki so se 
uprli zviševanju in uvajanju novih 
davkov ter nadomeščanju tlake z de-

narnimi dajatvami, so pod vodstvom 
Ivana Gradnika in drugih nezado-
voljnih kmetov izpeljali najbolj znan 
tolminski upor. Prihajali so iz različ-
nih krajev na Tolminskem, med naj-
glasnejšimi pa so bili Planotarji, zato 
zamisel tolminskih planincev, da 
puntarski pohod ob obletnici punta 
začnejo prav na Šentviški Gori, ni bi-
la naključje. Dan sicer ni bil naklo-
njen gibanju v naravi, saj so temni 
oblaki že od jutranjih ur napovedo-
vali deževen dan. Kose in vile so za-
menjali dežniki, pohodniki pa so 
kljub temu dobro razpoloženi krenili 
na pot skozi vasi ter kraje pa tudi mi-
mo kmetij, od koder so prihajali 

uporni kmetje, ki so svojo nepokor-
ščino izkazali tako cesarju kot dežel-
nim oblastem.

Tako kot pred davnimi leti so se v 
kolono vključevali vedno novi in novi 
pohodniki. Proti skupnemu cilju na 
Mengorah so se odpravili tudi posa-
mezniki iz Čiginja, Kozaršč, Mo-
drejc, Sel in Volč. Za čim bolj nazor-
no predstavo takratnega časa so 
poskrbele udeleženke programa Iz-
zivi podeželja, ki so oblečene v roč-
no izdelana vsakdanja kmečka de-
lovna oblačila iz časa punta prema-
knile časovni stroj za 300 let nazaj 
in na postajališčih ponudile udele-
žencem pohoda pijačo ter hrano, 
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v 17., pa tudi v večjem delu 18. sto-
letja še zelo živa, kazni za obsojenko 
ali obsojenca pa izredno hude.

Čeprav je bila smrt sestavni del 
življenja in so se ljudje vsakodnevno 
srečevali z njo, je vendarle vzbujala 
grozo ter strah in je zato postala ena 
izmed glavnih vzgojnih sredstev v 
rokah svetnih ter cerkvenih oblasti. 
Bogaboječi ljudje, ki so živeli v stal-
nem strahu pred božjim pogublje-
njem, so se zato množično zgrinjali 
v cerkve, se udeleževali procesij in 
romanj ter vdano plačevali dajatve, 
namenjene vzdrževanju cerkva in 
dušnih pastirjev. Obisk cerkve in 
spremljanje cerkvenih obredov pa 
ljudem ni pomenilo zgolj služenja 
Bogu, temveč je nudilo tudi duhovno 
zavetje ter občutek pripadnosti obče-
stvu enako mislečih in čutečih. Po-
sebno vlogo pri obredih so imele 
tudi pridige, ki so bile samostojni in 
težko pričakovani del sleherne maše. 

STAVBA TOLMINSKEGA ARHIDIAKONATA, zgrajena ob preselitvi sedeža v Tolmin (1737), je 
danes močno spremenjena. Pogled na središče Tolmina iz cerkvenega zvonika po potresu leta 
1976. Foto: Silvester Gaberšček (hrani Tolminski muzej)

STAVBA NEKDANJE KAPLANIJE V KOBARIDU JE REDEK ŠE VEDNO OHRANJEN PRIMER 
STAVBNEGA OBLIKOVANJA IZ ZAČETKA 18. STOLETJA. Zgrajena je bila po požaru leta 1711, 
leta 1723 pa ji je domačin, slikar Luka Šarf dodal tudi več zunanjih in notranjih poslikav. Foto: 
arhiv Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS območna enota Nova Gorica

Domači ali gostujoči pridigarji so na-
mreč vernikom poleg verske vzgoje 
in vzgoje srca prinašali tudi aktualne 
novice ter različna znanja in učeno-
sti. 

Romanja
Romanja v svete kraje so bila za 

kristjane že od srednjega veka prilju-
bljen način spokoritve in molitve. 
Cerkev romanj, ki so bila sprejeta kot 
naraven pojav ljudske pobožnosti, ni 
ukazovala, prej priporočala, zagovar-
jala in v primeru obtožb tudi branila. 
Romarji so se na božjo pot podali 
zaradi zaobljube, v upanju na božjo 
pomoč ali pa zgolj zato, da so spo-
znali nove kraje in za kratek čas po-
zabili na vsakdanje skrbi. Ker je bilo 
v navadi, da so na poti lahko računa-
li na nesebično pomoč ljudi, so se 
mednje pogosto pomešali tudi števil-
ni brezdomci, izgnanci in prestopni-
ki. 

Obiskanost svetih krajev se je sko-
zi različna obdobja spreminjala. Na 
Slovenskem spadajo med najbolj pri-
ljubljene in obiskane Marijine božje 
poti, saj naj bi bila Marija v primer-
javi z drugimi svetniki bolj razume-
vajoča, imela pa naj bi tudi večjo 

moč uslišanja. Največjo priljubljenost 
je Marija doživela prav v 17. in 18. 
stoletju. V tej žalostni dobi vojn, la-
kote, bolezni in drugih preizkušenj 
je daleč naokrog zaslovela romarska 
pot na Višarje, kjer je bila Marijina 
cerkev zgrajena že leta 1360. Poleg 

Utrinki

PUNTARSKI POHOD se je začel na Šentviški 
Gori in se za večino pohodnikov zaključil na 
Mengorah. Najbolj vzdržljivi tminski migavci 
pa so se z Mengor nato napotili še proti Gori-
ci, kjer je 11 upornikov na Travniku pred pribli-
žno 300 leti žalostno končalo svojo življenj-
sko pot. Foto: Miljko Lesjak

značilno za takratni čas. Najbolj 
vzdržljivi tminski migavci pa so se z 
Mengor nato napotili še proti Gorici, 
kjer je 11 upornikov na Travniku leta 
1714 žalostno končalo svojo življenj-
sko pot.

Medtem je posijalo sonce ... kot ža-
rek upanja. Nekoč in danes.
Cvetka Jug, Planinsko društvo Tolmin

MLADI GASILCI NA 
PRAZNIKU RADOSTI 
@IVLJENJA
Beljak (Avstrija) – V četrtek, 1. av-
gusta, je na povabilo župana iz Be-
ljaka Helmuta Manzenreiterja 21 
gasilskih mladincev iz društev Gasil-
ske zveze (GZ) Tolmin s petimi men-
torji ob praznovanju tradicionalnega, 
letos že 70. praznika radosti življe-
nja »Kirhtag«, obiskalo Beljak. Na 
prazniku, kjer se v treh zaporednih 
dneh predstavijo povabljena društva 
iz sosednjih držav, sta mlade gasilce 
v spremstvu prevajalke Karin Mel-
cher sprejela podžupan mesta Be-
ljak Günther Albel in komandant 
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VIŠARJE so bile v času tolminskega punta daleč naokoli najbolj priljubljeno romarsko središče. 
Foto: arhiv Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS območna enota Nova 
Gorica

Višarij pa so Tolminci obiskovali še 
dve bližnji romarski svetišči: Sveto 
Goro pri Gorici, postavljeno leta 
1539, in Marijino cerkev na Mengo-
rah pri Tolminu, ki je bila prav tako 
postavljena že v začetku 16. stole-
tja. 

Puntarski duh in spori z 
duhov{~ino

Prvi večji val kmečkih uporov na 
Tolminskem, ki je potekal 1538–1557, 
je bil uperjen predvsem proti cerkve-
ni oblasti. Nesoglasja in konflikti 
med kmeti in duhovniki pa so bili 
močno prisotni tudi v letih pred za-
četkom velikega tolminskega punta. 

V začetku leta 1700 je na primer 
cerkljanski vikar Janez Petrnelj če-
dajskemu kapitlju v pismu sporočal, 

da je 29. januarja v tamkajšnje žu-
pnišče prihrumela skupina kmetov s 
Šentviške planote, pod vodstvom Ju-
rija Podgornika s Pečin in Štefana 
Kokošarja s Šentviške Gore, ter zah-
tevala njegov odstop. Ker besni kme-
tje vikarja, ki je pred tem že pobegnil 
v Gorico in se je v Cerkno ponovno 
vrnil šele leta 1703, niso našli, so 
kaplanu Rejcu sporočili, da je Petr-
nelj odstavljen ter da bo moral vsak, 
ki bi pri njem naročil cerkveni obred, 
plačati 20 goldinarjev kazni. Za več-
letni izgon iz župnije in osovraženost 
je bilo, kot kažejo viri, krivo pred-
vsem vikarjevo svojevoljno višanje 
cerkvenih pristojbin, očitali pa so mu 
tudi, da nezakonske matere ter ne-
zveste žene priklepa k sramotilnemu 
kamnu. 

DUHOVNIK JANEZ MATKO se je rodil leta 1675 na Šentviški Gori in bil leta 
1696 posvečen v duhovnika. Leta 1700 je prišel za kurata v Otalež, kjer je v 
duhovniški službi ostal vse do smrti leta 1744. V času službovanja je bil večkrat 
obtožen in dvakrat celo zaprt. Leta 1708 so ga Otaležci tožili, da ima gostilno, 
kjer naj bi se nekoč norčevali celo iz zadnje večerje, da ima otroka z neko 
Kremžarico, da ne nosi duhovniške obleke in da kmetuje. Zasliševali so ga v 
Cerknem, kjer se je zagovarjal s spisom dolgim dvanajst strani, vendar zago-
vor kljub temu ni zalegel. Obsodili so ga na zapor v Tolminu, od koder ga je 
27. 5. 1709 s preglasovanjem in plačilom sodnih stroškov v višini 15 florintov 
rešil šele čedajski kapitelj. Mnogo hujše pa je moralo biti zasliševanje združe-
no s torturo, ki ga je skupaj s sovaščani preživljal leta 1714 kot soudeleženec 
tolminskega punta. Njemu in še štirim drugim duhovnikom je grozil izgon iz 
tolminske dežele, vendar do tega očitno ni prišlo, saj je bil ob vizitaciji leta 
1720 ponovno kurat v Otaležu. Leta 1733 je bil zaradi tožbe cerkljanskega 
vikarja še enkrat poklican na zagovor. Očital mu je, da je sicer dober, vendar 
ima prepovedano knjigo Davida Citrea Elerra in da daje posebne blagoslove 
ter navodila za zdrave ljudi. Nekoga, ki je bil baje na smrt bolan, je ozdravil, 
neka zdrava ženska pa je zaradi njegovega zdravljenja umrla. Tožili so ga 
tudi, da ima še vedno gostilno, da se ga napije, da se nedostojno oblači, grdo 
govori in preklinja.
F. Rupnik, Dva spomina vredna Planotarja. V: Zbornik Šentviške planote, Ponikve 1998.

Podobna usoda je deset let kasne-
je doletela tudi brata osovraženega 
pobiralca davkov župnika Antona 
Bandlja, ki je služboval na Šentviški 
Gori. Kmete je, tako kot njegov brat 
Jakob Bandelj, silil k plačevanju dr-
žavnih davkov, obenem pa jim je 
večal tudi dajatve na svoj račun, za-
radi česar je prihajalo do stalnih kon-
fliktov. Ob obvezni beri ovsa meseca 
marca leta 1710 je moral pri sporu 
posredovati celo grof Coronini. Vod-
jo upornikov Jurija Podgornika s 
Pečin, očeta štiri leta kasneje obgla-
vljenega puntarja Matije Podgorni-
ka, je odpeljal v grajsko ječo v Tol-
min, kar je med Planotarji sprožilo 
množičen upor. Konec marca je 

okrog 200 z gorjačami oboroženih 
kmetov obkolilo župnišče na Šentvi-
ški Gori, zgrabilo vikarja Bandlja in 
ga med zmerjanjem ter zasmehova-
njem odvleklo na mejo fare. Zatem 
so se napotili v Tolmin in pred Coro-
ninijevim dvorcem zahtevali izpusti-
tev Podgornika, kar jim naposled 
tudi uspelo. 

Seveda pa niso bili vsi duhovniki 
osovraženi in preganjani. Številni so 
živeli v podobnih razmerah kot kme-
tje, nekateri pa so se pridružili tudi 
tolminskim puntarjem. Usodo enega 
izmed njih je iz arhiva čedajskega 
kapitlja izbrskal nekdanji kobariški 
župnik Franc Rupnik. 
Karla Kofol, etnologinja, Tolminski muzej
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gasilcev okrožja Beljak Andreas 
Stroitz.

V sklopu dogodka so mladi obiskali 
tudi zabaviščni park, ki je bil po nji-
hovih besedah fantastičen in česa 
tako atraktivnega niso pričakovali. 
Po pripovedovanju mladih so v druž-
bi tamkajšnjih mladih gasilcev doži-
veli prekrasen in nepozaben dan. V 
večernih urah so se z avtobusom, 
stroške katerega je ob tej priložnosti 
pokrila Občina Tolmin, zadovoljni 
vrnili domov. 
Besedilo in foto: Jože Dakskobler, 
poveljnik GZ Tolmin

SLOVENSKO PRVENSTVO V 
SKOKIH Z VI[IN 
Most na So~i – Zelo uspešno turi-
stično sezono smo na Mostu na So-
či zaključili 17. avgusta s športnim 

TRADICIONALNI PRAZNIK RADOSTI ŽIVLJENJA »KIRHTAG« V BELJAKU je obiskalo 21 ga-
silskih mladincev in pet mentorjev iz različnih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v občini 
Tolmin. 

spektaklom v skokih v vodo za 5. 
Slovensko prvenstvo v skokih z vi-
šin. Na novi skakalnici oziroma lese-
nem stolpu so moči merili najboljši 
skakalci iz Slovenije, tekmovanje pa 
je bilo popestreno tudi z udeleženci 
iz Anglije, Italije in Srbije. Tekmova-
nja se je udeležilo 16 tekmovalcev v 
figurativnih skokih, deset tekmoval-
cev v seriji lastovka in en tekmovalec 
v seriji otroških skokov, ki so z dih 
jemajočimi skoki navdušili številne 
obiskovalce.

Po seriji figurativnih skokov so so-
dniki presodili, da je letošnji zmago-
valec postal Borko Miladinović iz 
srbskih Užic pred Janom Vončino 
iz Spodnje Idrije in Mariborčanom 
Alešem Karničnikom. Borku je tu-
di v seriji lastovka skok najbolje 
uspel in se je z njim povzpel na naj-
višjo stopničko pred Jernejem Kli-
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narjem iz Jesenic ter Matejem 
Bremecem s Slapa ob Idrijci. Med 
najmlajšimi je zmagal domačin Vid 
Fortunat z Modrejc, ki je sicer v ab-
solutni konkurenci figurativnih sko-
kov zasedel 14. mesto.

Posebej velja poudariti, da se je tek-
movanja tradicionalno udeležil »stari 
maček«, Italijan Pino Auber, ki šteje 
75 let in je v konkurenci figurativnih 
skokov zasedel šesto mesto, v seriji 
lastovka pa celo peto. Kot zanimi-
vost pa velja omeniti tudi to, da je 
tekmovanje uradno odprla edina 
ženska predstavnica Emily Mathew 
iz Anglije, ki je v Sočo skočila izven 
konkurence. Na Mostu na Soči se 
je od aktivnega skakanja v vodo po-
slovil Tomaž Strel, ki je letos dopol-
nil okroglih 60 let. Strel zagotovo 
sodi med vidnejše promotorje ska-
kanja v vodo v Sloveniji in je zato ob 

zaključku svoje 50-letne skakalne 
kariere s strani organizatorja prejel 
posebno priznanje.

Člani Turističnega društva (TD) Most 
na Soči se bomo vsekakor trudili, da 
bomo tudi prihodnje leto v naše kra-
je privabili čim več tekmovalcev, ki 
bodo popestrili turistično sezono, 
pa tudi sponzorjev, ki bi nam omo-
gočili, da bo prireditev uspela tako 
dobro kot letos.
Besedilo in foto: Jernej Vouk, tajnik TD 
Most na Soči

ZA^ELI S PRIPRAVAMI NA 
JESENSKA TEKMOVANJA 
Zgornje Poso~je – Atletsko društvo 
(AD) Posočje, ki mu predseduje An-
dreja Gerbec, dela klubskega tajni-
ka pa opravlja Matej Gaberšček, 
ima v letošnjem letu okrog 70 čla-

3. MEDNARODNI AIKIDO 
SEMINAR 
Kobarid – Društvo za borilne vešči-
ne Yama Michi Dojo, ki je preteklo 
šolsko leto treninge za otroke in od-
rasle izvajalo tudi v Kobaridu, je med 
21. ter 27. julijem organiziralo 3. 
Mednarodni Aikido seminar, na ka-
terem sta poučevala dva francoska 
mojstra borilnih veščin: Brahim Si 
Guesmi in Philippe Cocconi. Se-
minarja so se udeležili vadeči vseh 
starosti iz domačega društva kot tudi 
iz ostalih evropskih klubov. Na pr-
vem treningu je trenerje in vadeče 
pozdravila kobariška županja Darja 
Hauptman, ki je zbranim izrekla do-
brodošlico ter jim zaželela uspešen 
delovni teden.

Udeleženci so se v jutranjih urah 
zbirali na travnatem igrišču poleg ko-
bariške šole, kjer so se izpopolnje-
vali v rokovanju s tradicionalnim ja-
ponskim orožjem. Po skupnem 

ogrevanju oziroma izvajanju tako 
imenovanih suburijev (udarcev) so 
se razdelili v dve skupini. Prva se je 
izpopolnjevala v veščini Iaido, kjer 
so s katanom (japonskim mečem), 
izvajali borbe z namišljenim naspro-
tnikom – kate, druga skupina pa je 
medtem v parih vadila z bokeni (le-
senimi meči).

Drugi del treninga je potekal v telo-
vadnici, kjer so na tatamijih, podlo-
gah za borilne veščine, izpopolnje-
vali tehnike padcev, vzvodov, metov 
itd.

Popoldnevi so minevali v prečudoviti 
naravi, ki je udeležencem omogoča-
la, da so se po napornem treningu 
sprostili. Sledil je še večerni trening, 
ki je tistim, ki so v adrenalinskih 
športih trošili preveč energije, izpil 
še zadnje moči. Hitro je prišla noč, 
za njo pa nov dan in z njim novi izzivi 
…
Vladimir Zelenjak, predsednik društva

TURNO KOLESARSKI ODSEK 
PD TOLMIN
Zgornje Poso~je – Konec letošnje-
ga januarja se je z ustanovitvijo nove 
sekcije dejavnost Planinskega dru-
štva (PD) Tolmin razširila tudi na tur-
no kolesarstvo. Kljub občutljivosti 
souporabe planinskih poti in pomi-
slekih glede sodelovanja s kolesarji 
v okviru PD je padla končna odloči-
tev, da je ob sebi pametno imeti or-
ganiziranega sogovornika. Z novo 
sekcijo za turno kolesarstvo se bo-
do tako v prihodnje v okviru PD 
usklajevala vsa zanimanja glede 
uporabe planinskih poti, saj je razvoj 
turnega kolesarstva dejstvo, ki ga ni 
mogoče spregledati. Danes vemo, 
da je s to potezo PD Tolmin napravi-
lo pomemben korak naprej. Sekcija 
je v tem času že vzpostavila kontakt 
z večino deležnikov v zgodbi o tur-

nem kolesarjenju z obilo neizkori-
ščenega potenciala pri nas, planino 
Razor pa je oziroma bo z delom na 
trasah v njeni okolici in s promocijo 
napravila tudi bolj privlačno za kole-
sarje. 

Poleg tega smo člani sekcije v Čadr-
gu in okolici izpeljali delovno akcijo 
ter zbor kolesarjev, v sodelovanju s 
Soča Outdoor Festivalom pa organi-
zirali tudi vodeno turo na planino in 
naprej po festivalni trasi maratona, 
katere se je udeležilo 30 kolesarjev. 
Dogodku so prisostvovali številni po-
membni akterji gorskega kolesarje-
nja iz Slovenije in Nemčije. Ena iz-
med dejavnosti sekcije je tudi skrb 
za promocijo turnega kolesarjenja 
pri nas, ki se že intenzivno odvija ta-
ko prek spleta kot tudi televizije.
Peter Dakskobler, načelnik Turno kole-
sarskega odseka, PD Tolmin

TRETJI MEDNARODNI AIKIDO/IAIDO SEMINAR – Drugi del treninga je potekal v telovadnici, 
kjer so na tatamijih, podlogah za borilne veščine, izpopolnjevali tehnike padcev, vzvodov, metov 
itd. Foto: arhiv društva

ČLANI TURNO KOLESARSKEGA ODSEKA – Z delom na trasah v okolici Razorja in ustrezno 
promocijo bo ta planina postala privlačna tudi za gorske kolesarje. Foto: Peter Immich

5. SLOVENSKO PRVENSTVO V SKOKIH Z VIŠIN – Zelo uspešno turistično sezono so na Mos-
tu na Soči zaključili 17. avgusta s športnim spektaklom v skokih v vodo.
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Krivopeta in plaz
V kotu pod previsno steno le`i na mrzlih tleh zvita v klob~i~ Krivopeta in poslu{a prebujanje ptic. 
Na stotine jih drema po skalnatih policah jame. Spu{~ajo glasove, kot da bi se med seboj kregale. V 
jami je temno kot v rogu. Ne verjamem, da {e spi.

Zla slutnja Krivopeti ne da miru. 
Previdno, da ne bi zdrsnila po 
skalah, po vseh štirih spleza 

navzgor do vhoda v jamo. Otipa sne-
žno pregrado. Snežni plaz je spet 
zaprl vhod v jamo. Krivopeta grebe 
in koplje vanj. Najprej z golimi roka-
mi, potem si pomaga s skrilo. To je 
njena lopata. Izdolbe luknjo in se 
splazi na plano. Pokuka v jutro. Od 
beline jo zabolijo oči. Vse na Kuku, 
do kamor ji seže oko, je prekrito s 
snegom. Vse je belo in gladko kot 
miza. 

Sneženje je prenehalo. Na vzho-
dnem obzorju je meglica, vsa je ob-
sijana z rožnatim. Jutranji poljub 
sonca je obet, da je velike snežne 
ujme konec. Krivopeta po petah kot 
na smučeh oddrsa po strmini nav-
zdol. Tam, kjer pod seboj vidi Fale-
ško vas, počepne in opazuje. Hiše so 

peta spet počepne, sede na prste in 
zapre oči, potem jih spet odpre in 
spet zapre. Sonce se je že dvignilo. 
Ona nastavi soncu obraz in izostri 
čute. Čuti nesrečo. Spodaj v vasi se 
v krog zbirajo možje. Gledajo v za-
snežena pobočja. Modrujejo. Napo-
vedujejo. Ugibajo. Pridruži se jim 
skupina vojakov. S seboj imajo orož-
je. Modrujejo. Napovedujejo. Ugiba-
jo. Naredijo vojaški načrt. Streljajo in 
pošiljajo mine v zrahljane snežne 
gmote na pobočju nad vasjo. Naredi-
jo veliko hrupa. Streljanje ne zaleže. 
Faleški gospodarji se odločijo, da bo-
do poklicali pomoč iz doline. Odide-
jo. Kraj pod Kukom se spet pogrezne 
v grobno tišino.

Februarsko sonce se dviguje, nje-
govi žarki so vedno močnejši.

Krivopeta prisluhne v tišino. Sliši 
kapljanje. Sneg se topi. Sliši pritajen 

Pripovedka

globoko pogreznjene v sneg. Kadi se 
le iz enega dimnika, Zofkinega. Dru-
ge hiše so zapuščene. Faleči so se 
pred snežno nevarnostjo umaknili na 
varno. 

Iz Mateliške vasi se slišijo glasovi. 
Možje previdno gazijo po snegu nav-
zdol. Mudi se jim v faleške hleve. 
Poskrbeti morajo za živino. Previdni 
so, odkar so ondan na poti v mlekar-
no za las ušli plazu. Nihče ne sluti, 
da je k sreči v nesreči pripomogla 
Krivopeta. Krotila je plaz tako dolgo, 
dokler ljudje niso bili na varnem. 
Nihče je ni videl, nihče niti pomislil 
ni nanjo. »Bila je velika sreča,« so 
rekli. 

Na plano se zapodi gruča otrok. 
Smejejo se in vriskajo. Iz gazi jim 
kukajo le pisane volnene kapice. Ple-
zajo v breg. »Morali bi biti previdnej-
ši,« je zaskrbljena Krivopeta, »kdo 

ve, kaj se bo še zgodilo hudega.« Igri-
ve otroke gleda z otožnostjo. Ko je 
bila ona otrok, se ni nikoli igrala.

Krivopeta je prepričana, da jo bodo 
prej ali slej odkrili, kako zaskrbljena 
čepi na svojem razgledišču. Glej, so 
že tu. »Krivopeta, oj! Krivopeta, oj!« 
jo kličejo. Nikoli ji ne pridejo čisto 
blizu. Iz spoštovanja? Iz strahu? 

Otroci so nekaj časa tiho. Stojijo in 
tuhtajo. Potem pa najstarejši nagajivo 
začne: »Oj, Krivopeta, povej, zakaj 
imaš stopala obrnjena okoli, prste 
zadaj in pete spredaj?« Drugi prite-
gnejo: »Povej, povej!« Preden bi jo 
začeli spraševati še o drugih rečeh, 
jih strogo okara: »Pojdite domov. Zu-
naj je nevarno. Recite staršem, naj 
vas takoj spravijo na varno,« jim stro-
go ukaže.

Sunek vetra iz Benečije zavrtinči 
puhasti sneg. Otroci odidejo. Krivo-

Utrinki

nov iz Kobarida, Šentviške planote 
in Tolmina z okolico. Večina je 
osnovnošolcev, nekaj pa tudi sre-
dnješolcev. Pod vodstvom trenerjev 
Aljaža Černigoja, Maše Klavora, 
Aljoša Rejca in Matjaža Sovdata 
trenirajo v petih skupinah.

Aprila smo člani AD Posočje 12 za-
pored organizirali kros za Pokal Pri-
morskih novic pri Sotočju, na kate-
rem je teklo 123 osnovnošolcev, 
maja pa nato še 13. Tek in pohod na 
tminski grad, ki se ga je udeležilo 
70 tekačev, ki so se med seboj po-
merili v različnih starostnih kategori-
jah. Naši atleti so v prvi polovici leta 
tekmovali tudi na različnih mitingih in 
državnih prvenstvih Slovenije v dvo-
rani ter na prostem. Pomerili pa so 
se tudi na krosih za Pokal Primor-
skih novic in šolskih tekmah. 

Na državnih prvenstvih se je najbolje 
odrezala Pia Gerbec, ki je v katego-
riji do 12 let na 600 m postala dr-
žavna prvakinja. V kategoriji deklet 
do 16 let so dobro tekmovale tudi 

Nuša Gerbec, ki je bila peta v suva-
nju krogle, Tinkara Gregorčič je 
zasedla šesto mesto v teku na 300 
m, Katja Rutar pa isto mesto v sko-
ku v daljino. Slednjima sta se s še-

stim mestom pridružila še Urša Ur-
šič, ki je v kategoriji do 14 let tekla 
na 200 m z ovirami in Gaj Černigoj 
v suvanju krogle. Le mesto zadaj je 
bil v teku na 1.000 m Alen Faletič, 

Tan Černigoj pa 12. v skoku v dalji-
no. V kategoriji do 12 let pa sta po-
leg državne prvakinje Gerbčeve, ki 
je odlična tudi v skoku v daljino in na 
krajših razdaljah, najboljša njena so-

ČLANI ATLETSKEGA DRUŠTVA POSOČJE na 12. krosu za Pokal Primorskih novic, ki so ga že 12 zapored organizirali pri Sotočju. Foto: Anita 
Munih
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in zlovešč zvok. Prihaja z desne stra-
ni hriba, s pobočja na drugi strani 
skalnatega roba, prav nad vasjo. Po 
petah oddrsa mimo vhoda v jamo, v 
kateri se kavke med dremanjem še 
vedno prepirajo. »Sestrice, ve lahko 
še spite« zakliče pticam v jami in na-
daljuje pot. 

Prečenje gladkih in zasneženih 
strmin ni lahko. Ko je čez, se ji po-

gled ustavi na snežni grbini, ki se 
dviguje nad gladko površino snežne 
odeje. Šesti čut ji pravi, da se tam 
pod soncem, ki je vse bolj vroče, ne-
kaj premika. To, kar se premika, je 
ogromno in zlovešče kot Arpid, ka-
mnita pošast z Matajurja. 

Plaz se bo sprožil! Plaz! »Plaaaz! 
Marija, pomagaj! Vas bo pokopalo!« 
zavpije. Nikogar ni več, ki bi jo lahko 
slišal.

Kaj naj stori? Vaščani so klicali po-
moč, Krivopeta pa ve, da bo prišla 
prepozno. »Plaz je treba takoj ustavi-
ti!« se odloči.

Kaj storiti? 
Morala bi ugasniti sonce. 
Le kako naj ugasnem sonce? 
Le kdo ima tako moč, da bi uga-

snil sonce?
Kdo?
Kdo?
»Kavke, sestrice kavke!« zakliče 

Krivopeta.
»Kavke vse, one iz jame in tiste, ki 

čepite v smrekah na Kolovratu in Ma-
tajurju, vse se morate zbrati. Takoj. 
Taaakoooj!«

Kavke jo slišijo.
In kavke jo ubogajo.
Tiste od blizu gredo poiskat tiste 

od daleč. Po pomoč letijo tudi v Brda 
in Benečijo. Kavke bezljajo po nebu 
in se zbirajo v velikansko črno jato.

V triintridesetih minutah je nebo 
nad Kukom vse črno.

»Zakrijte sonce!« ukaže Krivopeta. 
Tako tudi storijo. Nad Kukom s kril-

KOVI PREVOZI Etvin Berginc s.p.

Smo uspešno podjetje iz Bovca, ki se ukvarja s prevozi od leta 2006. Zaposlene ima-
mo prijazne voznike z bogatimi izkušnjami, ki prisluhnejo vašim željam in potrebam.

Ukvarjamo se z različnimi prevozi kot so:
*  prevozi na kratka ali daljša potovanja po vaših željah po soški dolini, celotni Slove-

niji ali tujini
*  prevozi do letališč (Celovec – Avstrija, Brnik – Slovenija, Ronchi – Italija, Hrvaška)
*  prevozi za zaključene družbe (romanja, sindikalni izleti, poročna slavja, pikniki)
*  prevozi na koncerte, športna tekmovanja, razstave

Na izbiro vam ponujamo sodobno opremljene avtobuse:
AVTOBUSI: 35 potnikov, 40 potnikov, 50 potnikov
MINI BUSI: 7 potnikov, 8 potnikov, 14 potnikov, 20 potnikov

+386 (0) 5 38 96 138

+386 (0) 41 / 31 647 867

KOVI-prevozi–KOVI transports

etvin.berginc@siol.net

Utrinki

ci ustvarijo velik črn dežnik. Zakrije-
jo sonce. Soncu vzamejo moč. Hrib 
se pogrezne v temno senco. V senci 
je hladno. Sneg neha curljati. Plaz si 
ne prizadeva več zgrmeti navzdol.

Mine ura, mineta dve, tri, dan se 
prevesi čez poldan. Kavke vztrajajo 
na nebu. Po bregu se vzpenja četica 
mož. Nosijo smuči in nahrbtnike z 
razstrelivom. Prišla je pomoč! Kavke 
od utrujenosti le še na drobno prhu-
tajo s črnimi perutmi. Reševalci za-
čudeno ogledujejo modro nebo zgo-
raj, pobočje v senci spodaj in na 
sredi med soncem in Kukom nena-

vaden črni oblak, ki je ugasnil sonce. 
»Tu pa se dogajajo res čudne stvari,« 
pomodrujejo. Nemudoma se lotijo 
dela in plazovito zverino dokončno 
ukrotijo.

Nato je prišla pomlad. Krivopeta se 
je umaknila v matajurske gozdove.

In spet je bilo vse dobro in prav.
Katja Roš, Livek
Avtorica slik: Lenka Hrast
Foto: Boris Drešček

Opomba uredništva: pripovedka je nastala na 
podlagi resničnih dogodkov iz februarja leta 
1952, ko je Livške Ravne prekrilo tri metre 
snega in so s senožeti Kuka v vas silili plazovi. 
Ravnjani so imeli veliko srečo, da plazovi niso 
prizadeli vasi.

imenjakinja Pia Faletič in Andrej 
Skočir. Omeniti je treba tudi našega 
nekdanjega atleta, sedaj pa kolesar-
ja Roka Bratino, ki je na evrop-
skem prvenstvu v gorskem teku v 
Bolgariji med mladinci osvojil odlič-
no šesto mesto. 

Poletne počitnice smo izkoristi za 
priprave na jesenska tekmovanja. Te 
so potekale v začetku avgusta v 
okolici nekdanje karavle na Mostu 
na Nadiži pri Breginju, kjer smo tudi 
bivali. 

Letos se je od nas žal poslovil eden 
izmed prvih in zelo uspešnih trener-
jev Marjan Klavora, ki je zadnja leta 
na Gimnaziji Tolmin vodil atletski kro-
žek. Tako njemu, kot prav tako že 
pokojnemu Janku Korenu bi lahko 
v prihodnjem letu v spomin organizi-
rali spominski atletski miting, saj sta 
mladim tako v atletiki kot v mnogih 
drugih športih zapustila bogato de-
diščino. 
Maša Klavora, trenerka, AD Posočje
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Natečaj GOvoRIČKA
Goriški literarni klub GOvoRICA v sodelovanju z 

Goriško knjižnico Franceta Bevka razpisuje 

natečaj GOvoRIČKA 
za humorno kratko prozo 

v eni izmed krajevnih govoric z območja (širše) Goriške.

Rok za oddajo: 1. oktober 2013

Nagrade: denarna nagrada, knjižne nagrade

Naslov za oddajo besedil: 
Goriški literarni klub GOvoRICA, Trg Edvarda Kardelja 4, 
5000 Nova Gorica, s pripisom »NATEČAJ GOvoRIČKA«. 

Rezultati bodo objavljeni po zaključku natečaja, 
najkasneje do 14. oktobra 2013, na spletni strani 

Goriške knjižnice Franceta Bevka.

Dodatne informacije: 
www.ng.sik.si (novička Literarni natečaj GOvoRIČKA) 

ali po telefonu: 05/33-09-100

Mag. Darinka Kozinc, Goriški literarni klub Govorica

Javni razpisi/nate~aji

NOVOSTI V KMN OPLAST 
Kobarid – Pred začetkom nove se-
zone je kobariški malonogometni 
(futsal) klub (KMN) Oplast predstavil 
nekaj novosti, saj je v igralskem ka-
dru prišlo do manjših sprememb. 
Klub sta zapustila vratar Marko Ku-
rinčič in Danjel Rakušček (pred 
tem prvoligaški igralec Nogometne-
ga društva Gorica), ki se je vrnil v 
nogometne vode k Nogometnemu 
klubu Tolmin. Novinca v klubu sta 
nekdanji mladinski reprezentančni 
vratar Igor Bratič in mladi up Nino 
Zalašček, ki se je klubu pridruži iz 
sosednjega rivala Puntarja. Po lan-
ski odsotnosti zaradi poškodbe se 
vrača zelo pomemben člen moštva 
Domen Fratina. Trener ostaja Saša 
Leban, asistiral pa mu bo Vasja Ko-
vač. Zvestobo klubu so podaljšali 
nosilci igre prejšnjih let, aktualni in 
nekdanji reprezentanti Rajko Uršič, 

Primož Zorč, Jani Ručna, Jaka 
Sovdat …

Klub je podpisal triletno sodelovanje 
z novim opremljevalcem – blagovno 
znamko Errea, napoveduje se pre-
nova spletne strani, dejaven pa je na 
omrežjih Facebook-a in Twitter-ja … 
Na voljo so tudi sezonske vstopnice, 
ki jih klub za svoje zveste privržence 
uvaja po nekaj letih. Takšna vstopni-
ca bo veljala za sedem tekem re-
dnega dela prvenstva in pokalne 
tekme, v primeru da se bodo igrale 
v domači dvorani, hkrati pa bodo 
imetniki vključeni v nagradna žreba-
nja, na voljo pa jim bo tudi nekaj 
klubskih ugodnosti. Evro od vsake 
vstopnice bo klub namenil za dobro-
delni projekt v lokalnem okolju. Prvi 
dve sezonski vstopnici so v klubu 
namenili Tonu Ofentavšku – lastni-
ku glavnega pokrovitelja in županji 
Darji Hauptman, saj tudi Občina 

Kobarid izkazuje veliko podporo nji-
hovemu delovanju. Klub se je kadro-
vsko okrepil tudi izven igrišča, v delo 
uprave je pritegnil svojega nekda-
njega igralca Dragana Perendijo. 
Predsednik Branko Velišček je ob 
tem povedal: »Tesna povezanost 
kluba z lokalnim okoljem in spon-
zorji ter dobra komunikacija z jav-
nostjo sta bila dva izmed temeljev 
naših dosedanjih uspehov, zato ju 
želimo v prihodnje ohranjati in 
nadgrajevati. Verjamemo v uspe-
šno sezono, saj imamo zrelo in 
kvalitetno člansko ekipo, ki je do-
bro zastavila delo, še več pozorno-
sti kot doslej pa bomo posvetili tu-
di mlajšim kategorijam, s katerimi 
bodo delali trenerji Peter Hočevar, 
Aleks Volarič in Borut Jermol.«
O. K.

GM4O – V ZNAMENJU 
PRAVLJI^NEGA TEKA IN 
ZMAG
Podbrdo – Od prijavljenih 357 teka-
čev in tekačic se jih je na startu leto-
šnjega 12. Gorskega maratona štirih 
občin pojavilo 277, na cilj pa jih je 
prišlo 271 − šest jih je odstopilo. 
Vreme je organizatorjem služilo zelo 
dobro, tekačem pa mogoče malo 
manj. V gorah je bilo prijetno, v niž-
jih legah pa peklensko vroče, med-
tem ko je bila proga po izjavah teka-
čev verjetno najbolje pripravljena 
doslej. Podaljšana trasa, prvič v pol-
ni maratonski dolžini (42 kilometrov, 
2.800 metrov vzponov), ni povzro-
čala težav, dodatek na začetku, spe-
ljan po mulatjeri, je eden lepših de-
lov proge, ki je v 12 letih doživljala 
evolucijo in je zdaj logično speljana, 
kljub dolžini prijetna, bila pa je tudi 
dobro označena, tako da ni jasno, 
zakaj je vodilni tekač Sebastjan 
Zarnik v zadnjem delu zašel in zma-
go prepustil lanskemu zmagovalcu 
Marjanu Zupančiču.

Letošnji 15. junij je bil tako za marsi-
koga dan, ki ga še dolgo ne bo po-
zabil. Pa ne le zaradi tega, ker se je 
prvič ali pa morda znova spopadel z 
gorami nad Baško grapo, temveč 
zaradi tega, ker se je v soboto odvil 
prvi pravi gorski maraton z uradno 
dolžino 42 kilometrov in skupno vi-
šinsko razliko 5.800 metrov. Orga-
nizatorji, Turistično društvo Podbrdo 
in Lokalna turistična organizacija 
(LTO) Sotočje, v sodelovanju z Zdru-
ženjem za gorske teke, so namreč 
start s Petrovega Brda premaknil v 
Podbrdo, s tem rešili kakšno logi-
stično težavo, tekmovalcem pa po-
dali nov izziv. In ta ni bil majhen, če 
računamo na vzpona na Črno prst in 
Porezen ter približno 20 kilometrov 
zahtevnih spustov. Že v vročem jutru 
je bilo na startu čutiti pozitivno priča-
kovanje, za mnoge, ki so se prvič 

spopadli z izzivom, pa veliko spošto-
vanje pred progo. Ampak to se je na 
vsakem koraku že pred začetkom 
zmanjševalo, zlasti zaradi številnih 
navijačev, ki so tekmovalce pospre-
mili na progo, in organizatorjev, ki so 
od jutra, pravzaprav pa že dan prej, 
skrbeli za vse potrebno.

Udeležba na startu je bila tudi tokrat 
pisana, saj so tekli tudi tekmovalci iz 
Avstrije, Hrvaške in Italije, pa tekači 
iz Bosne in Hercegovine ter Šved-
ske in Španije. Primorski gorski te-
kači so tudi tokrat tekmovali še za la-
stni primorski gorsko tekaški pokal.

Zmagovalec Marjan Zupančič je 
imel poleg vrhunske pripravljenosti 
nekaj sreče s tem, da je do tedaj vo-
dilni Sebastjan Zarnik na zaključnem 
spustu s Porezna zašel s proge in 
tako izgubil zmago. Med ženskami 
je po letu 2006 na najvišjo stopnič-
ko ponovno stopila Mihaela Tušar, 
vesela svojega (izjemnega) časa. 
Marjan je za Ljudstvo tekačev pove-
dal: »Na maratonu sem manjkal sa-
mo enkrat, zaradi izbirne tekme za 
državno reprezentanco. Tu sem 
zbral pet ali šest zmag, ne štejem 
več. Daljša proga niti ni vplivala na 
taktiko, bolj je konkurenca, konkre-
tno Sebastjan Zarnik, hud tekmec. 
Takoj sva potegnila in Sebastjan je 
diktiral visok tempo, nadzoroval 
sem ga iz varne razdalje. Po zao-
stanku štirih minut sem se mu po 
Poreznu približal na minuto, saj 
sem imel za spust v dolino še či-
sto v redu noge. A nenadoma je iz-
ginil s proge. Malo mi ga je bilo 
žal, a prepričan sem, da do kaj več 
kot drugega mesta ne bi mogel.«

Mihaela pa je komentirala: »Imela 
sem dober dan, po sedmih letih 
sem ponovila zmago. Na vrhu ni 
bilo vroče, v dolini pa nismo bili 
dolgo. Menila sem, da bo razlika v 
težavnosti na daljši progi večja, za-
to sem tekaški del začela po pa-
meti, naprej pa ni bilo težav.« Zno-
va se je izkazalo, da so na tako dol-
gih tekmah izkušnje bistvenega po-
mena. To se je pokazalo tudi pri 
zmagovalki, ki je daleč za seboj pu-
stila vse mlajše konkurentke. Pove-
dala je še: »S tekom sem super za-
dovoljna, to je po letu 2006 moja 
druga zmaga na tej tekmi. Na pro-
gi nisem imela nobenih težav (kr-
čev, žuljev), progo sem pretekla ne 
da bi se ozirala na ostale tekmice, 
poleg tega sem čez vso progo sto-
pnjevala ritem. Kaže, da se mi je 
na današnji tekmi vse poklopilo.«

Super rezultat je odtekla tudi drugo-
uvrščena med ženskami Jana Brati-
na. V cilju je dejala: »S tekom in do-
seženim časom sem zelo zadovolj-
na, grenak priokus mi je pustil le 
vzpon na Porezen, kjer sem imela 
manjšo krizo, ta me je verjetno iz-

KOBARIŠKI MALONOGOMETNI (FUTSAL) KLUB OPLAST je pred začetkom nove sezone 
predstavil nekaj kadrovskih in drugih novosti. Foto: arhiv KMN Oplast
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( 43 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

Do konca marca 
2014

TOLMIN, Tolminski muzej Razstava postavljena ob 300-letnici tolminskega punta Nad Gorico 
po pravico – Tolminska v času vélikega punta

Tolminski muzej: 05/38-11-360

Do 31. 12. TRENTA, Info središče TNP Komu so zvonili? – arheološko-etnološka razstava Tolminski muzej: 05/38-11-360

20. 9. (19.30) KOBARID, Vrt Hotela Hvala 
(v primeru slabega vremena v 
Kulturnem domu Kobarid)

Odprtje Festivala pohodništva: »Aurora Polaris«, Anže Čokl – 
atraktiven dokumentarni film o odpravi mladih plezalcev v oddaljene 
skrite kotičke Aljaske

TIC Kobarid: 05/38-00-490

21. 9. (6.00) BOHINJSKA BISTRICA, Ajdovski 
gradec 

*Festival pohodništva: Od Ajdovskega gradca do Mosta na Soči Turizem Bohinj: 04/57-47-590, info@bohinj.si

21. 9. KNEŽA, pred gasilskim domom in 
v Domu puntarjev

100 let gasilstva PGD Kneža: gasilska parada in prevzem prapora 
na spominski slovesnosti, zvečer gasilska veselica z Ansamblom 
Donačka

PGD Kneža (Jurij Kenda Maver): 031-681-001

21. 9. (7.00) TOLMIN, avtobusna postaja *Festival pohodništva: pohod na Tolminski Migovec RD Tminski migavci (Milena): 031-774-044  

21. 9. (9.00) KOBARID, Info center fundacije *Festival pohodništva: pohod na Mrzli vrh Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-167

21. 9. (11.00) ČRNA PRST, pred kočo Zorka 
Jelinčiča

Tradicionalno srečanje planincev na Črni prsti PD Podbrdo (Tomaž Štenkler): 041-468-469

22. 9. (7.00) TOLMIN, avtobusna postaja *Festival pohodništva: pohod Alpe Adria Trail (iz Drežnice po trasi 
Alpe Adria Trail – AAT 27)

TIC Tolmin: 05/38-00-480 

22. 9. (9.00) MOST NA SOČI, pred Hotelom 
Lucija

*Festival pohodništva: pohod na Bučenico–Mengore–Cvetje 
(zgodovinsko razgledna pot)

Hotel Lucija: 05/38-13-292

22. 9. (10.00) ČIGINJSKA POSLOVNA CONA, 
parkirišče nasproti podjetja Gostol 
TST pri Volčah

*Festival pohodništva: pohod na Mengore (po poti s križevim 
potom z mozaiki patra Marka Ivana Rupnika)

Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-167

22. 9. (10.00) HUDAJUŽNA, avtobusna postaja *Festival pohodništva: pohod po Bevkovi poti (iz Cerknega in 
Hudajužne v Zakojco)

Društvo Baška dediščina (Alenka Zgaga): 041-
601-248

23. 9. (8.00) LIVŠKE RAVNE, CŠOD – dom Kavka *Festival pohodništva: pohod in ogled vasi Topolovo CŠOD (Irena Kokalj): 01/23-48-621

24. 9. 
(9.30–16.30)

BOVEC *Brezplačno izobraževanje – Naši sestanki so premalo 
učinkoviti: Ali smo res že vsi izstopili iz »peskovnika«?

Sklad dela Posočje (Damijana Kravanja): 
05/38-41-511

24. 9. (15.30) KOBARID, parkirišče nad 
Kampom Koren

*Festival pohodništva: pohod po Huljevi poti PD Kobarid (Zdravko Marcola): 051-688-684 

27. 9. (9.30, 11.30 
in 15.00)

ZATOLMIN, pred vstopno točko v 
Tolminska korita

*Festival pohodništva: trije brezplačni vodeni ogledi Tolminskih 
korit

LTO Sotočje: 05/38-00-480

27. 9. (11.00) LIVŠKE RAVNE, CŠOD – dom Kavka *Festival pohodništva: pohod iz Doma Kavka na Klabuk CŠOD (Irena Kokalj): 01/23-48-621

28. 9. (7.00, 7.30 
in 8.00)

BREGINJ, pred starim vaškim 
jedrom

*Festival pohodništva: tradicionalni pohod na Breški Jalovec 
– tri možne smeri (tri težavnostne stopnje) pohoda iz Breginja preko 
Breškega Jalovca na Brezje

PD Kobarid (Zdravko Marcola): 051-688-684

Utrinki

ločila iz boja za zmago. Z vsemi 
ostalimi deli sem opravila odlično, 
tako da se že veselim tekme pri-
hodnje leto.« Zelo dober čas je od-
tekla tudi zmagovalka v svoji katego-
riji Marta Šorli (5:50:42), ki jo je v 
cilju pričakal velik transparent, Mar-
ta pa je o tem dejala: »Ta mi je čez 
celotno progo nalagal obvezo, da 
pridem do cilja. Posledica je bila, 
da sem zelo izboljšala osebni re-
kord.«

V cilju so se gotovo še mnogi drugi 
tekmovalci upravičeno počutili kot 
zmagovalci. Klub naporom so se 
med tekom lahko naužili lepot vrhov 
in dolin, napore pa so zmanjševali 
odlično razpoloženi navijači, ki so na 
vseh delih proge glasno spodbujali 
vse tekmovalce. Na 18 okrepčeval-
nicah so se lahko napolnili z doda-
tno energijo, saj je bilo vsega dovolj.

Idejni vodja tekmovanja Jože 
Dakskobler je ob koncu prireditve 

takole povzel tekmovanje: »V prvi vr-
sti smo zadovoljni s tem, da so tek-
movalci navdušeni nad tekmova-

njem. Na progi je potekalo vse ta-
ko, kot mora: okrepčevalnice, ga-
silci, gorski reševalci, radio ama-

terji, prostovoljci ... Veseli nas, da 
je tekma minila brez resnih po-
škodb. Glede na to, da se je na 
start pognalo skoraj 300 tekačev 
in da jih je bilo pred tekmo prija-
vljenih 357, nam to daje vedeti, da 
smo na pravi poti. Navdušenje tek-
movalcev nam daje zagon za na-
prej, tako da že pogledujemo proti 
13. maratonu. Ob tem naj povem 
še to, da pri organizaciji brezplač-
no sodeluje kar 36 društev iz cele 
Slovenije, kar predstavlja okoli 400 
prostovoljcev na dan maratona. Mi-
slim, da je ni prireditve v občini, ki 
bi združevala toliko prostovoljcev.«

Naj povemo, da je vse presežnike 
tekmovanja nemogoče našteti, ome-
nimo naj le prijaznost prostovoljcev 
ob progi, navijače in čudovite raz-
glede s proge. Na vsakem koraku je 
bilo čutiti, da organizatorji in Baška 
grapa resnično živi za to prireditev.
Jože Dakskobler, vodja prireditve

GM4O ZDRUŽUJE KAR 36 DRUŠTEV IZ VSE SLOVENIJE, kar predstavlja okoli 400 prostovolj-
cev na dan maratona. »Mislim, da je ni prireditve v občini, ki bi združevala toliko prostovoljcev,« 
zadovoljno pove idejni oče in vodja prireditve Jože Dakskobler, sicer predsednik Turističnega 
društva Podbrdo. Foto: Aleš Fevžar
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Datum Kraj Prireditev Informacije

28. 9. (10.00) BOVEC, vstopna točka muzeja na 
prostem Ravelnik

*Festival pohodništva: pohod na Ravelnik in Čelo (muzeja prve 
svetovne vojne na prostem) 

Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-167

28. 9. (11.00) KOBARID, Kulturni dom Prireditev ob 70-letnici kobariške republike Občina Kobarid: 05/38-99-200

28. 9. TOLMIN, športna dvorana 
Šolskega centra

Koncert Ženskega pevskega zbora Kombinat ob 300-letnici 
tolminskega punta 

Janja Kragelj: 041-344-922

29. 9. (8.00) MOST NA SOČI, avtobusna 
postaja

*Festival pohodništva: pohod na Veliki vrh nad Kanalskim 
Lomom Prijave do 26. 9.

Simon Gorjup: 031-344-967

29. 9. (9.00) PODBRDO, železniška postaja *Festival pohodništva: pohod po Rapalski meji TD Podbrdo (Jože Dakskobler): 041-837-551

4. 10. (9.00) LEPENA, pred cerkvijo v vasi 
Soča 

*Festival pohodništva: Po poteh »7 dni 7 poti«, pohod k Mariji 
Snežni 

TD Soča Lepena (Božidar Kavčič): 031-568-
142 

5. 10. (9.00) NAD VASJO DREŽNIŠKE RAVNE, 
pri koritu (smer planina Zaprikraj)

*Festival pohodništva: Pohod na Zaprikraj (muzej prve svetovne 
vojne na prostem)

Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-167

5. 10. (9.00) SMAST, pred OŠ *Festival pohodništva: Pohod po Gregorčičevi učni poti TD Vrsno (Tina Sivec): 031-841-640

5. 10. (med 9.00 
in 10.00)

BOVEC, pred OŠ Bovec *Festival pohodništva: Hoja po Buških stezah (obvezna 
predhodna prijava)

Edo Gaberšek: 041-785-465 

5. 10. (10.00) MOST NA SOČI, pred Hotelom 
Lucija

*Festival pohodništva: Pohod po vodno-energijski poti
Na Most po krepost

Hotel Lucija: 05/38-13-292

5. 10. (po 10.00) KOBARID, Trg svobode Jestival štrukljev in krapcev TIC Kobarid: 05/38-00-490

5. 10. GRAHOVO OB BAČI, športno 
igrišče

Praznik slovenskega filma – proslava ob 65. obletnici filma Na 
svoji zemlji

Društvo Baška dediščina (Alenka Zgaga): 041-
601-248

6. 10. PODBRDO Pohod po Rapalski meji PD Tolmin (Mara Vidic): 040-232-  898

6. 10. (9.00) KOBARID, Info center fundacije *Festival pohodništva: Muzej na prostem Kolovrat in zaključek 
festivala 

Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-167

6. 10. (9.00) SOČA, pred cerkvijo sv. Jožefa Festival pohodništva: Pohod po Soški poti – možen ogled razstav 
v Info središču TNP in Trentarskega muzeja 

Dom Trenta: 05/38-89-330

8. 10.
(9.00–19.00)

MOST NA SOČI, delavnica 
keramičarke Alenke Gololičič

*Keramična delavnica: RAKU tehnika JSKD – OI Tolmin: 05/38-01-170 

10. 10.
(15.30–16.15)

TOLMIN *Brezplačno izobraževanje – Anti-stresni trening: Joga smeha v 
poslovnem svetu

Sklad dela Posočje (Damijana Kravanja): 
05/38-41-511

10. 10.
(9.00–15.00)

TOLMIN *Brezplačno izobraževanje – Poslovno komuniciranje v praksi in 
bonton

Sklad dela Posočje (Damijana Kravanja): 
05/38-41-511

12. 10. POLJUBINJ, hala poslovne cone Tradicionalni Kmečki praznik Občina Tolmin

13. 10. BANJŠICE Pohod po Sedevčičevi poti na Banjšicah PD Tolmin (Milena Brešan): 041-743-356

20. 10. DOBROVO Kolesarska tura po Goriških brdih PD Tolmin (Simon Ivančič): 041-400-439

22. 10. (10.00) KOBARID, predvidoma v Domu 
Andreja Manfreda

Srečanje gospodarstvenikov Posoški razvojni center: 05/38-41-500

24. 10.
(16.00–20.00)

TOLMIN *Brezplačno izobraževanje – Varna uporaba računalnika in 
internetnih storitev

Sklad dela Posočje (Damijana Kravanja): 
05/38-41-511

24. 10. TOLMIN Mednarodni simpozij o tolminskem puntu Zveza zgodovinskih društev Slovenije in 
Tolminski muzej

24. 10. KOBARID, Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju«

Predstavitev knjige Kraljeva gora (avtor Vasja Klavora) Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-167

26. 10. KLUŽE V DOLINI BELE Pohod na vrh Plananizza v Karnijskih Alpah PD Tolmin (Slavica Boljat): 051-622-962

26. 10. (15.00)  KOBARID, Kobariški muzej in 
Ustanova »Fundacija Poti miru v 
Posočju«

Dan Kobariškega muzeja – odprtje nove razstave posvečene 
letalstvu na soški fronti

Kobariški muzej in Ustanova
»Fundacija Poti miru v Posočju«

4. 11. in 5. 11.
(7.00–13.00)

TOLMIN, CŠOD (nekdanji dijaški 
dom)

Krvodajalska akcija Adrijana Kravanja: 05/38-81-162

6. 11. 
(8.00–13.00)

KOBARID, predvidoma v Domu 
Andreja Manfrede 

Krvodajalska akcija Adrijana Kravanja: 05/38-81-162

9. 11. LEPENA Krn – pohod spomina 1918–2013 PD Tolmin (Mara Vidic): 040-232-898

Koledar prireditev

* Obvezne so predhodne prijave.

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno tiste prireditve, ki nam jih posredujete v naše uredništvo ali po telefonu: 05/38-41-500, 05/38-41-510 ali na 
e-naslov: socasnik@prc.si. Informacije za objavo v naslednji številki Sočasnika sprejemamo do 11. oktobra 2013. Objavili bomo predvidoma tiste prireditve 
oziroma dogodke, ki se bodo odvijali med 1. novembrom 2013 in 31. januarjem 2014.

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

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


