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Letnik XIII, št. 4, 2012

Z hip se prelevite v kožo naj-
stnika in si predstavljajte, da 
se ravno vračate s prijetnega 

dopusta, ko vas starši mimogrede 
obvestijo, da so vas vpisali v tečaj 
hitrega branja … »What? Jst že ne!« 
sledi nekako pričakovani odziv mla-
dostnika in takojšnja obramba star-
šev, v kateri se ne pozabi poudariti 
dejstva, da o tem za zdaj še ne odlo-
ča mladina, temveč družinska mini-
stra za vzgojo, izobraževanje in fi-
nance. Čeprav se »podmladek« ne da 
in se v nadaljevanju sklicuje na po-
men šolskih počitnic (pri čemer ne 
pozabi omeniti svojih pravic), je 
vsem skupaj potihoma že vnaprej 
znano, da je zadeva »zlobirana« do 
te mere, da tečaj bo in pika.

Usodnega dne devet udeležencev 
aktivnih počitnic Pospešeno branje – 
metoda »Power Reading«, ki ga je 
organiziral Posoški razvojni center, 
molče sedi za mizami v majhni učil-
nici. V zraku je čutiti nejevoljo, saj 
so razen treh vidno zadovoljnih dija-
kov, ki so starše celo sami zaprosili 
za vpis na tečaj, ostali obrazi videti 
mrki in vse prej kot zadovoljni. Pa 
saj jim ne gre zamerit. Vremenska 
napoved je namreč za ves teden po-
letno idilična in kar kliče po osvežu-
jočih skokih v ravno prav segreto 
Idrijco. Vendar bo deveterica ohladi-
tve deležna šele po dobrih štirih urah 
in pol branja in učenja – in to med 
zasluženimi šolskimi počitnicami!!!!! 
Najbrž je sedaj vsem popolnoma ja-
sno, čemu skisani obrazi …

Dnevi tečejo … Petek, zadnji dan 

tečaja. V poletno jutro se že reže so-
para. Vendar mene bistveno bolj za-
nima, kakšno bo ozračje v učilnici. 
Bo še vedno »grmelo« in bodo iz na-
mrščenih pogledov švigale strele? Ko 
vstopim, je vseh devet udeležencev 
že na svojih mestih. Zadnji del teča-
ja se bo vsak hip začel. Človek težko 
verjame, dokler ne vidi na lastne oči. 
Danes je slika povsem drugačna, kot 
pred petimi dnevi. Še preden se tečaj 
uradno začne, tako imenovani »juni-
orji« že »skenirajo« knjige pred seboj. 
Se mar temu reče volja do branja?

Kot trdijo poznavalci, gre za enega 
od naprednejših sistemov branja do-
slej. Tehnike takšnega branja temelji-
jo na dognanjih znanstvenikov dr. 
Georgija Lozanova, dr. Williama 
Sperryja in Anthonyja Petra Buza-
na. Trenerka z licenco za pospešeno 
branje po metodi »Power Reading« 
(hitro branje) Sonja Peklenik kot 
primer navaja, da povprečno hiter 
bralec v povprečju prebere 0,6 strani 
na minuto, kar pomeni, da potrebuje 
za 100 strani srednje zahtevnega be-
sedila okoli tri ure in deset minut 
neprekinjenega branja. »Ko pohitrite 
svoje branje za najmanj petkrat – to 
pomeni tri strani na minuto – prebe-
rete besedilo, napisano na stotih stra-
neh, v dobre pol ure,« še dodaja. 

Ob koncu tečaja sem neizmerno 
radovedna, kako je šlo našim tečaj-
nikom oziroma »juniorjem«, kot jih 
kliče njihova trenerka. Kaj naj rečem? 
Vidno zadovoljna učiteljica, vidno 
zadovoljni tečajniki – le eden potar-
na, da mu zadeva ni stekla ravno 

»Ah, ko na{ {olski sistem le 
ne bi bil tako presneto tog!«

tako, kot si je zamislil (pa čeprav je 
bral veliko hitreje kot prvi dan). Iz-
vem, da so najmlajši besedila brali 
celo do desetkrat hitreje. Pa ne le 
brali, temveč besedila tudi razumeli 
in pomnili. Nekoliko slabše so se od-
rezali starejši mladinci, ki so v pri-
merjavi z najmlajšimi, v povprečju 
brali (le) štirikrat hitreje. Vendar Pe-
klenikova pojasni, da gre za starostno 
obdobje, ki je manj dovzetno za to-
vrstne podvige, saj so mladostniki v 
primerjavi z otroki bolj »ukalupljeni«, 
nekateri tudi uporniški. Tečajniki pa 
se, poleg hitrega branja, razumevanja 
in pomnjenja, naučijo še veliko več, 
kot samo hitro brati. Med drugim 
tudi to, »kako lahko s spodbujeno 
močjo možganov popolnoma zbrano 
in sproščeno preberejo katero koli pi-
sno gradivo na povsem nov, razbur-
ljiv ter preprost način,« pravi trenerka 
in ob tem ne pozabi omeniti še izo-
stritve spomina in zbranosti, sprošča-
nja posameznikove ustvarjalnosti ter 
organiziranje zamisli. Nekoliko sta-
rejši pa so deležni še nasvetov, kako 
se učinkovito in hitro pripravijo za 
izpite. 

Vsekakor koristne metode oziroma 
veščine, ki pa, tako kot tudi druga 
znanja, zahtevajo trening, če jih že-
limo obvladati. Ob vsem tem pa sa-
ma pri sebi zavzdihnem: »Ah, ko naš 
šolski sistem le ne bi bil tako presne-
to tog!« Pa naj mi učitelji tega nikar 
ne zamerijo, saj ne gre za njihovo 
krivdo – da ne bo pomote.
Tatjana Šalej Faletič, glavna in odgo-
vorna urednica



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 4, 2012

( 3 )

Iz vsebine

4

6

8

10

13

21
28
35

38

40

41

44

PRC-jeva oglasna deska

So~a spodbuja za~etne 
investicije (5): Hotel Sanje 
ob So~i in Po~itni{ka hi{a 
pri Pinku

So~a skupno omogo~ila 211 
{tipendij

Regijska {tipendijska 
shema: Regija potrebuje 147 
mladih {olanih kadrov

Dvig ravni pismenosti (6):
Kdo operira in kdo so 
pacienti - intervju z Marino 
Isteni~
Kako si lahko s spletom 
pomagamo pri jezikovnih 
zagatah (2) - slovar 
slovenskega knji`nega 
jezika
V “spletu” avantur

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

Urejanje komunalne 
infrastrukture v Zatolminu

Pustili so svoj pe~at: 
Krivopeta in deklica

EPI-jeva knji`na polica«

Javni poziv

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

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

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

Utrinki

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.400 GOSPODINJSTEV!

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

HITROST + 
OSREDOTO^ENOST = VE^JA 
U^INKOVITOST
Tolmin – Letošnje poletje je Poso-
ški razvojni center (PRC) izkoristil za 
organizacijo aktivnih počitnic, kjer 
so udeleženci urili veščino pospeše-
nega branja po metodi »Power Rea-
ding«, za prihodnje leto pa že kujejo 
načrte o drugih izobraževalnih teča-
jih, saj si, kot poudarja organizator-
ka mag. Damijana Kravanja, »želi-
mo, da bi naši otroci razmišljali 
ustvarjalno in k stvarem pristopali 
bolj inovativno.«

V julijskem roku se je petdnevnega 
tečaja hitrega branja udeležilo devet 
otrok in mladostnikov (nekaj vtisov s 
tega tečaja si lahko preberete tudi v 
tokratnem uvodniku), v avgusto-
vskem roku pa so se trem mladim 
pridružili še štirje odrasli. Najnižja 
starostna meja za udeležbo od 24 
do 30-urnega tečaja je osem let ozi-
roma poznavanje črk in branja, med-
tem ko zgornje starostne meje ni. 
Kot pravi licencirana trenerka Sonja 

Peklenik, sicer direktorica podjetja 
Kratos d.o.o., »posebej fascinirajo 
rezultati osnovnošolcev, ki tehniko 
branja po navadi osvojijo že drugi 
dan seminarja. Na podlagi izku-
šenj pa priporočamo, da se te ve-
ščine začnejo osvajati pri devetih 

letih, optimalno pa je od sedmega 
razreda dalje.« 
Na vprašanje, zakaj bi sploh hitro 
brali, Peklenikova odgovarja, da 
predvsem zaradi učinkovitosti, ki je v 
dandanašnjem poslovnem svetu nuj-
na. Pojasni še, da se »hitro branje v 

JULIJSKI TEČAJNIKI HITREGA BRANJA z licencirano trenerko Sonjo Peklenik (stoji desno 
zadaj).

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 4, 2012
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PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE (PUM)

PUM NUDI TUDI BREZPLAČNE INŠTRUKCIJE

Mladi, ki štejete od 15 do 25 let in 
potrebujete pomoč/inštrukcije pri 
učenju, se lahko od septembra da-
lje obrnete na tolminski PUM. Po-
magali vam bomo pri reševanju je-
zikovnih (na primer: nepravilni 
glagoli v italijanščini ali anglešči-
ni) in matematičnih ter še kakšnih 
drugih težav. 

Za dodatne informacije smo vam 
na voljo od ponedeljka do petka 
med 8. in 15. uro, in sicer v poslov-
nih prostorih Posoškega razvojne-
ga centra v Tolminu (Ulica padlih 
borcev 1c, pri Brajdi). 

Dosegljivi smo tudi na telefonski 
številki 05/38-41-513, GSM-u 051-
626-446 ali prek e-pošte pum@prc.
si.

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2: Izboljšanje 

usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Poleg brezplačnih inštrukcij vam na 
PUM-u nudimo tudi:
• miren prostor za učenje,
• svetovanje glede aktivnega iskanja 

zaposlitve,
• ustvarjalne delavnice,
• izpopolnjevanje računalniškega 

znanja,
• izlete in ekskurzije. 

Jana Skočir, mentorica, PUM Tolmin

Utrinki

poslovnih vedah vključuje na po-
dročje upravljanja s časom. Samo 
pomislite, koliko branja imamo vsa-
kodnevno! Od sporočil, pošte, za-
pisnikov, elaboratov … Hitro branje 
nam tako omogoča, da čas dela 
skrajšamo in s tem, ko smo osre-
dotočeni, povečamo svojo učinko-
vitost.« S pomočjo tehnike »Power 
Reading« pa ne dosežemo le hitrej-
šega branja besedil, boljšega po-
mnjenja in povečane koncentracije. 
Naučimo se tudi hitreje razmišljati in 
organizirati ter povezovati podatke.

Zaradi vseh omenjenih prednosti or-
ganizatorka letošnjih aktivnih poči-
tnic pravi, da »se bomo potrudili, 
da bi tečaj hitrega branja v Poso-
čju postal tradicionalen« in dodaja, 
da imajo v načrtu tudi organizacijo 
še ene zanimive in poučne delavni-
ce za otroke in mladostnike, ki te-
melji na razvijanju tako imenovanega 
divergentnega razmišljanja. Gre za 
ustvarjalno razmišljanje, po metodi 
šestih klobukov, kjer se s pomočjo 
različnih misli in asociacij skuša pa-
ralelno poiskati čim več rešitev za 
posamezni problem.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

WOODSTONE NA ROBIDI[^U
Robidi{~e – Število prebivalcev na 
Robidišču se je junija pomnožilo za 
več kot trikrat. V najbolj zahodni slo-
venski vasi je v okviru sekcije Ohra-
nimo Robidišče, ki deluje pod okri-
ljem Kulturnega društva Stol Breginj 
v sodelovanju z Višjo strokovno šolo 
Sežana (program Oblikovanje mate-
rialov) in Višjo strokovno šolo Mari-
bor (programa Oblikovanje materia-
lov in Lesarstvo) ter ob podpori Ob-
čine Kobarid potekala delavnica Ka-
men + Les = Vas.

Namen delavnice, da domači in tuji 
predavatelji ob pomoči predstavni-
kov lokalnih skupnosti oziroma orga-
nizacij popeljejo študente čez celo-
vit proces tradicionalnega oblikova-
nja v kamnu in lesu ter možnosti 
kombinirane uporabe materialov, je 
bil dosežen. Po spoznavanju geo-
morfoloških, zgodovinskih, kulturno-
zgodovinskih, krajinskih, arhitektur-
nih in oblikovalskih značilnosti pro-
stora ob naši najzahodnejši meji je 
sledila arhitekturno-oblikovalska 
analiza naselja Robidišče, v kateri 
so udeleženci s pomočjo risbe, ski-
ce in/ali fotografije raziskali značilne 
in presežne arhitekturno-oblikoval-
ske elemente. Sledilo je oblikovanje 

kamnitih objektov. Prek tega so ude-
leženci spoznali proces tradicional-
nega oblikovanja in tehnike od ka-
mnoloma do končnega izdelka ozi-
roma oblikovanje in restavratorstvo 
tradicionalnih lesenih izdelkov iz va-
si, ki bodo kasneje postavljeni v mu-
zejsko zbirko. Vzporedno so poteka-
la tudi strokovna predavanja doma-
čih in tujih strokovnjakov.

Udeleženci delavnice so bili nad do-
gajanjem navdušeni, saj je taka obli-
ka dela mnogim predstavljala prvi 

stik s praktičnim delom. Tudi vas je 
dobila neprecenljive elemente, ki 
bodo postavljeni na javne in zaseb-
ne površine: stara hišna imena, ki 
so izklesana na kamen in bodo obe-
šena na zgradbe, klop, ki je kombi-
nacija kamna in lesa, kamnite klopi 
… ter mnoge restavrirane stare 
predmete iz zbirke tukajšnje črne 
kuhinje.
dr. Staša Mesec, članica sekcije 
Ohranimo Robidišče, Kulturno društvo 
Stol Breginj

NA ROBIDIŠČU SO V OKVIRU DELAVNICE KAMEN + LES = VAS NASTALI TUDI NEPRECEN-
LJIVI ELEMENTI, kot so v kamen izklesana stara hišna imena, klop iz lesa in kamna, kamnite 
klopi ter restavrirani stari predmeti tamkajšnje črne kuhinje. Foto: Matej Župec
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BREZPLAČNA JESENSKA IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE

Društvo posoških sadjarjev (DPS) vabi k sodelovanju vaške 
oziroma krajevne skupnosti, društva in druge interesne 
skupine ter posameznike, ki bi želeli uporabljati linijo za 
predelavo jabolčnika. Člani društva jeseni načrtujejo izved-
bo šestih predstavitev in usposabljanja terenskih mentorjev 
za rokovanje z linijo. Ob prikazu delovanja linije je predvi-
deno tudi predavanje o izbiri sadilnega materiala (izbira 
sadik, podlage, sorte).

Ker lokacije za izvedbo prikazov še niso izbrane (v vsaki 
posoški občini sta predvideni po dve predstavitvi), se lah-

ko zainteresirani prijavijo na telefon 031-409-012. Rok 
za prijavo je 10. september.

Mobilno sadjarsko linijo, namenjeno promoviranju sadjar-
stva in predelave sadja na območju Zgornjega Posočja, je 
v okviru projekta Prehrana in tradicija Zgornjega Posočja 
priskrbela Občina Kobarid. Linija se bo v prihodnje upora-
bljala za izvajanje prikazov, za potrebe DPS in za skupno 
uporabo različnih zainteresiranih skupin. 

Peter Domevšček, svetovalec s področja razvoja podeželja, 
Posoški razvojni center

Najava jesenskih brezplačnih izobraževanj in delavnic v sklopu projekta Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju: 

MOBILNA LINIJA ZA PREDELAVO 
JABOLČNIKA V VSAKO VAS

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

Projekt »Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna Občina 
Kobarid. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Datum Kraj Brezplačne delavnice Mentor

29. 9. (8.30) Svino (zbor: vaško 
jedro)

Terenska izobraževalna delavnica o gobah (trajanje 
približno 2 uri) – obvezna pohodna obutev in ustrezna 
zaščita proti klopom

Gregor Podgornik, NAC Tolmin

6. 10. (8.30) Ljubinj (zbor: športno 
igrišče)

Terenska izobraževalna delavnica o gobah (trajanje 
približno 2 uri) – obvezna pohodna obutev in ustrezna 
zaščita proti klopom

Gregor Podgornik, NAC Tolmin

21. 9. (18.00) Bovec (zbor: pred 
podeželsko hišo)

Pokušina in razstava gob Bojan Rot, determinator 
svetovalec pri Mikološki zvezi 
Slovenije

9. 10. (15.00) Tolmin Kuharska delavnica: priprava lokalnih jedi* Robert Merzel, kuharski mojster

16. 10. (15.00) Kobarid Kuharska delavnica: priprava lokalnih jedi* Robert Merzel, kuharski mojster

23. 10. (15.00) Bovec Kuharska delavnica: priprava lokalnih jedi* Robert Merzel, kuharski mojster

Opomba: *Po delavnici bo ob 19. uri pokušina pripravljenih jedi za vse zainteresirane (ne le za pripravljavce hrane). 

Dodatne informacije in prijave: 
Posoški razvojni center: 031-409-012 (Peter Domevšček) in e-pošta: peter.domevscek@prc.si

Peter Domevšček, svetovalec s področja razvoja podeželja, Posoški razvojni center
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Tokrat vam predstavljamo dva prejemnika nepovratnega denarja, ki lahko mirno potrdita, da sta 
uresni~ila svoje sanje. Deloma so jim pri tem pomagala sredstva razvojnega programa So~a, doblje-
na na javnem razpisu za spodbujanje za~etnih investicij v preteklem letu.

Uresni~ili so svoje sanje

P odjetje Sanje ob Soči d.o.o. iz 
Bovca je za sredstva kandidi-
ralo na sklopu B – Državna 

pomoč za mikro podjetja, sobodajalka 
Matejka Jarc iz Poljubinja pa na 
sklopu C – Državna pomoč za fizične 
in pravne osebe v dejavnosti turizma. 
Spraševali smo, kakšni sta bili inve-
sticiji in kaj jih je pripeljalo do odlo-
čitve, da kandidirajo za omenjena 
sredstva. Zanimalo nas je še, kako 
ocenjujejo razvojni program Soča.

IZGRADNJA HOTELA SANJE 
OB SO^I V BOVCU 
Ime podjetja: Sanje ob Soči d.o.o.

Dejavnost: Gostinstvo in turizem

Naziv projekta: Hotel Sanje ob Soči

Odgovorna oseba: VALENTINA MA-
ROVT

Lokacija investicije: Mala vas 105A, 
Bovec

Kratka predstavitev investicije: Ho-
tel s skupno 55 ležišči je sestavljen 

iz dveh med seboj povezanih stavb 
v obliki značilnih bovških hiš. Ponu-

HOTEL SANJE OB SOČI – V Bovcu je v Mali vasi v lanskem letu zrasel hotel, sestavljen iz dveh med seboj povezanih stavb v obliki značilnih 
bovških hiš. Kot sta povedala lastnika Valentina Marovt in Boštjan Novosel, svojim gostom ponujajo namestitev v devetih apartmajih, opremljenih 
s kuhinjo, kopalnico, balkonom ali teraso, devetih sobah s teraso ter suite sobo. Foto: Mateja Kutin in arhiv hotela

Utrinki

SIMBIOZ� BO TUDI LETOS 
POVEZALA GENERACIJE
Slovenija – Simbioz@ bo svoj pečat 
pustila tudi v letu 2012, ki ga je 
Evropska unija (EU) poimenovala kot 
leto aktivnega staranja in medgene-
racijskega dialoga. Prostovoljski 
projekt, v katerem je lani sodelovalo 
5.706 udeležencev in kar 2.413 
prostovoljcev, bo letos povezal Slo-
venijo v medgeneracijskem sodelo-
vanju na več kot 115 lokacijah po 
vsej Sloveniji. Poleg delavnic na te-
mo osnovne uporabe računalnika, 
svetovnega spleta in elektronske 
pošte so organizatorji letos poskrbe-
li še za dva nova modula, ki bosta 
udeležencem pomagala uspešno 
premagovati izzive digitalne dobe.

Projekt Simbioz@, prvi vseslovenski 
prostovoljski projekt za dvig računal-
niške pismenosti starejših, je lani 
uspešno poskrbel za 93 odstotkov 
samozavestnih uporabnikov računal-
nika. Letos bodo delavnice od 15. 
do 19. oktobra potekale po knjižni-
cah in šolah po vsej Sloveniji. Pro-

jekt bo nastal v sodelovanju s pro-
stovoljci, ki bodo s svojim računalni-
škim znanjem obogatili starejše ter 
tako doprinesli k uresničevanju te-
meljnih ciljev projekta Simbioz@.

Lanskoletni uspeh je projekt Simbi-
oz@ ponesel tudi preko meja. Prejel 
je izjemno nagrado Državljan Evro-
pe, ki jo vsako leto za počastitev po-
sebnih dosežkov posameznikov ali 
skupin podeljuje Evropski parla-
ment. Celotno ekipo in prostovoljce 
projekta Simbioz@ e-pismena Slo-
venija je za nagrado Državljan Evro-
pe nominirala evropska poslanka 
Tanja Fajon. Kot je ob razglasitvi 
zmagovalcev dejala Fajonova, »mo-
ramo pozdraviti samoiniciativnost 
mladih organizatorjev in prostovolj-
cev, ki so odlično zasnovali in 
odlično izpeljali ta projekt.« 
Po besedah Tanje Mozetič, vodje 
projekta Simbioz@, želijo s ponov-
nim projektom zajeti lanskoletne 
udeležence z nadgradnjo modulov 
in nove udeležence, jih povezati med 
seboj in v svet. »Želimo pokazati, 

da je medgeneracijsko sodelova-
nje in prostovoljstvo pomembno 
vsako leto in ne le ob posebnih pri-
ložnostih. Treba je dati poudarek 
na kontinuiteti in s tem graditi na 

dolgotrajnejših vezeh in odnosih.«
Po podatkih iz Poročila o razvoju 
2012, ki ga pripravlja Urad za ma-
kroekonomske analize in razvoj 
(UMAR), se Slovenija po uporabi 

SIMBIOZ@ BO letos potekala med 15. in 19. oktobrom po šolah, knjižnicah in drugih lokacijah 
po vsej Sloveniji. Tako prostovoljci kot udeleženci pa se lahko k sodelovanju prijavite že danes 
prek spletne strani www.simbioza.eu ali telefonske številke 040-940-888. Foto: Tatjana Šalej 
Faletič (arhiv Posoškega razvojnega centra)
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POČITNIŠKA HIŠA PRI PINKU – Sobodajalka Matejka Jarc je s pomočjo sredstev Soče 2011 
obnovila stanovanjsko hišo v Stanovišču. V okviru projekta so zamenjali strešno kritino, okna, 
vso opremo v bivalnem delu, za hišo so uredili vrt z vrtno garnituro, kaminom in otroškimi igrali, 
pred njo pa parkirišče za štiri vozila. Foto: arhiv Matejke Jarc

jamo namestitev v devetih apartma-
jih, opremljenih s kuhinjo, kopalnico, 
balkonom ali teraso. Poleg apartma-
jev je na voljo tudi devet sob s teraso 
ter suite soba prav na vrhu hotela s 
prekrasnim pogledom na Bovec in 
Kaninsko pogorje. Apartmaji so poi-
menovani po okoliških hribih. Poleg 
namestitve je gostom na razpolago 
veliko dodatne ponudbe: popoldne 
se lahko razvajajo v wellnesu s tremi 
savnami in masažno kopeljo (oktobra 
je predvideno odprtje centra za do-
bro počutje), preizkusijo različne 
vrste masaž, manikiro ali pedikuro. 
V naši vinski kleti bodo lahko od 
septembra dalje degustirali vina in 
domače dobrote. Gostom je na raz-
polago prostor za druženje in bralni 
kotiček, organizirali bomo tudi film-
ske večere v našem mini kinu.
Hotel ima veliko zunanjo teraso in 
teraso v prvem nadstropju.
Naš cilj je, da bi gostje pri nas doži-
veli nepozabne počitnice.

Zakaj ste se odločili za prijavo na 
Javni razpis Soča 2011? Na razpis 
smo se prijavili, ker je bil v času pri-
prav na investicijo edini razpis za 
subvencioniranje investicije v turiz-
mu. Poleg tega smo za razpis Soča 
že slišali od drugih, večinoma same 
pohvale.

Cilji v prihodnje … Imamo še precej 
načrtov, ki jih nameravamo izpeljati 

v prihodnosti. Popestrili bomo doda-
tno ponudbo v smislu organizacije 
izletov ter nadgradili že obstoječo 
dodatno ponudbo. V primeru ka-
kšnega dobrega razpisa bi investirali 
v izgradnjo zunanjega bazena ali v 
še kakšen hotel.

Vaše mnenje o ukrepu oziroma ra-
zvojnem programu Soča … Ocenili bi 
ga z odlično. V času priprav smo ime-
li tudi zelo dobro podporo osebja Po-
soškega razvojnega centra. V prihod-
nje bi bilo dobro razpis nadaljevati 
in povečati najvišje zneske subvencij, 
saj smo v našem primeru kljub odo-
britvi najvišje možne subvencije po-
krili le 3,3 odstotkov investicije.

PO^ITNI[KA HI[A PRI PINKU
Ime in priimek sobodajalke: MA-
TEJKA JARC
Naziv projekta: Počitniška hiša Pri 
Pinku
Lokacija investicije: Stanovišče 20, 
Breginjski kot
Kratka predstavitev investicije: Sta-
novanjska hiša, prijavljena v projekt 
Počitniška hiša Pri Pinku, je bila po-
trebna temeljite prenove. Zamenjali 
smo strešno kritino, okna, vso opre-
mo v bivalnem delu, za hišo smo na 
novo uredili vrt z vrtno garnituro, 
kaminom in otroškimi igrali, pred 
hišo pa še parkirišče za štiri vozila. 
Hiša je namenjena bivanju največ 

osmih oseb in se oddaja v celoti.
Zakaj ste se odločili za prijavo na 
Javni razpis Soča 2011? Ker je bila 
načrtovana investicija zelo obsežna, 
je bil to tudi velik finančni zalogaj. 
Tako so nam finančna sredstva iz 
javnega razpisa Soča 2011 prišla zelo 
prav. Tudi če na razpisu ne bi bili 
uspešni, bi zastavljeni projekt vseeno 
izpeljali, vendar v manjšem obsegu.
Cilji v prihodnje … Počitniško hišo 
smo začeli oddajati 1. maja letos in 
smo nad dosedanjo zasedenostjo in 
odzivi gostov pozitivno presenečeni. 
Ti so bili najbolj navdušeni nad samo 

prostornostjo in vrtom. Jeseni bomo 
nadaljevali z urejanjem zelenice za 
hišo, ki jo bomo zasadili z okrasnim 
grmičevjem in rožami, za kar nam je 
to pomlad zmanjkalo časa. Upošteva-
li bomo mnenja in želje gostov in če 
bodo ta izvedljiva, jih bomo tudi re-
alizirali.
Vaše mnenje o ukrepu oziroma ra-
zvojnem programu Soča … Razvojni 
program Soča je vsekakor pohvale 
vredna in dobrodošla finančna po-
moč za vse, ki smo tako lažje izpe-
ljali zastavljene investicije.
Pripravila: Mateja Kutin

Utrinki

svetovnega spleta po letu 2005 uvr-
šča blizu povprečja EU, vendar pa jo 
prehiteva že šest novih članic EU. V 
letu 2011 je internet uporabljalo 67 
odstotkov populacije v starosti od 
16 do 74 let, kar predstavlja stagna-
cijo glede na leto prej. UMAR-jevo 
Poročilo o razvoju 2012 je projekt 
Simbioz@ izpostavilo kot primer do-
bre prakse, ki lahko spodbudi upo-
rabo svetovnega medmrežja s širši-
mi ugodnimi vplivi. 

Na pomembnost sodelovanja med 
generacijami, ki komunicirajo vsaka 
na svoj način, opozarja tudi Aleš 
Špetič, novi glasnik digitalnih tehno-
logij RS. »E-izključenost se med 
generacijami kaže v dejstvu, da 
mladi komunicirajo na nekonvenci-
onalen način, medtem ko starejši 
izbirajo konvencionalen način ko-
munikacije. Obe strani se morata 
zavedati, da obstaja še nek drug 
svet in da tako mladi kot starejši 
pridobijo izkušnjo z medsebojnim 
sodelovanjem,« trdi Špetič. 
Žiga Weissbacher, Simbioz@

ČLANI DRUŠTVA PEVSKA SKUPINA KRESN’ – Osrednji dogodek krajevnega praznika se je 
odvijal okoli koncerta ob peti obletnici delovanja moške pevske skupine Kresn’. Foto: arhiv 
pevske skupine Kresn’

»NA IDR’JI« JE BILO VESELO
Idrija pri Ba~i – Vsako leto, ob go-
du farnega zavetnika sv. Janeza Kr-
stnika, na Idriji pri Bači praznujejo 
krajevni praznik. Letošnji je minil ob 
plesnem nastopu Tinc, kratki »stand 
up« komediji, druženju in plesu, 
osrednji dogodek pa je predstavljal 
koncert moške pevske skupine Kre-
sn’. Ti letos beležijo peto obletnico 
delovanja, zato je bil praznik kot na-
lašč za uresničitev njihove želje, da 
svoj jubilej obeležijo v krogu kraja-
nov, ki jim predstavljajo veliko pod-
poro in ne nazadnje tudi odskočno 
desko za nastope v gosteh.

Večina pevcev je domačinov, nekaj 
pa jih prihaja tudi iz bližnjih vasi. Za-
sedba Kresn’, ki prepeva pod vod-
stvom umetniškega vodje Miloša 
Lebana, je v prvi četrtini letošnjega 
leta dobila nov polet – pevci so na-
mreč v svoj repertoar uvrstili nekaj 
novih, predvsem dalmatinsko obar-
vanih pesmi. Da je bila odločitev 
pravilna, so z bučnim ploskanjem 
potrdili tudi poslušalci omenjenega 

koncerta. Ponosni na svojo obletni-
co in hvaležni vsem, ki jih poslušajo, 
spodbujajo ali kako drugače podpi-
rajo, si člani pevske skupine Kresn’ 
v prihodnje želijo, da bi bilo petje ti-

sti razlog, zaradi katerega bi se lju-
dje družili, pogovarjali, plesali, igrali 
in tako krepili medsebojne prijatelj-
ske vezi ter razumevanje. 
M. B., Idrija pri Bači
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Neugodni demografski trendi v Poso~ju so pripomogli k temu, da smo pri oblikovanju Programa 
spodbujanja razvoja v Poso~ju za obdobje 2002–2006 (Razvojni program So~a 2006) med drugim 
dali poudarek tudi usposabljanju in razvoju kadrov. Tako imenovani beg mo`ganov, ki je bil (in je 
na neki na~in {e vedno) zna~ilen za to obmo~je, so ob~utili predvsem v gospodarstvu, kjer je pri-
manjkovalo visoko izobra`enih kadrov. Negativno gibanje, povezano s prenizko izobrazbeno struk-
turo prebivalstva, ki posledi~no predstavlja oviro pri razvoju regije, se je deloma ubla`ilo s {tipendi-
ranjem. 

So~a skupno omogo~ila 211 {tipendij

M ed instrumenti, ki so bili v 
omenjenem dokumentu 
opredeljeni znotraj ukrepa 

Usposabljanja in razvoja kadrov, je 
pomembno mesto pripadlo štipendi-
ranju kadrov za pridobitev najmanj 
visokošolske ravni izobrazbe s pou-
darkom na štipendiranju tistih, ki se 
odločajo za deficitarne poklice. To je 
pomenilo, da so se na seznamu pre-
jemnikov znašli predvsem tisti, ki jih 
gospodarstvo tega območja za svoj 
nadaljnji razvoj najbolj potrebuje. 

V novem programskem 
obdobju kombinirane 
{tipendije

V programskem obdobju 2007–
2013 je štipendiranje dobilo še večji 
pomen. Glede na razpoložljiva sred-
stva, daljše časovno obdobje izvaja-
nja programa in potrebe gospodar-
stva smo štipendiranje razširili tudi 
na dijake – mlade, vključene v sre-
dnješolsko izobraževanje. V primer-
javi s preteklimi leti je bil pogoj za 
izbor štipendistov poleg tega, da so 
se šolali za deficitarne poklice, še to, 

da so imeli tako imenovano kombi-
nirano štipendijo – delodajalca iz 
Zgornjega Posočja. Ti so se s pogod-
bo obvezali, da zagotovijo najmanj 
polovico sredstev, poleg tega pa šti-
pendista po končanem šolanju zapo-
slijo. Na ta način smo želeli na dolgi 
rok povečati delež diplomantov, ki se 
zaposlijo v Posočju.

Ob tem naj spomnimo, da je tako 
prvi kot drugi program spodbujanja 
razvoja po predhodnem usklajevanju 
z vsemi tremi posoškimi občinami, 
pripravil Posoški razvojni center 
(PRC). Programa (Soča 2006 in Soča 
2013) sta bila nato umeščena v regij-
ski razvojni program in potrjena s 
strani ustrezne vladne službe, pred 
samim začetkom izvajanja pa ga je 
morala sprejeti še Vlada RS. 

Skupno podelili 211 
{tipendij

Razvojni program Soča se oktobra 
2013 izteče. Za zadnji dve leti izvaja-
nja je, že po zasnovi programa iz 
leta 2007, namenjenih manj sredstev. 
Zaradi tega in v želji, da bi mladim, 

vključenim v posoško štipendijsko 
shemo, omogočili prejemanje štipen-
dije večji del njihovega šolanja, smo 
zadnji razpis za nove štipendiste ob-
javili jeseni leta 2009. 

V vseh teh letih smo štipendije 
omogočili 211-im prejemnikom, med 
katerimi prevladujejo študentje stroj-
ništva in elektrotehnike. Doslej je 
šolanje uspešno zaključilo 92 preje-
mnikov in več kot 80 odstotkov teh 
se je takoj zaposlilo pri soštipenditor-
jih oziroma na območju Zgornjega 
Posočja – nekateri celo že pred sa-
mim zaključkom izobraževanja. Za-
radi nedokončanega študija je vre-
dnost prejete štipendije moralo vrni-
ti 38 prejemnikov, 48 pa je štipendijo 
prejemalo, vendar študija še niso za-
ključili. Razlogov za to je več: odlo-
žitev obveznosti zaradi bolezni, spre-
membe študijskega sistema, »pavzi-
ranje« … med njimi pa so tudi dijaki, 
ki so se po zaključku srednješolskega 
izobraževanja vpisali na fakultete.

So{tipenditorji
V šolskem oziroma študijskem letu 

2011/2012 štipendijo prejema še 31 
prejemnikov, največ kandidatov pa 
so na tak način podprla večja poso-
ška podjetja (Hidria AET d.o.o., Is-
kra Bovec, ITW Metalflex in TKK 
Srpenica).

Predvidena skupna vrednost izpla-
čanih štipendij bo do izteka vseh 
obveznosti znašala nekaj več kot 
1.267.000 evrov.

Preusmeritev {tipendiranja 
na regijsko raven

Ker je bil PRC leta 2009 tudi že 
nosilec projekta Regijske štipendijske 
sheme (RŠS) Goriške statistične regije, 
smo po tem obdobju začeli deloda-
jalce iz Posočja, kot tudi dijake in 
študente, načrtno usmerjati v regijski 
projekt štipendiranja, kjer so na raz-
polago zadostna sredstva za štipen-
dije. Poleg tega bo RŠS dijakom in 
študentom na voljo vse do leta 
2015. 

Pripravili: Sandra Kemperle, svetovalka 
za razvoj človeških virov, Posoški razvojni 
center, in Mateja Kutin
Foto: arhivi fotografirancev

Utrinki

PUNK ROCK HOLIDAY 1.2 
Tolmin – Črni, težki »oblaki« so se 
razkadili in zdelo se je, da se bo to 
podeželsko mestece z vsemi okoli-
škimi vasicami predalo ležernemu 
poletnemu dremežu, ko je iz Soto-
čja ponovno zahrumelo. Po pestrem 
festivalskem poletju, ki se je začelo 
julija z Narodnozabavnim vikendom, 
nadaljevalo s 13. Kreativnim tabo-
rom Sajeta in devetim Metalcam-
pom, je 15. avgusta na vrsto prišel 
še tako imenovani Punk Rock Holi-
day 1.2, tokrat v svoji drugi izdaji. 
Vedoželjnost podpisanega skromne-

ga pisuna ni pustila pri miru, zatorej 
se je bilo treba kaj kmalu naslikati 
na samem kraju dogajanja. 

Poletni sopari primerno sem se le-
žerno sprehodil do prizorišča festi-
vala. Če bi se pustil zmotiti vtisom 
Metalcampa, potem bi bil malodane 
razočaran, saj se po velikosti nika-
kor ne moreta primerjati. A kvantiteta 
sama po sebi še nikoli ni bila »ga-
rant« za kvaliteto. Iz žepa sem pote-
gnil časovni razpored nastopajočih, 
ki je razkril pestro bero domačih in 
tujih imen: Anti-Flag, Good Riddan-
ce, The Toy Dolls, Sick of it all, The SREDI AVGUSTA JE POTEKAL V TOLMINU ŠE EN FESTIVAL – Punk Rock Holiday 1.2
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Jure Kravanja iz Soče – v šolskem 
letu 2011/2012 dijak 3. letnika pro-
grama strojni tehnik v Tehniškem 
šolskem centru Nova Gorica: »Ker me 
je delo strojnega tehnika zanimalo in 
je bil hkrati to tudi iskan poklic, sem 
vložil prošnjo za pridobitev štipendije 
v Iskro Bovec, ki me je tudi predla-
gala za razpis sočinih štipendij. Pri-
dobitev štipendije ni ravno vplivala 
na moj izbor šolanja, so mi pa prido-
bljena sredstva olajšala plačevanje 
dijaškega doma.«

Izkoristi te priložnost 
izobraževanja odraslih 
PREKVALIFIKACIJE ali 
POKLICNEGA TEČAJA

po srednješolskem 
strokovnem programu 
PREDŠOLSKA VZGOJA 

za poklic VZGOJITELJ-ICA 
PREDŠOLSKIH OTROK

na

Informacije o izobraževanju dobite: 

  Na INFORMATIVNEM DNEVU 
v petek, 31. avgusta 2012 ob 
17.00 uri v amfi teatralni učilni-
ci SŠ Veno Pilon Ajdovščina 

  Na spletni strani šole: htt p://
www2.arnes.si/~ssngpilon1/ 

  Pri vodji izrednega izobraževa-
nja Karmen Lemut; telefon: 05 
36 64 110 

  S sporočilom na e-naslov: sred.
sola-veno.pilon@siol.net

Ponujamo vam možnost, 
da smo del vašega vse-
življenjskega učenja in 
nova pot do zaposlitve.

Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina

Cesta 5. maja 12, 
5270 Ajdovščina

Katja Kolenc iz Starega sela – v štu-
dijskem letu 2011/2012 študentka 4. 
letnika kemije na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo: »Sočine šti-
pendije imajo eno bistveno prednost 
pred ostalimi štipendijami – po kon-
čanem študiju omogočajo zaposlitev 

pri soštipenditorju oziroma v okolici 
domačega kraja, torej v Posočju. Za 
soštipenditorja sem si na razpisu iz-
brala družbo TKK s Srpenice, ker se 
mi je zdela to, glede na izobrazbo, 
najprimernejša možnost za mojo ka-
snejše zaposlitev v Posočju. Za študij 
kemije sem se sicer odločila, še pre-
den sem izvedela za ta način sošti-
pendiranja, vsekakor pa sem si s 
sočino štipendijo bistveno olajšala 
stroške študija in nisem omejena s 
povprečjem ocen (kot pri drugih šti-
pendijah). In konec koncev, v tem 
obdobju, ko je težko najti službo, naj 
bi mi po zagotovilih iz sklenjene po-
godbe o štipendiranju, soštipenditor 
tudi omogočil zaposlitev.«

Jani Čebokli iz Kobarida – v študij-
skem letu 2011/2012 absolvent Fakul-
tete za elektrotehniko, diplomiral 2. 
aprila 2012: »Za kandidiranje na raz-
pisu sočinih štipendij sem se odločil, 
ker sem po končani gimnaziji vpisal 
študij elektrotehnike in opazil, da se 
podjetja zanimajo za tehnične kadre. 
Po prijavi me je podjetje ITW Metal-
flex povabilo na razgovor, na podlagi 
katerega so mi kasneje dodelili šti-
pendijo. V začetku aprila sem diplo-
miral in se hkrati tudi zaposlil na 
Metalflexu.«

nekoga, ki prihaja iz drugega konca 
Slovenije. Naši kraji so lepi, vendar 
za ljudi, navajene velikih mest in do-
gajanja, neatraktivni. Imeli smo dva 
primera štipendistov s štajerskega 
konca, vendar se kasneje nihče ni 
odločil za zaposlitev v Tolminu. Raje 
sta štipendijo vrnila. Ti in podobni 
primeri nam dajo misliti, da se bomo 
tudi kot podjetje morali drugače or-
ganizirati. Sicer pa prisegamo na lo-
kalni kader, na katerega računamo 
tudi v prihodnje.

Andrejka Kranjc, direktorica Razvo-
ja in izobraževanja zaposlenih v po-
djetju Hidria AET, ki je v Zgornjem 
Posočju kot soštipenditor podelilo 
največ štipendij: »Hidria AET ima 
dolgoletno tradicijo štipendiranja in s 
tem podpiranja tistih, ki se odločajo 
za šolo ali študij strojništva, elektro-
tehnike in v zadnjem času tudi fizike. 
Tako si lahko na neki način tudi za-
gotovimo primerno število tehnično 
izobraženega kadra. Čeprav je včasih 
izbira pravega kandidata za štipen-
diranje prava loterija, smo s tem na-
činom pridobivanja prihodnjih sode-
lavcev zadovoljni in bomo s tem na-
daljevali tudi v prihodnje. Štipendira-
nja nismo opustili niti v času krize v 
letu 2009. Program Soča nas je doda-
tno spodbudil, da smo razpisali ka-
kšno štipendijo več in tudi procentu-
alno smo zato lahko podelili več šti-
pendij, kot bi jih sicer. Posoški ra-
zvojni center nam je v tem programu 
nudil mnogokatero podporo, med 
drugim tudi promocijo štipendiranja, 
promocijo za povečanje vpisov na teh-
niške šole in fakultete ter tudi tehnič-
no pomoč pri izpeljavi programa. V 
naši lepi soški dolini je štipendiranje 
izjemnega pomena. Skoraj nemogoče 
je pričakovati, da bi lahko zaposlili 

Utrinki

Locos, 7 Seconds, Boysetfire, The 
slackers … Ni šment, da se za vsa-
kega ljubitelja tovrstnega muziciranja 
ne bi nekaj našlo. 

Pred nastopom izbrane skupine je 
bilo še nekaj časa, zato sem se raz-
gledal naokoli. Posebne stroge uni-
formiranosti občinstva, kot smo vaje-
ni pri ta’črnih, tokrat ni bilo moč 
opaziti. So pa zato tu in tam iz mno-
žice izstopali zanimivi posamezniki 
in posameznice s svojim oblačilnim 
slogom, trajnim telesnim okrasjem 
ter raznimi kovinskimi dodatki, da o 
pričeskah, ki so begale domišljijo z 

vprašanjem, kako ta oseba sploh 
lahko spi, kako si čez glavo povezne 
majico ... niti ne govorimo. Pogled 
na glavni oder je razkril odsotnost 
varnostne ograje, kar naj bi prispeva-
lo k sproščenemu koncertnemu 
vzdušju. Posledično zato ni umanjkal 
kak skok navdušenega poslušalca iz 
odra (»stage diving«) na občinstvo 
namesto v osvežujočo Sočo. Poleg 
glavnega odra so pri Sotočju posta-
vili še en manjši oder, tako imenova-
ni »beach stage«, namenjen mladim 
in neuveljavljenim skupinam. Svoj 
kotiček pa je našel tudi punkrock di-

džej, ki je vztrajno serviral glasbo, 
dogajanje pa so v soboto popestrile 
še karaoke z živo spremljavo.
Ob vrnitvi s Sotočja sem se ustavil 
pri reševalni enoti. Fantje so bili vi-
deti sproščeni, saj kot pravijo, do 
petka zvečer niso imeli resnejših in-
tervencij. Kakšna poškodba sem in 
tja, našel se je tudi kak slehernik, ki 
je omagal od »preveč dobrega …«, 
no, in baje neki nesrečni Španec, ki 
mu je občinstvo ob skoku z odra od-
kazalo podporo in je zato okusil real-
na tla.
Padli so prvi takti. Prestavil sem se 

pred oder in se začel prepuščati ve-
čeru. Sploh ni slabo tu na Tolmin-
skem ob takšni pestri beri dogaja-
nja, se mi je motalo po glavi. Škoda 
bi bilo, če bi vse to propadlo, a taka 
črna misel ni mogla uteči v pričo 
vsem kvantam in zdraham, ki jih je 
bilo moč spremljati zadnjih nekaj te-
dnov. Kdo je kriv? Stop! Časa za tre-
zen razmislek bo še dovolj. Pognal 
sem se v večer. »Skakanje iz odra 
na lastno odgovornost,« je velelo 
obvestilo. Pa saj ne bi … ali pač?
Za Sočasnik njegova subjektivnost 
Marko Leban
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Z biranje vlog delodajalcev je 
potekalo na sedežu Posoškega 
razvojnega centra (PRC), ki 

je nosilec Regijske štipendijske sheme 
za Goriško regijo (RŠS), v dveh rokih. 
Prvi se je iztekel že v maju, kjer je 
12 delodajalcev izkazalo interes po 
60 štipendistih. Do sredine julija, ko 
je potekel zadnji rok, pa je prispelo 
še 11 vlog, kjer so delodajalci razpi-
sali dodatnih 87 štipendij. 

Najve~ {tipendij potrebujejo 
na Idrijskem

Največ štipendij razpisujejo delo-
dajalci s sedežem oziroma poslovno 
enoto v idrijski občini – šest tukaj-
šnjih podjetij potrebuje kar 105 novih 
kadrov. Izmed teh podjetij največ šti-
pendij podeljujeta korporaciji Kolek-
tor (56 štipendij) in Hidria (48). V 
zadnji številki je vštetih tudi 22 šti-
pendij, razpisanih za podjetje Hidria 
AET v Tolminu. Sicer pa je v Zgor-
njem Posočju 26 štipendij razpisalo 
še sedem drugih podjetij, med kate-
rimi po številu razpisanih štipendij 
prednjačita Iskra Bovec d.o.o. in 
ITW Metalflex d.o.o. Zato lahko re-
čemo, da je odziv delodajalcev na 
javni poziv1 v posoških občinah zelo 
spodbuden.

Štipendije pa razpisujejo tudi de-
lodajalci iz ostalih občin Severne 
Primorske (Goriške statistične regije), 
ki so vključene v RŠS: Ajdovščina 
(šest), Vipava in Cerkno (vsaka po 
tri), Brda (dve) ter Mestna občina 
Nova Gorica in Šempeter-Vrtojbi (vsa-
ka po eno). 

Povpra{ujejo po deficitarnih 
poklicih

Trend povpraševanja delodajalcev 
po tehničnih smereh študija se tudi 
v letošnjem letu nadaljuje. Ponovno 
je največ zanimanja po strojnih teh-

Regijska {tipendijska shema Gori{ke statisti~ne regije 2012/2013

Za novo {olsko/{tudijsko leto je skupno 23 delodajalcev iz Severne Primorske (Gori{ke statisti~ne 
regije) razpisalo 147 {tipendij, kar je sedem {tipendij ve~, kot jih je bilo razpisanih v preteklem letu. 
Letos je torej na voljo 50 {tipendij za srednje{olce, 86 {tipendij za dodiplomski {tudij in 11 za {tu-
dente podiplomskega {tudija.

Regija potrebuje 147 mladih {olanih 
kadrov

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

nikih (15), tehnikih mehatronike (de-
set) in elektrotehnikih (osem), na 
dodiplomskem študiju pa po študiju 
strojništva (46), elektrotehnike (26) 
in štirih kandidatih gradbeništva. 
Povpraševanje je tudi po magistrih 
stroke, katerim je namenjenih 11 šti-
pendij. Prednjačita podiplomski štu-
dij ekonomije (štiri) in splošne me-
dicine (tri), tem poklicem pa se pri-
družujejo še študij fizike, gradbeni-

štva, elektrotehnike in računalništva. 
Skupno število štipendistov, vklju-

čenih v RŠS, je plod prepoznavanja 
delodajalcev, da vključitev v štipen-
dijsko shemo predstavlja prednosti 
tako zanje kot tudi za potencialne 
štipendiste. Delodajalci (soštipendi-
torji) na osnovi zahtev v delovnem 
procesu v javnem pozivu opredelijo 
tako imenovane »potrebe« po novih 
kadrih, po zaključku javnega razpisa 

za štipendije pa kandidate tudi samo-
stojno izberejo. Delodajalci, ki se 
vključijo v RŠS, morajo zagotoviti le 
od 30–50 odstotkov sredstev od celo-
tne štipendije (do 20 odstotkov pra-
viloma prispevajo vključene občine), 
drugo polovico sredstev pa pridobi šti-
penditor (PRC) iz evropskih sredstev.

Po številu štipendistov, ki so že 
vključeni v projekte RŠS, je PRC med 
tistimi 12-imi slovenskimi štipendi-
torji, ki podeljujejo največ štipendij. 
Od prvega razpisa do danes se je v 
RŠS vključilo več kot 50 različnih 
organizacij in 11 od 13-ih občin se-
verne Primorske. V vseh teh letih 
smo s skupnimi močmi študij omo-
gočili 331-im štipendistom. Od tega 
je bilo približno 50 odstotkov sre-
dnješolcev, druga polovica pa dodi-
plomskih in podiplomskih študentov. 

Prednosti za delodajalce
V celotnem postopku RŠS je šti-

penditor tisti (v primeru naše regije 
je to PRC), ki vzpostavlja sinergijo 
med delodajalci in potencialnimi kan-
didati ter opravi vsa administrativna 
dela (pridobi evropska sredstva, komu-
nicira z različnimi institucijami, pod-
jetji in štipendisti, pripravlja pogod-
be, odločbe, nakazila štipendij, skrbi 
za poročanje itd.). S tem podjetjem 
prihrani čas, jih razbremeni zaplete-
nih »papirnatih poslov«, poleg tega 
pa zanje pridobi finančna sredstva. 

Kot že omenjeno, štipendistov ne 
izbira PRC, ampak delodajalec, ki na 

V OKVIRU RŠS 2012/0013 JE MLADIM NA VOLJO 147 ŠTIPENDIJ. Javni razpis štipendij za 
šolsko/študijsko leto 2012/2013 bo predvidoma objavljen v prvi polovici septembra. Foto (z 
lanskega podpisa pogodb): Mateja Skok

Za dodatna pojasnila in informa-
cije v zvezi z regijsko {tipendijsko 
shemo se lahko obrnete na mag. 
Damijano Kravanja (telefon: 
05/38-41-511, e-po{ta: damijana.
kravanja�prc.si) ali Marjetko 
^opi (telefon: 05/38-41-516, 
e-po{ta: marjetka.copi�prc.si).

OBČINA Št. delodajalcev Št. štipendij

Idrija 6 105

Bovec 1 14

Tolmin 4 10

Ajdovščina 4 6

Vipava 2 3

Cerkno 1 3

Kobarid 2 2

Brda 1 2

Šempeter-Vrtojba 1 1

MONG 1 1

Skupaj 23 147

RAZPISANE [TIPENDIJE PO OB^INAH
»Regijska štipendijska shema (RŠS) za Goriško statistično regijo za 

šolsko/študijsko leto 2012/2013«
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Naziv delodajalca (soštipenditorja) Izobraževalni program Raven izobrazbe Število 
štipendij

Število štipendij 
podjetja SKUPAJ

ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin
strojništvo 6/2 ali 7 2 4

elektrotehnika 6/2 ali 7 2

STOPAR PGM d.o.o., Ajdovščina ekonomija 7 1 1

MINES IB d.o.o., Kobarid strojništvo 6/1 ali 6/2 1 1

KUPLAST Matejka Kumar s.p., Kojsko
upravna informatika – UN računalništvo 6/2 1

2
praktična matematika – računovodstvo 6/1 1

NEBESA d.o.o., Idrija organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu 6/1 1 1

GRADBENI STUDIO LOZAR d.o.o., Ajdovščina
gradbeništvo 6/2 1

2
elektrotehnika 6/2 1

HIDRIA d.d., Ljubljana
(PE Spodnja Idrija)

mehatronik operater 4 3

48

mehatronik tehnik 5 2

strojni tehnik 5 4

strojništvo 6/2 ali 7 23

elektrotehnika 6/2 ali 7 14

fizika 7 1

računalništvo in informatika 7 1

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

ekonomski tehnik 5 1
2

gimnazijski maturant 5 1

VELB d.o.o. CERKNO

zidar 3 ali 4 1

3tesar 3 ali 4 1

gradbeništvo 6/2 ali 7 1

ISKRA BOVEC d.o.o.

strojni tehnik 5 2

14

strojni tehnik (PTI) 5 2

elektrotehnik 5 2

orodjar 4 2

elektrotehnika 6/2 ali 7 2

strojništvo 6/2 ali 7 2

mehatronika 6/1 2

ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN, Tolmin doktor medicine 7 3 3

MIZARSTVO Peter Koren s.p., Kobarid lesarstvo (Tehnologija lesa in vlaknatih kompozitov) 6/2 1 1

KOLEKTOR Sikom d.o.o., Idrija

strojni tehnik 5 6

23

tehnik mehatronike 5 6

elekrotehnik 5 6

strojništvo 6/2 ali 7 3

elektrotehnika 6/2 ali 7 2

SEZNAM PRIJAVLJENIH [TIPENDIJ
»Regijska štipendijska shema (RŠS) za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2012/2013«

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ BO POSOŠKI RAZVOJNI CENTER OBJAVIL PREDVIDOMA V PRVI POLOVICI SEPTEMBRA

(Nadaljevanje preglednice na naslednji strani)

osnovi svojih meril izbere primerne-
ga kandidata. Naloga, ki jo v postop-
ku izbire opravi PRC, se veže na 
zbiranje in posredovanje osnovnih 
informacij o prijavljenih kandidatih. 
Tako imajo podjetja možnost, da s 
potencialnimi štipendisti vzpostavijo 
prvi stik oziroma z njimi po potrebi 
opravijo tudi individualni razgovor. 

V minulem šolskem letu so delo-
dajalci med prijavljenimi kandidati 
izbrali in podelili 77 štipendij. 

Prednosti za prejemnike 
{tipendij

Vključitev v RŠS pa ima kar nekaj 

prednosti tudi za štipendiste. Prva je 
vsekakor štipendija, ki jim omogoči 
nemoteno šolanje oziroma študij. Dru-
ga, za današnji čas malodane presti-
žna prednost, pa se veže na zagotovlje-
no delovno mesto pri delodajalcu – 
soštipenditorju (najmanj toliko časa, 
kolikor je dijak/študent prejemal šti-
pendijo). Lahko bi rekli, da z vklju-
čitvijo v RŠS štipendisti dobijo »paket 
dva v enem« – štipendijo in zaposlitev. 

Višina štipendije je delno pogojena 
tudi s »pridnostjo« posameznika ali 
drugače rečeno, boljše ocene = višji 
dodatek na uspeh. Dodatek je dolo-
čen glede na doseženo povprečje 

ocen v predhodnem šolskem letu. Pri 
končnem izračunu štipendije se k 
osnovni višini prištejejo tudi dodatki, 
ki so v skladu z zakonodajo, deloda-
jalec pa lahko štipendistu primakne 
dodatno »vsotico« v poljubni višini, 
ki jo krije iz lastnih finančnih virov. 

Kmalu nov razpis za 
{tipendije

Vse dijake in študente, ki ste pre-
poznali prednosti vključitve v RŠS in 
se že oziroma se boste izobraževali 
v študijskih programih, ki jih razpi-
sujejo delodajalci, vabimo, da ste 
pozorni na Javni razpis štipendij za 

šolsko/študijsko leto 2012/2013. 
Ta bo predvidoma objavljen v prvi 

polovici septembra. Javni razpis štipen-
dij bo objavljen tudi na spletni strani 
PRC-ja (www.prc.si) in na za to dolo-
čenih javnih mestih. Rok za oddajo 
vlog bo predvidoma 10. oktober 2012. 

Podroben seznam vseh 147 razpi-
sanih štipendij pa si lahko ogledate 
tudi na naši spletni strani pod rubri-
ko Regijska štipendijska shema.
Mag. Damijana Kravanja, svetovalka, 
Posoški razvojni center
Opomba: 
1 Javni poziv delodajalcem za vključitev v Re-
gijsko štipendijsko shemo Goriške regije za 
šolsko/študijsko leto 2012/2013.
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Utrinki

MISS POSO^JA 
Tolmin – Pod okriljem organizator-
jev Megi Kravanja in Simona Ta-
paja je junija drugič zapored pote-
kal izbor za miss Posočja 
2012/2013. Dekleta so se predsta-
vila v štirih izhodih. Novoizvoljena 
miss je postala 18 letna dijakinja 
dramske gimnazije v Novi Gorici Ma-
ja Kvrgič iz Tolmina. Njena prva 
spremljevalka je 23 letna Metka Či-
bej iz Ajdovščine, naziv druge spre-

mljevalke pa je prejela 17 letna Da-
ša Obid iz Poljubinja. Podeljen je bil 
tudi naziv miss simpatičnosti, ki ga 
je prejela Dana Aličkovič iz Postoj-
ne. Finalistke so se za nagrado s 
čolni popeljale po Soči, zmagovalko 
pa, poleg kozmetično obarvanih na-
grad, čakajo še različni dogodki in 
snemanja, na katere jo bosta 
usmerjala organizatorja.
Megi Kravanja, organizatorica in vodja 
projekta Miss Posočja

»[PILAL« SE JE ROCK
[entvi{ka planota – Sredi junija je 
na Šentviški planoti potekal 8. festi-
val GorA RockA, za katerega organi-
zatorji trdijo, da se »zaradi špilanja 
roka trese kar gora«. Letošnji festival 
je postregel s kar nekaj presežki – ta-
ko v glasbenem smislu, kot tudi v šte-
vilu obiskovalcev. Tako je letos kar 
7.000 obiskovalcev navduševala glas-
ba številnih vrhunskih domačih in tu-
jih rock skupin, kot so Prljavo kazali-
šte, Pankrti, Niet, Mi2, Let3, Zablu-
jena generacija, Zmelkoow, Banditi, 
After Burn, Clade, Backstage in Holly-
wood Rose (G N’R tribute skupina). 
Festival, ki je znan po prekrasni loka-
ciji, zelo ugodnih cenah, brezplačnem 

zajtrku, številnih družabnih, športnih 
in drugih igrah ter ne nazadnje po do-
bri volji domačinov, ki celoten izku-
piček festivala namenijo v dobrodel-
ne namene – letos za nakup defibri-
latorjev v sodelovanju z ZD Tolmin.

Čez dan so se obiskovalci lahko 
udeležili različnih dogodkov, ki so 
potekali pod šotorom na športnem 
igrišču in izven prireditvenega pro-
stora festivala. Dnevno dogajanje je 
obiskovalcem ponujalo vse: od dru-
žabnih iger, nogometa, odbojke na 

mivki, lokostrelstva do adrenalinske-
ga presenečenja. Na festivalu je bila 
prisotna tudi impro skupina, ki je po-
leg nastopanja poskrbela tudi za de-
lavnice.
Organizatorji so bili z obiskom festi-
vala GorA RockA zelo zadovoljni, 
posledično pa tudi z izpeljavo do-
brodelne akcije, saj je letošnji obisk 
presegel vsa pričakovanja. »Dobra 
volja je najbolja«, tudi ko se trese 
gora zaradi – rocka!
Organizatorji festivala

LETOŠNJA MISS POSOČJA JE MAJA KVR-
GIČ, 18-letna dijakinja iz Tolmina. Foto: Nejc 
Cotič

GORA ROCKA 2012 – Poleg glasbe ne manjkajo niti družabne igre. Foto: Tine Mažgon

Naziv delodajalca (soštipenditorja) Izobraževalni program Raven izobrazbe Število 
štipendij

Število štipendij 
podjetja SKUPAJ

KOLEKTOR Group d.o.o., Idrija

strojništvo 6/2 ali 7 12

20
elektrotehnika 6/2 ali 7 3

informatika 6/2 ali 7 2

ekonomija 7 3

KOLEKTOR Orodjarna d.o.o., Idrija

tehnik mehatronike 5 2

5
strojništvo 6/2 ali 7 1

strojništvo 6/1 1

elektrotehnika 6/2 ali 7 1

KOLEKTOR KFH d.o.o., Idrija

strojni tehnik 5 2

8
mehatronik operater 4 4

strojništvo 6/2 ali 7 1

elektrotehnika 7 1

ZIDES d.o.o., Vipava
gradbeništvo 6/2 1

2
gradbeništvo 7 1

ZIDARSTVO Jožef Podgornik s.p., Črniče
gradbeni tehnih (PTI) 5 1

2
gradbeništvo - operativno gradbeništvo 6/2 1

PARIBUS d.o.o., Ljubljana (PE Šempeter pri N. Gorici) matematika - finančna matematika (UN) 6/2 1 1

ARCTUR d.o.o., Nova Gorica računalništvo in informatika 6/2 1 1

ZIMM d.o.o. Tolmin strojni tehnik 5 1 1

KODA d.o.o., Ajdovščina pravo 6/2 1 1

MIZARSTVO Rondič s.p., Vipava trgovec 4 1 1

SKUPAJ: 147 147

srednješolcev 50

147dodiplomcev 86

podiplomcev 11
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To vpra{anje smo zastavili vodji tako imenovane operacije Dvig ravni pismenosti Marini Isteni~, si-
cer svetovalki na podro~ju razvoja ~love{kih virov na Poso{kem razvojnem centru.

Kdo operira in kdo so pacienti?

Kdo torej operira in kdo so pacien-
ti?

Res je projekt Dvig ravni pismeno-
sti, ki mu krajše rečemo kar DRP, 
uradno opredeljen kot operacija, zato 
včasih pade kak hec na ta račun. 
Vendar pri nas ni klasičnih kirurgov 
in pacientov … no ja, kdaj smo tudi 
to (smeh) … govorim za projektno 
skupino. So udeleženci, željni novih 
znanj in učitelji/izvajalci, ki skušamo 
te potrebe izpolniti. Naši »posegi« se 
razlikujejo od tistih medicinskih, saj 
pri nas »operiramo« tako, da na neki 
način »vstavljamo« novo znanje.

Kje in kdaj se začne vaša zgodba o 
uspehu?

Na začetku (smeh)? Še danes vem, 
da smo se nekateri prav zaradi raz-
pisa, ki je bil objavljen julija 2010, 
odpovedali načrtovanemu poletnemu 
dopustu. Predstavljajte si, da ste z 
eno nogo že skorajda na morju, ko 
na spletni strani takratnega Ministr-
stva za šolstvo in šport objavijo tako 
pričakovani Javni razpis za sofinan-
ciranje izobraževalnih programov za 
Dvig ravni pismenosti in Projektnega 
učenja za mlajše odrasle 2010–2013. 
In potem je treba spisati prijavo na 
razpis za pridobitev sredstev večle-
tnega projekta in vse, kar se le da, 
predvideti vnaprej. Pa smo kar zagra-
bili delo, saj so od sredstev na teh 
razpisih odvisna naša delovna mesta. 
Po oddani prijavi, se nam je malce 
oddahnilo, sledila pa je napetost, ali 
smo vse pravilno pripravili in ali bo-
mo projekt, ter z njim povezana sred-
stva za izvajanje, dobili. 

K sreči se nam je trud izplačal. 
Veselje ob uspehu je bilo veliko, saj 
so nam odobrili sredstva za vseh de-
set prijavljenih programov. Po objavi 
rezultatov novembra istega leta smo 
začeli promovirati projekt, naredili 
smo nabor kandidatov za skupine, z 
izvajanjem programov pa smo začeli 
z januarjem 2011. Od takrat naprej 
se projektna skupina trudi in »operi-
ra«, kakor najbolje zna. Včasih se 
operacija zakomplicira, ampak na 

naših rednih sestankih, ali pa 
po njih, sedemo in najde-
mo ideje in rešitve, ki 
nas peljejo dalje. 
Ne želim sicer, 
da bi to izzve-
nelo klišejsko, 
ampak je res, 
da si za naš 
največji 
uspeh šteje-
mo številne 
zadovoljne 
obraze naših 
udeležencev. 
Skratka, če bo tu-
di zadnje leto tako 
uspešno kot doslej, 
potem bo konec narav-
nost hollywoodski (smeh). 

Gre za večletni projekt. Kdaj se za-
ključi?

Zaključi se 30. junija prihodnje 
leto. Vendar nas do takrat čaka še 
veliko dela, saj moramo ponovno iz-
vesti vseh deset programov. Da si 
boste lažje predstavljali, o čem sploh 
govorim, sem pripravila tabeli, iz ka-
terih je razvidno, katere programe 
smo doslej že izvedli in kateri bodo 
aktualni v prihodnjem šolskem letu 
(opomba uredništva: glej preglednici).

Ob pogledu na preglednico me ne-
hote prešine misel »Če gora ne pri-
de do Mohameda, mora Mohamed 
h gori.« Kako to, da ste se odločili 
in prevzeli vlogo Mohameda ter 
posamezne programe prenesli v 
manjše kraje oziroma v vasi Zgor-
njega Posočja? 

Naš osnovni namen je, da dvigne-
mo raven pismenosti čim večjemu 
številu ljudi. To najlažje dosežemo 
tako, da izvedbe programov čim bolj 
približamo potencialnim udeležen-
cem, tako po kraju izvajanja kot ter-
minih. Čeprav so vsi programi brez-
plačni, se trudimo, da bi ljudje pri-
hranili tako na času kot pri potnih 
stroških. Treba je vedeti, da je med 
udeleženci veliko starejših, ki ne raz-

polagajo s 
svojim 

pre-
vo-

znim 
sred-

stvom. Ima-
mo pa tudi starše 

in otroke, ki so navadno že tako ali 
tako polno zasedeni. Zato je bolj 
praktično, če se mi odpravimo k 
njim, recimo v Drežnico, Dolenjo 
Trebušo, Podbrdo … Če se smem še 
malce pohvaliti, potem moram ome-
niti, da skušamo biti čim bolj prila-
godljivi. Če se pokaže interes, nam 
ni težko priti tudi v bolj oddaljene 
kraje. Z veseljem bi se odpeljali reci-
mo v Trento ali na Šentviško Goro, 
vendar pa je treba vedeti, da je zgolj 
zanimanje prebivalcev za neko dejav-
nost premalo. Pri našem delu mora-
mo upoštevati tudi dane normative, 
ki določajo minimalno število udele-
žencev v skupini, za izvajanje pa 
potrebujemo tudi primerne in ustre-
zno opremljene prostore. 

Pravite, da se lahko v vaše dejav-
nosti vključijo starejši in starši 
otrok …

Programi znotraj projekta so na-
menjeni odraslim, torej v tem prime-
ru staršem predšolskih in šolskih 
otrok – tu gre za učence prve triade. 
Vendar se programa starši udeležuje-
jo skupaj s svojimi otroki. Mnogi so 
nam povedali, da je to čas, ko se res 
posvetijo samo otroku, brez vseh 
drugih elementov, ki včasih zmotijo 

interakcijo. Poleg njih pa imamo, kot 
ste že ugotovili, tudi druge skupine, 
v katere se lahko vključijo bodisi sta-
rejši odrasli bodisi osebe s posebnimi 
potrebami kot tudi zaposleni.

Prej ste omenili, da so programi za 
udeležence brezplačni. Velja to za 
vse programe?

To velja za vse programe. Vsi so 
brezplačni. Vendar to še ne pomeni, 
da nič ne stanejo, kot si to ljudje ve-
likokrat napačno tolmačijo. Dejstvo 
je, da imajo tudi takšni programi svo-
jo ceno, ki pa jo na našo srečo finan-
cira Evropski socialni sklad in Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport. 

In ko sva ravno pri denarju. Koliko 
znaša skupna vrednost projekta 
oziroma te vaše operacije?

Za obdobje treh let smo prek raz-
pisa skupno pridobili nekaj več kot 
316.000 evrov, kamor so všteti vsi 
stroški za izvedbo projekta: od naše-
ga dela do dela zunanjih izvajalcev 
– ker nismo vsevedni, za izvedbo 
posameznih vsebin v programih po-
vabimo tudi zunanje izvajalce. Tu pa 
so še sredstva za potreben material, 
gradiva, promocijo itd.

V prejšnji številki Sočasnika ste za-
pisali, da ste v program doslej vpi-
sali že več kot 500 udeležencev. Ste 
ob prijavi na razpis vedeli, da boste 
»operirali« s takšnimi številkami?

Najnižji oziroma najvišji normativi 
za zapolnitev posameznih skupin so 
sicer določeni že vnaprej. Res pa je, 
da smo se pri mnogih programih bolj 
približali zgornji meji, kar nas še po-
sebej veseli. Sploh, ker je programov 
res veliko in nas je pred začetkom 
izvajanj vedno znova skrbelo, kako 
bomo prišli do udeležencev. Zato 
smo z rezultati še toliko bolj zado-
voljni. Ko smo pred kratkim pripra-
vljali poročilo in urejali statistiko, 
smo prešteli, da smo v projekt oziro-
ma operacijo Dvig ravni pismenosti 
doslej vključili natanko 579 udele-
žencev. 
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Pravite, da vas je pred izvajanjem 
posameznega programa skrbelo, 
kako zagotoviti dovolj udeležencev. 
Kaj pa je tisto, kar po navadi na 
začetku slednje najbolj skrbi?

Seveda se na začetku vedno pora-
jajo določeni dvomi. Starejše odrasle 
na primer najbolj skrbi, da so za ra-
čunalnike že prestari in da jih je po-
vozil čas. Bojijo se, da v danem času 
ne bodo osvojili določenega znanja. 
Pa jih naši učitelji po navadi spomni-
jo, da tudi pridobivanje osnovnošol-
skega znanja terja polnih devet let. 
Sploh pa pri nas spodbujamo vseži-
vljenjsko učenje, kar pomeni, da se 
učenje ni začelo z udeležbo v pro-
gramu in se z zaključkom programa 
ne bo ustavilo. To je vseživljenjski 
proces, ki ga skozi naše programe 
spodbujamo in krepimo. Strahove in 

zadržke pa imajo tudi udeleženci v 
tistih programih, ki jih izvajamo dalj 
časa – recimo po 120 ali 300 ur. Ti 
programi se na začetku vsem zdijo 
takooooo zelooooo dolgi. Ob tem 
udeležencem iz izkušenj povem, da 
pride konec še prehitro. Večina na-
mreč ob zaključku ponovno potarna 
– tokrat v obratno smer.

V programih najbrž sledite že vna-
prej določenim ciljem …

Standardom in ciljem, vendar je 
teh pri vsakem programu veliko in bi 
jih na hitro težko strnila. Kar pa bi 
rada poudarila, je neka dodana vre-
dnost, je izmenjava znanja in je med-
sebojno povezovanje udeležencev 
znotraj posamezne skupine. Učitelji 
opažamo veliko mero solidarnosti, 
kar je na neki način logično, saj se v 
takšnih manjših skupinah hitro stke-

jo nova poznanstva in prijateljstva. 
Za nas pa je še posebej razveseljivo 
to, da se v skupini začeto delo veli-
kokrat nadaljuje tudi po koncu pro-
grama. Ko je enkrat led prebit, se 
mnogi odločijo za vključitev v druge 
programe, ki jih izvajamo na PRC-ju 
v okviru neformalnega izobraževanja 
odraslih in študijskih krožkov.

Delo z ljudmi gre po navadi vštric 
z izrekom »nič nas ne sme prese-
netiti«. Vas je v času izvajanja pro-
jekta kaj presenetilo?

Presenečenj je veliko, k sreči je 
bilo več tistih s pozitivnim predzna-
kom. Prijetno te na primer preseneti 
to, ko tri mesce po zaključku raču-
nalniškega tečaja na elektronski na-
slov prejmeš pošto s priponko, v 
kateri so fotografije in pripis ene iz-
med udeleženk, ki pravi: »Zdej mi je 

pa ratalo«. 
Prijetno te presenetijo tudi na ra-

čunalnik pretipkani in lično urejeni 
ter stiskani kuhinjski recepti starejše 
udeleženke začetnega računalniškega 
tečaja.

Preseneti te recimo obisk zadovolj-
ne udeleženke, ki ti prinese pokazat 
v skupini začet in doma dokončan 
izdelek. 

Da ne omenjam doma pripravlje-
nega peciva, namenjenega vsem ude-
ležencem v skupini. Takšnih majhnih 
in »sladkih« presenečenj, ki so znak 
zadovoljstva in hvaležnosti, na naših 
srečanjih res ne manjka. To so v bi-
stvu majhne pozornosti, ki polepšajo 
vsakdan in nam dajo elan za na-
prej.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič
Foto: T. Š. F.

Program Št. izvedb in kraj izvajanja za šolsko leto 2010/2011 Št. izvedb in kraj izvajanja za leto 2011/2012

Računalniška pismenost za odrasle (RPO) 7 – Bovec, Kobarid, Tolmin 8 – Bovec, Kobarid, Podbrdo, Tolmin 

Računalniško in digitalno opismenjevanje odraslih (RDO) 7 – Bovec, Kobarid, Tolmin 8 – Bovec, Kobarid, Podbrdo, Tolmin

Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ) 1 – Tolmin 1 – Drežnica

Knjige so zame (KZ) / 1 – Tolmin

UŽU – Moj korak* (UŽU – MK) 1 – Tolmin 1 – Tolmin

UŽU – Izzivi podeželja (UŽU – IP) 2 – Bovec, Tolmin 1 – Tolmin

UŽU – Moje delovno mesto (UŽU – MDM) 1 – Bovec 1 – Tolmin

UŽU – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS) 1 – Kamno 1 – Dolenja Trebuša

UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU – RŽU) / 1 – Tolmin

UŽU – Most do izobrazbe (UŽU – MI) 1 – Tolmin 1 – Tolmin

Kratice: UŽU – Usposabljanje za življenjsko uspešnost. 
* V program UŽU – Moj korak so vključeni uporabniki Varstveno delovnega centra Tolmin, ki prihajajo iz vseh treh posoških občin.

Program Število izvedb/
trajanje programa

Število 
udeležencev

Ciljna skupina Termini Vsebina Kontakt

RPO, RDO 14/min. 40 ur 
organiziranega dela

12 Vsi, ki želijo pridobiti začetno ali 
obnoviti in nadgraditi že pridobljeno 
znanje računalništva ter uporabe 
digitalne tehnologije

oktober 
2012

Pridobivanje izkušenj z računalniško in digitalno 
tehnologijo za potrebe v vsakdanjem življenju

05/38-41-884

BZZ 1/25 ur 6–8 parov Starši predšolskih otrok skupaj z 
otroki (4–6 let)

oktober 
2012

Družabna in ustvarjalna srečanja s pravljičnimi junaki 05/38-41-512

KZ 1/25 ur 6–8 Odrasli, stari med 16 in 64 let januar 
2013

Branje leposlovja v prijetnem vzdušju 05/38-41-514

UŽU – MK 1/120 ur 6–8 Odrasli s posebnimi potrebami januar 
2013

Učenje in krepitev samostojnosti v vsakdanjih 
življenjskih situacijah

05/38-41-512

UŽU – IP 1/120 ur 12–16 Sobodajalci in ponudniki nastanitev, 
ki želijo obogatiti svojo turistično 
ponudbo

oktober 
2012

Komunikacija z gostom v domačem in tujem jeziku, 
spoznavanje in mreženje turističnih ponudnikov v 
Zgornjem Posočju 

05/38-41-512

UŽU 
– MDM

1/300 ur 12–16 Zaposleni odrasli september 
2012

Izboljšanje temeljne usposobljenosti za kakovostno 
opravljanje zahtev delovnega mesta

05/38-41-512

UŽU – BIPS 1/50 ur 6–8 parov Starši otrok v prvi triadi OŠ skupaj z 
otroki (6–9 let)

oktober 
2012

Učenje z otrokom skozi vsakodnevna opravila 05/38-41-512

UŽU – RŽU 1/120 ur 12–16 Starejši odrasli november 
2012

Vključevanje v družbene aktivnosti in dvig kakovosti 
življenja

05/38-41-509

UŽU – MI 1/120 ur 12–16 Odrasli, ki želijo pridobiti ali obnoviti 
znanja, ki jim omogočajo boljše 
učenje

oktober 
2012

Pridobivanje strategij učenja, pridobivanje izkušenj 
z računalniško in digitalno tehnologijo, spretnosti v 
medosebnih odnosih, komunikacija …

05/38-41-512

Potrebne so predhodne prijave.
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Pri Slovencih je temeljno in doslej 
najobsežnejše tovrstno delo Slovar 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), 
ki vsebuje 93.154 slovarskih sestav-
kov in je izhajal v razdobju 21 let: 
črke A–H (1970), I–Na (1975), Ne–
Pren (1979), Preo–Š (1985) in T–Ž 
(1991). Zdaj je slovar od črke A do Ž 
dosegljiv v vseh treh medijskih obli-
kah od klasične knjižne do sodobnej-
še elektronske in spletne različice, pri 
čemer je slednja uporabnikom na 
voljo brezplačno na spletnem naslo-
vu bos.zrc-sazu.si/sskj.html.

Minljivost besedi{~a
Ob branju se seveda srečujemo z 

različnimi izzivi pri razumevanju be-
sedja in spopadanju s to umsko zah-
tevno dejavnostjo. V tem prispevku 
se dotikamo le majhnega segmenta 
tega procesa, pri čemer skušamo iz-
postaviti uporabno vrednost razlagal-
nega slovarja slovenščine pri reševa-
nju pomenskih vprašanj, ki se zlasti 
mlajšim bralcem utegnejo poroditi ob 
prebiranju slovenske klasike iz starej-
ših obdobij. Ko pridemo v stik s temi 

Slika 3: SPLETNA RAZLIČICA SSKJ je za uporabnike brezplačna in je na voljo na spletnem naslovu bos.zrc-sazu.si/sskj.html. Zajem slike: http://
bos.zrc-sazu.si/sskj.html

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

Kako si lahko s spletom pomagamo pri 
jezikovnih zagatah (2): Slovar slovenskega 
knji`nega jezika 

Slika 1: ENA OD KNJIŽNIH RAZLIČIC SSKJ. Slika 2: ELEKTRONSKA VERZIJA SSKJ.

S tokratnim prispevkom bomo poskrbeli za {e eno dru`insko u~no urico, ki vas bo popeljala v bese-
dni in slovarski svet v enem. Sku{ali vas bomo navdu{iti za zdru`itev prijetnega branja s koristno 
uporabo razlagalnega slovarja, v katerem so besede pomensko pojasnjene in ponazorjene v 
razli~nih polo`ajih rabe. Poglejmo, ~e nam uspe …

besedili, se pravzaprav začnemo za-
vedati minljivosti besedišča in dej-
stva, da sta jezikovni razvoj in spre-
minjanje jezika čisto naravna proce-
sa. 

Pomo~ pri doma~em branju
Pri domačem branju otroci, mladi-

na in tudi odrasli občasno naletijo na 
besedo, ki je sploh ne razumejo (na 
primer: jerob, mehnica), ne poznajo 
natančnega pomena (na primer: kraj-
car, velblod) ali jo neustrezno pove-

zujejo z drugimi besedami (na pri-
mer: pleva: ločiti plevel od zrnja). 
Mnogi si ob tem, ko naletijo na teža-
vo, niti ne znajo pomagati, čeprav bi 
ustrezno védenje o neznani besedi 
lahko zelo hitro pridobili s pomočjo 
slovarjev. Brskanje po spletu, ki je 
med mlajšimi vse bolj priljubljeno 
orodje za iskanje odgovorov na naj-
različnejša vprašanja (tudi jezikov-
na), je pri razkrivanju pomenov in 
ustrezne rabe starinskih, narečnih, 
zastarelih in še mnogih drugih besed 

iz slovenskega besedišča pogosto ne-
uspešno, saj se v sodobnem jeziku 
redkeje uporabljajo in jih zato sple-
tna besedila ne prinašajo. Vendar to 
še ne pomeni, da s temi besedami ne 
prihajamo več v stik ali da ne obsta-
jajo. 

Na drugi strani razbiranje pome-
nov s spletnih besedil ni tako prepro-
sta naloga, kot bi se utegnila komu 
zdeti. To delo je zaradi velike količi-
ne dobljenih rezultatov lahko zelo 
zamudno in zahteva izurjen občutek 
za sistematizacijo pomenov in po-
menskih odtenkov. Zato je priprava 
razlagalnega slovarja nekega jezika 
kljub velikemu napredku v razvoju 
obsežnih elektronskih besedilnih 
zbirk še vedno kompleksen projekt, 
ki zahteva veliko ljudi in njihovega 
časa. 

Predpostavimo, da se zvedavo šo-
larjevo oko ob branju Cankarjevega 
romana Na klancu ustavi ob besedi 
pleva:

»Kadar je bral o velikem vojskovod-
ju, je bil sam tisti vojskovodja in še 
vse bolj imeniten; če je bral o slav-
nem umetniku, je bil on tudi tisti 
umetnik in imel je vreče denarja in 
ga je razsipal kakor pleve.«
Slika 4 prikazuje nekaj iskalnih 

zadetkov, ki jih ponudi spletni iskal-
nik Google pri besedi pleva.

Izmed več kot 800.000 zadetkov le 
imenovalniške oblike besede pleva bi 
se z več bolj ali manj uspešno izpo-
polnjenimi iskalnimi pogoji presneto 
dolgo sprehajali po spletu, preden bi 
prišli do ustrezne razlage iskane be-
sede: »pleva je trši ovoj semena pše-
nice, rži, ki ni tesno zrasel z vsebino« 
(vir: SSKJ).
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Slika 4: ISKALNI ZADETKI BESEDE »PLEVA« v spletnem iskalniku Google. Zajem slike: ht-
tps://www.google.si (© 2012 Google)

Slovar kot sistemati~no 
urejen seznam besed

Za dejavnega bralca je najhitrejša 
in najuspešnejša pot do razumevanja 
pomenskih in pragmatičnih razse-
žnosti slovenskega besedišča še ve-
dno listanje, v današnjem času tudi 
klikanje, po slovarju. Slovarja kot sis-
tematično urejenega seznama besed, 
ki so glede na namen v njem ustre-
zno obdelane in pojasnjene (večje-
zični, enojezični, razlagalni, etimolo-
ški, terminološki, frazeološki, pravo-
pisni slovar ipd.), tako najverjetneje 
še dolgo ne bo povozil čas. To doka-
zujejo tudi najsodobnejši elektronski 
bralniki, kot je na primer Amazonov 
Kindle, z vgrajenim razlagalnim slo-
varjem angleščine, ki ob branju omo-
goča učinkovito sočasno uporabo. 

Iz~rpen prikaz pomenov in 
rabe slovenskega klasi~nega 
leposlovja iz obdobja 
20. stoletja

Če se vrnemo k slovenskemu raz-
lagalnemu slovarju. Odličen in prav-
zaprav edini slovar, ki izčrpno prika-
zuje pomene in rabo slovenskega 
klasičnega leposlovja iz obdobja 20. 
stoletja, je SSKJ. Ponuja naslednje 
podatke: 
• kako se beseda zapisuje in izgo-

varja (na sliki 5: zapis in izgovor 
besede), 

• kako se pravilno pregiba (na sliki 5: 
posebnosti pri pregibanju besede), 

• katere pomene ima in kakšni so 
odnosi med njimi (na sliki 5 v le-
žečem tisku, v izvirni elektronski 
verziji tudi v modri barvi), poseb-
nosti so označene z oznakami, na 
primer: slabš. »slabšalno«, in drugi-
mi pojasnili, na primer: kot psovka),

• kako se beseda v rabi povezuje z 
drugimi besedami v prostih in stal-
nih besednih zvezah (na sliki 5 v 
pokončnem tisku, v izvirni elek-
tronski verziji tudi v zeleni barvi) 
in katere pomene te zveze izražajo 
(na sliki 5 v ležečem tisku, v izvirni 
elektronski verziji tudi v črni bar-
vi),

• pomenske posebnosti zvez, fraze-
ološko gradivo, vključno s prego-
vori (na sliki 5 označeno s krož-
cem),

• terminološka raba besed in bese-
dnih zvez (na sliki 5 označeno z 
rombom).

Navodila v Uvodu knji`ne in 
elektronske razli~ice

Podrobnejša navodila glede znača-

danes uporabljata v botaniki (vir: 
Botanični terminološki slovar, ZRC 
SAZU, 2011). 

Vsem, ki ste ostali z nami vse do 
konca, želimo veliko zabave ob bra-
nju dobrih knjig in upamo, da smo 
vas zagreli za bogatenje vašega bese-
dnega zaklada tudi s pomočjo razla-
galnega slovarja. 

Dr. Nataša Jakop, Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Slika 5: SLOVARSKI SESTAVEK BESEDE »KONJ« v elektronski izdaji SSKJ.

Slika 6: Uvod v SSKJ v elektronski izdaji.

Slika 7: Slovarski sestavek besede pleva v elektronski izdaji SSKJ.

ja, gradiva in zgradbe slovarja si za-
interesirani lahko prebere v Uvodu, 
ki je dostopen v knjižni in elektron-
ski različici slovarja.

Torej lahko mladi radovednež s 
pomočjo slovarja kar dobro spozna 
besedo pleva. Poleg podatka o ustre-
znem izgovoru, pregibanju in pome-
nih besede izve še, da je beseda za-
radi pogoste rabe zveze spraviti zrnje 
od pleve nekoč v preteklosti spodbu-
dila nastanek ustaljene besedne zve-
ze ločiti pleve od zrnja s prenesenim 
pomenom »ločiti slabo od dobrega«. 
Mimogrede, danes besedo pleva v tej 
ustaljeni zvezi izpodriva ljudem bolj 
poznana beseda plevel, s čimer se 
izgublja osnovna frazeološka slika, ki 
je motivirala nastanek slovenskega 
frazema. In končno, dragocen je tudi 
slovarski podatek o tem, da je beseda 
pleva del strokovnih izrazov (termi-
nologije), in sicer v zvezah krovna 
pleva in ogrinjalna pleva, ki se še 
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Letošnji dopust je praktično že 
vzel slovo, prihajajoče leto pa se je v 
nekem trenutku zazdelo tako presne-
to daleč, da se nama je za trenutek 
resnično milo storilo. A sva kaj hitro 
sprejela odločitev, da se takemu brez-
upu ne bova predala. V upanju na 
vremensko prijetno jesen sva skleni-
la, da bo treba za kakovostno preži-
vljanje prostega časa malo bolje raz-
iskati domače loge. Za to pa tudi kak 
podaljšan konec tedna ni odveč. Ta-
koj sva nazdravila prihajajočim mini 
avanturam. Ostalo nama je le še 
vprašanje kako in kam? Na mizo je 
hitro priromal prenosnik, ki sva ga 
povezala s strani betule ponujenim 
brezplačnim brezžičnim omrežjem in 
»striček Google« je kaj hitro ponudil 
odgovore na zastavljeno vprašanje. 
Človek kar težko dojame, koliko mo-
žnosti za iskanje in načrtovanje izle-
tniških, pohodniških, kolesarskih ter 
drugih poti ponuja svetovno omrežje.

Iz virtualnega do realnega 
popotnika

Odprla sva spletni iskalnik www.
najdi.si in z miško kliknila na zavihek 
Zemljevid (mimogrede – v naslovno 
vrstico brskalnika lahko vpišete tudi 
zemljevid.najdi.si). Kliknila sva na 
povezavo Iskanje poti … (slika 1) 

Prikazal se je obrazec za načrtova-
nje poti, v katerega vnesete začetno 
(A) in končno (B) točko potovanja 
(kraj, naslov). S klikom na povezavo 
+ Dodaj, lahko svojemu potovanju 
dodate vmesno lokacijo. Najkrajšo ali 
najhitrejšo pot in možnost vožnje po 
avtocesti lahko določite s klikom na 
povezavo + Prikaži možnosti. Infor-
macije o stanju na cestah želenega 
potovanja pa dobite s klikom na + 
Prikaži razmere na cestah. Iskanje na 
koncu le še potrdite s klikom na 
gumb Najdi pot. Pod obrazcem se 
izpiše opis poti, na zemljevidu pa je 
pot tudi izrisana. Fino je tudi to, da 
si lahko navodila in zemljevid nati-
snete ali pošljete po e-pošti.

Do potovalnega na~rta tudi 
druga~e

Po enakem principu delujejo tudi 

V »spletu« avantur

Googlovi zemljevidi (slika 2). Do 
storitve lahko pridete s klikom na 
povezavo Zemljevidi v iskalniku ali 
če v naslovno vrstico brskalnika vpi-
šete maps.google.si. Za načrtovanje 
poti preprosto kliknete na gumb Na-
vodila za pot. Pojavi se vnosni obra-
zec, ki omogoči vpis začetne (A) in 
končne (B) točke potovanja. S klikom 
na Dodaj cilj lahko določimo več točk 

našega potovanja. Na povezavi Poka-
ži možnosti lahko označite izogibanje 
avtocestam in izbor poti brez plačila 
cestnin. S klikom na gumb Prikaži 
navodila dobite pod obrazcem opis 
poti in izrisano pot na zemljevidu. 
Seveda pa lahko načrt potovanja na-
tisnete ali pošljete po e-pošti.

Svetovni splet pa ponuja tudi sple-
tne zemljevide za zahtevnejše upo-

rabnike, vešče angleškega jezika, kot 
sta na primer www.viamichelin.com 
ali pa routes.tomtom.com, ki nam 
omogočajo načrtovanje poti z več 
informacijami. 

Izleti za hribolazce, kolesarje, 
padalce, plezalce …

Iskanje s pomočjo ključnih besed 
s spletnimi iskalniki (pešpoti, kole-

Slika 1: S KLIKOM NA GUMB »NAJDI POT« se nam na levi strani prikaže načrt poti, na desni pa je relacija tudi grafično prikazana. Zajem slike: ze-
mljevid.najdi.si

Slika 2: TUDI GOOGLOV ZEMLJEVID vam na levi izpiše načrt poti, desno pa je njen grafični prikaz. Zajem slike: maps.google.si (© 2012 Goo-
gle, Tele atlas)

Ura cerkvenega zvonika je naznanila pozno popoldne. Po nekem ~udnem naklju~ju sem ravno ta-
krat sre~al nekdanjega udele`enca te~aja ra~unalni{kega in digitalnega opismenjevanja. Sedla sva 
za mizo lokalne betule, da bi po grlu zvrnila hladno in zaslu`eno kupico hmeljnega napitka in mal-
ce pokramljala. Za~ela sva razpredati o vremenu, vesolju in sploh o vsem, kmalu pa pre{la na deba-
to o mo`nostih aktivnega pre`ivljanja prostega ~asa. 
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sarske ture, plezanje itd.) nam lahko 
ponudi številne zanimive predloge za 
potepanja in avanture. Obstajajo pa 
tudi bolj specializirane spletne strani. 
Kdor bi se rad podal v hribe, lahko 
obišče spletno stran www.hribi.net 
(slika 3.1 in 3.2). Na levi strani lahko 
v meniju izberete povezavo Seznam 
gora ali Iskanje izletov. Slednja pove-
zava omogoči, da z izpolnitvijo 
obrazca določiš iskalne kriterije in jih 
nato potrdiš s klikom na gumb Iska-
nje. V obeh primerih je rezultat iska-
nja izpis, ki ponudi opis smeri, težav-
nost poti, prikaže slike uporabnikov, 

Bi radi obiskali kak{en zanimiv kraj na drugem koncu Slovenije, pa ne 
veste, kako do tja, koliko kilometrov je pred vami in koliko ~asa boste 
okvirno potrebovali do cilja? Odgovor ponujata spletni strani zemljevid.
najdi.si in maps.google.si, ki vam lahko pomagata tudi pri na~rtovanju 
poti izven meja Slovenije. 

Slika 3.1: ZA HRIBOLAZCE – Brez predhodne prijave lahko z izpolnitvijo iskalnih kriterijev dobi-
te izbor želenih poti. Zajem slike: hribi.net/goreiskanje.asp

Slika 3.2: SPLETNA STRAN Z OPISOM POTI, SLIKAMI IN KOMENTARJI UPORABNIKOV je rezultat iskanja. Zajem slike: http://hribi.net/izlet/
planina_kuhinja_krn_/1/150/280

spodaj pa so dodani tudi komentarji 
prijavljenih uporabnikov. Za osnovno 
uporabo prijava ni potrebna. 

Od leta 2011 obstaja še ena zani-
miva spletna stran, katere glavni cilj 
je približati pešpoti njenim uporab-
nikom. Spletno stran dobite na na-
slovu www.pespoti.si. Tudi na tej 
strani lahko načrtujete svojo pot ozi-
roma si izberete točko svojega poto-
vanja in z njo povezane pešpoti. 
Poleg načrta poti stran omogoča še 
izdelavo in tiskanje zemljevida, bele-
ženje lastnih poti (dnevnik), za kar 
se je treba prej prijaviti, dodajanje 

ske in cestne kolesarje.
Zdajšnjim in potencialnim ljubite-

ljem plezanja je lahko v pomoč sple-
tna stran www.plezanje.net. Ta upo-
rabnikom med drugim ponuja opise 
plezališč doma in v tujini. Stran je 
opremljena tudi z opozorili o stanju 
plezališč oziroma plezalnih smeri. 

Lov za zakladom 
Leta 2005 je Dave Ulmer preveril, 

kako natančne so lahko GPS naprave, 
zato je v gozdu skril škatlo z »zakla-
dom« in nato na internetu objavil 
koordinate (N45° 17.460, W122° 

24.800). V dobrih treh dneh je že 
naletel na prvi odziv, saj sta dva raz-
lična bralca s pomočjo koordinat in 
GPS naprave našla omenjeni »zaklad« 
in svoje vtise objavila na spletu. Za-
deva se je hitro prijela in rodil se je 
geolov oziroma »Geocaching«, ki je v 
sebi združil tehnologijo (računalnik, 
internet, GPS) in gibanje v naravi. S 
tem lahko raziskovanje domačih in 
tujih logov spremenimo v pravcate 
mini avanture.

Kako odkriti skriti zaklad?
Iskanje skritega zaklada se začne 

s pridobivanjem informacij na svetov-
nem spletu. Brezplačno se lahko pri-
javite v slovenski spletni portal www.
geocacher.si ali pa v www.geocache.
com, za katerega potrebujete znanje 
angleškega jezika, saj ta dejavnost 
povezuje iskalce geozakladov iz cele-
ga sveta. Informacije o opremi so na 
voljo na spletni strani www.geobun-
kelj.si, informacija o geozakladu pa 
vsebuje opis zaklada in zemljepisne 
koordinate – zemljepisno dolžino in 
širino. Sledi lov na zaklad s pomočjo 
samostojne GPS naprave ali telefona, 
ki ima GPS napravo že vgrajeno (sli-
ka 5).

In kaj je geozaklad?
Geozaklad je navadno skrita ška-

tlica, ki vsebuje nekaj predmetov za 
izmenjavo in dnevnik (beležnica obi-
skov) v katerega se vpišemo. Lahko 
predstavlja tudi kakšno zanimivo lo-
kacijo, vredno ogleda (na Tolmin-
skem boste kot geozaklad našli Tol-
minska korita). Vsak zaklad pa opre-
deljuje tudi težavnost. Lahko ga od-
kriješ brez težav, kar bo pomenilo, 
da si deležen prijetnega sprehoda v 
naravo, zna pa se zgoditi, da se iska-
nje sprevrže v pravcato avanturo, saj 
je treba poprej rešiti kakšno uganko, 
preplezati oviro itd. In kdo ve … mo-
goče pa nas popade takšno navduše-
nje, da bomo čez čas celo sami skri-
vali geozaklade in tako drugim po-
nujali zanimive izzive. 

Varnostni napotek
Pri načrtovanju poti s pomočjo 

spletnih zemljevidov pa si velja za-
pomniti še to, da so podatki omenje-
nih strani informativne narave, kar 
pomeni, da lahko pride do odstopanj 

videoposnetkov vaših podvigov itd. 
Ogledate pa si lahko še bolj speciali-
zirane podstrani. Mednje na primer 
sodijo Poti vezistov in kurirjev in Slo-
venske planinske poti, najdete pa 
tudi podstran, ki je namenjena jadral-
nim padalcem. Posebni napotki za 
uporabo spletne strani www.pespoti.
si so odveč, saj je stran dobro opre-
mljena z učnimi videoposnetki, ki jih 
aktivirate s klikom na gumb Video 
prikaz (slika 4).

In da ne pozabim še na ljubitelje 
kolesarjenja in plezanja. Lastniki gor-
skih koles lahko obiščete spletno 
stran www.mtbture.com. Žal je bila 
stran z informacijami nazadnje osve-
žena leta 2006, a ima kljub vsemu 
zanimiv popis tur (ne boste verjeli, 
kar 143 jih je). Drugače pa si velja 
pogledati tudi lokalne turistične sple-
tne strani, saj so te dostikrat opre-
mljene z informacijami o pešpoteh 
za pohodnike in raznih turah za gor-
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v času in dolžini poti ter ceni poto-
vanja. Prav zlahka se zgodi, da se 
najhitrejša ali najkrajša pot izkažeta 
za vse prej kot to, saj je lahko pot spe-
ljana po trasi, ki ni nujno najboljša.

Tudi pri načrtovanju pohodniških 
in kolesarskih tur ter geolova velja 
pazljivost. Toplo priporočam, da pred 
odhodom preverite informacije v zvezi 
s turami, predvsem tistimi bolj zah-
tevnimi (vzdrževanost in opremlje-
nost poti). Na daljše in zahtevnejše 
ture pa se podajte ustrezno opremlje-
ni in psihofizično dobro pripravljeni. 
Črna kronika pač ni za vsakogar …
S pustolovskimi pozdravi, vaš Indiana 
Janez
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Slika 4: DA BI BILO NAČRTOVANJE POTI LAŽJE, si lahko pomagate tudi z učnim videoposnetkom, ki se odpre s klikom na gumb Video prikaz. 
Zajem slike: www.pespoti.si

Slika 5: TUDI SPLETNA STRAN ZA GEOLOVCE JE OPREMLJENA Z VIDEO NAVODILI, ki nam olajšajo uporabo strani. Zajem slike: http://www.
geocacher.si/index.php/zakladi

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

Dvig ravni pismenosti (6)

Operacijo Dvig ravni pismenosti delno fi nancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kultu-
ro in šport.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete:  Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
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Ob~ina Bovec
Pogovor z `upanom

Če bi govorili »tako po športno«, bi 
lahko rekli, da je Siniša Germov-
šek, po tem, ko je pred približno 
desetletjem že sedel na čelu bovške 
občine, tokrat ponovno prevzel vo-
dilno mesto. Vmes je moral sicer 
po štirih letih svojega županjevanja 
poraz priznati pred »glasovno moč-
nejšim« Danijelom Krivcem. Na 
zadnjih županskih volitvah pa se je 
kolo ponovno zavrtelo njemu v ko-
rist. Germovšek je prejel največ 
glasov in se zopet zavihtel na žu-
panski stolček. 

Ker je julija Občina Bovec prazno-
vala svoj praznik in ker z županom 
Sinišem Germovškom, odkar se je 
vrnil na občino, še nismo pokramlja-
li na štiri oči, je zdaj, ko je v delo že 
domala povsem ujet, pravi čas, da 
mu zastavimo nekaj vprašanj. 

Na čelu občine ste bili izvoljeni že 
leta 1998, ko ste dobili prve tovr-
stne izkušnje. Zdaj ste se v tej vlo-
gi znašli že drugič. Če primerjate 
vaše prvo župansko obdobje s se-
danjim, kje lahko potegnete vzpo-
rednice in kje opažate največ od-
stopanj?

Razlika med prvim in sedanjim 
mandatom je zelo velika. Dejstvo je, 
da se je v desetih letih na področju 
lokalne samouprave zakonodaja zelo 
spremenila in ima sedaj župan veliko 
večja pooblastila. Opazen je tudi pro-
ces, da se občinam nalaga vedno več 
nalog, vendar se za njihovo izvajanje 
ne zagotavljajo potrebna finančna 
sredstva in logistika.

Kaj je dejansko tisto, kar si želite 
najbolj spremeniti v občini oziroma 
tisto, zaradi česa ste se ponovno 
odločili za kandidaturo?

Vedno sem bil prepričan, da je naj-
bolj pomemben človek, zato je treba 
občino približati ljudem. Občina mo-
ra delati v njihovo korist in jim po-
magati, kjer se le da. Predvsem pa je 
važno, da na odločitve, ki so po-
membne za ljudi in zelo posegajo v 
njihovo življenje, vpliva čim širši 
krog ljudi.

Odkar ste zasedli mesto župana, ste 

vedno težje je vzdrževati neprofitno 
infrastrukturo.

Ko sva ravno pri zimski sezoni … 
Kakšen je vaš pogled na obratova-
nje Smučarskega centra Kanin?

Smučišče Kanin ostaja temelj zim-
ske sezone in prednostna naloga je, 
da zagotovimo varno obratovanje žič-
niških naprav in začrtamo uresničljiv 
scenarij izhoda iz neprestane agonije. 
Občina Bovec zagotavlja znatna sred-
stva, vendar pa samo občina ne bo 
zmogla zagotoviti stabilno in dolgo-
ročno delovanje smučišča Kanin. 
Zato je nujno potrebno sodelovanje 
države, vseh lastnikov smučišča in 
vseh zainteresiranih. Združiti mora-
mo vse moči, spremeniti poslovni 
model in v zimskem času na Bovško 
privabiti več stacionarnih gostov.

V medijih smo lahko pred kratkim 
zasledili težavo, s katero se zadnje 
čase ukvarjajo domače športne 
agencije. Kot poročajo, imajo sle-
dnje v teh dneh na grbi vrsto raz-
ličnih inšpekcij, medtem ko se tuja 
podjetja z isto dejavnostjo slednjim 
uspešno izmikajo. Kje po vašem 

na občinski upravi že uvedli nekaj 
kadrovskih sprememb, zadnje čase 
pa se na veliko ugiba, ali bo tudi 
Občina Bovec v prihodnje dobila 
direktorja občinske uprave. Katere 
torej so oziroma bodo kadrovske 
spremembe na občini in zakaj?

Spremembe so. Upokojil se je so-
delavec, ki je delal na zelo pomemb-
nem področju – to je okolje in pro-
stor. Prekinjena je bila pogodba z 
zunanjim sodelavcem, ki je pokrival 
stike z javnostjo, saj si majhna obči-
na v teh časih ne more privoščiti fi-
nanciranja takšne službe. Tajniku 
občine je potekla pogodba in mu ni 
bila podaljšana, tako da bomo po 
desetih letih na tem mestu imeli no-
vega človeka, ki bo pripravil temelji-
to reorganizacijo občinske uprave. 
Tajnika občine pač potrebujemo. 
Upam, da bomo imeli pri razpisu 
srečno roko in bomo dobili nov za-
gon in energijo, ki jo občinska upra-
va potrebuje.

Kakšna je vaša ocena trenutnega 
gospodarskega položaja v občini?

Čeprav položaj ni rožnat, imamo 

nekaj podjetij, ki zelo uspešno krma-
rijo v težkih časih. TKK Srpenica 
kljub krizi gradbeništva še uspešno 
deluje, Letrika je sklenila dolgoročno 
pogodbo s partnerjem iz Nemčije in 
tudi nekateri manjši dejavniki še kar 
vztrajajo in plavajo v teh nemirnih 
časih. 

Imate na voljo kakšne posebne 
ukrepe za spodbujanje gospodar-
stva? 

Občina nima na voljo veliko več 
možnosti za ukrepanje kot doslej. 
Subvencioniranje malega gospodar-
stva in kmetijstva poteka in če bo 
možno, bomo poiskali dodatna sred-
stva za ta namen. 

Kako gledate na tukajšnji turizem 
in kje vse se po vašem mnenju še 
skrivajo rezerve?

Splošna kriza v svetu vpliva tudi 
na bovški turizem, ki posluje v težav-
nih okoliščinah. Samo z uspešno 
poletno sezono ni možno zagotoviti 
celoletnega preživetja. Ob dejstvu, da 
se v turizmu močno zmanjšuje pora-
ba na posameznega gosta, je to še 
toliko težje. Zimska sezona peša in 

Iz ob~inskih uprav

BOVŠKI ŽUPAN SINIŠA GERMOVŠEK, ki je na županski stolček sedel drugič, opaža veliko razliko med svojim prvim in drugim mandatom. V 
pogovoru nam je med drugim zaupal, da si želi, da se v te kraje vrnejo nasmeh, prijaznost in gostoljubnost, ki so del našega značaja in so bili ve-
dno naš močan adut – tudi v turizmu.
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no ministrstvo. Naj povem še to, da 
sem ravno te dni od resornih mini-
strstev zahteval uradno tolmačenje v 
zvezi z licenco za soteskanje in licen-
co za rafting, kajti nevzdržno je, da 
se od nekoga zahteva licenco, ki jo 
je nemogoče ali pa zelo težko prido-
biti (Opomba uredništva: do zaključka 
redakcije župan odgovora še ni prejel).

Samo središče Bovca je sedaj pro-
metno urejeno. V času poletne se-
zone sicer občasno prihaja do težav 
s povečanim prometom (v glavnem 
zaradi nepravilnega parkiranja), 
vendar pa domačine bolj kot to mo-
ti siceršnja slaba prometna ureditev 
v mestu – pogrešajo predvsem ure-
jene pločnike ob celotni trasi glav-
ne ceste, ki vodi skozi Bovec. Ima 

občina v zvezi s tem kakšne načrte? 
S prometno urejenostjo ne more-

mo biti zadovoljni. Moteče je parki-
ranje na površinah, ki za to niso 
namenjene, zato bomo prihodnjo se-
zono postavili fizične prepreke (cve-
tlična korita, stebričke …), da do tega 
ne bo več prihajalo. Prav tako bodo 
izvedeni nekateri drugi posegi, ki 
bodo naredili trg bolj prijazen in za-
gotovili bomo delovanje vseh naprav, 
ki so bile zgrajene za velik denar. 
Pločniki vzdolž glavne ceste pa se 
bodo izvajali v skladu z denarnimi 
možnostmi.

Kaj osebno pogrešate v Bovcu sa-
mem in kaj v občini nasploh?

Preizkušnje v preteklih letih so 
pahnile ljudi v osamo in zaprtost va-

Utrinki

ALI METALDAYS OSTAJAJO V TOLMINU, 
BO JASNO KMALU
Tolmin – Pričakovanja pred letošnjo izvedbo glas-
benega festivala Metalcamp v Tolminu skeptikov 
sprva niso prepričala. Nekaj manj zvenečih imen s 
svetovne metalske scene (dogajanje na glavnem 
odru je bilo razporejeno samo od ponedeljka do 
petka) in predvsem težave prirediteljev pri dogovar-
janju za sicer že deveto zaporedno organizacijo fe-
stivala, ki so jih nadgradili s potrditvijo, da se Me-
talcamp poslavlja, so naredili svoje. A slika je bila 
že dan pred pričetkom koncertov povsem drugačna. 
Travnike na južnem obrobju Tolmina so prekrili šo-
tori, v trgovinah in lokalih je bilo toliko gneče kot sa-
mo v dneh festivala, pred vhodom na prireditveni 
prostor pa se je vila do 100-metrska vrsta mladih in 
malo manj mladih obiskovalcev iz vse Evrope in tu-
di drugih delov sveta. Da je Metalcamp uveljavljeno 
ime, ki ga ne morejo ogroziti niti slabe napovedi, 
je 6. avgusta, na ponedeljek, potrdila 12.000-gla-
va množica na koncertu skupine Machine Heads. 
Prvemu glasbenemu vrhuncu na festivalu jih je do 
konca tedna sledilo še nekaj, saj so na glavnem 
odru nastopila še mnoga druga imena svetovnega 
slovesa metalske scene: Amon Amarth, At the Ga-
tes, Edguy, Hatebreed, Kataklysm, Korn, Pain, 
Paradise Lost, Sabaton, Sodom in drugi. Velikim 39 
se je na malem odru pridružilo še 50 manj uvelja-

FESTIVAL METALCAMP je tako kot minula leta tudi tokrat poskrbel, da je bilo v Tolminu vse prej kot dolgčas. Najbolj pa se je ob 
vrhuncih celo 12.000-glava množica zabavala na prireditvenem prostoru v bližini Sotočja, kjer prostora za dodatne šotore skoraj-
da ni bilo več. Foto: Iztok Krivec, Gašper Beguš

mnenju »tiči zajec« in ali namerava 
občina v zvezi s tem kaj ukreniti?

Inšpekcije imajo pooblastila in lo-
kalna skupnost se ne sme vmešavati 
v njihovo delo, še manj pa pred nad-
zorom ščititi domače športne agenci-
je. Če inšpekcije ne opravljajo svoje-
ga dela, tako kot je prav, lahko pri-
zadeti sprožijo ustrezne postopke.

Drži pa, da področje licenc pravno 
formalno ni ustrezno urejeno. Najno-
vejši zapleti so v zvezi z licenco za 
soteskanje, kjer je po moji oceni ve-
liko nedorečenega oziroma celo spor-
nega. Licence so uvedene na zelo 
nenavaden način in jih je zelo težko 
pridobiti. Sporno se mi zdi, da pano-
žna zveza (v tem primeru Zveza za 
soteskanje Slovenije) predpiše licen-
ce, ki jih skorajda ni možno pridobi-
ti in še zelo drage so. Nikakor ne 
morem priti do zapisnika skupščine, 
ki jo je imela zveza in na kateri so 
12. maja lani sprejeli licence. Od ta-
krat je bil izveden samo en razpis za 
pridobitev licence, ki še ni zaključen 
in bodo tako prve licence za soteska-
nje izdane šele leta 2013. To pomeni, 
da trenutno v Sloveniji z njo ne raz-
polaga nihče. Takšna licenca sicer 
lahko velja za člane zveze, ne more 
pa biti to nacionalna licenca za go-
spodarsko dejavnost, ki ima povsem 
drugačne značilnosti in bi jo moralo 
skozi javno razpravo predpisati resor-

se, zato pogrešam več družabnosti, 
več veselja in sproščenosti. Želim, da 
se v te kraje vrnejo nasmeh, prija-
znost in gostoljubnost, ki sta del na-
šega značaja in so bili vedno naš 
močan adut – tudi v turizmu. Pred-
vsem pa pogrešam več medsebojnega 
spoštovanja in povezanosti ter pod-
pore drug drugemu. Veliko preveč je 
spotikanja, prerekanja in negativne 
nastrojenosti. Živimo v lepih krajih, 
zakaj ne bi tudi živeli lepo, umirjeno 
in prijazno drug do drugega.

Nad čim se najbolj navdušujete? 
Veliko reči me navdušuje. Ob vseh 

prekrasnih danostih našega okolja 
me navdušujeta ustvarjalnost in ta-
lentiranost naših ljudi, ki jo izkazu-
jejo na različnih področjih in to me 
navdaja z velikim ponosom in pre-
pričanjem, da ima okolje s takšnim 
ustvarjalnim nabojem lepo prihod-
nost.

V kakšnih vlogah vse se znajde Si-
niša Germovšek, ko ni župan?

Srečate me lahko pri teku v naravi. 
Svojo sodniško funkcijo v nogometu 
sem zamenjal z delegatsko in na-
sploh rad spremljam šport. Sem nav-
dušen navijač in rad spremljam špor-
tne dogodke v družbi prijateljev. Za 
drugo mi žal zmanjkuje časa.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič
Foto: T. Š. F.
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Začetki izdelave sira v Zgornjem 
Posočju sovpadajo z začetki pašništva 
v visokogorskih planinah, ko je bilo 
sirarstvo edini način konzerviranja 
mleka v planinah. Sir, kot plačilno 
sredstvo za dajatve takratni zemljiški 
gospodi, omenjajo že viri iz 13. 
stoletja, prvič pa se zapis imena 
»Formaggio di Tolmino – Tolminski 
sir« pojavi leta 1756 na ceniku za sire 
v mestu Videm. K njegovi kakovosti 
so veliko prispevali različni sirarski 
mojstri, ki so proti koncu 19. stoletja 
pod okriljem Kmetijskega društva 
v Gorici prihajali na Tolminsko in 
učili domačine sodobnih sirarskih 

tehnologij. Med njimi naj omenimo 
predvsem Švicarja Tomaža Hitza.
Sir Tolminc se je skozi stoletja 
razvijal in postal ter ostal del tradicije 
in kulture prebivalcev Zgornjega 
Posočja. Danes je eden izmed najbolj 
poznanih slovenskih avtohtonih sirov 
in predstavlja pomemben vir prihodka 
mnogih malih sirarn.

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

Sir Tolminc – 
dar planinskega raja 
Darilo neokrnjene narave in spretnih rok posoških sirarjev

Projekt SIR TOLMINC je sofinanciran s pomočjo Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij 
je odgovorna Občina Tolmin. Organ upravljanja za Program 
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje.
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ZNAČILNOSTI TOLMINCA
Sir Tolminc je trdi polnomastni sir, ki se lahko izdeluje 
tako iz surovega kakor tudi iz termiziranega kravjega 
mleka, vendar pa morajo vse faze (od pridelave krme, 
prireje mleka do izdelave Tolminca) potekati na 
območju Zgornjega Posočja. 

Osnovne značilnosti sira Tolminc
Oblika:  okrogel hlebec
Dimenzije:  teža: 3,5–5 kg
premer:  23–27 cm
višina:  8–9 cm
Zunanji videz:  skorja sira je gladka, slamnato 

rumene barve
Slika na prerezu:  testo je gibko, povezano, 

rumenkaste barve; očesa so 
redka in velika kot leča ali grah

Okus in vonj: vonj je značilen, čist; okus je 
sladko-pikanten

Kemijska sestava: vsebuje minimalno 60 % suhe 
snovi in minimalno 45 % maščobe 
v suhi snovi

IZDELAVA TOLMINCA
Proizvajalec sira Tolminc je lahko vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki zagotavlja proizvodnjo izdelka 
skladno s Specifikacijo (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, odločba št. 324-01-
9/2002/45 z dne 5. 1. 2012), v skladu s Pravilnikom 
o označbi geografskega porekla Tolminc (Uradni list 
RS št. 101/2003) in izpolnjuje veljavne predpise za 
proizvodnjo ter prodajo tega živila.

Pravila izdelave:
• nakup ali pridelava osnovne krme in paša na 

območju Zgornjega Posočja;
• vsaj 80 % mleka krav rjave pasme; 
• delež voluminozne krme v krmnem obroku je vsaj 

75 %;
• prireja ali dokup mleka znotraj geografskega 

območja; 
• kakovost mleka mora ustrezati veljavnim 

predpisom; 
• dovoljena je termizacija mleka, vendar samo do 

68 ˚C;
• upoštevanje, v Specifikaciji določenih, drugih 

tehnoloških parametrov; 
• čas zorenja je vsaj 60 dni;
• pri senzorični oceni mora sir doseči vsaj minimalne 

ocene pri posameznih lastnostih ter pri skupni 
oceni doseči vsaj 17 od 20 možnih točk.

Izpolnjevanje teh pogojev enkrat letno preverja tudi 
zunanja nadzorna institucija, ki proizvajalcu oziroma 
skupini proizvajalcev podeli certifikat – dovoljenje 
za označevanje z zaščitenim imenom in oznakama 
zaščite.

Sir Tolminc je 
danes eden izmed 
najbolj poznanih 
slovenskih 
avtohtonih sirov 
in predstavlja 
pomemben vir 
prihodka mnogih 
malih sirarn.
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ZORENJE IN SHRANJEVANJE 
TOLMINCA
Aroma in okus sira se dokončno izoblikujeta med 
zorenjem, ti postopki pa se začenjajo že v mleku. 
Zorenje sira Tolminc lahko poteka tudi pri sobni 
temperaturi in traja od dveh mesecev pa vse do enega 
leta. S hranjenjem sira v hladilniku zorilne procese 
zelo upočasnimo ali celo ustavimo, kar je pomembno 
za potrošnike, ki jim ugaja bolj nevtralen, nežen ali 
mlečen okus sira. 

Enostavnega recepta za hranjenje kosa sira brez 
izgub na kakovosti ni. Vedno se odločamo med dvema 
najpogostejšima pojavoma – izsuševanje površine 
sira ali plesnivostjo. Nezaščitena površina sira se 
v hladilniku praviloma izsuši, ko pa ga izpostavimo 
toplejšemu zraku, pogosto prihaja do površinske 
kondenzacije ali rosenja. Kadar kolut sira hranimo na 
sobni temperaturi se na površini pojavi plesen, ki je 
naravni pojav in ni razlog, da bi zaradi tega sir zavrgli. 
Plesen lahko s skorje preprosto speremo z mlačno 
vodo.

OZNAČEVANJE TOLMINCA
Siri, ki ustrezajo vsem zahtevam Specifikacije, se 
označijo z navedbo proizvajalca, logotipom »Tolminc« 
in nacionalnim ter evropskim znakom za izdelke 
zaščitene z zaščiteno označbo porekla. Etikete 
posameznih certificiranih proizvajalcev se lahko 
med seboj vizualno razlikujejo, vse pa imajo spodnje 
tri znake in navedbo ali je sir izdelan iz surovega ali 
termiziranega mleka.

Proizvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, lahko sir označijo 
tudi z oznakami kakovosti npr. sir zoren več kot dva 
meseca, krave krmljene brez silaže, planinski sir.

Samo sir izdelan 
po sprejeti 
Specifikaciji in 
skladno z vsemi 
predpisi nosi 
napis Tolminc ter 
nacionalni in EU 
znak zaščitene 
označbe porekla.
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OD TOLMINCA DO TOLMINCA Z 
ZAŠČITENO OZNAČBO POREKLA 
Postopki za zaščito sira Tolminc so se začeli že leta 
1999 z ustanovitvijo Sirarskega društva Tolminc. 
Takratnim dejavnim članom društva gre zasluga, da 
je bil sir Tolminc geografsko zaščiten že pri Uradu 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Kasneje je društvo, skladno z enotnim sistemom 
zaščite kmetijskih pridelkov in živil za države članice 
EU, začelo s postopkom zaščite Tolminca. Leta 2002 
je takratni Urad Republike Slovenije za priznavanje 
označb kmetijskih pridelkov in živil izdal odločbo o 
zaščiti sira Tolminc na nacionalni ravni – to je bila ena 
izmed prvih tovrstnih zaščit v Sloveniji.

Leta 2011 je Sirarsko društvo Tolminc dopolnilo 
specifikacijo. Po potrditvi na pristojnem ministrstvu 
in postopkih v Bruslju, je marca 2012 Tolminc postal 
zaščiten na celotnem območju Evropske skupnosti. 
S tem je bil uspešno zaključen proces dolgotrajnega 
strokovnega usklajevanja. Na tem mestu je treba 
izpostaviti tudi podporo, ki so jo društvu v celotnem 
obdobju nudile strokovne službe Triglavskega 
narodnega parka in korektno sodelovanje strokovnih 
služb ministrstva pristojnega za področje kmetijstva.

O PROJEKTU »SIR TOLMINC«
Glavni nameni projekta Sir Tolminc je podpora 
lokalnega sirarstva in še boljša vključitev Tolminca 
v turistično ponudbo Zgornjega Posočja; prebivalce 
tega tradicionalno sirarskega območja kot tudi turiste 
pa želimo bolj ozavestiti o posebnostih avtohtonega 
slovenskega sira. Ena izmed dejavnosti dvoletnega 
projekta je tudi zloženka, ki je pred vami. Da bi 
zastavljene naloge kar najbolj uspešno izpeljali, so 
svoje znanje in izkušnje združile dve občini, strokovne 
službe na območju, lokalna akcijska skupina »LAS za 
razvoj« in z mlekom ter mlečnimi izdelki povezano 
gospodarstvo in društva.

Nosilec projekta Sir Tolminc: Občina Tolmin
Barvna priloga Sočasnika
Izdal: Posoški razvojni center
Založila: Občina Tolmin
Besedilo: Davorin Koren in mag. Vesna Erhart 
Fotografije: Robert Zabukovec, Tatjana Šalej Faletič (prva stran zgoraj) 
in Miro Kristan (prva stran spodaj) 
Jezikovni pregled: Polona Hadalin Baša
Oblikovna zasnova: Alenka Planinc Kuhar, s.p.
Oblikovna realizacija in tisk: Gaya d.o.o. 
Naklada: 7.400
Tolmin, avgust 2012
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Ko se poletje nenadoma 
sprevr`e v zimo

Le dan pred osmo obletnico za-
dnjega rušilnega potresa, ki je 12. 
julija 2004 dodobra pretresel Bovško, 
je narava ponovno pokazala zobe. 
Tisti večer so domačini le nemočno 
opazovali razbesnelo neurje s točo in 
močnim vetrom, ki je na Bovec v 
pasovih kot za šalo vsaj 15 minut 
stresalo ledene kocke, nakar se je še 
močno ulilo. K sreči je prebivalcem 

prizanesel vsaj veter, ki tokrat ni od-
krival streh. »Tako hude nevihte ne 
pomnijo niti najstarejši občani Bov-
ca,« je povedal domačin in poveljnik 
Gasilske zveze Bovec Miro Bozja, 
sicer zadolžen za vodenje intervenci-
je. »Velika količina toče je kot lava iz 
višjih predelov Bovca zalila ozke ulice 
pod mestnim jedrom. Ledeni plaz je 
na nekaterih mestih segal do pasu. 
Bovec je bil dobesedno prekrit s točo. 
Kar naenkrat smo se sredi poletja 
znašli v zimi,« se spominja Bozja. 

Številnim klicem na pomoč so se 
odzvala vsa prostovoljna gasilska 

društva (PGD) v občini in člani ob-
činskega štaba civilne zaščite z bov-
škim županom na čelu. Na ogrožena 
območja so nemudoma poslali vsa 
razpoložljiva moštva, gasilska vozila 
in potrebno opremo. Po pripovedo-
vanju vodje intervencije so se poro-
čanja posameznih operativnih enot 
sprva zdela naravnost »smešna«, ven-
dar so bila javljanja iz terena žal še 
kako resnična. »Zunaj je ledena reka 
dobesedno trgala asfalt in nanašala 
kamenje. Voda je drla iz meteornih 
jaškov, vse skupaj pa je šlo navzdol 
proti Bovcu. Prizor ob prihodu pod 
mestno jedro je bil naravnost grozljiv. 
Tu je naplavljena toča, ki je ponekod 

segala celo do enega metra visoko, 
zalila vsaj deset kleti. Ob tem pa je 
vanje naneslo še veliko drugega ma-
teriala in vode,« pripoveduje Miro 
Bozja. Gasilci so vodo prečrpavali 
tudi iz proizvodnje hale v bovški in-
dustrijski coni, dela pa ni manjkalo 
niti v enem izmed bovških hotelov, 
kjer je bila prav tako zalita klet, in 
na različnih lokacijah po Bovcu. Ga-
silci so se s točo spopadli kar z lopa-
tami, v dveh primerih pa jim je na 
pomoč priskočil celo kopač. Poleg 
tega so v središču Bovca očistili veli-
ko zamašenih odtočnih jaškov, ki 
podivjane ledene reke enostavno ni-
so uspeli požirati. Bozja ob tem do-

Vodja intervencije Miro Bozja: »Zunaj je le-
dena reka dobesedno trgala asfalt in nanaša-
la kamenje. Voda je drla iz meteornih jaškov, 
vse skupaj pa je šlo navzdol proti Bovcu. Pri-
zor ob prihodu pod mestno jedro je bil narav-
nost grozljiv. Tu je naplavljena toča, ki je po-
nekod segala celo do enega metra visoko, 
zalila vsaj deset kleti. Ob tem pa je vanje na-
neslo še veliko drugega materiala ter vode.« 
Foto: arhiv GZ Bovec

Vodja predstavništva Zavarovalnice Triglav 
Tolmin Aleš Poljak: »Prejeli smo več kot 50 
prijav škode na objektih in čez 150 prijav ško-
de na avtomobilih – nekateri so bili kar krep-
ko poškodovani. Skupna končna ocena bo 
presegla 400.000 evrov.« Foto: T. Š. F. 

MOBILNO CENILNO ENOTO, ki je novost na slovenskem zavarovalniškem trgu, so na Zavaro-
valnici Triglav uvedli konec lanskega leta. Oškodovancem se tako ni treba več voziti v bolj od-
daljena večja mestna središča, temveč lahko škodo prijavijo kar v domačem kraju. Foto: Tatja-
na Šalej Faletič

Utrinki

vljenih skupin, za uverturo v letošnje festivalsko do-
gajanje pa je poskrbela tolminska zasedba Devil’s 
Bridge. Zadovoljni člani svojih občutkov ob kon-
certiranju na Metalcampu kar niso znali ubesediti.

O razlogih za slovo Metalcampa in usodi festivala v 
prihodnje smo povprašali enega od glavnih organi-
zatorjev Romana Fileša. Pojasnil je, da se trojica 
organizatorjev po letošnjem festivalu zaradi različ-
nih interesov složno razhaja, z Bobanom Miluno-
vićem pa za prihodnje leto napovedujeta festival 
metal glasbe pod novim imenom MetalDays. Ali ga 
bodo organizirali v Tolminu, bo jasno predvidoma 
septembra. »Zaenkrat v Tolminu festivala takšnih 
razsežnosti ni mogoče več organizirati. V deve-
tih letih sem tu z mnogimi navezal lepe stike, a v 
zadnjih letih so se nabirale slabe izkušnje. V kra-
ju nimamo nobene podpore z vrha, produkcijski 
stroški so tu previsoki in cene se dvigujejo vsa-
ko leto, saj vsakič znova vlagamo v iste stvari, 
kot sta na primer elektrika in komunala, cena 
zdravstva je pol dražja kot pri drugih ponudni-
kih, vsako leto potrebujemo več papirjev. Smo 
tudi edini festival v Evropi, ki plačuje turistično 
takso. Ni problema, če se bo denar res vlagal v 
obnovo tega območja, za katerega mora biti ja-
sno, za kaj se ga bo uporabljalo. Ne moremo 
več tvegati in napovedovati takega festivala, ne 
da bi bili prepričani, da ga lahko izpeljemo. Tako 

nemogoče je postalo, da smo z Metalcampom 
prekinili na najbolj uspešno leto, isto pa se do-
gaja tudi pri organizaciji festivala Punk Rock Ho-
lidays,« je težave organizatorjev, ki so povezane s 
prizoriščem, strnil Fileš. Nov festival MetalDays po 
njegovih besedah postavljajo za deset let. Prvi se 
bo zgodil med 22. in 28. julijem prihodnje leto. 
Zaenkrat imajo organizatorji v igri več lokacij, ki 
bodo poleg velikih skupin med nastopajočimi obi-
skovalcem zagotovile še plažo in kopanje, torej 
znova metalske počitnice. »MetalDays potrebuje 
začetek na trdnih tleh. Organizatorji z njim želi-
mo ostati v Tolminu, a zdaj je trenutek, da z ob-
činskimi organi stopimo skupaj in se dogovori-
mo, ali bomo sodelovali. Želimo zagotovilo, da 
bomo vsi delali v dobro festivala, od občine pa 
pričakujemo predvsem pomoč pri dogovorih z 
lokalnimi službami (zdravstvo, komunala, ponu-
dnik električne energije),« je pojasnil Fileš. Dodal 
je še, da so spor z lastnikom nekdanjega hotela 
Paradiso Marjanom Murencem že rešili, tako da 
z uporabo objekta in prostora okoli njega v času 
festivala ne bi imeli več težav. 

Metalcamp se je očitno priljubil tudi mnogim Tol-
mincem, saj so po besedah Nataše Kocič v turi-
stični agenciji Tmin Tours prodali 550 tedenskih 
vstopnic, ki so bile za prebivalce tolminske občine 
drugič zapored na voljo po ugodnejši ceni. Tolmin-

ski župan Uroš Brežan je kot dve glavni težavi, ki 
sta ogrozili izvedbo letošnjega Metalcampa, nave-
del konflikt znotraj organizatorskega moštva ter 
spor med organizatorji festivala in lastnikom nekda-
njega hotela Paradiso, ki leži v središču festivalske-
ga dogajanja. »Občina pri tem ni imela nikakršne 
vloge, zato me čudi, da je bila v številnih medijih 
izpostavljena kot eden glavnih krivcev za težave 
organizatorjev. Naj za ilustracijo povem, da manj 
kot mesec dni pred festivalom sploh nismo ve-
deli, kdo (katero podjetje) bo organizator tako 
velikega dogodka,« je pojasnil. Glede usode na-
slednika Metalcampa, festivala MetalDays, je Bre-
žan povedal, da so z organizatorji o njihovih pre-
dlogih že govorili. Sam vidi rešitev v sodelovanju 
vseh lokalnih ponudnikov, ki imajo interes pri iz-
vedbi festivalov: predvsem domači gostinci, trgov-
ci, sobodajalci in lastniki nepremičnin na festival-
skem prostoru. »Z dobro voljo in odprtimi karta-
mi tako na strani lokalnih ponudnikov in lokalne 
skupnosti kot na strani organizatorjev verjamem 
v prihodnost festivalskega turizma v Tolminu,« je 
prepričan župan Brežan. V dneh po festivalu je 
Občina Tolmin objavila tudi daljše sporočilo za jav-
nost – dostopno je na občinski spletni strani –, v 
katerem odgovarja na očitke organizatorjev, ki so 
se pojavili v nekaterih medijih.
Špela Kranjc
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daja, da so morali pri nekaterih hišah na Brdu 
postaviti tudi protipoplavne vreče, da voda ne bi 
še dodatno vdirala v prostore. Intenzivno delo 
gasilskih enot je trajalo vse do pol polnoči, ko so 
se enote počasi vračale v štab, ki je bil v bovškem 
gasilskem domu. »Z delom smo dokončno zaklju-
čili pol ure kasneje, ko so bile vse lokacije urejene 
in počiščene,« še navaja in doda, da je v interven-
ciji s skupno 11-imi vozili ter tremi rovokopači, 
poleg Štaba civilne zaščite (ŠCZ) Občine Bovec, 
sodelovalo več kot 40 operativnih gasilcev iz PGD 
Bovec, Log pod Mangartom in Srpenica, katerim 

POSLEDICE NEURJA S TOČO. Foto: Boris Šulin, Iris Stres

so na pomoč priskočili tudi domačini. 
Naslednje jutro je občinski ŠCZ na čelu s povelj-

nikom Edijem Melincem že ustanovil posebno 
komisijo za ocenitev škode. Kot pravi bovški župan 
Siniša Germovška »je bilo ponoči vse skupaj vide-
ti še huje. Z dnevno svetlobo pa se je stanje poka-
zalo v bolj realni luči. V primerjavi z drugimi na-
ravnimi nesrečami, ki so v preteklosti prizadele 
Bovško, tokratna ujma k sreči ni imela večjih raz-
sežnosti, kljub temu nam je jasno, da zneski za 
posamezne oškodovane občane in ne nazadnje 
tudi za občino ne bodo ravno zanemarljivi,« poja-

snjuje bovški župan in kot primer navede ocenje-
no škodo na cestni infrastrukturi, ki znaša okoli 
50.500 evrov. Po njegovih besedah je »neurje po-
škodovalo kar nekaj infrastrukture – predvsem lo-
kalne ceste na območju Ravni Laz, močno pa je 
načet tudi okoli 150 metrov dolg odsek ceste, ki 
vodi do bovškega pokopališča. Toča pa je precej 
poškodovala tudi streho mrliške vežice. Če pogleda-
te od blizu, boste videli, da je vsa ‘napikana’,« 
razlaga župan Germovšek in ob tem ne pozabi 
omeniti nastale škode na avtomobilih, vrtninah, in 
poljščinah. Z roko pokaže tudi na bližnji popolno-
ma uničen sadovnjak, ki si ga kasneje ogledamo 
še sami. 

Po razriti cesti se sprehodimo do omenjenega 
nasada, kjer na redko listnatih vejah dejansko ne 
opazimo niti enega samega sadeža. Tudi slika na 
bližnjem pokopališču je kljub temu, da je od ne-
urja minilo že nekaj dni, vse prej kot rožnata. Tu 
po novem »cvetijo« le še plastične rože, medtem 
ko so od pravih ostali le še štrclji. Da jo je rastlinje 
tokrat resnično odneslo slabo, nam potrdi tudi 
svetovalec Jani Mlekuž iz Kmetijske svetovalne 
službe Tolmin, ki je bil zadolžen za ocenjevanje 
škode po toči na kmetijskih površinah. Kot pravi, 
so jo najslabše odnesle travnate površine, saj je 
največ škode nastalo prav na drugi košnji – na 
okoli 120 hektarjih (pretežno na območju Bovške-
ga polja oziroma Letališča) je uničenih približno 
40 odstotkov otave. Opustošenih je tudi okoli 150 
sadik sadnega drevja in tako imenovane ohišnice 
(vrtovi, nasadi cvetja, grmovnice itd. na zasebnih 
zemljiščih)

Na pomoč države, kot že rečeno, zaradi manjših 

Utrinki

POSO^JE NA VELENJSKEM 
TURISTI^NEM TEDNU
Velenje – V drugi polovici junija je v 
Velenju potekal peti Turistični teden. 
Pester prireditveni program v organi-
zaciji Turistične zveze Velenje je za-
jemal kramarski in promocijski se-
jem, okroglo mizo Mladi v turizmu, 
družinsko kolesarjenje, predstavitev 
slovenskih folklornih skupin, degu-
stacijo starih slovenskih jedi, dan 
enolončnic, dan pivniških dobrot in 
teden slaščic. Ob tej priložnosti so 
si lahko obiskovalci po nižji ceni 
ogledali tudi velenjski muzej premo-
govništva. Turistični teden se je za-
čel z dnevom odprtih vrat Grilove 
domačije v Vinski Gori – kulturnega 
spomenika, ki predstavlja razvojno 
pot viničarije, preurejene v manjšo 
kmetijo –, zaključil pa s predstavitvi-
jo starih običajev in ljudske glasbe.

V sklopu programa so se na stojni-
cah v središču mesta predstavile re-
gijske in občinske turistične zveze 
ter posamezna turistična društva iz 
vseh koncev Slovenije. Na priredi-
tvenem odru so se zvrstili glasbeni 
in pevski nastopi. Tudi Turistična 

zveza Gornjega Posočja (TZGP) je 
na stojnici predstavila turistično po-
nudbo svojega območja. Promocij-
ski material so prispevala nekatera 

turistična društva, TZGP, obe lokalni 
turistični organizaciji, Triglavski naro-
dni park in Ustanova Fundacija »Poti 
miru v Posočju«. Zanimanje mimoi-

dočih za ponudbo Posočja je bilo 
veliko; zanimale so jih predvsem 
sprehajalne poti z ogledi naravnih 
vrednot, kolesarske poti, pohodni-
ške ture, ekološke kmetije in name-
stitve, muzeji na prostem, planine in 
sirarstvo. Več jih je želelo predloge 
za eno- ali dvodnevne izlete šolskih 
in drugih organiziranih skupin. Prije-
tno se je bilo pogovarjati z obisko-
valci, saj so skoraj vsi poudarjali, da 
živimo »na najlepšem koncu Sloveni-
je«. Mnogi, ki zaradi oddaljenosti še 
niso bili v Posočju, si v okviru orga-
niziranega izleta društva upokojen-
cev ali univerze za tretje življenjsko 
obdobje obetajo priti še to jesen. 
Kar nekaj obiskovalcev, ki imajo v 
Posočju sorodnike ali znance, je 
navdušeno pripovedovalo o svojih 
obiskih, lepotah narave in gostoljub-
nosti domačinov. Nekateri so zelo 
dobro poznali Tolminska korita, Ča-
drg, slap Kozjak, slap Boka, Krnsko 
pogorje, Lepeno, Trento in izvir So-
če. Promocijska predstavitev turi-
stičnih zvez in društev se je zaključi-
la s spoznavno-družabnim sreča-
njem.
Mojca Rutar, TZGP

TURISTIČNA ZVEZA GORNJEGA POSOČJA JE ŠTAJERCEM NA STOJNICI PREDSTAVILA 
TURISTIČNO PONUDBO NAŠEGA OBMOČJA. Zanimanje mimoidočih za ponudbo Posočja je 
bilo veliko; zanimale so jih predvsem sprehajalne poti z ogledi naravnih vrednot, kolesarske 
poti, pohodniške ture, ekološke kmetije in namestitve, muzeji na prostem, planine in sirarstvo. 
Foto: Franc Špegel
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razsežnosti tokrat ne gre računati. 
Vendar pa to še zdaleč ne pomeni, 
da jo bodo posamezniki odnesli po-
ceni. Kot kaže, bodo do odškodnine 
upravičeni le tisti, ki so imeli svoje 
premoženje zavarovano. Ob tem naj 
omenimo, da so na Zavarovalnici 
Triglav le nekaj dni po neurju na 
Bovškem tokrat prvič za svoje oško-
dovance postavili tudi mobilno cenil-
no enoto. Kot poudarja vodja tolmin-
skega predstavništva Aleš Poljak, gre 
za »novost na zavarovalniškem trgu 
v Sloveniji, ki smo jo na Zavaroval-
nici Triglav uvedli lani. Glede na vse 
več vremenskih nevšečnosti se je ta 
rešitev doslej izkazala za zelo prak-
tično. Na ta način smo namreč mi 
tisti, ki pridemo čim bližje našim 
strankam, tako da se njim po novem 
ni treba več voziti v Novo Gorico ozi-
roma Tolmin.« Po njihovi oceni je 
največ škode nastalo na pločevini 
(poškodovanih avtomobilih, strehah 
in žlebovih) ter pri zalitih kleteh. 
»Prejeli smo več kot 50 prijav škode 
na objektih in čez 150 prijav škode 
na avtomobilih – nekateri so bili kar 
krepko poškodovani. Skupna končna 
ocena bo presegla 400.000 evrov.« Ob 
tem dodaja, da so v dogovoru s pred-
sednikom PGD Bovec 13. avgusta v 
bovškem gasilskem domu že začeli s 
popravili manj poškodovanih vozil, 

medtem ko so huje poškodovana vo-
zila napotili k bližnjim kleparjem, s 
katerimi imajo podpisane pogodbe. 
Na srečo oškodovancev se bo tako 
bovški gasilski dom za dva meseca 
spremenil v »avtokleparstvo«.

Seveda pa so imeli, poleg že ome-
njene zavarovalnice, s prijavami ško-
de po toči, ki je le dan pred bovškim 
neurjem v sicer nekoliko manjšem 
obsegu ledene kroglice nasipala tudi 
nad Čadrg, Drežnico, Kamno in Vo-
larje, kar nekaj dela tudi v drugih 
zavarovalnicah.
Tatjana Šalej Faletič

Zaklju~uje se urejanje 
komunalne infrastrukture v 
^ezso~i 

Urejanje komunalne infrastrukture 
v naselju Čezsoča, ki šteje 323 stal-
nih prebivalcev, se počasi zaključuje. 
Naj spomnimo, da naložba zajema 
ureditev vodovodnega in kanalizacij-
skega omrežja ter izgradnjo novega 
vodohrana in čistilne naprave (ČN). 
Vodovodno omrežje in vodohran 
pred naložbo nista zagotavljala ustre-
zne oskrbe z vodo, še večjo težavo 
pa je predstavljalo zagotavljanje po-
žarne varnosti, saj so bile cevi hi-
drantnega omrežja poddimenzionira-
ne, tlak pa neustrezen. Poleg tega 
kanalizacijskega omrežja pred nalož-

bo sploh ni bilo – fekalije so se ne-
prečiščene prek greznic odvajale v 
ponikalnico.

S prvimi dejavnostmi v okviru 
omenjene naložbe je Občina Bovec 
začela leta 2008. Projektno dokumen-
tacijo je izdelalo podjetje Projekt d.d. 
Nova Gorica, finančna sredstva zanjo 
pa je v okviru popotresne obnove 
prek Državne tehnične pisarne Bo-

vec-Kobarid zagotavljalo takratno 
Ministrstvo RS za okolje in prostor. 
Leta 2010 je občina pridobila gradbe-
no dovoljenje za izgradnjo vodovo-
dnega in kanalizacijskega omrežja, 
vodohrana in ČN, zato smo oktobra 
istega leta na takratno Službo Vlade 
RS za lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko (SVLR) oddali vlogo 
za pridobitev sredstev Evropskega 

Utrinki

V ČEZSOČI SE ZAKLJUČUJE UREJANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE. Naložba zajema 
ureditev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter izgradnjo novega vodohrana in čistilne 
naprave. Foto: Dušan Čopi

NA ENI NAJVE^JIH 
EVROPSKIH AMATERSKIH 
ETAPNIH KOLESARSKIH DIRK 
Italija – Od 8. do 12. avgusta so 
naši zahodni sosedi organizirali eno 
največjih amaterskih etapnih kole-
sarskih dirk v Evropi – 39. Giro Ci-
clistico Internazionale del Friuli Ve-
nezia Giulia. Kolesarji so v petih 
dneh prevozili pet etap v skupni dol-
žini 422 km in 15,3 km dolg krono-
meter. Kolesarski klub (KK) Soča 
Kobarid se je udeležil dirke z dvema 
članoma, ki sta se tega tradicional-
nega tekmovanja udeležila prvič, in 
sicer Milkom Volaričem in Nejcem 
Erženom ter voznikoma spremlje-
valnega vozila Marjanom Rodma-
nom in Matevžem Melincem.

Na startu prve etape (104 km) v Ta-
vagnacu je v konkurenci 86 kolesar-
jev iz Avstrije, Francije, Italije in Slo-
venije Milko končal v glavnini, Nejc 
pa je zaradi defekta le slabih 20 km 
do cilja za vodilnimi zaostal dobrih 
15 minut. Drugo etapo v dolžini 107 
km, ki se je končala s serijo kratkih 
vzponov v zadnjih desetih kilometrih, 

je Milko končal na 34., Nejc pa na 
78. mestu. 
V petek je bila na sporedu kraljevska 
etapa s ciljnim vzponom na Sella 

20 odstotkov. Milko, ki je veliko mo-
či potrošil že v začetku etape, ko je 
moral zaradi mehaničnih težav 20 
km sam loviti glavnino, je etapo kon-
čal na 42. mestu, Nejc pa na 82. 

Četrti dan je bila na vrsti dvojna eta-
pa, in sicer jutranja v dolžini 63,8 
km in popoldanski kronometer (15,3 
km). Jutranja etapa se je izkazala za 
najhitrejšo na letošnjem Giru, saj so 
kolesarji v povprečju dosegali hitrost 
nekaj več kot 46 km/h. V zaključ-
nem sprintu sta naša kolesarja do-
segla 33. (Nejc) in 51. mesto (Mil-
ko). V popoldanskem razgibanem in 
vetrovnem kronometru je Milko za-
sedel odlično 17. mesto, ko je za 
zmagovalcem zaostal le 1:30, Nejc 
pa 78. mesto. Zadnja etapa v dolžini 
80,5 km se je končala s sprintom 
glavnine, v kateri sta bila tudi oba 
kolesarja KK Soča Kobarid. V sku-
pni razvrstitvi je zmago slavil Slove-
nec Borja Jelič (Barbariga Franco 
Gomme). Zadovoljna z rezultati sta 
tudi oba naša posoška kolesarja, ki 
sta se v končnem seštevku uvrstila 
na 36. (Milko) in 79. mesto (Nejc).
Besedilo in foto: KK Soča Kobarid

Carnizza (1.086m) – povprečni na-
klon v zadnjih štirih km je znašal 
12,7 odstotkov, medtem ko so se 
posamezni odseki dvignili tudi prek 

NA STARTU PRVE ETAPE 39. Gira Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia (iz leve 
proti desni): Milko Volarič, Marjan Rodman in Nejc Eržen.
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sklada za regionalni razvoj, in sicer 
v okviru Operativnega programa kre-
pitve regionalnih razvojnih potencia-
lov 2007–2013 za obdobje 2010–
2012.

Sklep o sofinanciranju te naložbe 
(nekaj več kot 940.000 evrov s kori-
ščenjem v letih 2011 in 2012) je Ob-
čina Bovec prejela januarja lani. Z 
javnimi naročili smo za izgradnjo 
vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja izbrali CPG d.d. Nova Gori-
ca, za izgradnjo ČN Čezsoča Vizing 
d.o.o. Tolmin, za gradbeni nadzor pa 
Projekt d.d. Nova Gorica. Celotna 
vrednost naložbe, ki vključuje stro-
ške projektne dokumentacije, grad-
benih del in nadzora, znaša več kot 
1.800.000 evrov, pri čemer evropski 
denar predstavlja okoli 52 odstotkov. 
Junija 2011 je občina to naložbo pri-
javila še za koriščenje pripadajočega 
deleža sredstev za sofinanciranje na-
ložb pri SVLR in pridobila dodatnih 
660.000 evrov za pokrivanje lastne 
udeležbe omenjenih dveh let. Na ta 
račun smo iz občinskega proračuna 
v dveh letih zagotovili le okoli 86.000 

evrov oziroma slabih pet odstotkov 
potrebnih sredstev. Lastna sredstva 
pa bomo morali zagotoviti še za mo-
rebitna nepredvidena in dodatna de-
la, ki so neupravičen strošek projek-
ta.

Gradnja omrežja se je začela maja 
lani – sprva v spodnjem delu vasi, 
avgusta pa so nato stekla še dela na 
ČN. Razen težav z visoko podtalnico 
pri gradnji bazenov za ČN ni bilo 
večjih problemov, čeprav je bila gra-
dnja dokaj zahtevna. Globine izko-
pov so namreč ponekod presegale 
štiri metre, precej moteni pa so bili 
tudi dostopi in prevoznost cest. K 
sreči so krajani kmalu uvideli, da je 
položaj neizogiben, in zato bolj po-
trpežljivo čakali na zaključek del in 
ureditev potrebne infrastrukture v 
vasi. V letu 2011 smo iz naslova EU 
pridobili nekaj manj kot 300.000 ev-
rov nepovratnih sredstev in skoraj 
370.000 evrov nepovratnih sredstev 
iz državnega proračuna. Tovrstna de-
la smo v preteklih letih opravili že na 
Srpenici in v Logu pod Mangartom, 
medtem ko ta hip urejamo še Žago.

V zimskem času smo z deli zača-
sno prekinili, tako da je gradnja po-
novno stekla letos spomladi. Dela na 
ČN Čezsoča so bila zaključena konec 

maja – po opravljenem tehničnem 
pregledu izvajalec trenutno odpravlja 
pomanjkljivosti. Po zaključku izgra-
dnje kanalizacijskega omrežja (po-
godbeni rok za dokončanje je konec 
letošnjega avgusta) in pridobitvi upo-
rabnega dovoljenja bodo tako izpol-
njeni osnovni pogoji za postopno 
priklapljanje objektov na kanalizacij-
sko omrežje in ČN. Ker financiranje 
individualnih priklopov ni predmet 
financiranja tega projekta, je občina 
v letošnjem proračunu v ta namen 
zagotovila lastna sredstva. Ocenjuje-
mo, da bo do konca leta 2013 večina 
objektov v naselju priključena na no-
vozgrajeno omrežje, s čimer bodo 
izpolnjeni cilji, ki smo jih predvideli 
ob prijavi naložbe za sofinancira-
nje:
• izgradnja ČN s 400 PE;
• dolžina novozgrajenega vodovo-

dnega omrežja (brez priključkov): 
3.174 m;

• dolžina novozgrajene meteorne 
kanalizacije: 1.573 m;

• dolžina novozgrajene fekalne ka-
nalizacije: 3.156 m; 

• 323 prebivalcev oziroma 150 hi-
šnih priključkov priključenih na 
kanalizacijo in ČN.

Milojka Kranjc, vodja projekta, Občina 
Bovec

Vodovod visoka cona Bovec
V naložbo Vodovod visoka cona 

Bovec se je Občina Bovec podala, ker 
obstoječi vodovodni sistem zaradi 
premajhnih kapacitet vodohrana nad 
Kaninsko vasjo (100 m3) in neustre-
znega povezovalnega omrežja ne za-
gotavlja potrebnega vodnega tlaka in 
s tem požarne varnosti za javne objek-
te (šola, občinska stavba, pošta …). 
Poleg tega je naložba nujna tudi za-
radi pričakovane/morebitne gradnje 
novih objektov na območju Žaršč in 
večnamenskega objekta – športne 
dvorane. Za slednjega je občina že 
pridobila gradbeno dovoljenje in pro-
jekt uvrstila v letošnji proračun, po-
leg tega pa je junija prejela tudi sklep 
o odobritvi sofinanciranja s sredstvi 
državnega proračuna.

S prvimi dejavnostmi je občina 
sicer začela že lani, ko so tekle de-
javnosti izdelave projektne dokumen-
tacije in postopek pridobivanja grad-
benega dovoljenja. V maju in juniju 
je sledila izbira izvajalca gradbenih 
del – najugodnejšo ponudbo je odda-
lo podjetje Ginex International d.
o.o. iz Nove Gorice. Ti so z gradbe-
nimi deli začeli sredi julija, pogodbe-
ni rok za njihovo dokončanje pa je 

15. oktobra letos. Gradnja bo Občino 
Bovec stala nekaj več kot 230.000 
evrov, vendar bomo iz občinskega 
proračuna za to naložbo zagotavljali 
le sredstva za dokumentacijo v sku-
pni višini dobrih 40.000 evrov – od 
tega smo levji delež zagotovili že la-
ni, letos pa je treba pokriti še okoli 
2.500 evrov. 

V okviru naložbe bo ob obstoje-
čem vodohranu nad Kaninsko vasjo 
v Bovcu zgrajen nov vodohran. Poleg 
tega bo obstoječe vodovodno omrež-
je zamenjano z novim (večji preseki 
cevi) v dolžini 401 m, zaradi priklju-
čitve na obstoječe omrežje naselja bo 
vkopano novo omrežje v dolžini 170 
m, zgrajen pa bo še nov črpalni vod 
v dolžini 377 m. 

Med izvajanjem del ne bo šlo brez 
popolne zapore ceste proti pokopali-
šču in mrliški vežici. »Na občini upa-
mo, da bodo občani to sprejeli z ra-
zumevanjem,« poziva k strpnosti 
bovški župan Siniša Germovšek in 
dodaja, da bo skušal izvajalec del v 
primeru »višje sile« in morebitnih 
potreb, kot sta pogreb in intervencija, 
na tem odseku začasno prekiniti z 
deli ter vzpostaviti prevoznost. 

Po zaključeni naložbi bo v Bovcu 
izboljšana oskrba z vodo, v naselju 
bo zagotovljena požarna varnost, ob-
novljena pa bo tudi cesta, ki jo je 
nedavna ujma s točo močno poško-
dovala.
Milojka Kranjc, vodja projekta, Občina 
Bovec

100 let PGD Log pod 
Mangartom

Julija je Prostovoljno gasilsko dru-
štvo (PGD) Log pod Mangartom pra-
znovalo častitljivo stoletnico uspešne-
ga delovanja. Pod mogočnim Man-
gartom in ostalimi prečudovitimi 
gorami, ki se dvigujejo nad istoimen-
sko vasico, so se v prelepem pole-
tnem popoldnevu začeli zbirati gasil-
ci iz vse občine ter njihovi kolegi iz 
Italije. Slavnostne seje so se udeleži-
li številni visoki gostje in povabljeni 
predstavniki policije, Uprave RS za 
zaščito in reševanje (URSZR) – izpo-
stava Nova Gorica, gorske reševalne 
službe, gasilskih zvez in prostovolj-
nih gasilskih društev. 

Uvodoma je predsednik PGD Log 
pod Mangartom Igor Černuta opisal 
zgodovino društva, sledil pa je poz-
dravni nagovor namestnika direktor-
ja URSZR Branka Dervodela. Ta je 
loškim gasilcem čestital in jih pohva-
lil, saj so v svoji zgodovini delovanja 
nemalokrat občutili veliko slabega, a 
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PREVZEM NOVEGA VOZILA – Loški gasilci so ob praznovanju 100-letnice društva dobili novo 
vozilo. Foto: Romeo Černuta

predal ključe vozila, ki ga je ob tej 
priložnosti blagoslovil bovški župnik 
Viljem Čušin.

Praznovanje se je zaključilo z ga-
silsko veselico ob zvokih Veselih Šta-
jerk.
Miro Bozja, poveljnik GZ Bovec

V znamenju ~omp
V jutranjih urah druge avgustovske 

sobote se je na bovškem osrednjem 
trgu (placu) zbrala množica ljudi, z 
namenom obiskovalcem pripraviti 
nepozabno tradicionalno Čomparsko 
noč. Ob ritmih glasbe DJ Simonaja 
so ponudniki iz vseh koncev Slove-
nije postavljali na stojnice svoje ume-
tnine, starine in druge rabljene pred-
mete in tako skupaj z organizatorjem 
Turističnim društvom (TD) Bovec za 
en dan ustavili avtomobilski promet 

skozi bovško središče ter ga spreme-
nili v veliko sejmišče. Sekcija Mladih 
TD Bovec je tekom dopoldneva po-
skrbela za otroke, ki so lahko ustvar-
jali na čompuwih ustvarjalnih delav-
nicah in si kasneje ogledali še Cirkus 
Čupakabre. Drugi obiskovalci so se 
medtem komaj utegnili razgledati po 
ponujenem blagu, ko so že lahko 
pokušali tukajšnje kulinarične dobro-
te, ki slonijo na recepturah značilnih 
bovških čomp: krafe, purestane čom-
pe, čompe s skuto, paprikaš premične 
vojaške kuhinja Društva 1313 itd. Po-
leg tega so lahko gostje opazovali 
prenekatera rokodelska znanja stoj-
ničarjev: izdelovanje lesenih kipcev, 
struženje, izdelovanje korp, lesenih 
žlic, sirjenje bovškega ovčjega sira in 
mnoga druga.

Večerni program se je začel s pri-
kazi in predstavitvijo vseh ponudni-
kov na stojnicah. Že tako dobro ener-
gijo in vzdušje so povzdignili mladi 
glasbeniki, sicer člani Sekcije harmo-
nikašev Kulturnega društva Golo-
bar. Množico domačih in tujih gostov 
je nato že čakala čompuwa tombula, 
a še preden se je ta dobro začela, so 
organizatorji na prireditveni prostor 
pripeljali okusno čompuwo pico veli-
kanko. 

Tombola je bila izpeljana prek igre 
– skeča izjemno zanimive skupine 
Bovčanov, ki so se že pred časom 
zbrali, da obeležijo 120-letnico delo-
vanja TD Bovec oziroma takratnega 
Pogozdovalnega in olepševalnega 
društva Bovec. Med žrebanjem šte-

so kljub temu s svojo srčnostjo in 
pogumom uspeli prebroditi težave. 
Tudi naslednji govornik, predsednik 
Gasilske zveze (GZ) Bovec Edi Me-
linc, je društvu čestital za visok ju-
bilej, nato pa jim podelil plaketo GZ. 
Po krajši recitaciji so za uspešno so-
delovanje zaslužnim podelili še šte-
vilne zahvalne plakete. Sledila je 
predstavitev gasilskega zbornika PGD 
Log pod Mangartom, avtorice Kseni-
je Krivec, na to pa še gasilska para-
da. 

Sklepnega dela slavnostnega pra-
znovanja se je udeležil tudi minister 
za obrambo Aleš Hojs, ki je zbrane 
v svojem slavnostnem nagovoru spo-
mnil na požrtvovalno delo loških 
gasilcev leta 2000, ko je bil Log pod 
Mangartom priča zemeljskemu pla-
zu. Po ministrovih besedah so takrat 
tukajšnji gasilci pokazali, kaj pomeni 
pogum in čut za prostovoljno delo za 
sočloveka. Ob tej priliki se jim je še 
posebej zahvalil za vse, kar so ob 
omenjeni tragediji storili za prebival-
ce. Sicer pa so na slavnostni priredi-
tvi, ki jo je povezovala domačinka in 
gasilka Špela Kenda, med drugim 
spregovorili tudi poslanec državnega 
zbora Danijel Krivec, bovški župan 
Siniša Germovšek, predsednik Ga-
silske zveze Slovenije (GZS) Anton 
Koren in predsednik PGD Log pod 
Mangartom Černuta. V nadaljevanju 
so posameznikom podelili plakete in 
gasilska republiška odlikovanja, dru-
štvo pa je prejelo odlikovanje za po-
sebne zasluge ter priznanje civilne 
zaščite. 

Ob zaključku počastitve jubileja so 
se loški gasilci veselili nove pridobi-
tve – gasilskega vozila, prikolice z 
gasilsko opremo in motorne črpalke. 
Bovški župan jim je ob prisotnosti 
poveljnika in predsednika GZ Bovec ČOMP TUDI TOKRAT NI MANJKALO. Med drugim so bile sestavni del pice velikanke. Foto: Metka Belingar

vilk, zapisanih na čompah, so obi-
skovalce popeljali skozi bogato zgo-
dovino društva in Bovškega. Turistič-
nemu delavcu, predstavniku društva, 
so namreč pomagali žrebati različni 
liki, ki so v preteklosti zaznamovali 
tukajšnje kraje: grof Coronini, avstro-
ogrski vojak in italijanski žandar, 
Tito z Jovanko in spremljevalci, pa-
stir, ki je potreboval prepustnico, 
manjkala pa nista niti »ouslender« in 
italijanska turistka, ki je za svoje lire 
dobila cel pok bankovcev, da si je 
nato lahko kupila sladoled. Prva glav-
na nagrada za tombolo je bila gorsko 
kolo, ki ga je srečnici podelil bovški 
župan Siniša Germovšek. Prejemni-
ka druge nagrade čaka brezplačno 
spuščanje po jekleni vrvi med dvema 
precej oddaljenima točkama »zip li-
ne«, dobitnik tretje nagrade pa je 
postal lastnik šotora za dve osebi. 
Mica iz Bovca je bila tista, ki je iz 
vreče krompirja potegnila ogromno 
srebrno čompo s številko 120 za po-
delitev posebnih nagrad ob obletnici 
društva. Zadovoljni obiskovalci so se 
vse do ranega jutra vrteli ob zvokih 
skupine Nočni skok.

Člani upravnega odbora TD Bovec 
smo z izvedeno prireditvijo zelo za-
dovoljni. Zadovoljni smo, da so se 
naše jedi iz čomp (sploh čompe tris 
– čompe s skuto, sirom in zaseko) 
med obiskovalci lepo prijele. Tako že 
kličemo: Nasvidenje prihodnje leto!

Nataša Bartol, članica upravnega 
odbora TD Bovec in Metka Belingar, 
predsednica TD Bovec
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Ob~ina Kobarid
Kobari{ki mal~ki v 
dvojezi~ne jasli onkraj meje

Sredi julija sta se županja občine 
Kobarid Darja Hauptman in župan 
občine Podbenesec Piergiorgio Do-
menis sestala v Podbonescu, kjer sta 
podpisala pismo o nameri, s katerim 
sta se obvezala, da se bosta z insti-
tucionalnim sodelovanjem zavzema-
la za uresničitev projekta Odprtje 
otroških jasli v občini Podbenesec. 
Kot pravi Hauptmanova, so na koba-
riški občini k temu pristopili iz dveh 
razlogov. S tem bi omogočili ustre-
zno varstvo tistih otrok, ki zaradi 
občasne prezasedenosti jasličnega 
oddelka v kobariškem vrtcu slednje-
ga ne morejo obiskovati. Poleg tega 
pa, kot pravi županja, »že sedaj iz 
naše občine kar nekaj otrok iz obmej-
nih krajev obiskuje dvojezični vrtec in 
šolo v Špetru. Zato z županom Do-
menisom verjameva, da bi bile v 
Podbonescu urejene dvojezične jasli 
dobrodošle tudi za mlajše otroke. 
Predvsem imam v mislih otroke tistih 
staršev, ki se na delo vsakodnevno 
vozijo v sosednjo Italijo.« Poleg tega 
oba župana potrdita, da so te storitve 
v Italiji cenejše kot pri nas, kar bi 
lahko dodatno prispevalo k odloči-
tvam slovenskih staršev, da bodo v 
prihodnje svoje otroke vozili v var-
stvo onkraj meje. 

KULTURA JE POZNATI 
SVOJO ZGODOVINO IN JE 
NE ZAMOLČATI

Livek, 22. julij – Praznik sv. Jako-
ba na Livku je bil v znamenju dveh 
stvari: žbrinčlje in leva iz grba Sere-
nissime − simbolov slavne livške 
zgodovine in navezanosti na zemljo 
Matajurja in Kuka. Praznovanje smo 
začeli s predavanjem publicista Gior-
gia Banchiga, srečanjem s srčnimi 
prijatelji s Topolovega in legendo o 
junaku Klemenu Galandi. Praznik je 
pod svoje okrilje vzel tudi športnike 
Športnega društva Livek, pod vod-
stvom predsednika Tineta Medveda. 
Bil je prispodoba sreče, domiselnosti 
in veselja do življenja. 

Zaprto šolo smo napolnili s kultu-
ro. Tukajšnje razstave so povedale, 
kaj vse je lahko kultura. Žbrinčlja je 
primerek visokega dizajna, poštoklja 
visoke gastronomije, kopa sena pa 
dizajnerske arhitekture. Kultura je 
poznati svojo zgodovino in je ne za-
molčati. Tega se zaveda tudi režiser-
ka Anja Medved, ki je v prostorih 
nekdanje šole postavila filmski studio 
s tako imenovano Ordinacijo spomi-
nov. Sem so Livčani znosili svoje 
slike in spomine, v goste pa povabili 
še Vrsence in Breginjce. Razstavišče 
je bilo vredno Cankarjevega doma. 

Na Črnem je nato sledil etnološko 

Za uresničitev tega projekta bo Ob-
čina Podbenesec zaprosila za namen-
ska deželna sredstva in če bo projekt 
odobren, se bosta obe občini zavze-
mali za njegovo uresničitev. Župan 
Domenis upa, da bo do tega prišlo 
že v šolskem letu 2013/2014.
Besedilo in foto: T. Š. F. 

Legenda.fest
Podprimo prireditve ob Smaragdni 

poti je projekt LAS za razvoj, ki tekom 
letošnjega poletja skupno podpira 12 

etnološko obarvanih prireditev na ob-
močju sedmih občin Severne Primor-
ske. V sklopu tega so v juliju in av-
gustu na Kobariškem, v sodelovanju 
z Občino Kobarid, različna društva 
oziroma skupnosti iz Breginja, Livka 
in Vrsnega pripravila tri dogodke, ki 
so jih zavili pod skupno ime Legen-
da.fest. Vse tri prireditve so sofinan-
cirane iz nacionalnih in evropskih 
sredstev (LEADER sredstva). V nadalje-
vanju pa več o posameznih dogodkih.
Uredništvo Sočasnika

Utrinki

PODPIS PISMA O NAMERI, s katerim sta se županja občine Kobarid Darja Hauptman in župan 
občine Podbenesec Piergiorgio Domenis obvezala, da se bosta z institucionalnim sodelova-
njem zavzemala za uresničitev projekta Odprtje otroških jasli v občini Podbenesec.

LARINGEKTOMIRANI 
POVEZANI @E 30 LET 
Zgornje Poso~je – Za prvič kar mal-
ce težko izgovorljiva beseda laringek-
tomija je operativni poseg, s katerim 
navadno zaradi malignega tumorja 
grla odstranijo ali celotno grlo (totalna 
laringektomija) ali samo njegov del 
(parcialna laringektomija). V prvem 
primeru se bolniku v celoti odstrani 
grlo, tako da mora dihati skozi odpr-
tino na vratu (stomo), pot prehranje-
vanja (po požiralniku) pa se z opera-
cijo popolnoma loči od dihalne poti.

Gre torej za poseg, ki tako bolnikom 
kot tudi njihovim družinskim članom 
pusti številne posledice. Večina se 
namreč najtežje sprijazni prav z izgu-
bo govora. Obstajajo sicer tri meto-

PODROČNI KLUB TOLMIN sodi med šesterico področnih klubov, ki deluje v okviru Društva laringektomiranih Slovenije in pokriva območje Sever-
ne Primorske. Foto: arhiv DLS, PK Tolmin
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obarvan program, ki ga je spretno 
povezoval Milan Medveš. Spet so 
prišli komiki Beneškega gledališča, 
še pred tem pa so obiskovalci lahko 
spremljali, kako se iz sena skroji ko-
pa. Postavili so jo domačini Bruno 
Grosar, Slavko Kutin, zakonca Joži-
ca in Toni Medved ter Oton Zabre-
ščak. Nad Festivalčkom poštoklje je 
bedela Irena Hrast. 

Naplavine livškega jezera je bil na-
slov sprehoda skozi livško etnologijo 
in preteklost. Tu smo se srečali z ver-
zi Antona Klodiča Sabladoskega, 
stavbno dediščino (razlagala jo je 
Andrejka Ščukovt iz Zavoda za kul-
turno dediščino) in podobami ter 
zemljevidi Livškega v času, ko je bi-
lo »pod šapo beneškega leva«. Raz-
stava je prinesla izziv za prihodnost. 
Izziv pa predstavlja tudi iskanje in 
sestavljanje zgodbe o zadnji prebival-
ki Nježine hiše na Jevščku – Pepe 

Nježine. Podobe iz sanj livške ljubi-
teljske slikarke Lenke Hrast so pred-
stavile livško poduhovljenost. Na 
podstrešju šole pa se je zasidrala 
skrivnost livške Krivopete … Njena 
čuvajka je Loredana Hrast.
Katja Roš, Livek

MARIJI SNEŽNICI NA 
KJADJU V POZDRAV

Breginj, 4. avgust – Čeprav je ka-
zalo, da bo poletna pripeka potenci-
alne obiskovalce zadržala v objemu 
hladne domače sence, se je nekdanji 
ograd v Breginju kmalu napolnil. Le-
tošnjo prireditev v okviru Legenda.
fest smo Kotarji poimenovali Mariji 
Snežnici na Kjadju v pozdrav – 5. 
avgusta namreč prav njej v čast be-
ležimo vaški praznik. 

Letos smo se odločili, da ob tej 
priložnosti ponovno obudimo življe-
nje starih vaških gostiln (nekoč jih je 
bilo v teh krajih kar 23), ki so v pre-
teklosti nadomeščale kulturne domo-
ve in gledališke dvorane. Humorno 
obarvan dramski prizor, ki ga je se-
stavil Boris Lazar, je kar klical po 
ponovnem odprtju kakšne stare va-
ške gostilne, ki je danes ne premore-
mo več. Z oken starih hiš so si dogo-
dek »ogledovali« nekdanji prebivalci, 
katerih fotografije smo trajno natisni-
li na velike panoje. Te smo po prire-
ditvi preselili na pročelja hiš na Ro-
bidišču, kjer bodo na ogled v času 
poletne sezone.

Ta dan smo razstavili tudi razgle-
dnico narodnih buditeljev Josipa in 
Nikolaja Tonklija ter zanimivo etno-
loško knjižico o Petriču in Krivopeti, 
ki so jo za to priložnost spisali učen-

ci OŠ Simona Gregorčiča Kobarid. O 
tukajšnji legendi, ki priča o nastanku 
cerkvice in romanju k njej, sta nam 
doživeto pripovedovali Barbara in 
Katarina Mazora. Prisluhnili smo 
lahko tudi ubranim glasovom pevcev 
domačega cerkvenega pevskega zbo-
ra, pod vodstvom zborovodkinje Ane 
Lenkič, in mešanega pevskega zbora 
Sv. Anton iz Kobarida, ki ga vodi Ma-
tej Kavčič. Preden pa je zadišalo po 
krampirjeuki, ta belem močenju in 
domačih štrukljih, so učenci Podru-
žnične šole Breginj predstavili še čas 
košnje. Spomin na stare čase nam je 
s starimi plesi in dramskim prizorom 
približala Folklorna skupina Razor. 
Sicer pa so se dogodka, ki se je za-
ključil ob prijetnih zvokih mladih 
harmonikarjev in godcev iz Drežnice, 
vsak s svojo razstavo prireditve ude-
ležili tudi Livčani in Vrsenci.
Vida Škvor, Kulturno društvo Stol Breginj

ŠE PRIDEMO NAZAJ V 
PLANINSKI RAJ

Vrsno, 11. avgust – V sklopu etno-
loških prireditev Legenda.fest so čla-
ni Turističnega društva (TD) Planin-
ski raj – Vrsno pripravili bogat pro-
gram, s katerim so v oblačilih iz 
preteklosti prikazali stara dela in 
opravila. 

Kmalu po 13. uri je obiskovalce 
planinskega raja, med katerimi je bi-
lo na presenečenje organizatorjev 
veliko število tuje govorečih gostov, 
presenetil nenavaden žvižgajoči glas, 
ki ga je povzročilo breme, ko je viso-
ko nad vasjo drselo po napetem dra-
tu (jekleni pletenici). S spuščanjem 
bremen so organizatorji obiskoval-
cem prikazali način spravila sena iz 
visoko ležečih senožeti do vasi. Gle-
dalci so na obrobju vasi z navduše-
njem opazovali postavljanje senene 
kope in napravo, s katero so si v pre-

Utrinki

LIVŠKI LEGENDA.FEST: domačini so med 
drugim prikazali izdelavo bremena in postavi-
tev kope. Foto: Suzana Gabršček.

BREGINJSKI LEGENDA.FEST JE OBUDIL TUDI ŽIVLJENJE STARIH VAŠKIH GOSTILN, ki so 
v preteklosti nadomeščale kulturne domove in gledališke dvorane. Foto: B.N.

de nadomestnega govora (govor s 
pomočjo požiralnika, govor z govor-
no protezo in govor s pomočjo go-
vornega aparata), vendar pa ni nuj-
no, da jih vsi bolniki osvojijo. Sploh 
nadomestni govor s pomočjo poži-
ralnika, ki je sicer pri slovenski 
zdravstveni stroki kot tudi pri članih 
društva najbolj cenjen, zahteva veli-
ko vztrajnosti in časa (pri nekaterih 
tudi po leto ali več). Zato si predsta-
vljajte, kako poteka komuniciranje 
pri vsakodnevnih opravilih, če name-
sto govora uporabljamo izključno pi-
sno komunikacijo. 

K sreči takšnim bolnikom, kot tudi 
njihovim članom, pomaga Društvo 
laringektomiranih Slovenije 
(DLS), ki letos beleži 30 let obstoja 
in deluje po vsej državi. Tu ne gre 

samo za pomoč članom pri osvaja-
nju tehnik nadomestnega govora, 
ampak tudi za pospešitev rehabilita-
cije laringektomiranih, saj se v okvi-
ru društva izvaja devet socialnih pro-
gramov. Poleg tega društvo omogo-
ča številne informativno-izobraževal-
ne seminarje.

Za pomembno prelomnico v delova-
nju se šteje leto 1999, ko so v dru-
štvu začeli usposabljati prve pomoč-
nike logopedov, ki se danes uspe-
šno vključujejo v program. Po vsej 
Sloveniji so organizirali tudi 17 po-
verjeništev, v katere so vključeni do-
bro psiho-socialno ter govorno reha-
bilitirani člani društva, sicer prosto-
voljci, ki pomagajo svojim novim čla-
nom. Leta 2000 so začeli oblikovati 
področne klube (PK) – danes jih je 

že šest, med njimi je tudi PK Tolmin, 
ki ima svoj sedež na Ulici padlih bor-
cev 1 c v Tolminu, pokriva pa obmo-
čje Severne Primorske. Na ta način 
so se dejavnosti društva približale 
svojim članom. 
Branimir Čus, vodja PK Tolmin, in Du-
šan Ivančič, pomočnik

POVODNI MO@ JE OSTAL 
SKRIT POD GLADINO 
Krnska jezera – Mladi planinci iz 
Tolmina in okolice – kar 32 jih je bi-
lo – so se tudi letos v času poletnih 
počitnic udeležili vsakoletnega pet-
dnevnega planinskega tabora. V 
svojem planinskem domu pri Krn-
skih jezerih jih je tokrat gostilo Pla-
ninsko društvo (PD) Nova Gorica. 

Zanje so skrbele mentorice planin-
skih skupin Nika Eržen, Majda Pa-
gon, Nuša Rutar in Zalka Uršič ter 
vodnika PD Tolmin Valter Černigoj 
in Vinko Pagon, medtem ko je za 
kakšen žulj poskrbela medicinska 
sestra Jolanda Kofol. 

V tem času smo opravili tri pohode, 
in sicer na Veliko babo (2.016 m), 
na Krn (2.244 m) in na preval Pre-
hodci (1.639 m). Naš program sta s 
svojim obiskom dodatno popestrila 
gorski reševalec Simon Čopi, ki 
nam je predaval o delu gorskih reše-
valcev in nevarnostih v gorah, ter Ti-
na Medved, varuhinja gorske nara-
ve. Slednja nas je spremljala tudi na 
enem izmed pohodov in nas poduči-
la o varovanju narave ter nam pred-
stavila številne rastlinske in živalske 
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teklosti umni domačini olajšali teža-
ška opravila pri spravilu sena. 

Na vasi so vrsenske žene in dekle-
ta v oblačilih iz preteklosti prikazo-
vale pranje perila pri vaškem koritu, 
striženje ovac, predenje volne, šiva-
nje s staro »Singerico« ter vrsto dru-
gih vsakodnevnih ali sezonskih 
kmečkih opravil. Ob tem so možje 
kuhali žganje in pletli košare. Poku-
šino domače vrsenske hrane so žene 
popestrile s praženjem in mletjem 
ječmena za kuhanje domače črne 

kave in praženjem ter pripravo nekoč 
kot zlato dragocene prave kave. Go-
stje pa so bili deležni tudi golaža iz 
divjačine, ki so jim ga postregli člani 
tukajšnje lovske družine, ki so poleg 
tega poskrbeli tudi za srečelov.

Na vaškem placu so stale stojnice 
z bogato ponudbo doma pridelane 
hrane in lokalno izdelanimi uporab-
nimi izdelki. Svoje spretnosti so lah-
ko obiskovalci preizkusili v delavnici 
za otroke in odrasle. Po ogledu starih 
opravil in vrsenskih običajev so si 

gostje etnološke prireditve lahko 
ogledali še razstavo Vrsno skozi cajt, 
tako mlade kot nekoliko starejše pa 
je očarala posebna ponudba – konj-
ska vprega, ki je goste po različnih 
prizoriščih prevažala kar s starim 
vozom za prevažanje sena. Popoldan-
ski program so z vaškim petjem obo-
gatili Fantje izpod Krna.

Po sončnem zahodu smo v kultur-
nem programu, posvečenemu slavne-
mu domačinu Simonu Gregorčiču, 
prisluhnili mladim domačim recita-
torkam in pevcem.

Pogumni in vztrajni obiskovalci 
sobotne prireditve, ki je uspela sko-
rajda tako dobro kot londonsko od-
prtje letošnjih olimpijskih iger, so se 
razvedrili z udeležbo na kmečkih 
igrah, na koncu pa so se zavrteli ob 
zvokih ansambla Hram.

Veseli obiskovalec iz doline je ob 
slovesu pogumno zapel: »Še pridemo 
nazaj, nazaj v planinski raj.«

Besedilo in foto: Pavel Četrtič – Pač 
za TD Planinski raj – Vrsno

V Breginjski kot vsako leto 
ve~ gostov

Breginjski kot je razgibana pokra-
jina ob vznožju pogorja Stola, ki se 
razteza okoli 30 km od Kobarida do 
Breškega Jalovca na italijanski strani. 
Pod njim so na naši strani, ob Nadi-

ži in njenih pritokih, nanizane vasi: 
Breginj, Borjana, Homec, Kred, Lo-
gje, Podbela, Potoki, Robidišče, Se-
dlo, Staro selo in Stanovišče. Če je še 
do nedavnega Breginjski kot in v 
njem še posebej izpostavljena vas 
Robidišče predstavljala učni primer 
manj razvitih in celo »umirajočih« 
vasi, so z leti domačini in drugi pod-
porniki ter prijatelji tega območja 
dokazali to, nad čimer se navdušuje-
jo prenekateri razvojni načrtovalci.

Staro selo, ki šteje komaj okrog 
150 prebivalcev, se ponaša z eno na-
jelitnejših turistično-gastronomskih 
hiš znotraj in zunaj naših meja – Hi-
šo Franko ter z igralnico Casino Ko-
barid. Turistično zanimiva je postala 
tudi Podbela, ki je samo s ponudbo 
Kampa Nadiža lani zabeležila več 
kot 26.000 nočitev, poleg tega tu vsa-
ko leto šotorijo tudi številni taborniki 
in skavti. Tu je še Robidišče, najza-
hodnejša vas v Sloveniji, ki se lahko 
pohvali z bogato etnološko dediščino 
in velikim obiskom tujih gostov. Z 
odprtjem apartmajev, turističnih 
kmetij in zasebnih sob pa se turistič-
no prebujajo tudi druge vasi, ki v 
Breginjski kot privabljajo vse več do-
mačih in tujih gostov. 

Breginjski kot privablja različne 
ciljne skupine gostov, saj ponuja naj-
različnejše možnosti za preživljanje 

VRSENSKI LEGENDA.FEST: s spuščanjem bremen so obiskovalcem prikazali način spravila 
sena iz visoko ležečih senožeti do vasi. Foto: Kaja Vastič

vrste, značilne za Krnsko pogorje. V 
sklopu tabora je potekala tudi planin-

ska šola, kjer so mladi planinci spo-
znavali različne vsebine (lik planinca, 

vremenoslovje, zgodovino planinstva, 
rastlinstvo in živalstvo, primerno 

opremo in prehrano planinca, prvo 
pomoč, nevarnosti v gorah ...). Naj-
zabavnejši so bili seveda družabni 
večeri, ki so minevali ob glasnem 
prepevanju in plesanju, ob poskočnih 
ritmih harmonike ter zasanjanem po-
slušanju zvokov trobente. Še pose-
bej pester je bil zadnji večer, ki se je 
začel s skoraj vojaškim plazenjem in 
lazenjem do gladine enega izmed 
jezer, kjer smo tiho kot miške opazo-
vali dogajanje in vse najmanjše pre-
mike na jezerski gladini – seveda v 
upanju, da bomo prav mi tisti srečne-
ži, ki bi videli tukajšnjega povodnega 
moža. Žal je ostal skrit pod gladino, 
mi pa smo se ne preveč razočarani 
vrnili nazaj do koče, kjer je sledil 
planinski krst za vse, ki so bili prvič 
na taboru. Za vrhunec večera je po-
skrbelo tekmovanje X planin’c z 
odličnimi glasbenimi točkami.

Vse dni smo zaskrbljeno gledali v 
nebo, ampak očitno je naša dobra 
volja odganjala temne oblake, saj 
smo dežnike kljub vremenskim ne-
všečnostim v dolini odprli šele zadnji 
dan, ko smo se vračali domov.
Nuša Rutar, vodja tabora, PD Tolmin

NA PETDNEVNEM PLANINSKEM TABORU bo mladim planincem v spominu ostalo veliko novih doživetij. Zagotovo pa se bodo vsi po vrsti še 
mnogo let spominjali zadnjega večera, ki se je začel s skoraj vojaškim plazenjem in lazenjem do enega od jezer, kjer so v tišini prežali na tukaj-
šnjega povodnega moža. Foto: arhiv PD Tolmin
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prostega časa. Nekatere privabi zdra-
vilna in najtoplejša slovenska reka 
Nadiža, spet druge neokrnjena nara-
va Stola z redkimi primerki rastlin-
stva. Slednji se je z danimi pogoji 
med drugim zapisal tudi na svetovni 
padalski zemljevid in zemljevid mleč-
nih planin. Malo pod samim vrhom 
namreč v poletni sezoni oživi tudi 
planšarija na planini Božca, ki slovi 
po izdelavi okusnega sira iz kozjega 
in kravjega mleka. Breginjski kot pa 
svojim gostom ponuja tudi številne 
urejene kolesarske in pešpoti, vrhun-
sko kulinariko, ohranjeno kulturno 
in arhitekturno dediščino (staro va-
ško jedro v Breginju z muzejem, ure-
jene zasebne muzejske zbirke …), 
kulturne dogodke (Kotarski dnevi, 
Legenda.fest …), dobro čezmejno 
sodelovanje, delavnice (Woodstone), 
mednarodne prostovoljne delovne 
tabore itd.

Ker si domačini želijo, da turistom 
pri njih ne bi bilo dolgčas, tudi ob 
nekoliko slabših vremenskih pogojih 
in izven poletne sezone, so se v Ra-
zvojnem društvu Breginjski kot od-
ločili, da obnovijo in uredijo stare 
povezave med vasmi. V ta namen 
bodo uredili povezovalne pešpoti od 
Podbele proti Logjem, Sedlu, Bregi-
nju, Homcu, Stanoviščam, Robidišču 
in Borjani. Tako si obiskovalci lahko 

privoščijo krajše dnevne pohodniške 
izlete in si pobližje ogledajo zname-
nitosti in značilnosti Breginjskega 
kota. Pešpoti in znamenitosti bodo 
predstavili tudi v turistični zgibanki 
in na informacijski tabli, ki bo posta-
vljena v Podbeli.

Čezmejno sodelovanje bodo v Bre-
ginjskem kotu obogatili tudi z ureje-
nimi pešpotmi z Robidišča v Prosnid 
in naprej v Brezje in z Robidišča v 
Črni Vrh do Štupce in nazaj do Pod-
bele. Želijo si, da bi dobro čezmejno 
sodelovanje v prihodnjih letih nad-
gradili z novimi povezovalnimi peš-
potmi na italijanski meji. Ob Nadiži 
pa poteka tudi trasa kolesarske poti 
Robič–Podbela, ki jo bodo obnovili 
oziroma poskrbeli za njeno vzdrže-
vanje. 

Pomemben razvojni vidik v teh 
krajih predstavlja tudi zagon kmetij-
stva v Breginju, Kredu, Robidišču in 
Starem selu, kjer delujejo kmetije z 
večjim številom drobnice oziroma 
govedi. Kmetijstvo se je izkazalo kot 
dobra dopolnitev turistične ponudbe 
v celotnem Breginjskem kotu. 

Če po vsem tem povprašate še do-
mačine, vam bodo znali povedati, da 
Breginjski kot vsako leto pod svoje 
okrilje pritegne vse več gostov, ki se 
vedno znova radi vračajo. Zato ni 
čudno, da so majhne vasice Breginj-

skega kota svoje mesto dobile tudi na 
različnih turističnih zemljevidih.
V sodelovanju s Kulturnim društvom 
Stol Breginj in Razvojnim društvom 
Breginjski kot pripravila Nataša Hvala 
Ivančič, odgovorna za odnose z javnost-
mi, Občina Kobarid

Pot kulture in nature (1)
V Občini Kobarid smo se odločili 

za ureditev tematske poti,1 ki je spe-
ljana od Kobarida čez Staroselsko 
podolje do Nadiže. Tematska pot v 
teh dneh počasi dobiva svojo končno 
podobo. Gradbena dela so zaključe-
na, klopce postavljene, v kratkem pa 
bomo Pot kulture in nature popestri-
li in oživili še z opazovalnimi čebe-
ljimi panji, daljnogledom, ki nam bo 
približal dolino in okoliške vrhove, 
ter dvojezičnimi informacijskimi ta-
blami. Te bodo obiskovalcem v po-
moč pri odkrivanju bogate etnološke 
in naravne dediščine območja med 
Kobaridom ter Sv. Volarjem nad Na-
dižo. 

Zaradi prostorske omejenosti na 
tablah ne moremo zajeti celotne in 
precej obsežne vsebine, morda pa 
bomo v prihodnje to tematsko pot 
nadgradili z brošuro, ki bo obiskoval-
cem postregla s podrobnejšimi podat-
ki. V želji, da se boste po novi poti 
podali tudi bralci Sočasnika, vas bo-
mo v nekaj zaporednih izdajah se-

znanili z bogastvom, ki ga lahko 
odkrijete na poti.

Naša pot se začne v Kobaridu in 
se vije čez Kobariško blato, skozi Su-
žid, ob južnem robu Starijskega bla-
ta mimo Starega sela in naprej proti 
Kredu. Od tu zavije proti reki Nadiži, 
jo pri Nadiških koritih prečka in se 
nato vzpne na manjšo razgledno 
vzpetino Sv. Volar do cerkvice sv. 
Hilarija in Tacijana. 

STAROSELSKO ALI 
STARIJSKO PODOLJE

Podolje je razgibana ravnica, ki se 
razprostira zahodno od Kobarida in 
je ujeta med hribovje Kobariškega 
Stola na severu in Matajurja na jugu. 
Po nekaterih teorijah naj bi Starosel-
sko podolje nastalo zaradi ugreza ali 
tektonskega zaostajanja površja med 
vzporednima prelomnicama ob dvi-
gajočih se hribovjih, po drugih pa 
zaradi pretočitve Nadiže v Sočo ali 
obratno. Po dnu dva kilometra širo-
kega podolja teče reka Idrija. Zaradi 
majhne nagnjenosti dolinskega dna 
se vije počasi in marsikje zastaja. 
Zadrževanje vode povzroča tudi ne-
prepustna glina, ki je ostanek pole-
denitve. V pleistocenu je v podolje 
segal soški ledenik, ki je imel velik 
vpliv na oblikovanje dolinskega dna 
med Kobaridom in Starim selom.

Utrinki

OBNAVLJAJO POTI, OBUJAJO 
LEGENDE 
Podbrdo – Življenje naših prednikov 
razkrivajo v vsej barvitosti in žlahtno-
sti tudi legende. V Podbrdu so leto-
šnje poletje obudili kar dve. Učenci 
Osnovne šole Simona Kosa so ob 
krajevnem prazniku v okviru projekta 
Turizmu pomaga lastna glava in ob 
partnerstvu Planinskega društva 
Podbrdo, Doma upokojencev Pod-
brdo, Društva Baška dediščina, Kra-
jevne skupnosti Podbrdo in Turistič-
ne zveze Gornjega Posočja izdali 
vodnik po poteh v zgornjem delu 
Baške grape Nahrbtnik na rame, pa 
gremo! Z njim so povabili na obno-
vljeno pot skozi sotesko Plumf v va-
sico Trtnik. Informacijska tabla ob 
poti opozarja na naravne znamenito-
sti soteske in na legendo o nekda-
njem mlinu v Plumfu. Ta pravi, da je 
mlinar rad goljufal, zato mu kmetje 
niso več nosili mlet. Želel si je, da bi 
prišel mimo vsaj hudič. Ta se je ne-
kega dne res prikazal, zvezal mlinarja 
na mlinski kamen in ga vrgel v Mačji 
potok. Mimoidoči so slišali grozen 
»Plumf!« in tako je mlin dobil ime.

Marjan Nagode, lastnik ribarnice in 
okrepčevalnice Pri Ruscu, pa je ob-
novil in s smernimi tablami opremil 
pot po legendi o turškem križu – na 
prvem ovinku za okrepčevalnico ob 
cesti Podbrdo-Petrovo Brdo se pre-
cej strmo dviga preko mostička čez 
hudourniški potok v gozd. Do skale 
z vklesanim križem je le deset minut 
hoje. Legenda je zapisana tudi v zgi-

banki, ki jo je Nagode izdal ob tej 
priložnosti. Govori o časih, ko so 
Turki prvič vpadli v Baško grapo, 
prodrli v Selško dolino in v vasi Če-
šnjica ugrabili šestletnega Jožka. 
Ob ponovnem vdoru čez dvajset let 
jih je ljudstvo v soteski nad Podbr-
dom počakalo v zasedi ter jih pre-
magalo s kamenjem in hlodovino. 
Med ranjenci so po vtetoviranem 

znamenju spoznali Jožka, ki je v 
skalo, pod katero je bil rešen, vkle-
sal križ v zahvalo za vrnitev v krščan-
ski svet. Dogodek je že spodbudil 
krajane k zbiranju različic legende, 
saj so ugotovili, da so se je ob pre-
dajanju iz roda v rod dotikale nove in 
nove besede.
Besedilo in foto: Olga Zgaga, Društvo 
Baška dediščina

OBNOVLJENA POT SKOZI SOTESKO PLUMF – Tabla ob poti opozarja na legendo o nekdanjem mlinu v Plumfu. Ta pravi, da je mlinar rad goljufal, 
zato mu kmetje niso več nosili mlet. Želel si je, da bi prišel mimo vsaj hudič. Ta se je baje nekega dne res prikazal, zvezal mlinarja na mlinski kamen 
in ga vrgel v Mačji potok. Mimoidoči so slišali samo še grozen »Plumf!«.
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Staroselsko podolje domačini po-
znamo pod imenom Blato, glede na 
bližino kraja pa ga dodatno delimo 
na Starijsko blato na zahodu in Ko-
bariško blato na vzhodu.

Zavarovana območja na 
Blatu

Del Blata se uvršča med varstvena 
območja, ki so vključena v evropsko 
omrežje Natura 2000. Na ta način si 
države članice Evropske unije priza-
devajo za ohranitev biotske raznovr-
stnosti (živalskih in rastlinskih vrst 
ter habitatov,2 ki so redki ali pa so v 
Evropi že ogroženi) za prihodnje ro-
dove. Varstveno območje ob novi te-
matski poti obsega predel z opušče-
nimi glinokopi na Kobariškem in vla-
žne travnike ter grmišča na Starijskem 
blatu (ob reki Idriji). Tu namreč pre-
bivajo ogrožene rastlinske in živalske 
vrste, ki so vezane na izginjajoče vla-
žne predele (metulji, kačji pastirji, 
dvoživke, belouška, raki, ptice).

Sicer pa se na Blatu danes večino-
ma razprostirajo travniki. Tu najde-
mo predvsem vlagoljubne rastline, 
med katerimi prevladuje modra stož-
ka, na zahodnem delu pa jelša in 
trstičevje. Mokrišče daje krajini po-
seben videz, pomembna pa je tudi 
njegova sposobnost zadrževanja vode 
in bogata rastlinska ter živalska ra-
znolikost.

Načrtno izsuševanje Blata
V preteklosti se je tukaj raztezalo 

veliko močvirje, ki je bilo včasih ne-

prehodno – predvsem ob nalivih in 
pozimi, ko je poplavna voda zamr-
znila in onemogočila promet. Poleg 
teh neprijetnosti različni viri poroča-
jo še o megli in mrzličnih obrazih ali 
boleznih, ki so jih prenašali komar-
ji. 

Zaradi nizkega naklona je voda 
Idrije odtekala počasi. Preglavice so 
imeli tudi s potokom Šjak, ki je z 

Matajurja prinašal kamenje, ki je ma-
šilo strugo Idrije in povzročalo, da je 
voda poplavljala cestišče. Zato je ko-
bariški župan Izidor Pagliaruzzi 
leta 1874 začel z načrtnim izsuševa-
njem Blata. Zanimivo je, da so se 
izsuševanju nekateri dolgo upirali, 
saj so trdili, da je seno, ki zraste na 
močvirnem Blatu, dobro za konje.

Leta 1957 so v Kobaridu ustanovi-

li vodno skupnost za izsuševanje 
Blata. Do leta 1964 so bili izkopani 
vzporedni jarki, ki so odvajali talno 
vodo v glavno strugo. Z dodatnimi 
drenažami in drugimi deli, ki so jih 
opravili lastniki zemljišč, je na Blatu 
nastala rodovitna zemlja, voda ob 
nalivih pa tako ni več ogrožala ceste. 
Poleg tega so se izsušili tudi prevla-
žni bivalni prostori v Kobaridu.

Utrinki

TEMATSKA POT, KI JE SPELJANA OD KOBARIDA ČEZ STAROSELSKO PODOLJE DO NADIŽE, DOBIVA SVOJO KONČNO PODOBO. Gradbe-
na dela so zaključena, klopce postavljene, v kratkem bodo ob njej tudi opazovalni čebelji panji, daljnogled ter dvojezične informacijske table. 
Foto: Tjaša Maurič

PESTRO POLETJE NA 
GRAHOVEM
Grahovo ob Ba~i – Krajevna sku-
pnost (KS) Grahovo ob Bači je v so-
delovanju z domačimi društvi – Pro-
stovoljnim gasilskim društvom Gra-
hovo ob Bači, Športnim društvom 
Zarja in Balinarskim klubom »Rudi 
Bašelj« – tudi letošnje poletne me-
sece popestrila s tradicionalnimi pri-
reditvami. Tem je dodala še povabilo 
na koncert Mešanega pevskega 
zbora Zdravko Munih Most na Soči 
in Moškega pevskega zbora Ivan La-
harnar Šentviška Gora.

Navijači in simpatizerji Hokejskega 
kluba Jesenice so se na Jeseniški 
noči 2012 veselili obiska hokejistov, 
kljub težavam, ki so doletela klub. 
Zvesti so jim vse od leta 1958, ko 
so dobili v dar zastavo, na katero so 
ob vsaki zmagi prišili novo zvezdico. 
Naklonjenost njihovi zgodbi so izka-

zali tudi z razstavo Moč jeklenih in 
videoprojekcijo, ki jo je pripravil ho-
kejski sodelavec Brane Jeršina.
Dogodke je zaznamoval tudi film Na 

NA SVOJI ZEMLJI – DANES – Krajani, zdomci in prijatelji Baške grape so se srečali na istoimenski prireditvi, kjer so navijali za tekmovalce v 
ročni košnji trave. Foto: Cveto Zgaga

svoji zemlji. Spomine na snemanje 
so Grahovčani in Koričani ponovno 
oživljali na športnem druženju z na-
slovom Očka Orel. Krajani, zdomci 

in prijatelji Baške grape pa so se 
srečali tudi na prireditvi Na svoji ze-
mlji – danes. Navijali so za tekmoval-
ce v ročni košnji trave in se nasme-
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PRIZNANJE ZA ODLIČNOST – Kipec Simona Gregorčiča je petim najboljšim učencem izroči-
la županja Darja Hauptman.

Zanimivosti iz preteklosti 
Med zanimivosti iz preteklosti lah-

ko omenimo tudi poskus gojitve riža 
na Blatu, ki pa se je končal brez 
uspeha. Zanimivo pa je še to, da je 
neprehodno in skrivnostno Blato v 
času italijanske zasedbe predstavljalo 
varno zatočišče članom organizacije 
TIGR. 

REKA IDRIJA
Idrija ni le mesto znano po svojih 

čipkah in rudniku živega srebra. Na 
Blatu Idrija predstavlja nekaj več kot 
sedem kilometrov dolgo rečico, ki 
izvira v dveh izvirih južno od Starega 
sela in teče z nizkim padcem proti 
vzhodu ter se pod vasjo Idrsko izliva 
v Sočo. 

Ko so leta 1874 začeli z načrtnim 
izsuševanjem, so med drugim uredi-
li tudi tok Idrije. Češki inženir Hugo 
Ulrich je na njenem toku 37 let ka-
sneje postavil celo manjšo elektrarno, 
ki je omogočila razsvetljavo v Koba-
ridu, Mlinskem in Idrskem.

OPEKARNA – »FRNAŽA«
Opekarna je začela delovati v 30. 

letih prejšnjega stoletja. Okoli 15 za-
poslenih delavcev je tu izdelovalo 
opeko, strešnike in zidake. Po vojni 
so opekarno razširili in podržavili ter 
s tem podvojili proizvodnjo. Opekar-
no je takrat vodil direktor Ivan Po-
dreka – Giovanin, zaposlovala pa je 
že okrog sto ljudi. Za leto 1956 so s 
tehnološkim posodabljanjem načrto-
vali 100-odstotno rast proizvodnje, 

vendar je morala opekarna zaradi 
slabe kakovosti gline z delom prene-
hati. Danes so opuščeni glinokopi 
uvrščeni v varstveno območje Blata.

LIPOV DREVORED
Štiri kilometre dolg lipov drevored 

je leta 1936 posadil diktator Benito 
Amilcare Andrea Mussolini. Danes 
drevored velja za enega najdaljših v 
Sloveniji in je z Odlokom o razglasi-
tvi kulturnih in zgodovinskih spome-
nikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Tolmin zavarovan kot 
spomenik oblikovane narave. Obe-
nem je zavarovan tudi kot objekt 
vrtnoarhitekturne dediščine. 
Nataša Taljat, svetovalka županje za 
gospodarstvo, Občina Kobarid
Foto: Tjaša Maurič

Opombe:
1 S projektom Tematska pot »Pot kulture in 
nature« je Občina Kobarid uspešno kandidi-
rala na javnem razpisu za dodelitev nepovra-
tnih sredstev iz naslova ukrepa 323 – Ohra-
njanje in izboljševanje dediščine podeželja, 
ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeže-
lja Republike Slovenije za obdobje 2007–
2013.
2 Habitat – življenjsko okolje oziroma bivali-
šče rastlin in živali.

Utrinke bogatega zgodovinskega izročila ob 
poti je zbral Aleksander Lavrenčič, direktor 
arhiva RTV Slovenije.

Generacija 1997 se je 
poslovila

Še pred začetkom šolskih počitnic 
je v kobariškem kulturnem domu 
potekala Valeta generacije 1997. De-
vetošolci, ki so se s prireditvijo po-
slovili od OŠ Simona Gregorčiča Ko-

barid, so se zbranim predstavili s 
pesmijo, besedo in igro ter s pono-
som predali ključ svojim nasledni-
kom. Ob tem sta jih pozdravili in jim 
čestitali tudi županja Darja Haupt-
man in ravnateljica Melita Jakelj. 
Zaželeli sta jim uspešno življenjsko 
pot in veliko uspehov pri doseganju 
zastavljenih ciljev. Kobariška županja 
jih je pozvala, naj bodo »ponosni na 
svoj kraj in na svojo domovino« ter 
jim v imenu Občine Kobarid podari-
la slovensko zastavo. 

Na valeti so devetošolci prejeli tudi 
spričevala o uspešno zaključenem 
šolanju, pohvale in priznanja za izje-

mne dosežke. »Ste najboljši učenci 
svoje generacije in ste na neki način 
podobni Goriškemu slavčku. Naj vam 
bo od danes naprej vzgled. Bodite 
ponosni!« je petim najboljšim učen-
cem svetovala županja, nato pa jim 
je izročila še priznanje za odličnost 
– kipec Simona Gregorčiča. 

Devetošolci generacije 1997 so va-
leto zaključili s svojo himno, ki jih 
bo spominjala na nepozabna osnov-
nošolska leta, ki so jih preživeli sku-
paj. 

Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivan-
čič, odgovorna za odnose z javnostmi, 
Občina Kobarid

Utrinki

jali skeču Predjamska šola v izvedbi 
domače dramske skupine. Dekleta 
in žene, združene v Pušeljc doma-
čih čeč, so razstavile cvetje iz krep 
papirja in izkupiček prostovoljnih pri-
spevkov podarile gasilskemu dru-
štvu, ki zbira sredstva za nakup no-
vega vozila.

KS Grahovo ob Bači bo nadaljevala 
s prireditvami tudi jeseni. V začetku 
oktobra, natančneje 6., bo odprla 
Tematsko pot Na svoji zemlji. S tem 
bo zgodba o snemanju prvega slo-
venskega filma z enakim naslovom 
dobila globljo vsebino in nove mo-
žnosti. Nanjo sedaj opozarja le spo-
menik na Grahovem ob Bači, edini v 
Sloveniji, ki je postavljen filmu. 
Zgodba bo predstavljena z osmimi 
informacijskimi tablami, zgibanko in 
avdiovizualno podporo na dveh toč-
kah na Grahovem in na spletu.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

ZA@ARELE SO VSE BARVE 
LJUBEZNI
Bovec – V cerkvi Device Marije v 
polju je bila konec junija odprta raz-
stava del akademskega slikarja Ma-
teja Metlikoviča z naslovom Vse 
barve ljubezni. Razstava sodi v ci-
klus razstav sodobne sakralne ume-
tnosti Ars Loci – umetnost v prosto-
ru svetega, ki jih vsako poletje pri-
pravljata Društvo Ars Bovec in kusto-
sinja Monika Ivančič Fajfar. Izbrani 
umetniki in umetnice na sodoben 
način interpretirajo sakralne oziroma 
verske vsebine. Tako je v ospredju 
likovni in vsebinski dialog s pozno-
gotsko cerkveno arhitekturo.
Metlikovič je eden najpomembnejših 
avtorjev sodobne sakralne umetno-
sti v Sloveniji in razstava Vse barve 
ljubezni odpira vprašanje odnosov 
med posvetno (človeško) in duhov-
no (krščansko) ljubeznijo. Ljubezen 
lahko metaforično primerjamo z ma-

vrico barv, ki vse izhajajo iz ene sve-
tlobe. Razstava je zanimiva tudi po 
tehnološki plati; predstavljeni so 
osnutki in modeli barvnih oken za 
različne sakralne prostore, slikarski 

diptihi, risbe s tušem in sproščene 
improvizacije na papirju.
Avtorja pri slikanju, poleg Svetega 
pisma in sodobne literature, najbolj 
navdihuje glasba. Spoj glasbe in sli-

VSE BARVE LJUBEZNI – Razstava Mateja Metlikoviča, enega najpomembnejših avtorjev so-
dobne sakralne umetnosti v Sloveniji, odpira vprašanje odnosov med posvetno (človeško) in 
duhovno (krščansko) ljubeznijo. Foto: Tomaž Mlinarič
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Petek, 7. 9. 2012
Nedelja, 9. 9. 2012

Drežnica Tradicionalna gledališka prireditev Amaterski oder v naročju Krna z domačimi in 
gostujočimi skupinami. 
Informacije: KUD Igralska skupina Drežnica.

Sobota, 8. 9. 2012 Drežnica Kulturni in zabavni program ob 100-obletnici PGD Drežnica. 
Informacije: PGD Drežnica.

Od sobote (8. 9. 2012) 
do sobote 
(15. 9. 2012)

Robidišče, Breginjski kot Kulturna prireditev Stare poti, nove vezi z odprtjem fotografske razstave in 
predstavitvijo etnografskega zbornika Robidišče, vas na meji.
Informacije: KD Stol Breginj.

Petek, 21. 9. 2012, 
ob 20.00

Vrt Hotela Hvala Kobarid, 
Kobarid

Otvoritev Festivala pohodništva 2012 Dolina Soče. 
Informacije: TIC Kobarid.

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

Projekt Povezujmo kobariško podeželje – NIP 2011 
je sofi nanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je 
odgovorna Občina Kobarid. Organ upravljanja za 
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

ČETRTEK, 6. 9. 2012
Program za osnovnošolce OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid:
•  voden ogled razstave slik ribiškega vodiča in foto-

grafa Luka Hojnika  v Zeleni hiši
•  kviz za osnovnošolce 
•  voden ogled ribogojnice v Tolminu  

PETEK, 7. 9. 2012
•  11.00 vodeno muharjenje na Soči s slovenskimi žu-

panjami
Kobariški trg:
•  16.00 podelitev medalj in pokalov najboljšim župa-

njam v muharjenju in razglasitev rezultatov kviza, 
zabavne igre, izdelovanje muh, demonstracija mu-
harjenja, lokalna ponudba na stojnicah, degustacija 

festival 
SOŠKE 
postrvi 2012
6.–8. september
Kobarid

jedi iz Soške postrvi, ki jih bodo pripravili čla-
ni Kobariškega gastronomskega kroga, Dru-
štva za samooskrbo Kobarid in učenci OŠ 
Kobarid

•  17.00 otroška lutkovna predstava Bibice v 
izvedbi Mkud Kobarid

•  18.00 (Zelena hiša) uradna otvoritev razstave 
ribiškega vodiča in fotografa Luka Hojnika 

•  19.00 koncert Jazz Punt Big Band

SOBOTA, 8. 9. 2012
•  Muharjenje na Soči in pritokih v organizaciji 

RD Tolmin

V primeru dežja bodo dogodki v okviru festiva-
la v Kulturnem domu Kobarid in Zeleni hiši.

Drugi dogodki na Kobariškem – september 2012

Utrinki

karstva so na odprtju razstave poka-
zali mladi glasbeniki Ema in Jakob 
Grčman ter Silvana Nuhijeva s pri-
redbami skladb skupine Pink Floyd. 
Dan po odprtju razstave je bil v ambi-
entu, opremljenem z Metlikovičevimi 
slikami, koncert Akademskega pev-
skega zbora Univerze na Primorskem 
pod vodstvom Ambroža Čopija. 
Slišali smo tri nove skladbe, za kate-
re je Čopi našel ustvarjalno spodbu-
do prav v Metlikovičevih slikah.
Monika Ivančič Fajfar, samostojna 
kustosinja 
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Zavod Pelikan – Karitas, Litijska cesta 24 v Ljubljani, nudi 

pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. 

Vsak tretji četrtek v mesecu od 18. do 19.30 ure vabimo na skupino za 
svojce, ki je namenjena vsem, ki se osebno ali preko svojih bližnjih srečujete 
s problematiko zasvojenosti, tudi če situacija še ni zrela za odločitev za 
zdravljenje. Več informacij o naših programih zdravljenja v komunah po celi 
Sloveniji lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 20. ure na telefonski številki 
051-339-725 ali elektronskem naslovu pelikan@karitas.si. Obiščete lahko 
tudi spletno stran http://www.pelikan.karitas.si.

TEŽAVE Z DROGO? NI ŠE PREPOZNO!
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Obnova ve~namenskih 
zgradb Prapetno Brdo in 
Kne`a

Knežani in Planotarji že nekaj časa 
spremljajo potek obnove dveh večna-
menskih objektov. V prvem primeru 
gre za obnovo večnamenskega objek-
ta na Kneži, v drugem pa za obnovo 
in ureditev zapuščene vaške mlekar-
ne na Prapetnem Brdu. Občina Tol-
min je obnovo obeh objektov zapa-
kirala v skupni projekt Obnova več-
namenskih zgradb Prapetno Brdo in 
Kneža, ki ga je pripravila v sodelova-
nju s Krajevno skupnostjo (KS) Kne-
ža in KS Prapetno Brdo ter ob po-
moči Lokalne akcijske skupine »LAS 
za razvoj«, katere nosilec je Posoški 
razvojni center. 

S projektom je nato junija 2011 
kandidirala na javnem razpisu Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za pridobitev sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja na tako imenova-
nem Ukrepu 322: Obnova in razvoj 
vasi. Gre za enega izmed številnih 

ukrepov znotraj posameznih predno-
stnih nalog Programa razvoja pode-
želja RS za programsko obdobje 
2007–2013, s katerim želi Slovenija 
izboljšati kakovost življenja na pode-
želju ter prispevati k privlačnosti va-
škega okolja kot bivanjskega prostora 
in potenciala za razvoj drugih dejav-

nosti – posebej turizma.
Skupna vrednost projekta znaša 

dobrih 253.000 evrov. Od tega je 
145.000 evrov namenjenih za obnovo 
večnamenske zgradbe na Kneži, 
108.000 evrov pa za obnovo in ure-
ditev nekdanje mlekarne na Pra-
petnem Brdu. Več o samem poteku 

obnove sta nam povedala predsednik 
KS Kneža Nejc Borovničar in pred-
sednik KS Prapetno Brdo Gregorja 
Lapanja. 

Na vprašanje, kako se je vse skupaj 
sploh začelo, odgovarjata …

Gregor: »Vse skupaj se je začelo v 
februarju, ko smo se predstavniki KS 
udeležili delavnice, ki sta jo organi-
zirali Občina Tolmin in LAS za ra-
zvoj. Na delavnici so nam iz progra-
ma razvoja podeželja predstavili tudi 
Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi, v 
katerem smo videli priložnost za ob-
novo opuščene mlekarne na Pra-
petnem Brdu. Ker sami nismo imeli 
na voljo dovolj sredstev, je bila to za 
nas idealna priložnost, da objektu 
dodelimo novo funkcijo. Sprva je bilo 
rečeno, da bo razpis najverjetneje ob-
javljen v aprilu, zato časa za okleva-
nje ni bilo veliko – takoj smo morali 
pripraviti razpisno dokumentacijo. S 
pomočjo arhitekta Božidarja Rustje, 
ki nam je v rekordnem času pripravil 
dokumentacijo za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, in vodje LAS za ra-

Utrinki

TIM, ODGOVOREN ZA OBNOVO VEČNAMENSKEGA OBJEKTA NA KNEŽI, skupaj s podmlad-
kom, ki je, kot pravijo sami, prispeval k še večji motivaciji za realizacijo projekta. Foto: arhiv KS 
Kneža

NEUMORNI BORCI LETOS 
NABOLJ[I
Zatolmin – Zaključni turnir košarke 
3 na 3, ki je v Zatolminu potekal 11. 
avgusta, je dal odgovor na to, katera 
ekipa je letos v Posočju najboljša. 
To so Neumorni borci, ki so v finalu 
premagali povabljene Vesele arehe. 
Ti so v polfinalu presenetili Ekipo 1, 
2, 3, ki je v boju za tretje mesto pre-
magala AKŽ Velk wrh.

Nosilca skupine Ekipa 1, 2, 3 in Ne-
umorni borci sta se brez težav prebi-
la na prvo mesto v skupini A. Že 
druga tekma v tej skupini je dala od-
govor na to, kdo bo še v polfinalu. 
Po izredno napet tekmi je AKŽ Velk 
wrh z 18 : 16 premagal Izgubljeni 
slučaj, ki se je moral zadovoljiti s 
končnim petim mestom. Kljub trem 
visokim porazom je potrebno pohva-
liti Ta mihne, ki so se pogumno po-
dali v boj s starejšimi, močnejšimi in 
višjimi nasprotniki.

V skupini B je bil položaj za preboj v 
polfinale bolj zapleten, saj so tri ekipe 
imele po eno zmago in dva poraza, 

vsak pa je premagal vsakega. Odlo-
čala je koš razlika, ki je bila najboljša 
pri Veselih arehih, ki so na turnir prišli 
kot rezerva. Beton je zasedel tretje 

mesto, Palbinska lakata pa četrto.
Čeprav so bili v polfinalu kandidati 
za napredovanje Ekipa 1, 2, 3, pa 
so jih Veseli arehi presenetili in za-

služeno zmagali z 21 : 14. V drugem 
polfinalu so Neumorni borci imeli ve-
liko manj težav z AKŽ Velk wrh, vodili 
so z 12 : 0, na koncu pa zmagali z 
21 : 10. AKŽ Velk wrh velikih mo-
žnosti ni imel niti v tekmi za tretje 
mesto, ki so ga z zmago 15 : 7 
osvojili fantje iz Ekipe 1, 2, 3.

Finalna tekma med Neumornimi bor-
ci in Veselimi arehi je bila gotovo 
najzanimivejša tekma dneva. Rezul-
tat je bil vseskozi precej izenačen, z 
rahlo prednostjo Arehov, vendar Ne-
umorni borci niso popustili in z bor-
beno igro na koncu nadomestili zao-
stanek ter odnesli zmago z rezulta-
tom 21 : 18.

Pred polfinalom sta bili izvedeni tek-
movanje v zabijanju in metu trojk. 
Najbolje je zabil Luka Rutar iz eki-
pe Izgubljeni slučaj, najboljši meta-
lec trojk pa je bil Miha Rutar iz eki-
pe Ta mihni. Najkoristnejši igralec 
zaključnega turnirja je postal Miha 
Rustja, ki si je nagrado zaslužil tudi 
zaradi iger na kvalifikacijskih turnirjih. 
Borut Rutar, KK Tolmin

NEUMORNI BORCI, ki so v finalu turnirja košarke 3 na 3 premagali povabljene Vesele arehe, so 
letos najboljša ekipa v Posočju. Foto: arhiv Športno rekreativnega društva Zatolmin
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zvoj Grete Pavšič, ki nam je poma-
gala pri pripravi preostale razpisne 
dokumentacije, nam je ‘papirologijo’ 
uspelo urediti do časa, na kar smo 
zelo ponosni.«

Nejc: »Potreba po sanaciji večna-
menskega objekta se je kazala že 
zadnjih deset let, saj je bil objekt 
zgrajen leta 1980, v zgradbo pa od 
takrat naprej, razen obnovljene stre-
he, ni bilo večjih vlaganj. Ker je objekt  
ponovno oživel, so se že kazale potre-
be po dodatnih prostorih, kot sta na 
primer večji prostor za skladiščenje in 
garderobni prostori s tuši, saj se je 
zanimanje za športne dejavnosti zla-
sti v zimskem in jesenskem času zelo 
povečalo. Vedeli smo, da je treba 
objekt sanirati v celoti in ne po kosih, 
saj bi to po vsej verjetnosti trajalo več 
let. Najprej smo se sicer neuspešno 
prijavili na razpis fundacije za šport, 
ko pa se je pojavil še razpis programa 
razvoja podeželja, ki je bil pisan na-
šemu objektu na kožo, smo si rekli: 
‘To je to!’.«

Kateri so bili največji izzivi pri re-
alizaciji projekta?

Gregor: »Največji izziv je bil vseka-
kor pridobitev gradbenega dovoljenja 
v izjemno kratkem času in ureditev 
potrebne dokumentacije za prijavo na 
razpis. To smo morali v celoti pripra-
viti še pred objavo razpisa, če smo 
hoteli naš projekt sploh prijaviti na 
razpis. To je bila dobesedno naša 
zmagovalna kombinacija. Res pa 
nam brez pomoči občine in PRC-ja ne 
bi uspelo, zato smo jim iz srca hva-
ležni.«

Nejc: »Rekel bi, da je bil že sam 
postopek od prijave na razpis in ka-
sneje realizacije pravi izziv za vse 
nas. Pot je bila res trnova in brez po-
moči Občine Tolmin in Posoškega 
razvojnega centra – zahvala gre zlasti 
Vereni Tuta in Greti Pavšič, ki sta vse 
papirnate stvari tudi vodili – nam 
vsega tega vsekakor ne bi uspelo rea-
lizirati pravočasno. Treba je vedeti, 
da KS tako zahtevne projekte težko 
izpelje sama, saj za to potrebuješ lju-
di, ki se s tem dnevno ukvarjajo, 
medtem ko ima KS zgolj ‘prostovoljno 
silo’.«

Kako ste se organizirali pri delu?

Gregor: »Za delo smo poprijeli tri-
je člani KS. Jernej Kenda je bdel nad 
pridobivanjem gradbenega dovolje-
nja, Kristina Murovec je pomagala 
Greti Pavšič pri pisanju programa 
upravljanja naložbe. Ko so se dela na 
objektu dejansko začela, sva z izva-
jalci največ sodelovala prav midva z 
Jernejem. Sicer pa smo v obnovo 
vključili tudi druge krajane, ki so po-
magali pri izbiri notranje opreme in 
fasadne barve. To se nam je zdelo 
pomembno, saj je objekt nenazadnje 
namenjen vsem nam.«

Nejc: »Nase smo prevzeli pripravo 
dela dokumentacije in nekakšen in-
terni nadzor – tisti pravi je bil sicer v 
domeni Občine Tolmin ter izbranega 
izvajalca. Tričlanska komisija, izbra-
na s strani članov sveta KS, se je tako 
sestajala ob sredah in sproti spremlja-
la dogajanje. Seveda je bila dejavna 
tudi pri sami gradnji.«

Na kaj ste danes v krajevni skupno-
sti (KS), ko se projekt počasi za-
ključuje, najbolj ponosni?

Gregor: »Ponosni smo, da smo se 
opogumili in se spopadli z razpisno 
dokumentacijo, pridobili sredstva in 
da bomo prav kmalu naš skupni ve-
liki projekt tudi realizirali. To je za 
takšno vas, kot je Prapetno Brdo, in 
za celo Šentviško planoto, vse njene 
krajane ter številna društva, ki tu 
delujejo, res pomembna in velika pri-
dobitev.«

Nejc: »Na prvem mestu smo pono-
sni na to, da je projekt padel na plo-
dna tla, saj je v današnjih časih to 
težko doseči. Veliko nam pomeni tudi 
pozitiven odziv krajanov in njihova 
potrpežljivost ob sami gradnji. Večna-
menski objekt bo ob otvoritvi po 30-ih 
letih dobil tudi ime – poimenovali ga 
bomo Dom puntarjev.«

Glede na to da bodo zahtevki za 
refundacijo sredstev vloženi predvi-
doma konec septembra, kdaj po-
temtakem načrtujete uradno odpr-
tje in zagon dejavnosti znotraj ob-
novljenih objektov?

Gregor: »O tem zaenkrat raje ne 
bom preveč zgovoren, upam pa, da 
čimprej, ker si vsi skupaj resnično 
želimo, da bi objekt tudi dejansko 
zaživel.«

Nejc: »Datum otvoritve še ni znan, 
vendar je gradnja večinoma končana, 
zato najbrž ne bo nič narobe, če ome-
nim mesec oktober. Bomo pa morali 
v tem času urediti še ostalo potrebno 
dokumentacijo.« 

Kakšne načrte imate v prihodnje s 

NEKDANJA OPUSTOŠENA MLEKARNA NA PRAPETNEM BRDU DOBIVA NOVO PODOBO – 
Pred njo stoji ekipa najzaslužnejših krajanov, ki so prispevali k njeni obnovi. Foto: arhiv KS 
Prapetno Brdo

stavbo oziroma za kak namen jo 
boste uporabili?

Gregor: »Naš namen je bil, da ure-
dimo in obnovimo opuščeno mlekar-
no za potrebe delovanja društev, iz-
vajanje kulturno-umetniških, izobra-
ževalnih in razvedrilnih dogodkov na 
Šentviški planoti. Prostori v pritličju 
bodo namenjeni predvsem druženju 
mladih, prostori v nadstropju pa se-
stankom različnih društev. Želimo si, 
da bi obnovljen objekt služil čim ve-
čjemu številu društev, ki delujejo na 
planoti (za vaje, sestanke, kot prostor 
za hranjenje arhiva ...). Menimo, da 
prav druženje in sodelovanje med 
društvi daje življenju na podeželju 
poseben čar.

V obnovljenem objektu bomo orga-
nizirali različne izobraževalne dejav-
nosti (seminarje, predavanja, delav-
nice, predstavitve dobrih praks ...) in 
razvedrilne vsebine (potopisna preda-
vanja, filmski večeri, rekreacija ...). 
Želimo, da bi prebivalci Šentviške 
planote pridobili čim več novega zna-
nja, informacij in idej, s katerimi bi 
lahko spodbudili razvoj turističnih in 
drugih dejavnosti in naravi prijazno 
kmetovanje, kar bi mlade in izobra-
žene ljudi zadržalo na planoti. Z or-
ganiziranjem raznih delavnic želimo 
spodbuditi tudi ustvarjalnost prebi-
valcev, medgeneracijsko druženje, 
povečati vključevanje prebivalcev v 
različne projekte, spodbujati lokalne 
umetnike in obrtnike, da bodo v teh 
prostorih razstavljali in se predstavlja-
li.« 

Nejc: »Stavba bo imela načeloma 
isto funkcijo kot doslej. V njej se bodo 
odvijale različne športne in kulturne 
dejavnosti, razne prireditve itd. Na 
novo bodo uporabnikom na voljo pro-
stori za pevske vaje, konference, de-
lavnice, predavanja in druge aktivno-
sti, ki jih načrtujejo društva v naši 
KS. Seveda bodo prostori na voljo tu-
di drugim zainteresiranim.«

Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Streha {olskega centra ne 
bo ve~ zamakala

Zgodba o dotrajanosti strehe tol-
minskega šolskega centra, ki je bil 
zgrajen v 70-ih letih prejšnjega stole-
tja, ni nova, vendar pa je to poletje 
le dobila svoj epilog. Občina Tolmin 
je z javnim naročilom konec junija 
izbrala izvajalca, podjetje Knuplež iz 
Zgornje Velke, ki je z deli pričelo 
sredi julija. Dela so namreč morala 
biti zaključena še pred začetkom šol-
skega leta.
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Stavba Šolskega centra Tolmin je 
zaradi načina gradnje (ravna streha, 
»sendvič zunanje stene« …) zelo zah-
tevna za vzdrževanje. Kljub temu da 
je bila streha že zamenjana (na telo-
vadnici celo dvakrat), je na šolskem 
delu stavbe vse huje zamakalo, zato 
je bilo ponovno prekritje nujno. Ob-
čina se je že lani odločila, da zaradi 
izjemno visokega stroška, ki ga pred-
stavlja zamenjava kritine na 6.800 m2 
veliki strehi, preveri možnost oddaje 
strehe v služnost za obdobje 25 let. 
Služnostni upravičenec bi s tem pri-
dobil pravico, da na strehi postavi 
fotovoltaično elektrarno, s tem pa bi 
prevzel tudi obvezo za obnovo strehe 
in njeno vzdrževanje v obdobju slu-
žnosti. Kljub trem javnim razpisom 
niso uspeli pridobiti ustreznega po-
nudnika. Zato so se odločili, da mo-
žnost prekritja strehe in namestitve 
fotovoltaične elektrarne za pridobiva-
nje in trženje električne energije pre-
verijo sami. Strošek prekritja naj bi 
znašal 500.000 evrov, strošek fotovol-
taične elektrarne moči 270 kW pa 
okoli 440.000 evrov. Ob upoštevanju 
takratnih pogojev za prodajo električ-
ne energije bi se investicija povrnila 
v enajstih letih in pol. 

Ponovno pa se je zataknilo po tem, 
ko so člani občinskega sveta že spre-
jeli sklep, da se zamenja streho celo-
tnega šolskega centra in na njej po-
stavi sončno elektrarno. V tem času, 
v začetku junija, je Vlada RS spre-
menila uredbo, s katero določa od-
kupne cene elektrike sončnih elek-
trarn. Kot je povedal župan Uroš 
Brežan, »je ceno znižala še bistveno 
bolj, kot smo predvidevali, in sicer za 
okoli 25 odstotkov. S tem je projekt 
sončne elektrarne na strehi šolskega 
centra postal nerentabilen in odločili 

smo se, da te investicije ne bomo iz-
peljali.« V času poletnih počitnic so 
tako obnovili le streho na šolskem 
delu stavbe in z novo izolacijo pove-
čali energetsko učinkovitost objekta. 
Investicijo, ki je po besedah župana 
vredna okoli 360.000 evrov, bo obči-
na financirala deloma z lastnimi 
sredstvi, večinoma pa s sredstvi za 
sofinanciranje občinskih investicij v 
lokalno javno infrastrukturo, prido-
bljenimi iz državnega proračuna na 
osnovi Zakona o financiranju občin.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

Odkritje spominske plo{~e 
priljubljenemu visokemu 
admiralu dvojne monarhije

Sredi avgusta smo na povabilo tol-
minskega župana Uroša Brežana 
spremljali slovesno odkritje spomin-
ske plošče visokemu admiralu avstro-
ogrske cesarsko-kraljeve mornarice 
Antonu Hausu, ki se je leta 1851 
rodil v Tolminu. Spominsko ploščo 
edinemu častniku v avstro-ogrski voj-
ni mornarici, ki so mu za časa živ-
ljenja podelili najvišji čin – čin viso-
kega admirala –, sta poleg župana 
odkrila še avstrijski veleposlanik dr. 
Erwin Kubesch in državni sekretar 
z Ministrstva za obrambo Peter Sta-
vanja. Dogodka se je udeležil tudi 
direktor Urada za verske skupnosti 
Silvester Gaberšček, sicer domačin 
in eden najzaslužnejših za postavitev 
obeležja. 

O človeku, ki mu je bil podeljen 
tako visok naziv in je bil po rodu 
Tolminec, niti domačini, kaj šele šir-
ša javnost, danes pravzaprav ne ve-
mo ničesar več. Zato se zdi življenje 
Hausa pravcato novo odkritje. Izve-
mo namreč, da se je družina Haus iz 
Slovenj Gradca preselila v Tolmin, 

kjer sta starša v upravljanje prevzela 
večje posestvo – Anton je bil tretji od 
njunih štirih otrok. Med brskanjem 
po spletu (glej vir) med drugim izve-
mo, da je »otroško razposajenost mla-
dega Hausa, ki je bil dober plavalec, 
telovadec, glasbenik, risar in učenec, 
prekinila smrt očeta Jožeta (1859). 
Družina je od takrat živela v finanč-
nem pomanjkanju, kar je na poseben 
način zaznamovalo usodo mladega 
Hausa, ki se je kot najboljši dijak 
ljubljanske gimnazije leta 1869 vpisal 
na pomorsko akademijo na Reki,« 
kjer je kasneje tudi poučeval. Izvemo 
še, da se je pri 16-ih pridružil avstro-
ogrski vojni mornarici in se postopo-
ma vzpenjal po lestvici do najvišjega 
položaja. Leta 1900 je postal povelj-

bljenega visokega admirala so poko-
pali ob prisotnosti celotnega vrhov-
nega poveljstva vojne mornarice na 
puljskem pokopališču, zadnje slovo 
mu je izkazal tudi sam cesar Karel I. 
Ta mu je približno osem mesecev po 
smrti, natančneje 27. oktobra 1917, 
podelil še posmrtno odlikovanje dvoj-
ne monarhije, veliki mojster reda 
Marije Terezije. Posmrtne ostanke 
Antona Hausa so leta 1925 iz Pulja, 
ki je po 1. svetovni vojni pripadla 
Italiji, prenesli na Dunaj. 

Spominska plošča je nameščena v 
pasaži njegove rojstne hiše v Ulici 
Petra Skalarja 2 v Tolminu.

Besedilo in foto: Mateja Kutin

Vir: 
DRUŠTVO za raziskavo zgodovine avstroo-
grske mornarice. (2008). Admiral Anton Haus 
(1851–1917). [Online]. Datum zadnje spre-
membe: 11. 10. 2008. [Citirano: 11. avgust 
2012; 18:44]. Dostopno na spletni strani: 
http://www2.arnes.si/~jbarov/anton_haus_
vse.html

ČEZ POLETJE JE ŠOLSKI CENTER TOLMIN DOBIL NOVO STREHO. S tem bo rešena težava 
zamakanja, povečala pa se bo tudi energetska učinkovitost objekta.

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE ANTONU HAUSU, visokemu admiralu avstro-ogrske cesar-
sko-kraljeve mornarice in prejemniku posmrtnega odlikovanja dvojne monarhije veliki mojster 
reda Marije Terezije, na njegovi rojstni hiši v Tolminu.

nik korvete, sedem let kasneje je 
napredoval v viceadmirala in kot član 
avstro-ogrske delegacije sodeloval na 
2. mirovni konferenci v Haagu. Ka-
sneje je opravljal službo mornariške-
ga inšpektorja, temu je sledilo povi-
šanje – sprva v admirala, leta 1916 pa 
še v visokega admirala. Sloves je pri-
dobil predvsem s svojo defenzivno 
oziroma obrambno obliko bojevanja, 
»ko je ohranjal ognjeno moč ladjevja 
dvojne monarhije in skrbel za življe-
nje slehernega mornarja avstroogrske 
mornarice. Pri svojih odločitvah je 
imel podporo pri vseh podrejenih ad-
miralih,« še pišejo na spletnih stra-
neh Društva za raziskavo zgodovine 
avstroogrske mornarice. Anton Haus 
je tudi avtor knjige Osnove oceano-
grafije in morske meteorologije.

Ko se je konec januarja 1917 z vr-
hovnega poveljstva na Dunaju vračal 
na svoje službeno mesto v Pulj, je 
hudo zbolel in 8. februarja v starosti 
65 let zaradi pljučnice umrl. Prilju-

Zajem slike: http://www2.arnes.si/
~jbarov/anton_haus_vse.html
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Občina Tolmin zaključuje še en 
“evropski” projekt

K projektu Komunalna infrastruktura Zatolmin, 
katerega jedro predstavlja celovita ureditev 
komunalne infrastrukture v naselju Zatol-

min, je Občina Tolmin pristopila že v letu 2008, ko 
je bila pripravljena investicijska dokumentacija, 
sledili pa so postopki pridobivanja zemljišč oziro-
ma služnosti. Izdelava projektne dokumentacije je 
bila zaupana podjetju Hidrosvet d.o.o. iz Celja. 
Gradbeno dovoljenje za izvedbo del je bilo izdano 
že v letu 2009, v letu 2010 pa je občina z uspešno 
prijavo na javni poziv nekdanje Službe Vlade Re-
publike Slovenije za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko (SVLR) pridobila tudi pravico do 
koriščenja nepovratnih sredstev Evropskega skla-
da za regionalni razvoj.

Kanalizacijski sistem bo prikljuèen 
na èistilno napravo v Tolminu

Temeljni namen projekta je zmanjšati obreme-
nitev okolja in posledično izboljšati njegovo stanje 
ter izboljšati oskrbo s pitno vodo. Investicija tako 
vključuje gradnjo osrednjih kanalizacijskih vodov 
in posameznih sekundarnih kanalov kanalizacijske-
ga omrežja za odvajanje odpadnih in meteornih 
voda ter obnovo vodovodnega omrežja v strnje-
nem delu naselja. Kanalizacija naselja bo po izved-

bi investicije, ki bo predvidoma zaključena konec 
avgusta letos, delovala kot modificiran ločen sis-
tem, v katerem se bo sanitarna voda odvajala v 
kanalizacijski sistem Tolmina, meteorna odpadna 
voda pa v hudourniško grapo na Doljanskem po-
lju in od tam naprej v reko Sočo.

S priključitvijo celotnega kanalizacijskega omre-
žja Zatolmina na tolminsko čistilno napravo bo 
obremenitev okolja z odpadnimi vodami zmanjša-
na v največji možni meri.

( 38 )

Foto: arhiv Gostol TST

Dvoletno obdobje gradbenih 
del se izteka

Izvajalca del in izvajalca strokovnega nadzora je 
občina, kot veleva zakonodaja, iskala z javnim raz-
pisom. Za izvajalca gradbenih del je bilo izbrano 
Cestno podjetje Nova Gorica d.d. (CPG), za vršilca 
nadzora pa podjetje Milana d.o.o. iz Maribora. V 
projekt je bila vse od začetka, torej že od izdelave 
projektne in investicijske dokumentacije, aktivno 
vključena tudi Komunala Tolmin d.o.o. Ta vsesko-

zi izvaja upravljavski nadzor in bo po zaključku 
projekta infrastrukturo tudi prevzela v najem.

Zaradi obsežnosti investicije je bilo s terminskim 
načrtom projekta izvajanje gradbenih del predvi-
deno v obdobju dveh let. Izbrani izvajalec je z 
deli začel že junija lani. Do konca minulega leta 
sta bila v celoti izvedena povezava kanalizacijske-
ga sistema Zatolmina s kanalizacijskim sistemom 
mesta Tolmin in glavni vod iz središča vasi v sme-
ri proti Doljam. Izvedba gradbenih del je bila v 
zimskih mesecih prekinjena, v letošnjem letu pa 
se je nadaljevala z zahtevnejšim delom – ureja-
njem glavnih vodov znotraj naselja ter priklopi 
objektov na novi kanalizacijski sistem. Vzporedno 
z gradnjo novega kanalizacijskega sistema vsesko-
zi teče tudi zamenjava cevi vodovodnega siste-
ma.

Septembra bo Občina Tolmin na seznam uspešno zaključenih investicij lahko dodala tudi celovito 
obnovo vodovodnega in gradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Zatolmin. Za financiranje pro-
jekta v vrednosti skoraj 830.000 evrov je občina pridobila tudi nepovratna sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Krajevna skupnost Zatolmin je prav zaradi usklajevanja 
poteka del med krajani in izvajalcem ustanovila gradbeni 
odbor. Člani so vseskozi spremljali potek investicije in sode-
lovali na tedenskih operativnih sestankih neposredno na 
gradbišču. Na fotografiji zgoraj (z leve proti desni): član 
gradbenega odbora Metod Kavčič, mag. Darko Hrast, 
zadolžen za vodenje investicije pri Občini Tolmin, in vodja 
gradbišča pri CPG Bojan Peršolja.

Po zakljuèku investicije se bo Zatol-
min ponašal z veè kot 1.000 m obnov-
ljenega vodovodnega omrežja, veè 
kot 3.000 m novega kanalizacijskega 
omrežja za odpadno kanalizacijo in 
veè kot 1.400 m urejenega omrežja 
za odvajanje meteornih voda.



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 4, 2012

( 39 )

P
re

ds
ta

vi
tv

en
o 

be
se

di
lo

Z izvedbo investicije bo omogoèena tudi prikljuèitev kanalizacijskega sistema 
Zatolmina na èistilno napravo v Tolminu. Ta je bila že v èasu gradnje dimenzio-
nirana na kapaciteto, ki dopušèa tudi prikljuèitev Zatolmina. V prid tej odloèitvi 
govori tudi dejstvo, da bodo stroški izgradnje in vzdrževanja okoli 500 m dolgega 
povezovalnega kanala od Zatolmina do kanalizacijskega sistema mesta Tolmin 
precej nižji, kot bi bili v primeru izgradnje nove èistilne naprave samo za naselje 
Zatolmin.

S finanèno podporo Evropske unije
Skupna vrednost izvedenega projekta brez davka 

na dodano vrednost je ocenjena na 827.000 evrov. 
Od tega pretežni del (86 odstotkov) predstavlja stro-
šek gradbenih del, preostali delež pa vključuje stro-
ške, povezane z zemljišči, stroške vodenja investicije 
in izvajanja strokovnega nadzora, stroške izdelave 
projektne in investicijske dokumentacije ter stroške 
informiranja in obveščanja.

Glede na skupno vrednost projekta, strukturo 
stroškov, pričakovane prihodke in druga merila, ki 
vplivajo na maksimalni obseg sofinanciranja, je SVLR 
za sofinanciranje investicije občini odobrila 
491.763,78 evrov evropskih sredstev, kar – glede na 
celotno vrednost projekta – predstavlja približno 
60-odstotno sofinanciranje.

Potek del je spremljal gradbeni 
odbor krajevne skupnosti

Projekt je za investitorja, nadzornike in izvajalca 
del že od vsega začetka predstavljal tudi velik orga-

Operacijo delno fi nancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencia-
lov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regio-

nalni razvojni programi«.

nizacijski izziv. Tako obsežna investicija namreč ne-
izogibno zmoti utrip življenja v naselju. Ker večina 
obstoječih in načrtovanih vodov poteka pod vozi-
ščem glavnih vaških ulic, je izvajanje del oviralo ali 
celo preprečevalo nekatera opravila krajanov, pri 
vsakodnevnem delu na kmetijskih gospodarstvih pa 
je bilo to še toliko bolj izrazito. Da bi se z načrtom 
izvajanja del kar najbolj prilagodili željam krajanov, 
jih je občina pred začetkom povabila na sestanek, 
na katerem so investicijo in načrtovani potek po-
drobno predstavili.

Gradnja pri koncu, ostanejo 
še formalnosti

Gradbena dela se v Zatolminu zaključujejo rav-
no v teh dneh. Preostale projektne aktivnosti bo 
občinska uprava v sodelovanju z ostalimi akterji, 
kot predvideva terminski načrt, zaključila do kon-
ca septembra.

Pripravili: Nataša Humar in Špela Kranjc

Foto: Nataša Humar



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 4, 2012

( 40 )Pustili so svoj pe~at

Krivopeta in deklica
Bilo je v ~asu, ko nih~e ni meril ~asa in ko je bilo pod vrhovi Matajurja, Kuka in Kolovrata za nava-
dne in nenavadne ljudi ~asa na pretek. Led se je topil, spet so pognale trave. Posijalo je sonce. Goz-
dna `ena se je vrh Breze predajala son~nim `arkom. Ko se je segrela, je lahkonoga tekla po bregu 
navzdol. V jezeru pri Golobih se je okopala in si umila utrujene no`ice. Tisti ~as je gozdna `ena ime-
la taka stopala, kot jih imamo mi danes. Prste spredaj in peti zadaj.

S once je sijalo vse močneje. 
Led se je topil vse hitreje. 
Ljudje se niso več skrivali po 

kočah. Čas ledu, mraza in teme je 
minil. 

No, včasih so se čez modro nebo 
le zgrnili težki deževni oblaki. Doga-
jalo se je tako, kot se dogaja danes. 
Sije sonce, potem pada dež. Pred 
dežjem se je gozdna žena zatekala v 
svojo votlino v Malenščah. Neko noč 
je bila posebej huda ura. Bobnelo je, 
kot da bi se gore premikale. Res so 
se premikale. Matajur se je prema-
knil v levo, Kuk v desno.

Jama, v kateri je gozdna žena ča-
kala, da hudo neurje mine, se je s 
treskom zaprla. No, skoraj zaprla. Od 
vhoda v votlino je ostala le za dlan 
široka razpoka.

Tako je žena postala ujetnica gore, 
teme in skalovja. Kovala je načrte, 
kako se bo izvlekla skozi razpoke v 
skalah. Poskušala je. Zaman. Skozi 
ožino je spravila glavo, ramena, boke 
in noge do stopal. Naprej ni šlo. Po 
vsakem porazu se je zvlekla nazaj v 
votlino. Drgnila si je razbolele noge 
in tuhtala. Ni se bala zase, saj je 
brezčasna in nesmrtna. Bala se je za 
one tam zunaj, predvsem za ljudi, ki 
venomer rinejo v težave. Le kdo jim 
bo pomagal, če se ne reši ujetništva 
v skalnatem trebuhu gore?

Minevali so dnevi, minevali so te-
dni. Nekega dne, ko je gozdna žena 
prisluškovala zvokom, ki so skozi 
razpoke prodirali v votlino, je zazna-
la, da se zunaj dogaja nekaj nenava-
dnega. Slišala je ljudi, mnogo ljudi, 
ki so tekali po gozdu in klicali. Na-
pela je ušesa. Ujela je njihove besede: 
»kam je izginila, kako je mogoče …?« 
Slišala je jok matere, pridušanje oče-
ta, rotenje sorodnikov in zadihanost 
vaščanov. Vsi so iskali deklico, ki je 
odtavala v gozd in se nekam izgubi-
la.

Minile so ure. Glasovi so postajali 
utrujeni. Mati je hlipala. Oče je izgu-
bil vero, da bodo deklico še kdaj 

našli. Za Matajurjem, kjer je sonce 
zahajalo, se je spet naredila nevihta. 
Vleklo jo je proti Kuku. Gozd se je 
zavil v temo. Iz brlogov so prilezle 
živali in se odpravile na lov. Potem 
je življenje v gozdu potihnilo. Začelo 
je grmeti in dež se je ulil.

»Moram pomagati,« si je ponavlja-
la žena. Zbrala je vse moči. Grabila 
je skale in se vlekla skozi razpoke: 
glava, ramena, trup, boki, noge. No-
ge, noge, »saj bo šlo.« Stopala so se 
spet zataknila med skalovje. »Mo-
ram,« si je ukazala. Z vso silo je po-
tegnila. Naredilo je hrsk, krek in 
nogi sta bili prosti. Pred jamo je vsta-
la in se pretegnila. Sklonila se je k 
bolečim stopalom. Bila so nenava-
dna. Obrnjena nazaj. Prsti zadaj in 
peta spredaj. 

Postala je Krivopeta.
Kaj sedaj? Previdno je naredila pr-

vi korak. Čudež. Hoja z nazaj obrnje-
nimi nožicami je bila podobna lete-
nju. Ko se je odrinila z eno nogo, jo 
je dvignilo in poneslo naprej za tri, 
štiri korake. Ko je pristala na drugi 
nogi in se odrinila, je spet poletela. 
Čudežno.

Pred votlino je počepnila na prste 
nog in se sklonila k petam. Zaprla je 
oči. Izostrila je vse čute. Sluh. Voh. 
Slišala je šumenje dežja v drevesih 
in bobnenje oblakov. Slišala je diha-
nje velikih živali in cviljenje zverinic. 
Zaznala je lomastenje ljudi skozi 
gozd. Še naprej so iskali izgubljeno 
deklico. Še bolj je napela ušesa in k 
njej je priplul tih zvok otroškega ih-
tenja. Dvignila je glavo in močno 
vdahnila gozdne vonjave. Zavohala 
je smrad mokrih kožuhov zveri in 
zverinic, vonjave mokrih trav in dre-
ves, zavohala je pot na telesih utru-
jenih ljudi. Na koncu ji je v nosnice 
priplul sladek vonj po mleku in po-
lulanih hlačkah. 

Punčka! 
S svojimi čudodelnimi nazaj obr-

njenimi nožicami je Krivopeta pole-
tela skozi gozd. Preskakovala je robi-
do, skakala iz skale na skalo, dokler 
ni prispela. Na jasi je v zavetju velike 
skale drhtel deklič. Punčka je bila 
premočena od dežja in prekrita s pi-
ki žuželk in trav.

»Oj,« ji je šepnila. »Oj,« je izmuče-
no izdahnila deklica. Krivopeta je 

sedla k punčki. Narahlo jo je pote-
gnila v svoje toplo naročje. Pokrila jo 
je s svojimi dolgimi lasmi in ji mr-
mrala pesmico: »nina nana, nina na-
na punčka, oj, oj in nikoli več joj, 
joj.« Deklica je zaspala. Zibala jo je, 
dokler se ni začelo daniti. Dež je po-
jenjal.

V svitu je spečo punčko položila 
na blazino suhega listja in se uma-
knila na rob gozda. Nepremično je 
stala med drevesi. Visoka in tanka, z 
rdečimi lasmi je bila v jutranjem mra-
ku videti kot eno izmed dreves. Bila 
je kot breza v jeseni. 

Deklica je sladko spala.
Negibna Krivopeta je čakala.
Glasovi mož in žena, ki so v jutra-

nji svetlobi dobili novih moči za is-
kanje, so se približevali jasi z veliko 
skalo. Prvi je stopil na jaso vaški sta-
rešina. Obhodil je skalo. Zagledal je 
spečo deklico. S prsti je šel čez njen 
obrazek. Deklica je odprla oči. »Oj,« 
je rekla starešini. 

Pritekla je mati in deklico stisnila 
k sebi. »Pri tolikem dežju je naša 
punčka suha in topla,« se je čudila. 
»To je nenavadno, res nenavadno« je 
modroval oče. 

Starešina ni rekel nič. Samo zaskr-
bljeno se je oziral po zelenem mraku 
dreves okoli jase. »Oj,« je kar tako 
rekel proti brezi. Obrnil se je in od-
korakal drugim starešinskim dolžno-
stim naproti.

Ko so ljudje odšli, se je Krivopeta 
pretegnila in z glasom, ki je zvenel 
kot zvonček, zapela »oj, oj, nič več 
joj, joj.« S koraki, ki so spominjali na 
let ptice, se je pognala proti Štur-
mom, Pikom in Jevščku. V gozdove 
Tarčmuna je bila namenjena, na 
obisk sester. Veliko novega je imela 
povedati livška Krivopeta sestricam s 
sončne strani Matajurja. 
Katja Roš, Livek

Avtorica slike: Lenka Hrast 

Opomba uredništva: pripovedka je nastala s 
prepletanjem legende o Krivopeti in resnič-
nim dogodkom izpred 25 let.
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Raziskovanje gliv 
Poso~ja

Med 851 vrstami gliv, ki rastejo v 
Posočju, je v knjigi opisanih tudi nekaj 
takih, ki so bile v Sloveniji prvič naj-
dene. Vsaka vrsta je slikovno doku-
mentirana in opremljena z osnovnimi 
podatki o sistematski pripadnosti ter 
nahajališčih. Geografsko-geološke opi-
se krajev gobarskih popisov sta poda-
la prof. dr. Jože Čar in prof. dr. Stan-
ko Buser, gozdno rastlinstvo pa je 
povzeto po Gozdnogospodarskem na-
črtu Zavoda za gozdove Tolmin. Za 
večino obravnavanih gliv so bili izde-
lani tudi eksikati, ki so shranjeni v 
herbariju Gozdarskega inštituta Slo-
venije. Objavljeni podatki s tem niso 
samo dokumentirani, ampak so tudi 
znanstveno preverljivi. Po mnenju 
mag. Gabrijela Seljaka predstavlja 
delo Zore in Ivana Kavčiča pomem-
ben in pionirski prispevek k pozna-
vanju gliv Posočja, ki je bilo doslej v 
tem pogledu komaj kaj raziskano.

NASLOV: Raziskovanje gliv Poso-
čja. AVTORJA: Zora in Ivan Kavčič. 
STROKOVNI PREGLED: mag. Gabrijel 
Seljak. ZALOŽBA: samozaložba. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Modrej, 2011. 
ŠTEVILO STRANI: 275. FORMAT: 21 
x 29,5 cm. VEZAVA: trda.

Legenda.fest
V okviru projekta Podpora priredi-

tvam na območju LAS za razvoj je 
bila izdana knjižica Legenda.fest s 
podnaslovom Etnološke prireditve na 
Kobariškem. V njej so predstavljene 
kobariške vasi Breginj, Livek in Vr-
sno, kjer so čez poletje potekale pri-
reditve v okviru istoimenskega projek-

11, l. 1913. AVTOR: Jožef Kalin, ku-
rat. NATISNILA: Katoliška tiskarna. 
Ponovno natisnjeno ob 100-letnici 
cerkve Srca Jezusovega: Salve d.o.o. 
ZBRAL: Tadej Koren. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Drežnica, 2012. ŠTEVILO 
STRANI: 8. FORMAT: 14,8 x 20,9 cm.

ta. Poleg opisov krajev in njihovih ter 
okoliških znamenitosti so zbrane še 
pesmi, gastronomija in materialna 
dediščina posameznih območij.

NASLOV KNJIŽICE: Legenda.fest. 
Etnološke prireditve na Kobariškem. 
BESEDILO: Tanja Gabršček, Katja 
Roš, Tina Sivec in Vida Škvor. IZ-
DALA IN ZALOŽILA: Lokalna akcij-
ska skupina »LAS za razvoj«, zanjo 
Posoški razvojni center. LETO IZDA-
JE: 2012. ŠTEVILO STRANI: 12. FOR-
MAT: 14,8 x 20,9 cm. VEZAVA: mehka.

Krivopeta in deklica
Katja Roš z Livka je v okviru projek-

ta Podpora prireditvam na območju 
LAS za razvoj pripravila zanimivo bro-
šuro s pravljico o Krivopeti in deklici. 
Gre za preplet resničnega dogodka 
izpred 25 let o izgubljenem dekletcu 
in ustnega izročila o krivopetah. Bral-
čevo pozornost pritegne tudi luknjica 
v sredini knjižice, skozi katero lahko, 
če dobro pogledate, opazite Krivopeto.

NASLOV BROŠURE: Krivopeta in 
deklica. AVTORICA: Katja Roš. KRAJ 

IN LETO IZDAJE: Livek, 2012. ŠTE-
VILO STRANI: 4. FORMAT: 15,9 x 24 
cm. VEZAVA: mehka.

Prostovoljno gasilsko 
dru{tvo Log pod Man-
gartom 1912–2012

Prostovoljno gasilsko društvo Log 
pod Mangartom letos beleži stoto 
obletnico delovanja. Ob tej priložnosti 
so domači gasilci izdali zbornik, v 
katerem je predstavljena zgodovina 
društva, objavljeni pa so tudi sezna-
mi članov, predsednikov in poveljni-
kov društva ter priznanja in odliko-
vanja, ki so jih prejeli.

NASLOV KNJIGE: Prostovoljno ga-
silsko društvo Log pod Mangartom 
1912–2012. Zbornik ob stoti obletnici 
gasilstva v Logu pod Mangartom. 
AVTORICA: Ksenija Krivec. ZALO-
ŽILO: PGD Log pod Mangartom. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Log pod 
Mangartom, 2012. ŠTEVILO STRANI: 
128. FORMAT: 17 x 23 cm. VEZAVA: 
mehka.

Nova cerkev presve-
tega Srca Jezusovega 
v Dre`nici

V ponatisnjeni prilogi verskega lista 
Bogoljub iz leta 1913 je kurat Jožef 
Kalin opisal potek izgradnje cerkve in 
zbiranje denarja zanjo. Ko je bila za 
božič leta 1912 blagoslovljena, dela še 
zdaleč niso bila dokončana, ampak 
je bila podobna betlehemski štalici. 
»V novi cerkvi ni oken, ni tlaka, ni 
klopi, oltar je le za silo,« je zapisal 
Kalin.

NASLOV PRISPEVKA: Nova cerkev 
presvetega Srca Jezusovega v Drežni-
ci (Goriško). Priloga Bogoljuba, št. 

10 smaragdov
Promocijska knjižica predstavlja 

deset naravnih in kulturnih zname-
nitosti oziroma tako imenovanih 
smaragdov ob Smaragdni poti od Idri-
je do Bovca. Na zadnji strani lahko 
obiskovalci zbirajo žige – za obisk 
vsakega izbranega smaragda prejme-
te nov žig, deset zbranih žigov pa 
prinaša spominsko darilo.

NASLOV KNJIŽICE: 10 smaragdov. 
BESEDILO: Ivana Leskovec, Metka 
Rupnik. IDEJNA ZASNOVA: Martina 
Peljhan. IZDAL: RDO Smaragdna 
pot. LETO IZDAJE: 2012. ŠTEVILO 
STRANI: 16. FORMAT: 17 x 24 cm. 
VEZAVA: mehka.
Knjižno polico napolnili: Mateja Kutin in 
Nevenka Janež
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Utrinki

NA ORATORIJU V BELI KRAJINI je 70 udeležencev, po dopoldanskih oratorijskih delavnicah, 
popoldneve preživljalo ob kopanju, vožnji s kajaki, spoznavanju različnih skavtskih veščin itd. 
Nepozaben vtis pa je na udeležence naredil tudi preizkus sposobnosti na adrenalinski in blatni 
progi preživetja. Foto: arhiv tolminskih skavtov

OB 400-LETNICI POSVETITVE CERKVE SVETE LUCIJE NA MOSTU NA SOČI – Slavnostni 
koncert Slovenskega okteta. Foto: Ivo Žajdela

400-LETNICA POSVETITVE 
CERKVE NA MOSTU NA SO^I 
Most na So~i – Ob 400-letnici po-
svetitve cerkve svete Lucije na Mostu 
na Soči, sta se junija odvila dva do-
godka, ki sta bila med seboj tesno 
povezana. Na začetku meseca je bil v 
cerkvi slavnostni koncert Slovenskega 
okteta, ki ga poznamo predvsem po 
izvajanju ljudskih in domovinskih pe-
smi. Tokrat se je predstavil s sakralni-
mi pesmimi, ki so izredno notranje 
bogate in pričarajo prav posebno raz-
položenje. V cerkvi je odmevalo ubra-
no petje, ki nas je popeljalo od moli-
tve Angel Gospodov pa do Slomško-
ve Glejte, že sonce zahaja. Temu je 
botrovalo navdušeno ploskanje občin-
stva, ki je od okteta zahtevalo kar ne-
kaj dodatnih pesmi. Izkupiček od kon-
certa in sredstva donatorjev so bila v 
celoti namenjena za temeljito obnovo 
orgel, ki je bila izvedena v letošnjih 
pomladnih mesecih, saj je preteklo 
že dobrih osemdeset let od njihove 
izdelave. Te je na začetku slavnostne 
maše 24. junija blagoslovil novi kopr-
ski škof ordinarij dr. Jurij Bizjak, di-
rektor Urada za verske skupnosti Sil-
vester Gaberšček pa je zbranim 
predstavil večstoletno zgodovino. Ta-
ko je na vrhuncu praznovanja, na ka-
terega smo se župljani skozi celotno 
cerkveno leto pripravljali z različnimi 
dejavnostmi na pastoralnem in posve-
tnem področju, tudi s kora, ob ugla-
šenih zvokih orgel in ubranem petju, 
slovesneje zadonelo. Škof Bizjak nam 
je v homiliji na srce položil, da naj 
nam te dejavnosti, ki so se v teh dneh 
in mesecih dogajale in nas povezova-
le ter združevale, pomagajo, da bomo 
iz božje hiše odhajali boljši. 
Darja Leban Obid, Župnijski pastoralni 
svet

ORATORIJ LETOS V BELI 
KRAJINI 
Bo`akovo – Letošnji oratorij v Tolmi-
nu se je zaradi prenove tukajšnje cer-
kve in začasne preureditve dvorane 
župnijskega doma v kapelo razlikoval 
od preteklih. Ker smo ostali brez pri-
mernega prostora, smo oratorij na 
predlog tolminskega župnika Damja-
na Bajca organizirali v kraju Božako-
vo, kjer so že teden dni poprej taborili 
tolminski skavti. Tako smo se drugi ju-
lijski ponedeljek zbrali pred domačo 
cerkvijo in se nato odpeljali proti Beli 
krajini. Po dolgi vožnji so 70 udele-
žencev na novi lokaciji pričakali tol-
minski skavti, ki so tudi pripravili vse 
potrebno za začetek oratorija. Udele-
ženci so se skupaj z animatorji najprej 
vselili v svoje šotore, nato pa se je 
vse skupaj začelo odvijati zelo hitro.
Vsako dopoldne je potekala oratorij-
ska delavnica, kjer so se mladi srečali 
z različnimi temami (družina, prosto-
voljstvo, voditeljstvo v družbi …). Za 
otroke, ki obiskujejo tretji do deveti 
razred verouka, pa so bile še posebej 
zanimive popoldanske dejavnosti. 
Najbolj so uživali v kopanju in vožnji s 
kajaki, da pa bi lažje živeli v sožitju z 
naravo, so jim skavti pripravili tudi ne-
kaj delavnic, kjer so spoznavali vozle 
in ognje, se preizkusili na adrenalin-
ski in blatni progi preživetja ter svoje 
znanje preverili na kratkem orientacij-
skem teku. Teden je minil, kot bi mi-
gnil. Tudi na začetne težave, ki smo 
jih s skupnimi močmi premagali (ne-
kateri so bili prvič z doma za toliko 
časa, spet drugi še nikoli niso spali v 
šotorih …), ni nihče več pomislil. 
Vsem skupaj so po glavah rojile želje, 
da bi drugo leto ponovno taborili sku-
paj in uživali v skavtskih dejavnostih. 
Luka Tuta, animator

MOTO AVANTURA
Zgornje Poso~je – Priprave, hrana, 
pijača, obvestilne table, zemljevidi, 
navodila … Vse je nared, tudi vre-
me. Ker je trasa dolga in naporna, 
smo organizatorji, člani Moto Kluba 
Soča, v skrbeh za udeležence, saj 
visoke temperature pod čelado in 
kombinezonom izžamejo še tako do-
brega motorista. Najprej se motoristi 
soočijo s poligonom, ki vsebuje pre-
nos predmeta, vožnjo skozi »ho-
dnik« in slalom do točke zaustavitve. 
Sledi vožnja po trasi A, dolgi okoli 
50 km, ki vodi v Baško grapo. Med 
potjo udeleženci rešujejo vprašalni-
ke in različne naloge (vpisati morajo 
naslov prvega slovenskega filma, le-
tnico postavitve kamnitega korita ter 
se pomeriti v metanju pikada). Za 
vse skupaj tako porabijo približno 
uro in pol. Sledi trasa B, ki motoriste 
pripelje na okoli 900 m nadmorske 
višine nad Mostom na Soči. Tu ugo-

motoriste popelje na Kobariško pod 
mogočni Krn, od tu pa v Kobarid in 
naprej na Kolovrat. Vmes pa spet 
vprašalnik. Pred zaključkom v dolini 
še met žoge na koš in vrnitev na iz-
hodiščno točko. Prepoteni in izžeti 
udeleženci nato v senci počakajo na 
rezultate Moto rally-ja. Motorist 
»Filc«, ki je vožnjo spremljal na 
GPS-u, pove, da je skupno naštel 
144 kilometrov, za kar je porabil štiri 
ure in dve minuti. A čas pri tem ni 
pomemben. Več štejejo točke, do-
bra izpeljava poligona, natančnost 
pri pikadu in streljanju z zračno pu-
ško. Zmagovalca Moto avanture po-
staneta Avgust in Nives Pungar-
tnik, sledi jima Iztok Nanut, na tre-
tje mesto pa se je uvrstil Marko 
Gruden. Četrto mesto si delijo Vili 
Florjančič in Damjan ter Renata 
Zlatoper, na petem pa je pristal An-
draž Istenič.

Jure Kenda, član organizacijskega odbora

Foto: Silvo Konec - Tigro in Avgust ter Nives Pungartnik

tavljajo krajevne posebnosti in zgo-
dovinske dogodke. Za popestritev 
jih, pod budnim očesom inštruktor-

jev lokalnega strelskega društva, ča-
ka še streljanje z zračno puško. Po 
malici in počitku je tu še trasa C, ki 

Utrinki
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Frizerski studio Platina, Rosanda Brezavšček, Markova 2, 5222 Kobarid

Frizerski studio vodi frizerska mojstrica 
Rosanda Brezavšček. 

Lasna kozmetika Paul Mitchell in 
brezplačna shiatsu masaža. 

IZKORISTITE 10 % OTVORITVENI POPUST. 

Telefon: 070-555-111

NOVO V KOBARIDU

Utrinki

PODOBE OB^UTKOV
Most na So~i – Likovna umetnost 
sodi med vizualne umetnosti, zato je 
čut vida v ospredju tako pri ustvarjal-
cih, kot pri sprejemnikih te umetno-
stne zvrsti. Vendar jo lahko občutimo 
tudi drugače ... Barve delimo na to-
ple in hladne, linije na ostre ali meh-
ke – to so primarni dražljaji, ki jih ne 
vidimo, temveč občutimo. Lahko go-
vorimo o različnih barvnih tonalitetah 
ali o različnih okusih pri doživljanju in 
sprejemanju umetnosti. Na letošnji 
koloniji za slovenske izseljence, ki je 
junija potekala na Mostu na Soči in 
se jo je udeležilo 13 umetnikov z vse-
ga sveta, smo se odločili, da bomo, 
poleg oči, poskusili bolj na stežaj 
odpreti tudi ostala čutila. Pri likovnem 
ustvarjanju smo ta raznolika občutja 
potem upoštevali in opazovali, ali 
vplivajo na ustvarjalni proces ter na 
končni izdelek. Čutnih dražljajev je 
bilo v enotedenskem spoznavanju 
kraja več kot dovolj. Kmalu smo ugo-
tovili, da vsakemu pomenijo nekaj 
drugega – nekoga je hrup prometa 
in glasbe motil, drugemu je bilo ne-
lagodno ob nočni tihoti, deževni dan 
je nekoga spravil v zasanjano razpo-
loženje, drugemu je bila odveč vla-

ga, ki se ob jutranjem sprehodu dvi-
gala iz jezera in se lepila na kožo …

Po uvodnem pogovoru o tematiki 
smo se prepustili raziskovanju kraja, 
iskanju čutnih dražljajev in skicira-
nju. Most na Soči in njegovo okolico 
smo odkrivali z različnih zornih ko-
tov. Pod vodstvom Miha Mlinarja, 
arheologa iz Tolminskega muzeja, 

smo spoznali zgodovino in kulturo 
kraja ter si ogledali arheološki muzej 
v tukajšnji osnovni šoli. Obiskali smo 
interaktivno biološko učilnico, kjer 
nismo le gledali, temveč tudi otipali 
živalske kože, rogove, kosti, gnez-
da, jajca ... Udeležili smo se priredi-
tve Na klancu v Tolminu, kjer smo 
prisluhnili zborovskim pesmim in 

odlični glasbeni zasedbi Vasko Ata-
nasovski Trio. Drugi dan smo se in-
tenzivno posvetili slikanju. Nekateri 
so se popoldne odpravili na krajši iz-
let v Tolminska korita. Tudi tretji dan 
je bilo vzdušje predvsem delovno, a 
smo si vzeli čas in se odzvali povabi-
lu Romana Kofola, ki nam je pred-
stavil zgodovino domačije Pri Lušinu 
v Bači pri Modreju. Obiskali smo 
Stanko Golob, ki slike izdeluje iz 
različnih barv in debelin peska. Go-
stili so nas tudi na srečanju gospo-
darstvenikov severne Primorske, 
kjer nas je pozdravil predsednik re-
publike dr. Danilo Türk. Odlični po-
gostitvi je sledila vožnja po jezeru. V 
četrtek smo v Vodni hiši postavili 
razstavo del. Na svečanem odprtju 
sta obiskovalce pozdravila in nago-
vorila predsednik TD Most na Soči 
Rado Taljat in predsednik Združe-
nja Slovenska izseljenska matica 
Sergej Pelhan, voditeljica kolonije 
Monika Ivančič Fajfar pa je pred-
stavila potek dela. 

Vsega lepega je enkrat konec. V pe-
tek smo se poslovili – z upanjem, da 
se kmalu spet srečamo, in z oblju-
bo, da ostanemo v stikih.
Monika Ivančič Fajfar 

UDELEŽENCI LETOŠNJE KOLONIJE ZA SLOVENSKE IZSELJENCE – pri ustvarjanju so poleg 
oči poskusili bolj na stežaj odpreti tudi ostala čutila. Foto: Jernej Vouk
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Posoški razvojni center (PRC) vabi izdelovalce izdelkov iz masivnega lesa, oblikovalce, katerih izrazni material je les, 
ter druge zainteresirane posameznike, da oddajo svojo ponudbo na

JAVNO POVABILO ZA OBLIKOVANJE IN IZDELAVO 
PROMOCIJSKEGA IZDELKA IZ LESA.

Predmet javnega povabila je obli-
kovanje in izdelava vzorca promocij-
skega izdelka iz masivnega lesa. 
Javno povabilo se izvaja v okviru pro-
jekta Alpstar, ki je prek programa 
Alpine Space sofinanciran iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. 
Namen povabila
Promocijski izdelek bo naročnik 
uporabljal kot poslovno darilo ob 
različnih priložnostih in kot promo-
cijski material projekta Alpstar.
Eden izmed ciljev projekta je dose-
ganje učinkovitejše izrabe potencia-
la lesne biomase v regiji ter spodbu-
janje vrednostne verige v procesu 
obdelave lesa od gozda do izdelka.
Pri zasnovi izdelka naj izdelovalci 
upoštevajo namen projekta in na-
membnost izdelka.

Utrinki

JAMARJI POSKRBELI ZA NOV 
REKORD 
Tolminska – Tik pred začetkom no-
vega šolskega leta so jamarji zagodli 
urednikom, ki v učbenikih za geogra-
fijo navajajo, da je sistem Postojnske 
jame z dolžino 20.570 m največji 
slovenski jamarski sistem. Dozdaj je 
to res držalo, vse od sredine avgusta 
dalje pa temu ni več tako. Na Tolmin-
skem Migovcu je namreč okoli dese-
tim slovenskim jamarjem in njihovim 
kolegom iz Imperial College Caving 
Cluba (ICCC) iz Londona na vsako-
letni mesečni odpravi uspelo pove-
zati dva sistema jam – Migovec, ki 
mu jamarji pravijo tudi »Votla gora«, 
in Vrtnarijo. Tako se lahko po novem 
pohvalimo, da imamo na Tolminskem 
najdaljši slovenski jamski sistem, ki v 
dolžino raziskanih in izmerjenih ro-
vov meri 24.900 m, višinska razlika 
med vhodom in dnom pa znaša 975 
m. »Gre za neuradno oceno, ven-
dar pa bo končna ocena zagotovo 
še višja in bo predvidoma presegla 
25.000 m,« pravi Dejan Ristič, 
eden izmed članov odprave. 

Zdenko Rejec, predsednik Jamar-

V NAJDALJŠEM SLOVENSKEM JAMARSKEM SISTEMU, ki povezuje sistema Migovec in Vr-
tnarija ter po neuradnih podatkih v dolžino meri 24.900 m, se skrivajo še druge neslutene lepo-
te. Foto: arhiv Jamarske sekcije, PD Tolmin 

ske sekcije (JS), ki deluje v okviru 
Planinskega društva (PD) Tolmin, 
pojasnjuje, da so v zadnjih letih, po-
leg vseh ostalih raziskav, jamarji in-
tenzivno iskali povezavo med sistemi 
Migovca, Primadone in Vrtnarije. Ob 
pomoči računalniškega tridimenzio-

nalnega modela so se na različnih 
mestih sicer kazale možnosti, ven-
dar so bili ti deli tudi najožji in zdelo 
se je, da so praktično neprehodni. 
Pa se je kljub temu zgodilo … »Bila 
je zadnja akcija odprave,« je pove-
dala Karin Rutar iz Čadrga, ki je z 

jamarskim kolegom iz Anglije, sicer 
madžarskega rodu, raziskovala nove 
prehode. V delu, ki so ga jamarji po-
imenovali Sanje Za Dušo, »sva za-
gledala, da je bil ta del jame že 
obiskan, saj je bil opremljen. Po 
podrobnem pregledu sva ugotovi-
la, da sva iz novih prehodov prišla 
v že odkriti del sistema Migovec,« 
dodaja Rutarjeva. Tisti hip jima je 
postalo jasno, da sta odkrila tisto, o 
čemer sanjajo že dobri dve leti. Ob 
predhodni pomoči jamarskih kole-
gov sta naletela na prehod, ki pove-
zuje omenjena sistema jam.
Podzemlje Migovca tolminski jamarji 
sicer raziskujejo že slabih 40 let. Pri 
tem jim, kot že rečeno, od leta 1994 
pomagajo angleški kolegi iz ICCC, s 
katerimi so v vsem tem času skupaj 
raziskali že več kot 30 km rovov. Tu-
di na letošnji odpravi, ki je potekala 
od sredine julija do 17. avgusta in so 
jo poimenovali Sledi vetra, je okoli 
30 jamarjev iz Anglije in Slovenije v 
Vrtnariji raziskalo več kot 2,5 km no-
vih delov, ki so v notranjosti zemelj-
skega površja poleg novega rekorda 
skrivali še druge neslutene lepote. 
Tatjana Šalej Faletič

Splošni pogoji:
• izdelek mora biti narejen iz masiv-

nega lesa,
• izdelek predstavlja avtorjevo izvir-

no oblikovanje,
• vrednost za izdelavo enega kosa ne 

sme presegati vrednosti 30 evrov,
• na izdelku mora biti zagotovljen 

prostor za umestitev logotipov (lo-
gotip PRC-ja, logotip programa 
Alpine Space (min 25x11,4 mm), 
logotip projekta Alpstar (min 18 
mm širine).

Način prijave
Naročnik bo postopek izvedel v obli-
ki anonimnega javnega povabila. 
Ponudniki morajo zato svojo formal-
no ponudbo oddati v zaprti ovojnici 
z oznako »Anonimno javno povabilo 
– oblikovanje in izdelava promocij-
skega izdelka«, kjer ne bo nobenih 

oznak, na podlagi katerih bi naročnik 
lahko razbral identiteto ponudnika. 
Ovojnice, na katerih bo razvidna 
identiteta ponudnika, bodo izločene 
iz nadaljnjega postopka.
Vloga na javno povabilo mora biti 
poslana priporočeno ali vložena 
osebno na naslov: Posoški razvojni 
center, Ul. Padlih borcev 1b, 5220 
Tolmin.
Vloga naj obsega:
• vzorec izdelka s kratkim opisom in 

ceno izdelave enega izdelka (brez 
DDV). Iz izdelka, opisa izdelka in 
cene izdelave enega izdelka ne sme 
biti razvidna identiteta ponudni-
ka;

• zaprto ovojnico z oznako »Anoni-
mno javno povabilo – oblikovanje 
in izdelava promocijskega izdel-
ka«, ki vsebuje formalno ponudbo 

in vse potrebne podatke ponudni-
ka.

Rok za oddajo ponudb je petek, 28. 
september 2012, do 12. ure.
Način ocenjevanja in merila
Prejete ponudbe bo pregledala komi-
sija, imenovana s strani PRC-ja. Na 
podlagi meril bo izbrana najboljša 
ponudba in izdano naročilo za izde-
lavo izdelkov v okvirni vrednosti 
3.000 evrov. Komisija bo pri ocenje-
vanju upoštevala naslednja merila:
• estetska vrednost izdelka,
• uporabna vrednost izdelka,
• promocijska vrednost izdelka,
• cena.
Dodatne informacije
Posoški razvojni center, kontaktna 
oseba: Miro Kristan, vodja projekta 
Alpstar, telefon: 05/38-41-885, e-po-
šta: miro.kristan@prc.si.
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