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Priporo~ljivo branje za 
Bov~ane, ki so zjutraj vstali z 
desno nogo

U vodno opozorilo: Kdor je da-
nes zjutraj vstal z levo nogo, 
mu odsvetujem branje teh mi-

sli, saj bi utegnil razumeti ravno na-
sprotno od tistega, kar želim doseči. 

Pred nekaj tedni sem sončen in 
jesensko barvit konec tedna prežive-
la na Bovškem. Nepozabna izkušnja, 
nepozabna doživetja. Točno tako, kot 
se glasi slogan, s katerim domače in 
tuje goste prepričujete, da gre za de-
stinacijo, ki jo preprosto morajo obi-
skati. Vse lepo in prav, vendar pa je 
zadnje čase čutiti, da navkljub prija-
znosti domačinov ter vsem naravnim 
in kulturnim danostim tu nekaj dra-
stično primanjkuje. Pogrešam upanje. 
Zdi se, da so ljudje iz različnih razlo-
gov izgubili vero v to duševno stanje, 
ki ponuja izhod iz težavnega položa-
ja. Iz pogovorov z domačini razbe-
rem, da črnogledosti ne botrujejo le 
naravne in druge nesreče ter kriza v 
državi. Ljudje so še tisto malo upa-
nja, ki je ostalo, izgubili to poletje s 
tako imenovanim začetkom konca 
kaninskega turizma. Ampak kaj, ko 
se na tem svetu nič ne rodi brez na-
pora in bolečine – še človek ne, pa 
naj bi se vaš turizem? Lepo vas pro-
sim! Ljudje imamo to srečo, da se 
lahko zavestno odločimo in začnemo 
na dogodke gledati bolj vedro, z več 
volje ter upanja.

Zato proč z resnimi in zamorjeni-
mi obrazi, proč z depresivnostjo, 
neodzivnostjo, pasivnostjo ... Zdaj je 
treba fokus usmeriti z začetka konca 
ponesrečene zgodbe na začetek nove, 
s katero boste v svoje kraje privabili 
čim več gostov. Ti namreč ne iščejo 
mrkih in zamorjenih obrazov, ampak 
svoj prostor pod soncem, kjer se bo-
do odpočili ter si napolnili baterije. 
Iščejo upanje, pravljico in njene ju-
nake. In kdo pravi, da ne morete prav 
vi postati ti junaki. Vi ste namreč 
tisti, ki si navkljub vsem tegobam 
upate ostati v tej dolini in iz njenih 
danosti narediti pravljico zase ter 
druge. Odprite oči in poglejte, koliko 

lepega vas obdaja. Za razliko od lju-
di, ki živijo na robu puščave, vaše 
naravne danosti ponujajo neskončno 
možnosti in Kanin je samo ena iz-
med številnih izjemnih turističnih 
točk v vaši dolini. 

Zato se nikar ne bojte padcev – še 
najmanj pa padca prazne kaninske 
kabine. Naše življenje je en sam niz 
padcev in ponovnih vzponov. Če je 
komu to znano, je to zagotovo mla-
demu možu z zeleno čelado na glavi, 
na katerega sem po naključju nalete-
la med svojim obiskom v Bovcu. Ta 
je v nekaj urah zaradi epileptičnih 
napadov vsaj štirikrat, če ne celo več-
krat, dobesedno treščil na tla in se 
nato, kakšno minuto po tem, ko so 
ga obrnili na bok, ponovno pobral na 
noge. Postavite se za trenutek v nje-
govo kožo … Kakšno nepopisno upa-
nje! Pobirati se vedno znova in zno-
va ter ob tem upati, da se ti ne zgodi 
kaj hujšega ali pa, da ob tem ne po-
škoduješ še koga. Če temu prištejem 
še upanje, da bo morda nekoč bolje, 
da bo padcev manj in da bo lahko 
zaživel normalno … Ta fant je zame 
živ primer junaka, pa recite, kar ho-
čete. Verjamem, da njegovi padci 
niso zaman. Služijo nam lahko za 
motivacijo, pogum in upanje v naj-
težjih trenutkih. 

In ko smo ravno pri tem, vam za-
upam še nekaj lastnih trikov, katere 
po navadi uporabim sama, kadar mi 
zmanjka optimizma in volje. Ob ta-
kšnih priložnosti jih vedno znova 
privlečem na dan, saj si mislim, da 
so uporabni še za koga. Kadar sem 
v tistem stanju, ko preprosto ne vi-
dim nič dobrega, si pomagam z drob-
nimi koraki. Na primer … • Svoja 
pričakovanja spustim in se nato PRE-
PUSTIM MAJHNIM STVAREM, da 
me pozitivno presenetijo. • OBDA-
RIM SE z lepimi stvarmi. Zavestno si 
na primer poklonim čas za opazova-
nje sončnega zatona ali pa za klepet 
s prijatelji. Obdarim se recimo z glas-
beno željo (»odrolam« si kak dinami-
čen glasbeni komad, ki mi požene 

kri po žilah). Skuham si kosilo po 
svoji meri ... K tema dvema koščk-
oma sestavljanke dodam novo. Zač-
nem se zavestno • ČUDITI stvarem, 
ki me obdajajo. Pustim, da me na 
primer navdahne barvita jesen, med-
tem ko med vlečenjem nog za sabo 
šušljam po šumečem listju. Čudim 
se, kako se iz posušenih cvetov raz-
vijejo semena ... • DIHAM … počasi 
in do zadnjega diha iz svojih pljučnih 
mešičkov iztisnem ves zrak ter si pri 
tem predstavljam, kako me vse slabo, 
kar se je nakopičilo v meni, z izdi-
hom zapušča. Nato se počasi z vdi-
hom svežega zraka  napolnim – ne 
le s kisikom, v mislih vase iz okolja, 
ki me obdaja, potegnem samo dobre 
stvari. To ponovim 10-krat. Možgani 
so preverjeno hvaležni za to dozo 
svežine, garantiram! • POJEM, PLE-
ŠEM in SE PUSTIM »FINTIRAT« SA-
MA SEBI. Če mi ni do smeha, si ga 
na usta narišem tako, da pogledam 
kako komedijo ali pa na spletnih stra-
neh poiščem skrito kamero in se 
naposled • NASMEJEM. • IZOBRA-
ŽUJEM SE – vpisujem se na različne 
tečaje (v zadnjih dveh letih sta reci-
mo Posoški razvojni center in Sklad 
dela Posočje ob pomoči vseh treh 
posoških občin organizirala veliko 
brezplačnih tečajev, na katerih sem 
se ogromno naučila). Zgrabite prilož-
nosti, ki se vam ponujajo! • BEREM 
»MODRE« NASVETE »MODRIH« PI-
SCEV. • IŠČEM NASMEJANE OBRA-
ZE (še obstajajo na tem svetu ☺). • 
IZOGIBAM SE »TUROBNEŽEM« in 
NERGAČEM. • PROSIM IN ZAHVA-
LJUJEM se za vse živo, kar mi pade 
na pamet – glasno, tako da slišim 
sama sebe.

No, pa sem spet prekoračila števi-
lo znakov … Končujem v upanju, da 
se vas ponovno prime vsaj malce 
upanja in da bom prihodnjič, ko bom 
obiskala Bovško, našla kak nasmejan 
ter zadovoljen obraz več.

Tatjana Šalej Faletič, glavna in 
odgovorna urednica
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Izid naslednje številke Sočasnika bo predvidoma pred božičnimi 
prazniki. Vsi, ki boste v njej želeli objaviti kak prispevek, nam ga 
posredujte do 21. novembra oziroma v dogovoru z urednico. 

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

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

Utrinki
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SRE^ANJE GOSPODARSTVE-
NIKOV ZGORNJEGA POSO^JA
Kobarid – Tudi letos je Posoški ra-
zvojni center (PRC) v sodelovanju z 
vsemi tremi posoškimi občinami or-
ganiziral tradicionalno Srečanje go-
spodarstvenikov Zgornjega Posočja. 
Tokrat so se gospodarstveniki sre-
čali 22. oktobra v Domu Andreja 
Manfrede v Kobaridu. Po uvodnem 
pozdravu gostiteljice, kobariške žu-
panje Darje Hauptman, je direktori-

ca PRC-ja mag. Almira Pirih zbranim 
predstavila rezultate obeh razvojnih 
programov – tako Soče 2006 kot 
tudi letos iztekajoče se Soče 2013. 
V nadaljevanju je Robert Drobnič, 
vodja Sektorja za izvajanje regional-
nega razvoja pri Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, nani-
zal obete za nadaljnji razvoj območja 
Zgornjega Posočja v novi finančni per-
spektivi, ki se bo začela v letu 2014 
in bo trajala vse do leta 2020. Sledi-
la je obrazložitev Strategije pametne 

specializacije Slovenije, ki jo je osve-
tlila Staša Mesec iz Direktorata za 
evropsko kohezijsko politiko, Igor 
Knez, namestnik direktorja pravne 
službe Gospodarske zbornice Slo-
venije, pa je gospodarstvenikom po-
jasnil še novosti novele zakona o go-
spodarskih družbah. Tekom razprave 
so lahko prisotni dobili tudi podrob-
nejše odgovore na vprašanja, po za-
ključku uradnega dela srečanja pa 
je sledilo še neformalno druženje.
Mateja Skok, Posoški razvojni center

TRADICIONALNO SREČANJE GOSPODARSTVENIKOV ZGORNJEGA POSOČJA, ki ga vsako jesen pripravi Posoški razvojni center v sodelova-
nju z vsemi tremi posoškimi občinami. Foto: Marko Leban

 4  PRC-jeva oglasna deska

 5  So~a spodbuja za~etne 
investicije (9): MEM 
Kravanja Gorazd s.p.

 6  Projekt iCON: [port, 
zgodovina in kulinarika v 
enem paketu

 8  Projekt Inter Bike: S 
kolesarskimi potmi 
povezujemo dr`avi

 9  Projekt  STUDY CIRCLES: 
Jesenski darovi ~ezmejnega 
{tudijskega kro`ka

 10  [tudijski kro`ki: Kaj vse 
smo »zakuhali«?

 12  Projekt »Grundtvig«: 
Druga~ne, a zato bolj 
zanimive metode u~enja

  Iz ob~inskih uprav:
 13  Ob~ina Bovec
 17  Ob~ina Kobarid
 28  Ob~ina Tolmin

 33  Tematska pot Na svoji 
zemlji: Praznik slovenskega 
filma
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(5): Tolminsko pod Gori~ani

 37  30. obletnica Kme~kega 
praznika v Tolminu:
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Sir Tolminc kot tr`na 
mo`nost in promocijski 
potencial  

 39  Primer dobre prakse: Po 
»pametnih« telefonih {e 
»pametna« javna 
razsvetljava

 40  Pesniki iz na{ih logov: Eda 
Antih Sok - Kred
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Projekt STUDY CIRCLES je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

ČEZMEJNI PILOTNI ŠTUDIJSKI KROŽEK NA TEMO TURIZMA 

Se ukvarjate s turistično dejavnostjo?

 Bi radi nadgradili svoje znanje s tega področja?

Oddajate sobe in si želite povečati pretok gostov?

Se želite povezati z našimi italijanskimi sosedi?

Če ste na zastavljena vprašanja prikimali, se  januarja 2014 pridružite našemu 
DRUGEMU PILOTNEMU ČEZMEJNEMU ŠTUDIJSKEMU KROŽKU NA TEMO 

TURIZMA, 
ki se bo odvijal pod okriljem Posoškega razvojnega centra in Torre Natissone Gal.

Nekje je treba začeti. Zakaj ne pri študijskem krožku?

Dodatne informacije in prijava: Posoški razvojni center (Nika Kikelj), 
telefon: 05/38-41-513 ali 031-611-956, e-pošta: nika.kikelj@prc.si

www.study-circles.eu

Utrinki

SO^A KOT ENA ZADNJIH 
OHRANJENIH REK V ALPAH
Zgornje Poso~je – Soča, smarag-
dna kraljica Alp, je s svojo edinstve-
no modrozeleno barvo očarala sle-
hernega Slovenca. Naravne lepote 
in izjemna kakovost okolja v Posočje 
privabljata tako domače kot tuje go-
ste. Vendar pa je rečni sistem reke 
Soče pomemben tudi v širšem smi-
slu, saj je Soča ena zadnjih ohranje-
nih rek v Alpah. Večina alpskih rek 
je namreč reguliranih, zaradi izpol-
njevanja podnebnih in energetskih 
ciljev pa se po vsej Evropi načrtuje 
gradnja novih hidroelektrarn. Čeprav 
je voda obnovljiv vir energije, imajo 
hidroelektrarne negativne vplive na 
naravno ravnovesje vodotokov in vi-
dez krajine. Zato imajo poleg okolj-
skih posledic tudi velik vpliv na bi-
vanjsko kakovost širšega območja.

Zaradi različnih groženj, ki so jim 
podvržene alpske reke, je mednaro-
dna nevladna organizacija World 
Wildlife Fund (WWF Alpine Progra-
me) pripravila projekt »Save the Al-
pine Rivers«, ki je namenjen zaščiti 
in ohranitvi ekološko pomembnih 
rek v Alpah. V okviru projekta je po-
sebna pozornost namenjena reki 

V okviru projektnih dejavnosti je na-
stalo tudi zavezništvo Ohranimo So-
čo (»Save the Soča«), ki so se mu 
poleg WWF-ja pridružili še GIZ raf-
tarjev Dolina Soče, Kanjoning zveza 
Slovenije, Ribiška družina (RD) Idrija 
in RD Tolmin. Lokalne organizacije, 
ki si že desetletja prizadevajo za 
ohranitev reke, so se povezale v že-
lji, da bi enega zadnjih neokrnjenih 
rečnih sistemov zavarovale pred na-
daljnjim energetskim izkoriščanjem 
in ohranile živo ter neukročeno reko 
kot neprecenljivo naravno dediščino 
tudi za naše zanamce. 
Irena Kavčič, predstavnica »World Wil-
dlife Fund« - zavezništvo »Save the 
Soča«

SPODBUJANJE RABE KOLESA 
ZA VSAKDANJO VO@NJO
Tolmin – Sredi septembra je v okvi-
ru Soča Outdoor festivala potekala 
tudi spretnostna vožnja z mestnimi 
kolesi Africa bike, kupljenimi v okviru 
čezmejnega projekta EnergyViLLab 
(o njem lahko več preberete v Soča-
sniku, letnik XIV, št. 3). Tekmovanja, 
ki se je odvijalo v Tolminu Na logu, 
se je udeležilo 16 kolesarjev, med 
njimi je bila večina tistih, ki so kolesa 

SOČO ŽELIJO ZAVAROVATI PRED NADALJNJO HIDROENERGETSKO IZRABO – Porečje 
Soče je danes eden redkih predelov, kjer še najdemo genetsko čiste soške postrvi, tu pa prebi-
vajo tudi druge evropsko pomembne vrste, kot so lipan, grba in blistavec. Foto: Primož Skrt

Soči s pritoki, predvsem problemati-
ki gradnje novih hidroelektrarn. Po 
mnenju WWF-ja ima Soča kot za-
dnja ohranjena in sklenjena reka ve-
lik pomen za celoten alpski prostor, 
zato bi morali njen rečni sistem za-
varovati pred nadaljnjo hidroenerget-
sko izrabo. Porečje Soče je danes 
eden redkih predelov, kjer še najde-
mo genetsko čiste soške postrvi, tu 

pa prebivajo tudi druge evropsko 
pomembne vrste, kot so lipan, grba 
in blistavec. Poleg visoke naravovar-
stvene vrednosti ima zdrava in ohra-
njena reka tudi velik potencial za 
trajnostno načrtovane turistično-re-
kreacijske dejavnosti, ki pomembno 
prispevajo k prihodku lokalne sku-
pnosti, kar je še dodaten razlog za 
varovanje tega edinstvenega okolja.

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 5, 2013
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( 5 )So~a spodbuja za~etne investicije (9)

Na javni razpis za za~etne investicije, ki je bil lani objavljen v okviru razvojnega programa So~a, se 
je uspe{no prijavil tudi samostojni podjetnik Gorazd Kravanja z Mosta na So~i. Pridobljena sredstva 
so mu olaj{ala nakup nove tehnolo{ke opreme.

»^e zaspi{, si v trenutku 'povožen’«

G orazda Kravanja smo pov-
prašali, kako so mu prido-
bljena nepovratna sredstva 

pomagala doseči zastavljene cilje, kaj 
načrtuje v prihodnje in kako ocenju-
je razvojni program Soča.

NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE 
OPREME
Ime podjetja: MEM Kravanja Gorazd 
s.p.
Dejavnost: kovinoplastika in orodjar-
stvo
Naziv projekta: Nakup nove tehno-
loške opreme
Odgovorna oseba: Gorazd Kravanja
Lokacija investicije: Most na Soči 109
Kratka predstavitev investicije: 
Sredstva, ki sem jih pridobil na raz-
pisu, so bila namenjena nakupu op-
tičnega merilnega mikroskopa OGP 
Flash 300. Naprava se uporablja 
predvsem za meritve serijsko brizga-
nih izdelkov in insertov, ki jih izde-
lujemo na CNC obdelovalnih strojih. 
Za izdelke, ki se uporabljajo v avto-
mobilski industriji, je ta mikroskop 

NAKUP OPTIČNEGA MERILNEGA MIKROSKOPA OGP FLASH 300 so samostojnemu podje-
tniku Gorazdu Kravanju poleg lastnega vložka omogočila tudi nepovratna sredstva, ki jih je 
pridobil na javnem razpisu razvojnega programa Soča. Foto: arhiv Gorazda Kravanja

nujen. Optika omogoča meritev iz-
delkov po XYZ osi v natančnosti 
0,0005 mm. Klasični merilni stroji na 
dotik so za meritve majhnih in pre-
ciznih termoplastičnih izdelkov neu-
porabni. Nova pridobitev nam omo-

Zakaj ste se odločili za prijavo na 
javni razpis Soča 2012? Za prijavo 
na razpis smo se odločili zaradi viso-
ke cene merilne naprave. Pridobljena 
sredstva so nam naložbo bistveno 
olajšala.
Cilji v prihodnje: Ukvarjamo se z 
dejavnostjo, ki zahteva vedno nove 
izboljšave. Če jim hočemo slediti, se 
moramo neprestano prilagajati –, s 
tem so mišljene predvsem investicije 
v novo opremo. Če pri tem zaspiš, si 
v trenutku »povožen«. Tudi v prihod-
nje želimo obnavljati naš strojni park, 
saj nam bo to omogočalo pridobiva-
nje dela z višjo dodano vrednostjo.
Vaše mnenje o ukrepu oziroma ra-
zvojnemu programu Soča, ki se letos 
izteka: Stoodstotno podpiramo vsako 
prizadevanje pomoči podjetnikom v 
naši »pozabljeni« regiji. Tudi v pri-
hodnje si želimo čim več podobnih 
razvojnih programov na vseh podro-
čjih. Ideje imamo, vedno pa se zatakne 
pri visokih naložbenih vrednostih.

Pripravila: Mateja Kutin, Posoški 
razvojni center

goča boljši nadzor serijske proizvod-
nje. Prestopili smo v višji kakovostni 
razred, kar je danes na področju av-
tomobilske industrije prvi pogoj. Ko 
je ta izpolnjen, lahko konkuriramo 
tudi s ceno.

Utrinki

prevzeli v uporabo v okviru omenje-
nega projekta.

Spretnostna vožnja je potekala na 
poligonu, ki so ga pripravili organiza-
torji festivala. To ni bilo klasično tek-
movanje, ampak je šlo za promocij-
sko akcijo, namenjeno spodbujanju 
rabe kolesa za vsakodnevno vožnjo. 
Posoški razvojni center si namreč v 
okviru projekta EnergyViLLab priza-
deva za povečanje rabe kolesa za 
vsakodnevne prevoze po mestu in 
okolici, kar bi prispevalo k zmanjša-
nju rabe avtomobilov. Udeleženci 
tekme EnergyViLLab open so – ne-
kateri bolj, drugi manj –, spretno ko-
lesarili med ovirami. Nekateri so bili 
obloženi z računalniki, drugi z otro-
škimi sedeži … Želeli smo namreč, 
da bi bilo vse skupaj čim bolj podob-

no vsakodnevni vožnji po mestu. 
Najspretnejši in najhitrejši med vse-
mi je bil tabornik Igor Bukudur, ki 
je prejel praktično nagrado, medtem 
ko je bila v ženski konkurenci nepre-

magljiva ravnateljica Gimnazije Tol-
min mag. Branka Hrast Debeljak. 
Lahko pa dodamo, da smo dobri 
vsi. Skupaj smo namreč naredili še 
en korak v akciji ozaveščanja vseh, 

UDELEŽENCI SPRETNOSTNEGA TEKMOVANJA Z MESTNIMI KOLESI. Foto: Marko Leban

da je bolje sesti na kolo, kot vžgati 
avto in se zapeljati po Tolminu – bo-
lje za nas ter bolje za okolje.
Mateja Kutin, odgovorna za projekt 
EnergyViLLab, Posoški razvojni center
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Projekt iCON se po~asi izteka in temu primerno se kon~ujejo tudi dejavnosti, ki so povezane z njim. 
V tem ~asu se je v Bovcu zaklju~ilo tudi tako imenovano Bussiness to bussiness (B2B) sre~anje – 
borza Natour Alps.

[port, zgodovina in kulinarika 
v enem paketu

M ed 21. in 23. septembrom 
je bil v okviru projekta 
iCON izpeljan nastop turi-

stičnih ponudnikov iz doline Soče na 
kolesarskem sejmu ExpoBici v Pado-
vi. Sejma so se udeležili Posoški ra-
zvojni center (PRC), tokrat v vlogi 
partnerja v projektu iCON, obe lokal-
ni turistični organizaciji – LTO Bovec 
in LTO Sotočje, Turistično informa-
cijski center Brda, Outdoor Freaks, 
Positive Sport, Agencija Marica, 
Kamp Koren, Kamp Lijak, Hotel Cer-
kno ter Hotel San Martin. Na njem 
so italijanskemu trgu ponudili stori-
tve, ki jih ponujajo kolesarjem. Sejem 
smo izbrali predvsem zato, ker se 
vsako leto širi in ker bi radi v prihod-
nje v dolino Soče pritegnili tudi čim 
več kolesarjev iz severne Italije. Ugo-
tovili smo, da obiskovalci sejma naših 
krajev še vedno ne poznajo dovolj 
dobro in da se tu skriva velik poten-
cial. 

Tematske {tudijske ture za 
novinarje

Prav tako smo v okviru iCON-a v 
septembru in začetku oktobra izvedli 
tri tematske študijske ture za novi-
narje, ki poročajo o kolesarju, poho-
dništvu ter vodnih (adrenalinskih) 
športih. Prva novinarska tura je bila 
izpeljana med 13. in 15. septembrom, 
ko je potekal Soča Outdoor Festival 
ter se je na enem mestu zbrala veči-
na kolesarsko-turističnih ponudnikov. 
Hrvaški in slovenski novinar sta se 
med drugim udeležila tudi Soča MTB 
maratona ter tako še bolje spoznala 
ponudbo festivala. Vsekakor je kole-
sarski potencial doline Soče velik in 
se bo lahko v prihodnje primerjal 
tudi z vodnimi športi. S tem sta se 
strinjala tudi oba novinarja in pouda-
rila, da je treba na tem področju nuj-
no urediti zakonodajo ter nekatere 

NA KOLESARSKEM SEJMU EXPOBICI V PADOVI so se med 21. in 23. septembrom v okviru projekta iCON predstavili tudi posamezni turistični 
ponudniki iz doline Soče. Foto: arhiv Posoškega razvojnega centra

poti, ki bi bile primerne tudi za dru-
žinski kolesarski turizem. 

Druga študijska tura je potekala 
med 27. in 30. septembrom. Fokus te 
študijske ture je bil predvsem na vo-
dnih in ostalih adrenalinskih športih. 
Poleg mini rafta in kajaka sta novi-
narja iz Nizozemske ter Češke nav-
kljub vse prej kot prijaznim vremen-
skim razmeram poskusila še zip line 
in obiskala Dantejevo jamo. 

Tretja študijska tura je potekala 
med 4. in 6. oktobrom, ko je potekal 
Festival pohodništva. Štirje slovenski 
novinarji so se udeležili dveh poho-
dnih tur v okviru festivala, spoznali 
najbolj skrite kotičke Kobariške zgo-
dovinske poti ter se udeležili Jestiva-
la štrukljev in krapcev. Pri nobeni 

izmed študijskih tur pa novinarjem 
nismo pozabili predstaviti lokalne 
kulinarike in jih opozoriti na po-
membnost zgodovinskega turizma. 

Najve~ji poslovno-turisti~ni 
dogodek za aktivni oddih v 
Sloveniji

V okviru čezmejnega projekta 
iCON je PRC v sodelovanju z LTO 
Bovec za zaključek dejavnosti znotraj 
omenjenega projekta med 18. in 20. 
oktobrom v bovški Stergulčevi hiši 
izpeljal največji poslovno-turistični 
dogodek za aktivni oddih v Sloveniji – 
Borzo Natour Alps oziroma »Business 
to Business« (B2B) srečanje. Tu so 
bili na enem mestu predstavljeni vsi 
ključni turistični produkti za dejavno 

preživljanje prostega časa. Vzporedno 
s konferenco za novinarje so se v 
popoldanskih urah že odvijali vna-
prej organizirani sestanki, ki se jih je 
udeležilo 20 povabljenih gostov 
(predstavnikov turističnih agencij) iz 
11 evropskih držav. Tem so se iz do-
line Soče in sosednje Benečije tokrat 
predstavili naslednji ponudniki: Al-
bergo Diffuso Valli Del Natisone, 
Hotel Mangart Bovec, Kamp Koren, 
Kamp Korita, Kamp Rut, LTO Bovec, 
LTO Sotočje, Penzion Boka, Positive 
sport, Soča Rafting, Turistična kme-
tija Pri Kafolu, Ustanova »Funda-
cija Poti miru v Posočju«. 

Večerni del srečanja se je v glav-
nem vrtel okoli kulinarike, s pomočjo 
katere so lahko udeleženci vsaj mal-
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NA KONFERENCI ZA NOVINARJE so o Borzi Natour Alps, aktualni turistični situaciji v dolini in 
čezmejnih projektih spregovorili bovški župan Siniša Germovšek, direktorica PRC-ja mag. Almira 
Pirih, v. d. direktorice LTO Bovec mag. Cecilija Avsenik, vodja projekta iCON Vesna Kozar, tol-
minski župan Uroš Brežan ter vodja Združenja Bike Alpe Adria Jan Klavora.

PREDSTAVA DRUŠTVA 13-13, ki je v sklopu študijskih tur v trdnjavi Kluže dodobra nasmejala po-
vabljene predstavnike tujih turističnih agencij. 

KRATEK KULINARIČNI »TEAM BUILDING« je predvidel pripravo nepozabnih skutnih in orehovih 
štrukljev. Ti so skladno z navodili gospodinje Jožice Leban iz Turistične kmetije Pri Kafolu počasi 
dobivali pravilno obliko in po približno dveh urah so lahko udeleženci rezultate svojega dela tudi 
pokušali. 

ce »okusili« sosednjo Benečijo in 
dolino Soče. Zadišale so jedi štirih 
priznanih ponudnikov lokalnih do-
brot: gostilne Sale e Pepe iz Srednje-
ga/Stregna (Italija), Hiše Franko iz 
Starega sela, Hotela restavracije Al 
Vescovo – Škof iz Podbonesca/Pulfe-
ra (Italija) in Kmečkega turizma 
Brez mej/Senza confini iz Prosnida/
Prossenicca (Italija). Goste pa je za 
nameček z zvoki basa, harmonike in 
kitare popolnoma očaral tudi nastop 
domače glasbene skupine Napoli – 
Tango.

Naslednji dan so lahko povabljeni 
gostje dolino Soče spoznali še prak-
tično, saj je bila sobota rezervirana 
za študijske ture. V sklopu tega so se 
pod zanimivim vodstvom Katje Sivec 

VNAPREJ ORGANIZIRANIH SESTANKOV, ki so potekali v okviru Borze Natour Alps v bovški 
Stergulčevi hiši, se je udeležilo 20 povabljenih gostov (predstavnikov tujih turističnih agencij) iz 
več kot deset evropskih držav.

iz Fundacije Poti miru v Posočju 
sprehodili po Muzeju na prostem 
Ravelnik, si v trdnjavi Kluže ogledali 
predstavo Društva 13-13, se z mini 
rafti nato spustili od Srpenice do Tr-
novega, kjer jim je Lidija Koren iz 
Kampa Koren ponudila okrepčilno 
malico. Sledil je spust s kolesi vzdolž 
Soče do Kobarida, kjer jih je že ča-
kalo okusno kosilo, ki so ga pripra-
vili v drežniškem gostišču Jelkin 
Hram. Od vseh naravnih lepot, ki so 
jih na ta krasen jesenski dan obkro-
žale, je bil največ občudovanja dele-
žen prav slap Kozjak. 

Na programu pa je bil zabeležen 
tudi kratek kulinarični »Team Buil-
ding«, ki je predvidel pripravo nepo-
zabnih skutnih in orehovih štrukljev. 

Ti so skladno z navodili gospodinje 
Jožice Leban iz Turistične kmetije 
Pri Kafolu na Prapetnem počasi do-
bivali pravilno obliko in po približno 
dveh urah so lahko udeleženci rezul-
tate svojega dela tudi pokušali. Trud 
se je vsekakor izplačal, saj tako oku-
snih štrukljev (sploh tistih skutnih z 
dodatkom limonine lupinice), ki so 
bili plod skupinskega truda in zači-
njeni z novimi dogodivščinami ter 
obilico smeha, zagotovo ne bodo 
zlahka pozabili. Študijske ture so 
udeleženci zaokrožili v poznih večer-
nih urah v bovškem Hotelu Mangart 
s pokušino domačih žganih pijač.

Zadnji dan Borze Natour Alps je 
potekal v poslavljanju in zagotovilih 
predstavnikov tujih agencij, da se 

bodo v naše kraje še kdaj vrnili ter 
da jih bodo svojim gostom zagotovo 
priporočili.
Jan Klavora, vodja Združenja Bike Alpe 
Adria, in Tatjana Šalej Faletič
Foto: T. Š. F.

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

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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S lovensko-italijanski strateški 
projekt Inter Bike – Čezmejne 
intermodalne kolesarske po-

vezave teče že tretje leto. Partnerji so 
v tem času opredelili dve kolesarski 
trasi, ki ju bodo promovirali, in na 
slovenski strani že zaključili dobršen 
del naložb. Občina Kobarid je uredi-
la odseka mimo Robiča proti Čedadu 
in ob Nadiži mimo Podbele do Robi-
dišča. Občina Brda je z asfaltno pre-
vleko preplastila odsek med nekda-
njim mejnim prehodom Valerišče in 
Dolnjim Cerovim, Občina Miren-Ko-
stanjevica pa je uredila povezovalni 
odsek med Vrtojbo ter Mirnom in del 
poti na Cerje. Pohvaliti je treba tudi 
Občino Komen, kjer so dela potekala 
na več odsekih: Rubije–Škrbina, Kob-
dilj–Štanjel, Štanjel–Podlasi, Gabrovi-
ca–Kobjeglava–Tupelče ter Volčji 
Grad–Nadrožica. Z novo kolesarsko 
potjo, ki pelje iz mesta proti Parti-
zanski bolnici Franji, pa se lahko 
pohvali tudi Občina Cerkno. Občina 
Kranjska Gora je zgradila del poti od 
križišča za Planico proti Kranjski Go-
ri, medtem ko bo Mestna občina 
Koper z deli predvidenimi v projektu 
zaključila še letos. Skupna vrednost 
vseh naložb na slovenski strani zna-
ša 800.000 evrov. Vzpostavitev kole-
sarskih poti, počivališč in informacij-
skih točk pa je predvidena tudi na 
italijanski strani, in sicer v višini sko-
raj enega milijona evrov.

V projektu sta opredeljeni 
dve trasi

Izhodišče obeh tras, opredeljenih 
v okviru projekta, je Kranjska Gora. 
Manj zahtevna trasa se nadaljuje po 

S kolesarskimi potmi povezujemo dr`avi
Ve~ina nalo`b v kolesarske poti na slovenski strani, urejenih v okviru strate{kega ~ezmejnega pro-
jekta Inter Bike, je zaklju~enih. Sledijo {e dela na italijanski strani. Projekt bo po Gorenjski, severni 
in ju`ni Primorski promoviral dve kolesarski trasi – za zahtevne in manj zahtevne kolesarje.

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

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

dolini reke Save do Bleda, od koder 
se kolesarji z vlakom odpeljejo do 
Mosta na Soči. Nato se lahko odpra-
vijo po dolini Soče do Bovca, pa na-
zaj na jug proti Novi Gorici, čez Kras 
do slovenske Istre in čez mejo mimo 
Trsta, Benetk in Ferrare do Ravenne, 
kjer se tritedenska kolesarska tura 
zaključi. 

Zahtevnejša trasa poteka samo po 
Sloveniji. Iz Kranjske Gore se vzpne 
na Vršič in se spusti v Posočje do 
Mosta na Soči, od koder se nadaljuje 
proti Cerknem, Idriji in naprej v Vi-
pavsko dolino ter na Kras. 

Preverjali so potek 
predlaganih tras na terenu

Skupina projektnih partnerjev se 
je odločila preveriti potek predlaga-
nih tras na terenu. Konec avgusta je 
tako prekolesarila 120 km zahtevnej-
šega dela od Kranjske Gore, prek 
Vršiča, po zgornji Soški dolini, do 
Cerknega in Idrije. V prvih dneh ok-

tobra pa se je nato odpravila še od 
Mosta na Soči, mimo Nove Gorice, 
čez Kras do slovenskega morja. Ko-
lesarji so ugotovili, da je treba na tem 
delu trase kolesariti večinoma po 
glavni cesti ali javnih poteh, saj je 
kolesarskih poti malo. Slovenija se v 
razvitosti kolesarske infrastrukture 
ne more primerjati s sosednjo Italijo, 
kjer je mreža kolesarskih poti precej 
bolj razvejana. O tem se bodo par-
tnerji lahko prepričali spomladi pri-
hodnje leto, ko nameravajo prekole-
sariti italijanski del trase. 

Brez promocije tudi tu ne gre
Projekt pa bo poskrbel tudi za tu-

ristično promocijo mejnega območja. 
Na spletni strani, katere delovna raz-
ličica že deluje, bodo objavljeni teh-
nični podatki o vseh poteh in zname-
nitostih ob njih. Podatke bo možno 
prenesti tudi na prenosnike. Tistim, 
ki imajo raje tiskovine, pa bosta na-
menjeni publikaciji za zahtevno in 

manj zahtevno traso z zemljevidi ter 
vsemi podatki o poteh. Izdana bo 
tudi promocijska brošura, v kateri bo 
predstavljena tritedenska kolesarska 
tura po celotnem območju, zahtev-
nejša trasa po Severni Primorski in 
Gorenjski ter predlogi za čezmejne 
ekskurzije. Slednje so še posebej po-
membne, saj bodo povezale sloven-
sko-italijanski mejni prostor. V začet-
ku prihodnjega leta bo natisnjen tudi 
priročnik za snovalce kolesarskih po-
ti z napotki, kako se lotiti njihovega 
načrtovanja in gradnje. 
Larisa Kunst, Regionalni razvojni center 
Koper

INTER BIKE – ^ezmejne intermo-
dalne kolesarske povezave
Trajanje: marec 2011–marec 2015 
(48 mesecev)
Vrednost: 3.514.000 evrov
Partnerji: Regionalni razvojni cen-
ter Koper (vodilni partner), RRA 
Severne Primorske, Poso{ki ra-
zvojni center, Razvojna agencija 
ROD, sedem ob~in, osem italijan-
skih pokrajin, tri italijanske ra-
zvojne agencije, Avtonomna 
de`ela Furlanija-Julijska krajina 
Spletna stran: www.adriabike.eu 
(delovna verzija)UDELEŽENCI AVGUSTOVSKEGA KOLESARJENJA V KRANJSKI GORI (z leve): Franco Bonu, 

David Bratož, Giuliano Nemarnik, Moreno Rodman, Cinzia Gozzo, Diego Gallo, zadaj Andrea 
Ziraldo. Foto: hrani Regionalni razvojni center Koper

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Provincia di Venezia

Provincia di Ferrara

Provincia di Ravenna

Provincia di Rovigo

Provincia di Padova

Provincia di Trieste

Provincia di Gorizia

Provincia di Udine

GAL Venezia Orientale

DELTA 2000

GAL Polesine Delta del Po

Občina Cerkno

Občina Kranjska Gora

Občina Kobarid

Občina Brda

Občina Miren-Kostanjevica

Mestna občina Koper

Občina Komen

Razvojna agencija ROD
Posoški razvojni center
RRA Severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica
Regione Autonoma FVG - Direzione 
centrale infrastrutture, mobilità, pia-
nificazione territoriale e lavori pubblici
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Projekt STUDY CIRCLES je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

V okviru projekta »Study Cir-
cles« Posoški razvojni center 
(PRC) med drugim izvaja tu-

di prvi pilotni čezmejni študijski kro-
žek (ŠK) Naša dediščina »Rokodel-
stvo in domača obrt«. Prvo srečanje 
je bilo konec maja letos v Špetru Slo-
venov v Italiji. Nanj smo povabili 
potencialne udeležence, ki jih druži 
skupno zanimanje – tradicionalno 
rokodelstvo in domača obrt – s ci-
ljem, da povežemo obrtnike ter roko-
delce z obeh strani meje na območju 
Zgornjega Posočja in Nadiških dolin. 

Sledila so srečanja, ki so potekala 
v znamenju medsebojnega spozna-
vanja mentorjev in udeležencev, kot 
tudi spoznavanju njihovega lokalnega 
okolja s pripadajočimi kulturnozgo-
dovinskimi posebnostmi. Z nasle-
dnjim korakom smo hoteli zajeti vse 
dejavnosti ŠK v skupen izdelek ozi-
roma v skupno zunanjo podobo. 

Dve ribi – dve reki, dva 
mostova – povezanost

Zamisel za logotip se je porodila 
po obisku zasebnega muzeja Ivana 
Šavlija z Idrskega. Med razstavljeni-
mi predmeti so bile namreč tudi pla-
nete (vrsta opečnatega zidaka, ki se 
uporablja za podstrešno kritino) po-
slikane z različnimi simboli in moti-
vi. Udeleženci so v njih prepoznali 
potencial skupnega simbola, logotipa. 
Sledila je študija poslikav na planete 
s pomočjo različnih virov. Udeležen-
ci so izbrali motiv dveh rib, s kateri-

Jesenski darovi ~ezmejnega 
{tudijskega kro`ka

Delo se redkokdaj dr`i letnih ~asov. Pri~akovali bi, da bo jesen prinesla bogato bero, ki nam bo 
omogo~ila lagoden in brezskrben zimski sen. A preden zasijejo sadovi dela v svoji polni zrelosti, go-
dni za obiranje, `e padajo zrna novih zamisli na plodna tla lokalnega okolja – na tej in oni strani 
meje. Pozabite na zimski spanec! Nove dejavnosti so `e pred vrati …

Projekt STUDY CIRCLES

ma so želeli simbolno predstaviti dve 
tipični obmejni reki – Sočo in Nadi-
žo. Hkrati pa gre za simbolni prikaz 
dveh mostov, ki povezujeta slovenski 
in italijanski breg. Tako je bila ustvar-
jena končna podoba – logotip ŠK.

Skupne predstavitve 
Tekom srečanj se je poskusno po-

stavila tudi spletna stran, ki bo zaži-
vela v novembru, našli pa jo boste 
lahko na naslovu www.soca-natisone.
eu. Stran bo namenjena informiranju 
javnosti o pričujočem ŠK in kar je še 
najbolj pomembno o obrtniško-roko-
delski ponudbi slovenskega ter itali-

NAŠA DEDIŠČINA »ROKODELSTVO IN DOMAČA OBRT« – Zamisel za logotip se je udeležen-
cem prvega pilotnega čezmejnega študijskega krožka porodila po obisku zasebnega muzeja 
Ivana Šavlija iz Idrskega. Na fotografiji sta med drugim v ospredju tudi oba slovenska animator-
ja krožkov Nataša Klobučar Štrancar in Peter Domevšček iz PRC-ja. Foto: arhiv PRC

janskega lokalnega območja. 
V delu pa so tudi papirnate kocke 

s podatki in predstavitvami posame-
znih obrtnikov. Udeleženci so že iz-
delali nekaj skupnih izdelkov iz na-
ravnih materialov, s katerimi so se 
širši javnosti predstavili na Kmečkem 
prazniku v Tolminu ter Prazniku ko-
stanjev na italijanski strani. 

Kmalu nov ~ezmejni [K na 
temo turizma

Do konca oktobra je 14 udeležen-
cev, obrtnikov in rokodelcev iz Poso-
čja ter Nadiške doline pod vodstvom 
mentorjev Nataše Klobučar Štran-

car, Petra Domevščka in Giorgie 
Zufferli izpeljalo 11 srečanj, ki so se 
izmenično odvijala na slovenski ter 
italijanski strani. Člani ŠK, ki se 
ukvarjajo z različnimi rokodelskimi 
in obrtniškimi dejavnostmi, kot so 
polstenje, pletenje košar, izdelovanje 
izdelkov iz lesa in gline itd., so se na 
predzadnjih dveh srečanjih s svojimi 
ter skupnimi izdelki predstavili tudi 
širši slovenski in italijanski javnosti. 
Več o tem si lahko preberete na že 
omenjeni spletni strani ali pa na ura-
dni spletni strani projekta Study Cir-
cles (www.study-circles.eu). Tu lahko 
spremljate tudi vse ostale izvedbe 
pilotnih študijskih krožkov in se in-
formirate o vseh ostalih dejavnostih 
projekta. 

S tem pa se zgodba pilotnih čez-
mejnih študijskih krožkov, ki jih iz-
vaja PRC, ne zaključuje. V pripravi je 
namreč že nov čezmejni študijski 
krožek, tokrat na temo turizma. Več 
o tem si lahko preberete na oglasni 
deski na strani 4.
Marko Leban, Posoški razvojni center
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V šolskem letu 2002/2003 se je 
na razpis takratnega Ministr-
stva za šolstvo in šport z no-

vimi študijskimi krožki prijavila Pa-
tricija Rejec, ki se je z njimi prvič 
srečala že na omenjeni agenciji, kjer 
je sodelovala kot animatorka. Po nje-

Kaj vse smo »zakuhali«?
[tudijski kro`ki so v Poso~ju pred leti `e delovali. Takrat je bila zanje najbolj zaslu`na direktorica 
Agencije Tolminska Mirjam Perovi~, ki si je vrsto let prizadevala za njihov razcvet in skupaj s 
{tevilnimi udele`enci ji je na ta na~in uspelo ohraniti marsikaj zanimivega iz preteklosti tukaj{njih 
ljudi. Nastale so denimo knji`ice o Dre`nici, pa Podmel{ka fara skozi ~as in {e kaj bi lahko na{teli. 
Po zaprtju agencije je na tem podro~ju v Zgornjem Poso~ju vse do leta 2003 zavladalo zati{je. 
Potem pa …

Kaj smo »zakuhali«?
Ko so mi pod nos prvič pomolili 

frazo »si to, kar ješ«, me je spreletel 
nelagoden občutek. Nekako se nisem 
mogel poistovetiti s sirovo štručko, ki 
sem jo držal v rokah. Prej bi navijal 
za kako pico. A če še tako robusten 
stroj »ribne« prej ali slej, če mu pra-
vilno ne serviraš »življenjskih sesta-
vin«, kaj bi bilo drugače s človekom? 
Hrana pač sodi med temelje zdravja 
in dobrega počutja. Bi bilo modreje 
reči »kar konzumiraš, tako funkcio-
niraš«?

ŠK, ki ga je PRC pripravil v sode-
lovanju s Krajevno skupnostjo (KS) 
Poljubinj-Prapetno, smo poimenova-

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT

ŠTUDIJSKI KROŽKI

ni zaslugi in zaslugi številnih drugih 
mentorjev (Brigite Bratina Peršin, 
Petra Domevščka, Marine Istenič, 
Nataše Klobučar Štrancar, Marka 
Lebana) je Posoški razvojni center 
(PRC) na območju Zgornjega Posočja 
do danes skupno izpeljal kar 53 raz-

ličnih krožkov, v njih pa se je nefor-
malno izobraževalo in raziskovalo 
več kot 500 ljudi. Gre za neformalno 
obliko učenja, razširjeno po vsej Slo-
veniji, znotraj katere se zbirajo posa-
mezniki, ki želijo pridobiti novo zna-
nje in poznanstva oziroma želijo 

narediti nekaj koristnega zase, za 
svoj kraj in druge ljudi. Tokrat vam 
predstavljamo bero krožkov, ki so 
bil i  izpeljani v šolskem letu 
2012/13. 
Tatjana Šalej Faletič

li Kaj bomo »zakuhali«?. Na srečanju 
6. septembra je pred polno dvorano 
KS-ja nastopila priznana slovenska 
kuharska mojstrica Emilija Pavlič, 
avtorica svetovno priznanih kuhar-
skih knjig. Več kot dve intenzivni uri 
»kuharske teorije v akciji« so nasve-
tov željnim gospodinjam (moški smo 
bili tokrat hudo zredčeni) prinesli 
zanimiv pogled na kuharsko tradicijo 
naših babic, ki sledi sodobnim smer-
nicam zdrave prehrane. Ta isti večer 
pa smo s pridom izkoristili tudi za 
lov na morebitne člane ŠK-ja in pri-
znati moram, da je bil »izplen« do-
ber, tako da smo lahko začeli z de-
lom.

Na drugem srečanju smo se mora-
li udeleženci ŠK-ja najprej tematsko 
opredeliti. Ker je v okviru prehrane 
število tem neskončno, je padla od-
ločitev, da se posvetimo stročnicam, 
ki jih je med svojim nastopom več-
krat izpostavila tudi Emilija Pavlič, 
predvsem fižolu. Člani ŠK-ja smo za-
vihali rokave in se lotili raziskovanja, 
kaj nam o stročnicah na tolminskem 
govori tradicija, iskali pa smo tudi 
stara semena ter recepte, spoznavali 
temeljne principe pridelave in prede-
lave itd. Končni cilj dela bi tako lah-
ko bilo učno gradivo posvečeno 
stročnicam, ki bi v prihodnje lahko 
zaživelo tudi kot samostojna tiskana 
ali elektronska publikacija. Vendar pa 
sam ŠK ponuja veliko večji potencial 
kot je trenutno zasledovanje izobra-
ževalnih in akcijskih ciljev. Ponuja 
priliko socialnega mreženja istomisle-
čih in zasledovanje aktualnih smer-
nic ne samo na področju zdrave pre-
hrane, ampak tudi samooskrbe ter 
lokalnega trajnostnega razvoja.
Marko Leban, mentor brez konzervan-
sov

Kaj pa ti »enooki«?
Nepremišljenost narekuje, da se 

človek v življenju največkrat spravi 
na kolena zaradi pokore in vsega hu-
dega. Ali pa ga v ta položaj spravi v 
iskrenost namenov nadvse vprašljivo 
in zamaknjeno zrtje obličja ljubljene 
osebe. Ker na oko ni moč opaziti ne-

ke relevantne razlike, bomo ta brez-
upen uvodni primer opustili. Zagoto-
vo ima večji smisel »obrtniški na-
svet«, ki je padel na enem izmed 
uvodnih srečanj študijskega krožka 
Ufotopodabljanje: »… zelo prav vam 
bodo prišle tudi tiste blazinice za ko-
lena, ki jih imajo zidarji, polagalci 
ploščic in še kdo.« Hja, če hočeš do-
bro fotografijo, je treba tudi na kole-
na, da o kakšnih drugih pozah, ki bi 
znale povzročiti, da te prav neprije-
tno »štihne v križu«, sploh ne govo-
rimo. A pojdimo od začetka …

Vse skupaj se je začelo z lovom na 
fotografa, ki bi imel dovolj izkušenj, 

KAJ BOMO »ZAKUHALI«? – Več kot dve intenzivni uri »kuharske teorije v akciji« s kuharsko 
mojstrico Emilijo Pavlič so nasvetov željnim gospodinjam (moški so bili tokrat hudo zdesetkani) 
prinesli zanimiv pogled na kuharsko tradicijo naših babic, ki sledi sodobnim smernicam zdrave 
prehrane. Ta isti večer je mentor krožka Marko Leban s pridom izkoristili tudi za lov na morebi-
tne člane študijskega krožka. Foto: Tatjana Šalej Faletič

UFOTOPODABLJANJE – Čeprav se je študij-
ski krožek zaključil v oktobru, pa fotolov s tem 
še zdaleč ni zaprt. Foto: Marko Leban (retu-
širana kopija pisca)
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da bi lahko udeležence ŠK-ja podučil 
tako o tehničnih vidikih fotografije z 
vsemi »fintami«, ki sodijo zraven kot 
tudi o kompoziciji. Facebook je bil 
tokrat res priročen. Po medmrežju je 
zaplula novica, da iščemo fotografa, 
ki bi nam zadevo osvetlil še s stro-
kovnega vidika. Na priporočilo smo 
k sodelovanju povabili Nejca Fona, 
mladega fotografa in študenta grafič-
ne in medijske tehnike. Naslednji 
korak je bil zbrati zadostno število 
ljudi, ki bi sodelovali pri sami izved-
bi. Predvidevanje, da s tem ne bo 
težav, je bilo utemeljeno. Prijav je 
bilo hitro zadosti in lahko smo zače-
li z delom.

Tekom srečanj se je nanizalo kar 
nekaj delavnic, kjer smo se lahko 
podučili o delovanju fotoaparata in 
fotografskih osnovah, o kompoziciji 
ter računalniški obdelavi fotografij. 
Teoriji pa je sledila tudi akcija s foto-
grafiranjem na terenu, kjer je bilo 
moč spoznati kakšno vlogo igrata 
tako vaja kot tudi ustrezna fotograf-
ska oprema.

ŠK se je zaključil v oktobru, a fo-
tolov s tem še zdaleč ni zaprt.
Marko Leban, mentor z globinsko 
ostrino

Lokalni spominek
Zgodaj spomladi je PRC v Bovcu 

začel izvajati ŠK Lokalni spominek, 
s katerim smo želeli izdelati nekaj 
iztočnic, ki bi pripomogle k izdelavi 
kreativnih spominkov z lokalno te-
matiko in iz lokalnih, naravnih ma-
terialov. Na šestih srečanjih je skuša-
lo biti sedem udeležencev kar se da 
kreativnih. Rojevale so se številne 
zamisli – ene bolj, druge manj posre-

čene. Nekatere so bile izvedljive na 
hitro, druge pa so potrebovale kar 
nekaj časa, preden so dozorele. 

Naučili smo se, da je treba v na-
stanek spominka vložiti veliko truda 
in da sama zamisel ne pomeni dosti, 
če ne upošteva osnovnih parametrov, 
kot so: izvirnost, cena, material, ak-
tualna tematika, možnost izdelave v 
večjih serijah ipd. Poleg tega smo 
lahko ponovno potrdili tezo, da več 
glav, več ve. Dober lokalni spominek 
ni samo dobra tržna niša, je tudi od-
raz karakterja okolja v katerem živi-
mo. V rokodelskem ateljeju v Bovcu 
smo v septembru svoje spominke in 
zamisli na priložnostni razstavi pred-
stavili tudi širši javnosti. 
Besedilo in foto: Peter Domevšček, 
animator 

Po stopinjah knapov
ŠK Po stopinjah knapov je bil izve-

den na območju Loga pod Mangar-
tom in Rablja, na idejni zasnovi isto-
imenske seminarske naloge, ki je 
nastala v okviru usposabljanja za lo-
kalne turistične vodnike v občini 
Bovec. V seminarski nalogi Petra 
Mlekuža, sicer tudi udeleženca ome-
njenega krožka, je predstavljen pred-
log rudarske tematske poti za turistič-
no vodenje ter raznolika in bogata 
naravna, kulturna ter tehnična dedi-
ščina ob tematski poti, tako pri nas, 
kot tudi onkraj meje.

Udeleženci smo si za glavni cilj 
zadali, da v sodelovanju s Turistič-
nim društvom (TD) Log pod Man-
gartom organiziramo in izvedemo 
pohod Po stopinjah knapov, ki nas 
bo iz Loga pod Mangartom peljal do 
italijanskega Rablja ter nazaj. Da smo 
zastavljen cilj lahko realizirali, smo 
morali najprej začrtati in pregledati 
traso, navezati stike z rudarskim dru-
štvom v Rablju ter zastaviti program 
pohoda. Upokojeni slovenski rudarji, 
ki so nekoč delali v rudniku svinca 
in cinka v Rablju (Cave del Predil), 
so nam slikovito predstavili delo ter 
življenje v rudniku. 

Sam pohod smo zasnovali kot te-
matsko pot oziroma privlačen turi-
stični program z istoimenskim naslo-
vom. Ker pot na terenu ni označena, 
je priporočljivo, da se »po stopinjah 
knapov« podate z vodnikom ali se 
prej o tem pozanimate pri TD Log 
pod Mangartom. Vsekakor pa obsta-
ja tudi krajša različica, ki do Rablja 
vodi po cesti. 

Pohod smo izvedli zadnjo soboto 
v septembru. Krenili smo izpred ru-
dniškega predora v Logu pod Man-

gartom (po domače Štolna), mimo 
vojaškega pokopališča 1. sv. vojne, 
farne cerkve Sv. Štefana proti dolini 
Loške Koritnice in nato »po lončar-
ski« poti zavili proti vasici Strmec. Po 
krajšem počitku in predstavitvi vasi-
ce pri kapelici sv. Mihaela smo po 
travniku nadaljevali pot do viadukta 
čez Mangartski potok in nato po 
označeni poti do prelaza Predel. Po 
ponovnem počitku smo se sprva spu-
stili ob glavni cesti, zatem pa po sta-
ri makadamski cesti do Rablja. Ču-
dovit razgled na Rabeljsko jezero, 
jesensko obarvane gozdove in okoli-
ške gore ni nikogar pustil ravnodu-
šnega.

V središču Rablja sta nam dobro-
došlico zaželela Valerio Rossi, pred-
sednik tamkajšnjega rudarskega dru-
štva in Danilo Kravanja, nekdanji 
rudar s slovenskimi koreninami. Naj-
prej smo si ogledali rudarski muzej, 
v rudniku, z občudovanjem in spo-
štovanjem do dela prednikov, spre-
mljali predstavitev, se nato sprehodili 
še mimo spomenika porušene bolni-

ja, je bil na preprost način prebuditi 
spomin na dediščino, ki je zaznamo-
vala številne družine na Bovškem. 
Menimo namreč, da ne moremo več 
čakati, da se rudniški predor iz Loga 
pod Mangartom uredi za turistične 
namene, kar je bilo že leta 2005 
predmet podpisa namere Občine Bo-
vec in Občine Trbiž (Tarvisio). Zato 
nameravamo s tovrstnimi dejavnost-
mi nadaljevati tudi po zaključku 
krožka.
Peter Mlekuž, animator 

Medgeneracijski dialog 
Medgeneracijski center Kobarid je 

s podporo Občine Kobarid in PRC-ja 
kot rezultat študijskega krožka Med-
generacijski dialog v kobariški Pepče-
vi oziroma Zeleni hiši pripravil raz-
stavo Petek popoldne – Zgodbe obra-
zov/obrazi zgodb.

Skupno zanimanje sodelujočih v 
ŠK-ju po izmenjavi znanj in življenj-
skih zgodb, je vodilo do razstave, ki 
so jo v času druženja izdelali pod 
kreativnim vodstvom oblikovalca De-
jana Fon Krajnika. Koncept je bil 
zasnovan okoli razlik v načinu preži-
vljanja prostega časa med posame-
znimi generacijami. Skozi prepletanje 
zgodb izbranega Petkovega popol-
dneva pri 13–16 letih vsakega sode-
lujočega se pokažejo razlike med 
obdobji skozi zgodovino 50-ih, 70-ih, 
90-ih let in teh v prvem desetletju 21. 
stoletja. Na eni strani zgodbe prete-
klosti, na drugi podobe sedanjosti, ki 
so združene v danem trenutku. 
Zgodbe so bile predstavljene in pre-
pletene v kratkih video posnetkih, 
kjer razlike med videnim ter slišanim 
ustvarjajo zanimiv in duhovit kon-
trast.

Razstava tako ni bila usmerjena v 
ocenjevanje ali romantiziranje prete-
klosti. Sodelujoči med seboj niso 
ustvarjali dialoga skozi sodbo o dru-
gih obdobjih. Bolj kot to, so jih pre-
poznali kot preprosto drugačne in z 
navdušenjem sprejeli razlike med 
njimi ter dosegli potrebno razumeva-
nje, ki je med generacijami velikokrat 
odsotno in razlog za generacijski pre-
pad. 

Drugi del razstave je bil posvečen 
obrazom. Če v videih ti pripoveduje-
jo zgodbe, potem v portretih sodelu-
jočih, ko so bili stari 13–16 let, zgod-
be izrisujejo obraze. Portreti so bili 
izdelani v posebni tehniki vzorčenja 
tekstilij z voskom, imenovani batik 
tehnika.
Brigita Bratina Peršin, mentorica

LOKALNI SPOMINEK – Rojevale so se števil-
ne zamisli – ene bolj, druge manj posrečene. 
Tiste, ki so jih člani študijskega krožka lahko 
uresničili, so v septembru razstavili v bov-
škem rokodelskem ateljeju. 

POHOD PO STOPINJAH KNAPOV so udele-
ženci študijskega krožka pripravili v sodelova-
nju s Turističnim društvom Log pod Man-
gartom. Foto: Patricija Rejec

šnice ter na »šoht« Santa Clara. Tu 
sta nekdanja rudarska garderoba in 
kopalnica preurejeni v galerijo z raz-
ličnimi razstavami. Za konec smo si 
ogledali še kratek film iz leta 1952 o 
vsakdanu rudarjev. Zaključili smo 
tako, kot se je nekoč za knape spodo-
bilo – na pijači pri »Segi« in z nabavo 
»špeže«. Nasmejani in zadovoljni smo 
se z avtobusom vrnili nazaj na izho-
diščno točko. Opisan pohod je skupno 
trajal osem ur – od tega smo za hojo 
porabili 5 ur, za oglede in prevoz 
nazaj domov pa dodatne tri ure. 

Namen ŠK-ja, ki je deloval pod 
mentorstvom Patricije Rejec iz PRC-
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Mednarodni projekt Grundtvig u~na partnerstva smo podrobneje predstavili v leto{nji prvi {tevilki 
So~asnika. Tokrat vam bomo osve`ili nekatere dejavnosti in spregovorili o akciji ter z njo povezano 
»odpravo« na drugo stran italijanskega {kornja. Ta je vodila do spoznavanja razli~nih in druga~nih 
metod izobra`evanja odraslih ter posledi~no do nadgrajevanja `e ustaljenih praks, ki jih uporablja-
mo v slovenskem izobra`evalnem sistemu odraslih.

Druga~ne, a zato bolj zanimive metode 
u~enja

V tako imenovano akcijo Grun-
dtvig učna partnerstva je po-
leg projektnih partnerjev iz 

Grčije, Italije, Madžarske, Poljske, 
Romunije, Turčije in Velike Britanije 
vključen tudi Posoški razvojni center 
(PRC), ki zastopa barve Slovenije. 
Gre za projekt, ki združuje generaci-
je pri določenih dejavnostih, zato 
smo ga poimenovali kar »Connecting 
generations«. To je bil tudi razlog, da 
smo slovenski partnerji vanj vključili 
udeležence programa Projektno uče-
nje mladih (PUM). Tako smo se čez 
leto skupaj preizkusili v odkrivanju, 
pripravljanju in degustaciji receptov 
iz domače kuhinje ter svoje delo pro-
jektnim partnerjem predstavili v ma-
ju, ko so nas obiskali. V začetku 
oktobra smo vloge zamenjali. Tokrat 
smo vrnili obisk partnerjem na drugi 
strani italijanskega škornja (v mestu 
La Spezio). Tokratni gostiteljici sta 
bili organizacija profesorjev in učite-
ljev EDA Forum, ki deluje na prosto-
voljni bazi, predvsem na področju 
izobraževanja ranljivih skupin, kot so 
na primer migranti, ter Aidea, orga-
nizacija, ki deluje predvsem na po-
dročju aktivnega državljanstva, ko-
munikacije in izobraževanja prebival-
stva na območju La Spezie. 

Spoznavanje razli~nih, 
druga~nih metod 
izobra`evanja odraslih 

Glavni namen »odprave« v to pri-
staniško mesto ob Ligurskem morju 
je bil spoznavanje različnih, drugač-
nih metod izobraževanja odraslih in 
posledično nadgrajevanje že ustalje-
nih praks, ki jih uporabljamo v slo-
venskem izobraževalnem sistemu 
odraslih. Program ni bil zasnovan po 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (ko-
munikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja sta-
lišč Evropske komisije.

načelu teoretiziranja in tako imeno-
vane prodaje megle, ampak je podal 
predstavo o načinu dela različnih 
starostnih ter izobrazbenih struktur 
in je morda celo postavil temelje v 
povezovanju ter sodelovanju Sloveni-
je in Italije v novem programskem 
obdobju na tem področju. 

Po metodi »story telling«
Za razliko od slovenskih, so itali-

janski partnerji poleg »inovativne« 
predstave njihovih kulinaričnih de-
javnosti (pripravljene jedi smo lahko 
»okušali« zgolj z očmi prek projekci-
je, kar pa jim zaradi prisotnih varče-
valnih ukrepov niti ne gre zameriti) 
predstavili tudi drugi del projektnih 
dejavnosti. V sklopu tega so naši go-
stitelji zbirali zgodbe o specifičnih 
dogodkih v njihovi zgodovini. Največ 
pozornosti je vzbudilo raziskovanje 
življenja Italijanov, živečih v Istri, ki 

so med 2. svetovno vojno morali pre-
bežati nazaj v svojo matično državo. 
Sodelujoči v raziskavi po metodi »sto-
ry telling« (pripovedovanje zgodb) so 
bili preživeli in potomci omenjenih 
Italijanov iz Istre ter dijaki klasične 
gimnazije v La Spezii. Prvemu šoku 
in prebledelim obrazom, ki jih pred-
stavniki slovenske strani zaradi od-
mevanja besede »fojbe« kar nismo 
mogli skriti, je sledila konstruktivna 
razprava o potrebi po čezmejnem 
sodelovanju ter razpravah o tem tako 
perečem delu zgodovine. Obe strani 
sta se ob tem strinjali, da je treba k 
sodelovanju pritegniti mlajše genera-
cije, ki niso (pre)več obremenjene z 
dogodki in grozotami nekdanjih sis-
temov ter preteklih vojn. Res pa je, 
da se je sprva šokantni opis projek-
tnih dejavnosti na koncu izkazal za 
najbolj poučen del našega obiska v 
Italiji.

U~enje tujega jezika v 
mirnem baru

Sicer pa so se naši italijanski par-
tnerji poleg kulinaričnih eksperimen-
tov in zgodovinskih raziskav v sklopu 
akcije lotili tudi izobraževanja po me-
todi »language coffee«. Kot so nam 
pojasnili, gre za metodo učenja tuje-
ga jezika (italijanščine za migrante) 
v nekem mirnem, neformalnem oko-
lju, na primer v baru. Tu je namreč 
vzdušje bolj sproščeno in zato je tu-
di učenje bolj prijetno. Za razliko od 
Italijanov so partnerji iz Turčije tra-
dicijo, obrt in umetnost povezali z 
ustvarjanjem mozaikov, skupina iz 
Poljske pa se je prav tako posvetila 
metodi »story telling« ter objavi knjige. 

Metode, ki se uporabljajo v ome-
njenih projektnih dejavnostih, sicer 
niso nove, vendar pa so drugačne in 
zato toliko bolj zanimive.

Nika Kikelj, Posoški razvojni center

OGLED MUZEJA POMORSTVA  v italijanski La Spezii. Foto: arhiv projekta Grundtvig učna partnerstva
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

O zapleteni zgodbi 
kaninskega smu~i{~a

Če je na kratko zelo težko pojasni-
ti zapleteno zgodbo smučišča Kanin, 
ki se odvija iz slabega na slabše, pa 
je praktično nemogoče zavrniti vsa 
mogoča zavajanja, izmišljotine in la-
ži …

Vse možnosti za sanacijo in zagon 
naprav za letošnjo zimo so dokončno 
odpadle ter zelo verjetno je, da ob-
stoječa krožnokabinska žičnica (KKŽ) 
na Kaninu ne bo nikoli več vozila 
smučarjev in drugih potnikov. Po hu-
di januarski okvari, ko sta z nosilne 
vrvi padli dve kabini (javnosti še da-
nes ni pojasnjeno, kaj se je v resnici 
zgodilo), se je začela agonija in real-
ne možnosti za ponovno obratovanje 
so najbrž usahnile že sredi poletja, a 
se je kljub temu do konca upalo ter 
poskušalo narediti vse za ponovno 
obratovanje žičnice.

Pobudo za prevzem upravljanja in 
zagon naprav do letošnje zimske se-
zone je v aprilu dala družba PGI 
Management (PGI) iz Andore prek 
svojega pooblaščenca Furlanija. 25. 
aprila je bilo na sestanku na sedežu 
Hypo leasinga d.o.o. (Hypo leasing), 
ki je lastnik KKŽ, v Ljubljani bilo 
ugotovljeno, da je njihova pobuda 
smiselna in zanimiva. Dogovorjeno 
je bilo, da jo omenjena družba pisno 
posreduje Hypo leasingu v odločanje. 
S tem bi se lahko ključne zadeve, kot 
so prenos upravljanja in prenos kon-
cesij na novo družbo, ki bi jo usta-
novil PGI, uredile še pred stečajem 
ATC Kanin Bovec d.o.o. (ATC). Žal 
do realizacije ni prišlo, saj PGI ni 

poslal pisne ponudbe in ni uspel za-
gotoviti lastnih finančnih sredstev za 
izvedbo projekta.

Pred nadaljevanjem zgodbe je tre-
ba pojasniti še to, kako je Hypo lea-
sing sploh prišel do lastništva KKŽ, 
dveh teptalcev, spodnjega parkirišča, 
sistema za registracijo smučarjev 
(DATA) in restavracije Prestreljenik. 
Omenjeni lizing je z družbo ATC v 
letih 2006–2010 sklenil več »lease-
back« pogodb, kar poenostavljeno 
pomeni, da mu je ATC prodal zgoraj 
našteto in jo nato takoj vzel nazaj v 
lizing najem za daljše obdobje. Po-
godbena vrednost predmetov lizinga 
je bila nekaj nad šest milijonov evrov. 
Še vedno ni znano, kako je ATC po-
rabil omenjeni denar oziroma kje je 
ta sploh končal.

Ker družba ATC ni bila sposobna 

redno odplačevati svojih lizing obve-
znosti, je sledilo več poskusov, da se 
zadeva uredi tako, da bi Hypo leasing 
s popustom prodal svojo lastnino na 
Kaninu družbi ATC ali pa da bi Ob-
čina Bovec prevzela lizing, kar pa 
zakonsko ni bilo mogoče. Tudi avgu-
sta 2012 je Hypo leasing občini po-
nudil informativno in neobvezujočo 
ponudbo, ki je dajala dve možnosti, 
in sicer enkratno plačilo v višini 
3.115.000 evrov ali pa izdajo poroštva 
oziroma primerljivega zavarovanja za 
lizing za dobo 20 let in letnim obro-
kom v višini 250.000 evrov. 

Ponudba je bila za nas popolnoma 
nesprejemljiva, saj je prva možnost 
pomenila, da bi morala Občina Bovec 
v enkratnem znesku plačati skoraj 
višino svojega enoletnega proračuna, 
zato tega denarja ni bilo na razpola-

go in ga tudi nikoli ne bo. V drugem 
primeru pa zakonodaja jasno in stro-
go prepoveduje izdajo poroštev za-
sebnim družbam. Poleg tega je odlo-
čitvi botrovalo tudi dejstvo, da bi 
občina v 20 letih plačala pet milijo-
nov evrov in pri tem še vedno ne bi 
postala lastnica plačanih predmetov 
lizinga, kar pri zdravi pameti pome-
ni, da takšna ponudba ni sprejemlji-
va ter je povsem neprimerna. Ker 
družba ATC ni plačevala obveznosti, 
je Hypo leasing v aprilu preklical vse 
lizing pogodbe in prevzel lastništvo 
nad vsemi predmeti lizinga. 

Konec junija je direktor družbe 
ATC Kanin Aleš Uršič vse tri firme 
prijavil za stečaj, čeprav je bilo na 
sestanku lastnikov na sedežu družbe 
HIT Nova Gorica dogovorjeno dru-
gače. Od takrat dalje premoženje 
družbe ATC upravlja stečajna upra-
viteljica. V stečajni masi so sedežni-
ce, vlečnica, postaja A in nekatera 
zemljišča, med njimi tudi območje 
nekdanjih vojašnic na Žarščah, vanjo 
pa ne sodi lastnina Hypo leasinga.

Občina Bovec je v dogovoru z Mi-
nistrstvom za razvoj in tehnologijo 
(MGRT) naročila analizo stroškov za 
prenovo smučišča Kanin, kar je nu-
jen pogoj za pridobitev nepovratnih 
evropskih sredstev in vlogo smo do 
konca junija tudi oddali. V juliju smo 
jo nato skupaj z MGRT-om tudi 
usklajevali in ugotovili, da prvotna 
namera, da naj bi se projekt prenove 
žičnice začel že v iztekajoči finančni 
perspektivi, ni uresničljiva, saj osta-
nek denarja ni zadosten. Zato je bilo 
treba prenovo v celoti preložiti v no-

Utrinki

DOKLER NA KANINU NE BODO ZGRAJENE NOVE NAPRAVE, bo treba »vso energijo usmeriti 
v intenzivno nadaljevanje dela na projektu prenove smučišča Kanin ter v dejavnosti za ponudbo 
dodatnih programov za povečevanje obiska v poletni sezoni in predsezoni,« poudarja bovški 
župan Siniša Germovšek. Foto: David Štulc Zornik

ZAVAROVANO OBMO^JE KOT 
DEJAVNIK RAZVOJA
Zgornje Poso~je – Informiranje jav-
nosti in trajnostni razvoj območja 
spadata med osnovne cilje Triglav-
skega narodnega parka (TNP). Prav 
s tem namenom v Trenti že dlje časa 
deluje večje informacijsko središče, 
v letu 2011 pa je bila v Pepčevi ozi-
roma Zeleni hiši v Kobaridu urejena 
še informacijska postaja. S projek-
tom Krog-parkov so bile opremljene 

tudi informacijske točke na štirih 
osnovnih šolah. V letošnjem letu pa 
se v okviru projekta Info-parki, ki po-
teka na območju Lokalne akcijske 
skupine »LAS za razvoj« in katerega 
nosilec je Javni zavod (JZ) TNP, 
opremljajo informacijske točke. Te 
bodo obiskovalcem na voljo ob cesti 
na Mangartsko sedlo, v mobilni trgo-
vini Razvojne zadruge Soča-Trenta, 
na kmetiji Zastenar in na planini Ku-
hinja.

Namen projekta TNP je osveščati o 
pomenu ohranjene narave, povečati 
dodano vrednost izdelkov, popestriti 
turistično ponudbo in s tem prispe-
vati tudi h kakovosti življenja prebi-
valcev.

V okviru projekta se pripravljajo izho-
dišča za vzpostavitev sistema »znak 
kakovosti TNP« – pred kratkim pa 
smo si v sodelovanju z Občino Ko-
barid na strokovni ekskurziji v Naro-
dnem parku Dolomiti Bellunesi v Ita-

liji ogledali delovanje podobnega 
znaka kakovosti. Gre za izkoriščanje 
potencialov, ki jih park prinaša ob-
močju predvsem v zvezi s prepo-
znavnostjo, promocijo in trženjem iz-
delkov oziroma storitev.

Z uvedbo znaka kakovosti, ki ga bo-
do lahko uporabljale predvsem kme-
tije in nosilci turističnih kapacitet, bo 
omogočeno:
•  promoviranje v okviru sistema in-

formiranja in obveščanja v JZ TNP 
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vo finančno perspektivo, kar pomeni 
v obdobje 2014–2020. Iz denarja, ki 
je ostal v iztekajoči se perspektivi pa 
zagotovili nepovratna sredstva za sa-
nacijo in zagon obstoječe žičnice. 
Tudi v tem primeru je za pridobitev 
nepovratnih evropskih sredstev nuj-
no, da je občina lastnik naprav, v 
katere se vlaga. Zato smo nemudoma 
naročili strokovno poročilo o realno-
sti izvedbe sanacije in zagona žičnice 
za letošnjo zimo. Ob upoštevanju in 
izvedbi vseh pogojev, ki jih je nava-
jalo poročilo, so možnosti v začetku 
avgusta še obstajale. Žal pa Občina 
Bovec v tem času v last ni uspela 
pridobiti infrastrukture, ki bi jo bilo 
treba sanirat, saj nima denarja za 
odkup. Poleg tega je bila zavrnjena 
tudi večkratna pisna pobuda, da 
Hypo leasing KKŽ neodplačno pre-
nese na občino. Pri vlogi za neod-
plačni prenos KKŽ ni šlo za slabo 
šalo, kot se zlonamerno prikazuje, 
pač pa je imela podlago v dejstvu, da 
bi s tem pridobili nepovratna sred-
stva za popravilo in zagon žičnice za 
letošnjo zimo, kar bi bilo v korist 
vsem, tudi lastnikom naprav. Napra-
ve, ki ne obratujejo, nimajo vrednosti 
večje od vrednosti starega železja in 
bodo v prihodnje lastnikom povzro-
čale velike stroške, saj zakon o žič-
nicah zelo jasno določa obveznosti 
lastnikov žičniških naprav v primeru 
stečaja upravljavca. Poleg tega mora 
lastnik zagotoviti obratovanje naprav 
z novim upravljavcem in če pa mu 

to ne uspe, mora v roku dveh let na-
prave odstraniti, kar pa je povezano 
z zelo velikimi stroški.

V poletni čas sodi tudi pobuda 
Bovške razvojne zadruge (zadruga), 
ki je želela prevzeti upravljanje smu-
čišča Kanin in skušala narediti vse, 
da bi žičnica v letošnji zimi delovala. 
Njihova pobuda je bila deležna raz-
ličnih ocen – tudi zelo kritičnih in 
posmehljivih, vendar zadrugi ne gre 
odrekati obilo vloženega truda ter 
energije in želje, da bi preprečila naj-
slabši možni izid, to je neobratovanje 
smučišča v letošnji zimi. Zadruga je 
ponujala odkup in najem naprav, 
vendar je bila njihova ponudba zavr-
njena, ker je bila prenizka. Pogosto 
zastavljeno vprašanje ali je resno po-
nujati odkup, ko na razpolago nimaš 
denarja, vsaj dovolj ne, je enakovre-
dno vprašanju ali lahko prodajalec 
pričakuje velike zneske za naprave, 
ki bodo končale kot staro železo. Ni-
kakor pa ne smemo spregledati tudi 
pobude zadruge, da brezplačno in na 
zalogo opravi vrsto nujno potrebnih 
del na smučišču, kar bi preprečilo 
nastajanje še večje škode na napra-
vah ter premoženju. Žal pa je treba 
povedati še to, da zadruge niso poo-
blastili za ta namen.

Napovedi, da smučišče Kanin ne 
bo obratovalo, so bile dane že kmalu 
po januarski okvari, vendar je prav, 
da se je do zadnje možnosti in za-
dnjega kančka upanja skušalo pre-
prečiti najslabši možen izid.

Trenutni položaj tako ne obeta nič 
dobrega za bovški in posoški turi-
zem, zato bo treba od zdaj vso ener-
gijo usmeriti v intenzivno nadaljeva-
nje dela na projektu prenove smuči-
šča Kanin ter v dejavnosti za ponud-
bo dodatnih programov za povečeva-
nje obiska v poletni sezoni in pred-
sezoni za obdobje, dokler na Kaninu 
ne bodo zgrajene nove naprave.
Siniša Germovšek, župan Občine 
Bovec

[ola in vrtec na @agi 
dobivata kon~no podobo

Občina Bovec je v juliju začela z 
rušenjem stare Podružnične šole (PŠ) 

Žaga z namenom, da na isti lokaciji 
zgradi novo šolo in vrtec. Izvajalec 
Jelovica hiše d.o.o. iz Preddvora, ki 
je bil za to delo izbran na javnem 
razpisu, v sodelovanju s podizvajalci 
skrbi, da dela potekajo hitro in kako-
vostno. Prejšnji objekt PŠ je bil zgra-
jen po potresu leta 1976 in je bil že 
precej dotrajan ter energetsko potra-
ten.  

Nov objekt je montažne izvedbe in 
je do konca septembra že dobil svo-
jo končno podobo, ureja pa se tudi 
zunanja okolica. Hkrati se pospešeno 
izvajajo tudi druga dela znotraj sa-
mega objekta. Predviden rok za do-
končanje gradbeno-obrtniških del je 

NOV OBJEKT ŠOLE IN VRTCA NA ŽAGI je do konca septembra že dobil svojo končno podobo, 
ureja pa se tudi zunanja okolica. Gradbeno-obrtniška dela naj bi se predvidoma zaključila sredi 
januarja prihodnje leto. Foto: arhiv Občine Bovec

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

vključno z izdajo promocijskih ma-
terialov;

•  trženje izdelkov ter storitev na po-
sebnih prodajnih mestih in priredi-
tvah;

•  vključevanje v izobraževalne pro-
grame ter programe vodenj javne-
ga zavoda;

•  koriščenje razvojnih spodbud na 
podlagi 10. člena zakona o TNP. 

Do znaka kakovosti bodo upravičeni 
posamezniki ali skupine, ki nedvou-
mno dokazujejo nadstandardno ka-
kovost svojih izdelkov ali storitev.

V okviru projekta Info-parki, ki je so-
financiran s pomočjo Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja, se urejajo tudi informacijske 
točke v krajinskem parku Zgornja 
Idrijca ter na Banjški planoti.
Urška Smukavec in Davorin Koren, 
odgovorna za projekt Krog-parkov, Javni 
zavod Triglavski narodni park

napajali živino in prali perilo.
Pred 20 leti je Zgodovinska sekcija 
Bovec obnovila skoraj vse kašte v 
Bovcu, med njimi tudi Meticlnovo. 

OBNOVLJENA METICLNOVA KAŠTA V DVORU – Vaščani so tu napajali svojo živino, žene so 
sem hodile po vodo in prale perilo, otroci so se v njej tu in tam tudi okopali, najbrž pa se je tod 
spletla tudi kakšna ljubezen. Foto: arhiv Občine Bovec

OBNOVLJENA METICLNOVA 
KA[TA
Bovec – Konec septembra so prebi-
valci Dvora v Bovcu v uporabo ura-
dno predali namenu obnovljeno Me-
ticlnovo kašto – tako namreč Bov-
čani poimenujejo korito za vodo. Kot 
druga vaška korita je tudi ta nekoč 
veljala za središče vaškega dogaja-
nja. Vaščani so tu napajali svojo živi-
no, žene so sem hodile po vodo in 
prale perilo, otroci so se v njej tu in 
tam tudi okopali, najbrž pa se je tod 
spletla tudi kakšna ljubezen.
Ko govorimo o Meticlnovo kašti, ne 
moremo mimo dogodka iz leta 
1903, ki ga je zaznamovalo romanje 
odraslih. Lačni otroci, ki so ostali 
doma, so si takrat hoteli ocvreti jaj-
ca, pri tem pa so zanetili požar, v ka-
terem je pogorel cel Plac, saj so bi-
le strehe pokrite s šintln’i (lesenimi 
skodlami), podstrešja pa so bila pol-
na suhega sena. Takrat je na Placu 
stala kamnita piramida z letnico 

1893. Po požaru so to prenesli v 
Dvor, kjer so zgradili veliko kašto za 
gašenje požarov, na zahodni strani 
pa še nekoliko manjšo, v kateri so 
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15. januar prihodnje leto. 
V novem objektu bo prostor za dve 

skupini vrtca in štiri razrede osnovne 
šole. Poleg tega bo pod isto streho še 
večji večnamenski prostor, ki bo na-
menjen športni vzgoji, razdelilna 
kuhinja in drugi prostori, ki so po-
trebni za nemoten potek predšolske 
ter osnovnošolske dejavnosti. 

Smotrnost naložbe je Občinski 
svet Občine Bovec potrdil tudi na 
podlagi dejstva, da je bilo v šolskem 
okolišu PŠ Žaga v zadnjih letih pove-
čano število rojstev. Že dve leti se je 
v oddelku vrtca na Žagi moralo za-
vračati otroke in jih preusmerjati v 
bovški vrtec. 

Projekt izgradnje je sofinanciran iz 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in se izvaja v okviru Operativ-
nega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete Razvoj 
regij, prednostne usmeritve Regional-
ni razvojni programi. Poleg tega pa 
je naložba sofinancirana tudi s po-
močjo sredstev, ki jih občina dobi na 
osnovi Zakona o financiranju občin. 

V času gradnje pouk poteka v pro-
storih OŠ Bovec, starši pa morajo 
predšolske otroke dnevno voziti v 
osrednji bovški vrtec. Ker je zaradi 
danega položaja prostorska stiska 
precejšnja, verjamemo, da že vsi, ta-
ko otroci kot njihovi starši, težko 
čakajo na odprtje novih prostorov. 
Patricija Muršič, v. d. tajnika Občinske 
uprave, Občina Bovec

Gradbeni nadzor izvaja domačin Ce-
zar Ostan.

Po opravljenem tehničnem pregle-
du in pridobitvi uporabnega dovolje-
nja bo vežica ter pokopališče Čezso-
ča predano v upravljanje javnemu 
podjetju Komunala Tolmin, d.o.o.
Milojka Kranjc, Služba za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe, Občina 
Bovec

Izgradnja mrli{ke ve`ice v 
^ezso~i

Pred približno desetimi leti je Kra-
jevna skupnost (KS) Čezsoča začela 

z dejavnostmi za izgradnjo mrliške 
vežice. Vodila je pogajanja, izvedla 
odkup zemljišča v neposredni bližini 
obstoječega pokopališča v Čezsoči, z 
izbranim projektantom pa je nato 
sodelovala tudi pri pripravi projektne 
dokumentacije.

V letu 2011 je Občina Bovec nato 
za postavitev vežice pridobila grad-
beno dovoljenje in izvedbo naložbe 
vključila v občinski proračun. Sku-

pna vrednost gradbenih del, 
zunanje ureditve in priklju-
čitve objekta na komunalno 
infrastrukturo (voda, elektri-
ka, kanalizacija ter čistilna 

naprava) predvidoma znaša okoli 
100.000 evrov. Ker so sredstva v ce-
loti vezana na občinski proračun, se 
je realizacija zaradi zagotavljanja la-
stnih sredstev na drugih projektih 
zavlekla v letošnje leto. 

Izvajalec, ljubljansko podjetje In-
ženiring Rupena d.o.o., ki ga je ob-
čina izbrala na javnem razpisu, je z 
gradbenimi deli začel v maju, zaklju-
čena pa naj bi bila do 1. novembra. 

IZGRA-
DNJA MR-
LIŠKE VEŽICE V 
ČEZSOČI – Pred pribli-
žno desetimi leti je Krajevna 
skupnost Čezsoča začela z dejav-
nostmi za izgradnjo mrliške vežice. Izgra-
dnja vežice je eden od projektov Občine Bo-
vec. Foto: Dušan Čopi

Utrinki

Žal pa je v več kilometrov oddaljene-
mu rezervoarju voda sčasoma pre-
sahnila, čas pa je botroval tudi k po-
škodbam cevi, tako da je korito 
ostalo brez vode. Krajevna skupnost 
Bovec je ob pomoči Občine Bovec 
in Sekcije mladih, ki deluje pri Turi-
stičnem društvu Bovec to poletje 
poskrbela, da je kašta dobila novo 
napeljavo in preobleko.

Ob septembrski prireditvi so otroci 
skupaj s sovaščankami pripravili za-
baven skeč, zbrani pa so lahko pri-
sluhnili tudi vsebini pisma izseljene-
ga domačina Pložija. Ob vsem tem 
pa je bilo povedanih kar nekaj bi-
stvenih in pomembnih resnic o vodi.

Zbrane je ob tej priložnosti nagovoril 
župan Siniša Germovšek, medtem 
ko je upokojeni arhitekt Fedja Kla-
vora na kratko predstavil zgodovino 
kašte in zaselka Dvor. Sledil je bla-
goslov obnovljene kašte in kulturni 
program, ki so ga z ljudskimi pesmi-

mi oblikovali Moški pevski zbor Go-
lobar in harmonikarja Matic ter Nejc. 
Po uradnem programu je v sprošče-
nem vzdušju sledilo še druženje in 
obujanje spominov ob dobrotah, ki 
so jih spekle tukajšnje gospodinje.
Nataša Bartol, Turistično društvo Bovec

GIBANJE, DRU@ENJE IN 
DOBRODELNOST
Bovec – Člani športnega društva 
gluhih (ŠDG) »Silent« smo letos ob 
pomoči Občine Bovec, Lions kluba 
Soča Kobarid in številnih sponzorjev 
ter prostovoljcev organizirali drugi 
športni turnir v Bovcu. Tako kot prej-
šnje leto smo tudi tokrat poudarek 
namenili gibanju in druženju, vse 
skupaj pa začinili z dobrodelnostjo. 
Prvi dan so športniki odigrali tekme 
v futsalu, košarki in odbojki, drugi 
dan pa so se v futsalu pomerila še 
moštva otrok. Vsi udeleženci so pre-
jeli pokale, medalje, praktične na-

DRUGI ŠPORTNI TURNIR V BOVCU – Z izkupičkom od prodaje vstopnic, donacijami in spon-
zorstvom so člani ŠDG »Silent« na pomoč priskočili petim pomoči potrebnim otrokom, med 
drugim tudi mali Gaji Ivančič. Deklico na rokah drži predsednik društva Gabrijel Kravanja. Fo-
to: Natalija Koren
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Obisk mladih pilotov iz 
zasebne letalske {ole 

Mednarodni kolidž za pilote Istitu-
to Nobile je v drugi polovici septem-
bra izvedel izven regijske lete. Mladi 
piloti, ki se lahko na ta zasebni ko-
lidž vpišejo takoj po zaključeni 
osnovni šoli, so iz Fagegne blizu Vid-
ma najprej leteli v Bovec, kjer so 
opravili 18 letov, in nato naprej v 
Osoppo. 

Istituto Nobile se ponaša z izvr-
stnim sodelovanjem z različnimi le-
talskimi družbami in je dobra osnova 
za nadaljnje izobraževanje v vojski, 
letalstvu ter različnih drugih službah, 
kjer se zahtevajo pilotske spretnosti. 
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki 
si želijo pridobiti dovoljenje za ko-
mercialne lete, pa tudi tistim, ki bi 
radi opravljali poklic profesionalnega 
pilota. Kolidž s tremi sedeži v Italiji 
(v Rimu, Fagagni pri Vidmu in Reggi 
Emiliji) ter tremi v Združenih drža-
vah Amerike (na Floridi v krajih Ki-

simmee, Fort Lauderdale in Merrit 
Islandu), daje velik poudarek tudi 
dvema svetovnima jezikoma – angle-
ščini ter španščini. Treba pa je ome-
niti še to, da kdor želi pridobiti 
evropsko (EASA) in ameriško licenco 
(FAA) se mora po končanem kolidžu 
izobraževati še na Airline Career 
Academy na Floridi.

Sodelovanje in povezovanje z Isti-
tutom nobile ima velik pomen tudi 
za razvoj bovškega letališča, saj na 
tak način tudi mi pridobivamo doda-
no vrednost in mednarodno prepo-
znavnost. Na Občini Bovec smo za-
dovoljni, da piloti iz tujine opazijo 
potencial našega športnega letališča 
in novo infrastrukturo, ki je prvi po-
goj za uspešno delovanje ter nadaljnji 
razvoj letaliških in posledično tudi 
drugih dejavnosti v občini. Zato to-
vrstne pobude in srečanja pozdravlja-
mo odprtih rok.
Patricija Muršič, v.d. tajnika, Občina 
Bovec

Od tragedije v Strmcu 
preteklo 70 let

Od požiga vasi Strmec in poboja 
vseh tamkajšnjih moških prebivalcev 
je 10. oktobra minilo natanko 70 let. 
Naj spomnimo, da se je leta 1943 
takratna nemška kazenska ekspedi-
cija s tem maščevala za uboj nemške-
ga oficirja. Tega dne je v požaru 
zgorela tudi starejša domačinka, 
nemški vojaki pa so istega dne pož-
gali še Kal - Koritnico. Ker so si strm-
ške ženske po tem dogodku nadele 
črne rute, so vas poimenovali tudi 
vas »črnih rut«. Med njimi je bila 
tudi domačinka Marica Černuta - 
Mejkova, ki še kot edina ženska 
predstavnica ohranja spomin na to 
tragedijo.

V spomin na nedolžne žrtve je Ob-
čina Bovec v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Log pod Mangartom, Lo-
vsko družino (LD) Log pod Mangar-
tom in Združenjem borcev za vre-
dnote NOB treh posoških občin na 
deževno soboto, 12. oktobra, pripra-

vila slovesnost. Predstavniki omenje-
ne LD so k spomeniku, ki obuja 
spomin na ta dogodek, položili žalni 
venec, zbrane pa sta nagovorila tudi 
poslanec Državnega zbora RS Dani-
jel Krivec in bovški župan Siniša 
Germovšek. V svojih nagovorih sta 
enotno poudarila nesmisel vojn in se 
strinjala, da je treba spomine iz pre-
teklosti ohranjati tudi zato, da bi se 
iz njih kaj naučili. »Nič krivi, ki niso 
sprožili nasilja in krvavih bojev ter 
vojskovanja, so plačali s svojimi ži-
vljenji. Tako je bilo tistega žalostnega 
oktobrskega dne v Strmcu, tako je 
včeraj, danes in zdaj, ta trenutek ne-
kje na svetu, kjer umirajo nedolžni 
in gorijo domovi. Z eno besedo – kri-
vica! V nebo vpijoča krivica!«je v 
nagovoru povedal bovški župan.

Na vse nedolžne v vojnah je opo-
zoril tudi Jelko Kašca, ki se prav 
tako kot Mejkova, iz otroških let še 
vedno z bolečino spominja dogodkov 
pred sedemdesetimi leti. 
T. Š. F. 

NA BOVŠKEM SO OPRAVILI 18 PRELETOV – Mlade, ki se na Istitutu Nobile šolajo za pilote, 
in njihove mentorje je septembra na bovškem letališču sprejel tudi bovški župan Siniša Germo-
všek. Foto: arhiv Občine Bovec

K SPOMENIKU, KI OBUJA SPOMIN NA TRAGIČNI DOGODEK V STRMCU, so predstavniki 
lovske družine položili žalni venec in se tako poklonili vsem žrtvam. Foto: arhiv Občine Bovec

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

grade in malico. Dva zaporedna ve-
čera smo lahko preživeli tudi v druž-
bi različnih glasbenih skupin.

Z izkupičkom od prodaje vstopnic, 
donacijami in sponzorstvom smo to-
krat lahko pomagali petim pomoči 
potrebnim otrokom. Pomagali smo 
tako z zbiranjem denarja kot tudi na-
kupom tehničnih pripomočkov. Za-
vedamo se, da nas danes na vsa-
kem koraku spremlja finančna kriza, 
zato smo še posebej hvaležni prav 
vsem, ki so po svojih najboljših mo-
čeh prispevali k temu, da smo lahko 
znova pomagali pomoči potrebnim.

Nasvidenje prihodnje leto, ko bomo 
športni turnir ponovno obarvali z op-

timizmom, dobro voljo in željo poma-
gati drugim.
Gabrijel Kravanja, predsednik 
Športnega društva gluhih »Silent«

ZA SPO[TLJIV ODNOS DO 
NA[E NEDAVNO PRETEKLE 
ZGODOVINE
Kobarid – Krajevna organizacija 
(KO) Zveze borcev (ZB) za vrednote 
Narodnoosvobodilnega boja (NOB) 
Kobarid, ki šteje 54 članov, pred-
stavlja civilnodružbeno organizacijo, 
ki v svoje vrste poleg udeležencev 
NOB vključuje tudi mlajše člane. Ti 
grozot vojne k sreči niso doživeli, 

vendar imajo spoštljiv odnos do te 
pretekle zgodovine. Poleg Kobarida 
KO vključuje še vasi Sužid, Svino in 
Trnovo ob Soči. Na volilni skupščini 
KO ZB za vrednote NOB Kobarid je 
bil julija izvoljen nov predsednik, ki si 
bo skupaj s člani prizadeval za: • 
ustrezno skrb za sočlane (predvsem 
starejše in bolne), • vzdrževanje, 
urejanje in obnavljanje spomenikov 
in spominskih znamenj, • seznanja-
nje javnosti z vrednotami odporni-
štva, pomenom in vrednotami NOB, 
• prenašanje vrednot na mlajše ge-
neracije, • organiziranje prireditev, 
s katerimi se bo počastil spomin na 
padle v NOB in obujal spomin na 
pomembne dogodke iz tega časa.

Da se zastavljeni cilji počasi uresni-
čujejo, dokazuje to poletje saniran 
zid ob grobnici padlih borcev na kra-
jevnem pokopališču v Kobaridu in 
od zaraščanja rastlinja očiščeno 
spominsko obeležje. Z materialom, 
ki so ga člani potrebovali pri sanaci-
ji, sta na pomoč priskočila Komuna-
la Tolmin d.d. in Mizarstvo Koren 
Kobarid. Poleg tega so člani društva 
obnovili spominske plošče med Kr-
nom in Batognico na Škrbini, kjer so 
bile črke že slabo vidne, nepridipravi 
pa so poškodovali zvezdo – žal je le 
dva tedna po obnovi ponovno prišlo 
do oskrunitve tega obeležja. Za vas-
jo Sužid, kjer je nekoč delovala par-
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Ob~ina Kobarid
@upanja ob ob~inskem 
prazniku

Na začetku poglejva večje naložbe, 
ki so in ki bodo zaznamovale leto-
šnje leto na območju občine Koba-
rid. O največji smo sicer letos nekaj 
že pisali, pa vendarle ... Kako daleč 
je trenutno izgradnja novega vrtca 
z glasbeno šolo?

Gradnja novega vrtca z glasbeno 
šolo v Kobaridu poteka po načrtih in 
januarja 2014 naj bi se otroci že pre-
selili v nove prostore. Trenutno po-
stavljajo montažno konstrukcijo, 
ureja pa se tudi okolica novogradnje. 
To je velika pridobitev za našo obči-
no in hkrati tudi letošnja največja 
investicija. 

V gradnji so tudi vodohran Repec, 
nov vaški objekt v Podbeli, kanaliza-
cija v Sužidu in rekonstrukcija čistil-
ne naprave Drežniške Ravne, med-
tem ko se projektiranje čistilne na-
prave v Breginju končuje.

Smo pa letos uspeli dokončati tu-
ristično signalizacijo celotne občine. 
Poleg tega smo uredili Zgodovinsko 
pot Idrsko, s pomočjo projekta Bimo-
bis pa tudi Kolesarsko pot Idrsko. S 
sredstvi, ki smo jih pridobili iz pro-
jekta Camis, smo obnovili staro brv 
v Trnovem in poskrbeli za delno re-
konstrukcijo vodovoda v Logjeh ter 
Sužidu. To pa še ni vse. V pripravi 
na izvedbo je obnova Nježine hiše na 
Jevščku, izgradnja športnega igrišča 

Utrinki

na Svinem, obnova livške šole in 
energetska sanacija telovadnice ter 
osnovne šole v Kobaridu.

Se v prihodnje obeta energetska 
sanacija še kakšnega drugega jav-
nega objekta v občini?

Potrebna bi bila energetska sana-
cija vseh podružničnih šol. O tem 
intenzivno razmišljamo. Če bo tudi 
v prihodnje možno v ta namen pri-
dobiti nepovratna sredstva, bomo 
predlagali občinskemu svetu, da 

sprejme pripravo ustrezne dokumen-
tacije in potrdi uvrstitev teh projektov 
v občinski proračun.

Pred časom ste na občini izvedli 
tudi anketo o delu občinske uprave. 
Kakšni so bili rezultati in kako ste 
z delom zaposlenih na Občini Ko-
barid zadovoljna vi kot županja?

Na naši občini si prizadevamo, da 
bi bili čim boljši servis občanom in 
zato smo izvedli dve spletni anketi. 
V prvi smo želeli izvedeti, ali so 

stranke z našim delom zadovoljne. 
Kot je pokazal rezultat 212 unikatnih 
glasov, je 58,5 odstotka glasovalcev z 
našim delom zelo zadovoljnih, 21,7 
odstotka zadovoljnih in 19,8 odstotka 
nezadovoljnih. 

Med drugim smo želeli izvedeti 
tudi, kaj vse moramo izboljšati. 77 
anketirancev je naše storitve ocenje-
valo od ena do pet. Izkazalo se je, da 
so občani najbolj zadovoljni z dosto-
pnostjo in razumljivostjo potrebnih 
informacij (za to smo prejeli oceno 
4,65), nato z znanjem zaposlenih 
(4,22), kakovostjo dela zaposlenih 
(3,94) in odnosom zaposlenih (3,74). 
Kot kaže anketa, so najmanj zado-
voljni s hitrostjo opravljenega dela 
(3,21).

Mislim, da je anketa zelo realna. 
Tudi sama bi si želela, da bi bil naš 
odnos do vseh občank in občanov 
vedno prijazen ter da bi bilo naše 
delo hitreje opravljeno. Žal zakono-
daja zahteva svoje in postopki so 
ponekod zelo dolgotrajni. Največji 
zaostanek pa je še vedno na pravnem 
področju, saj je Občina Kobarid pred 
in tudi na začetku mojega mandata 
poslovala brez svetovalca za pravne 
zadeve.

V kobariški občini se je v dobrem 
letu dni uredilo kar nekaj novih 
tematskih poti. Zasluge zanje gre 
pripisat tako posameznim dru-
štvom kot vaši občini. Kje jih naj-

KOBARIŠKA ŽUPANJA DARJA HAUPTMAN opozarja, da so pred nami težki časi in dodaja, da 
bomo z optimizmom, skromnostjo ter spoštovanjem zmogli preživeti tudi obdobje krize. Foto: T. 
Š. F. 

tizanska bolnica (domačini območju 
rečejo Skalca), je bila spominska 
plošča popolnoma zaraščena in 
skoraj nevidna, in je kar klicala po 
očiščenju ter obnovi. Tudi za vasjo 
Svino, kjer je delovala partizanska 
karavla P-24/B, je bilo obnovljeno 
besedilo na spominski plošči in oči-
ščena okolica. Prav tako je bila oči-
ščena plošča in okolica na planini 
Božca, v spomin na zmago brigade 

Ivana Gradnika, ki se je 18. maj 
1943 spopadla z močnimi fašistični-
mi enotami.

Člani pa so svojo dejavnost usmerili 
tudi v obeležitev 70 obletnice Koba-
riške republike, 1. novembra pa jih 
čaka polaganje vencev na grobni-
cah partizanov v Benečiji. 
Vojko Hobič, predsednik KO ZB za vre-
dnote NOB Kobarid

PRVI DEFIBRILATOR V 
KOBARI[KI OB^INI
Breginjski kot – Če začnem s stati-
stiko … Ta pravi, da vsak dan tri 
osebe doživijo srčni zastoj. Brez iz-

VZDRŽEVANJE, UREJANJE IN OBNAVLJA-
NJE SPOMENIKOV TER SPOMINSKIH ZNA-
MENJ sodi med številne zastavljene cilje, ki 
jih je julija letos v svojem programu predstavil 
nov predsednik društva Vojko Hobič. Foto: 
arhiv društva

vajanja temeljnih postopkov oživlja-
nja jih preživi manj kot sedem od-
stotkov. Ob pravilnih stiskih prsnega 
koša in umetnem dihanju se odsto-
tek za preživetje dvigne med 10 in 
20. Z uporabo avtomatskega ekster-
nega defibrilatorja (AED) se delež 
oseb, ki preživijo srčni zastoj, še po-
veča in se giblje med 24 in 52 od-
stotkov. Če se človeku ustavi srce in 
mu nihče ne pomaga, umre v pribli-
žno desetih minutah. Pri tem je do-
bro vedeti tudi to, da se možnost 
preživetja vsako minuto zmanjša za 
deset odstotkov in da se začno mož-
gani nepopravljivo okvarjati že po 
nekaj minutah. 
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demo in kakšnim ciljnim skupinam 
so namenjene?

V naši občini je resnično veliko 
novih poti: tematskih, pohodnih in 
kolesarskih. Čeprav občina finančno 
in moralno podpira vse te nove inve-
sticije, pa gre največja zasluga za te 
pridobitve posameznikom ter dru-
štvom. Največ se naredi tam, kjer se 
izkažeta interes in sodelovanje lokal-
nih skupnosti. Zelo sem vesela, da se 
je po dolgih letih obnovila stara brv 
v Trnovem in je tako nastala zelo 
lepa nova pot, ki so jo domačini po-
imenovali Pot dveh mostov. Upam, da 
jo bomo drugo leto lahko povezali z 
novo Soško potjo, ki so jo letos uspe-
li narediti do Otone in kasneje tudi s 
tematsko potjo Trnovo. Zanjo so tudi 
že narejeni vsi projekti, vendar pa 
doslej s prijavo za pridobitev nepo-
vratnih sredstev žal še nismo bili 
uspešni.

Prej ste omenili tudi novi tematski 
poti na Idrskem ... 

Zelo sem vesela nove Zgodovinske 
poti Idrsko in Kolesarske poti Idrsko, 
ki je speljana od Idrskega do čistilne 
naprave, mimo kobariške mlekarne 
in nato po levi strani naše smaragdne 
lepotice do Tolmina. Velika pridobi-
tev za našo občino pa so tudi druge 
poti: Gamsova krožna pot, Kolesarska 
pot Kobarid Robič in Tematska pot 
Kobariško blato, ki je speljana od Ko-
barida do sv. Volarja ter kmalu na 
začetku vključuje tudi opazovalnico 
ptic. Tudi številne nove poti v Bre-
ginjskem kotu povezujejo našo pre-
čudovito Nadiško dolino z občinama 

Tipana in Podbenesec v Benečiji. 
V obnovi pa so še Koseška korita, 

ki so bila poškodovana v lanskih po-
plavah, Gregorčičeva učna pot, ki ji 
bodo pridni domačini dodali novo 
traso in Kolesarska pot Libušnje–Ko-
seč, ki bo povezala »planinski raj« in 
»sveto deželo«.

Kot smo lahko prebrali že v prejšnji 
številki Sočasnika, pa kolesarje po 
novem vleče tudi na Livek.

Na Livku imamo letos novo atrak-
cijo za ljubitelje kolesarjenja, saj nam 
je s skupnimi močmi uspelo izdelati 
kolesarski poligon Dirty park, pri-
pravljene pa imamo tudi vse projekte 
za Tematsko pot Livek, ki bo pove-
zala pravljično livško deželo in skriv-
nostno Benečijo. Upamo, da nam bo 

uspelo pridobiti nepovratna sredstva. 
S skupnimi močmi smo občine Ko-
barid, Podbenesec in Sovodnje pod 
vrhom Matajurja odprle novo krožno 
pot treh občin, ki predstavlja začetek 
skupnih projektov.

Seveda pa ne smem pozabiti na 
največjo pridobitev Alpe Adria Trail, 
ki je speljana od Alp pa vse do Ja-
drana in poteka skozi našo občino. 
Čeprav je bila ta pot postavljena v 
lanskem letu, je bila že letos zelo 
obiskana.

Kako bi ocenili sodelovanje s sose-
dnjimi občinami pri nas in onkraj 
meje? Na katerih področjih se vaša 
zanimanja najbolj prepletajo? 

S sosednjimi občinami sodelujemo 
zelo dobro, še posebno veliko vezi in 

skupnih načrtov smo stkali z občina-
mi Podbenesec, Sovodnje ter Tipana. 
Pripravljamo različne skupne priredi-
tve, pohode in teke prijateljstva, od-
piramo skupne poti ter načrtujemo 
skupne projekte. V teh srečanjih, so-
delovanju in skupnem delu se čuti 
nekaj več. Čuti se, da nas veže ljube-
zen do naše kulture in domovine.

Poletje in jesen tudi pri vas mine-
vata v znamenju različnih festiva-
lov. Pred tremi leti je bil prav na 
vašo pobudo izpeljan 1. festival so-
ške postrvi. Kako ste zadovoljni z 
njegovo realizacijo po letošnji že 
tretji izvedbi in ali menite, da so 
festivali prava poteza za privablja-
nje gostov v kraje ob Soči?

Festival soške postrvi je zelo lepo 
zaživel in zato sem zelo vesela, da je 
Ribiška družina Tolmin s tako za-
gnanostjo sprejela mojo pobudo. 
Vsaka prireditev potrebuje svoj čas, 
a po odzivih sodeč, smo lahko vese-
li, da smo začeli tudi s to vrsto festi-
valske ponudbe, saj jo vsako leto 
obišče več ljubiteljev ribolova in tu-
ristov. Letošnji festival je zaznamova-
lo kar nekaj novosti. Pridružila se 
nam je Vinska klet »Goriška Brda« 
z.o.o. in oživela je že znana, a skoraj 
pozabljena zgodba o rebuli in postr-
vi. Zanimiva je bila predstavitev Za-
vezništva za Sočo in okrogla miza dr. 
Borisa Skalina, ki je predstavil svojo 
idejo o postavitvi skulpture naši kra-
ljici Soče, avtohtoni soški postrvi.

Ob tem pa smo zelo ponosni tudi 
na Festival pohodništva, ki je letos 
potekal že petič in je vsako leto bolj 

OBČINA KOBARID JE V LETOŠNJEM LETU GOSTILA KAR NEKAJ POMEMBNIH PRI-
REDITEV, s katerimi so se spominjali različnih dogodkov. Tu se je obeležil evropski dan spomi-
na na žrtve vseh totalitarnih avtoritativnih režimo, pa 70-letnica od ustanovitve Kobariške repub-
like itd. Foto: Foto Červ

Utrinki

AED je prenosna elektronska napra-
va, ki zazna zastoj srca pri človeku. 
S pomočjo električnega sunka lahko 
srce ponovno požene in s tem reši 
življenje. Uporaba je varna in eno-
stavna – z njo lahko rokuje prav 
vsak. Aparat je izredno dobrodošel 
dodatek pri oživljanju s pritiski na pr-
sni koš (masaža srca) in umetnim di-
hanjem. Z AED damo vsakemu oči-
vidcu možnost, da začne s postopki 
oživljanja že veliko prej, kot prispe 
reševalno moštvo. 

Zato je bil ob sodelovanju breginj-
skih gasilcev, Krajevne skupnosti 
Breginj, Občine Kobarid, Rdečega 
križa Slovenije (RKS) – Območnega 
združenja (OZ) Tolmin, Športnega 
društva (ŠD) Breginj in Zdravstvene-
ga doma (ZD) Tolmin na gasilski 
dom v Breginju nameščen prvi defi-
brilator v kobariški občini. ŠD je sku-

paj z donatorji zbralo sredstva za na-
kup omarice, gasilci so poskrbeli za 
njeno namestitev in potrebno insta-
lacijo. ZD je predlagal lokacijo in po-
skrbel za osveščanje o pomembno-
sti pokritosti terena z defibrilatorji, 
Občina Kobarid pa se bo trudila za 
večjo pokritost. RKS – OZ Tolmin je 
AED prispevalo in bo tudi poskrbe-
lo, da se bodo lahko krajani ustre-
zno usposobili za njegovo uporabo. 
Marjanca Velišček, sekretarka na Rde-
čem križu Slovenije – Območno združe-
nje Tolmin

SEJEM STARIN BIL JE @IV
Kobarid – Turistična zveza Gornje-
ga Posočja (TZGP) je 6. oktobra v 
sodelovanju z Občino Kobarid na 
kobariškem trgu postavila na ogled 
četrti tradicionalni sejem starin in 

PRVI DEFIBRILATOR V KOBARIŠKI OBČINI je bil v sodelovanju z breginjskimi gasilci, Krajevno 
skupnostjo Breginj, Občino Kobarid, Rdečim križem Slovenije – Območnim združenjem Tolmin, 
Športnim društvom Breginj in Zdravstvenim domom Tolmin nameščen na Gasilski dom v Bregi-
nju. Foto: Srečko Gašperut
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obiskan ter na letošnjo novost Jesti-
val štrukljev in krapcev, ki je uspel 
nad pričakovanji. Dr. Janez Bogataj, 
ki nas je od same zamisli dalje inten-
zivno podpiral, je naš dogodek na 
osrednjem predavanju v Zeleni hiši 
označil kot prvi pravi slovenski festi-
val. Lahko rečem, da smo bili nad 
Jestivalom navdušeni vsi, tako obi-
skovalci, ki so se kar trli od enajste 
ure dopoldan pa do devetih zvečer, 
kot tudi vsi ponudniki, ki jim je na-
ših božanskih kobariških štrukljev 
zmanjkalo in so jih morali dodatno 
oblikovati kar pred obiskovalci. Seve-
da pa pri tem ne smem pozabiti na 
sodelujoče, novinarje in organizator-
je. Na koncu se lahko le iskreno za-
hvalim vsem, ki so se trudili, da je 
prvi Jestival uspel.

Na kaj ste kot županja najbolj po-
nosni?

Najbolj sem ponosna na številne 
pridne, sposobne in delavne občane 
s katerimi skupaj ustvarjamo lepši 
jutri za vse nas. Še posebno me ve-
seli, da je med njimi tudi veliko mla-
dih, ki s svojo zagnanostjo in talenti 
ustvarjajo dodano vrednost občine.

Če pa se ozrem na prehojeno pot 
županje, sem prav gotovo zelo pono-
sna na kulturni razcvet naše občine 
in na pozitivno klimo, ki jo je ustva-
rila skrb za starejše, mlajše ter ne-
močne ljudi v naši občini.

V zadnjih treh letih smo v občini 
kulturno zaživeli. Stkali smo kakovo-
stno sodelovanje s številnimi društvi 
in posamezniki. Zacvetele so številne 
nove kulturne prireditve, festivali in 

legenda.fest prireditve, ki so se zače-
le v Breginju ter se s spodbujanjem 
Občine Kobarid razširile še na Vrsno 
in Livek (obujanje legend, običajev 
ter način življenja v preteklosti). Ze-
lo radi gostimo tudi prireditve na 
državnem nivoju ob pomembnih 
spominskih in športnih dogodkih, 
pripravljamo prireditve za Beneške 
Slovence, zaživeli so mladinski ter 
študentski tabori, številni ex tempori 
in razstave, izdajamo občinsko glasi-
lo, skrbimo za etnološko dediščino s 
poudarkom na kulinariki, spodbuja-
mo ter nudimo pomoč občanom pri 
izdaji in predstavitvi leposlovnih del 

– predvsem pesniških zbirk, spodbu-
jamo delovanje gledaliških skupin ter 
drugih društev v občini, spodbujamo 
pevske zbore in glasbene skupine, 
nudimo pomoč pri izdaji zbirk ter 
knjig, sodelujemo, povezujemo in 
nastopamo v skupnih projektih z 
upokojenci, šolarji, otroci iz vrtca 
itd.

Poleg kulture je, kot opažamo, vaša 
prednostna usmeritev tudi sociala 
… V vašem mandatu so se med dru-
gim na tem področju ustanovili 
tudi Mladinski svet Občine Kobarid, 
Medgeneracijsko središče, Klub seni-
orjev in Sosvet za varnost obča-

nov.
Res je. Že od začetka mandata se 

trudimo, da bi čim več naredili na 
socialnem področju. Na to zagotovo 
vpliva demografija in zavedanje, da 
so zadovoljni ter uspešni občani in 
kakovostno sodelovanje med vsemi 
subjekti osnova za razvoj vsake ob-
čine. Kot ste omenili, veliko energije 
posvečamo mladim, starejšim in šib-
kejšim.

V Mladinski svet smo združili raz-
lična društva z vseh območij občine, 
ki se ukvarjajo s problematiko mla-
dih, reševanjem stanovanjskih pro-
blemov, zaposlovanjem … Na ta na-
čin smo želeli mlade spodbuditi k 
aktivnemu vključevanju v življenje 
občine, saj prej takšnega sodelovanja 
ni bilo. 

S Klubom seniorjev skušamo čim 
bolje poskrbeti za starejše. Poleg tega 
si v njem prizadevajo spodbujati bolj-
še vključevanje in nasploh izboljšati 
pogoje za življenje starejših.

V Sosvetu za varnost občanov so 
vključene različne službe. Tu posku-
šamo poskrbeti za občane, ki živijo 
v socialnih stiskah. Uvedli smo topli 
obrok za brezdomce in redno spre-
mljanje ogroženih. 

V Medgeneracijskem središču se 
trudimo z aktivnim preživljanjem 
prostega časa v različnih dejavnostih, 
delavnicah, predavanjih, izobraževa-
njih … vzpostaviti kakovostno sode-
lovanje med vrtcem, šolo, srednjo 
generacijo in starejšimi Reči moram, 
da so vse oblike zelo aktivno zažive-
le. 

PRISRČNEGA SREJEMA ŽUPANJE JE BIL V TEM LETU POLEG ŠTEVILNIH DRUGIH OBI-
SKOVALCEV KOBARIŠKE OBČINE DELEŽEN TUDI GORSKI IN KOLESARSKI ULTRAMARA-
TONEC Radovan Skubic - Hilarij. Ta je v septembru zaključil svojo zadnjo drzno kolesarsko 
akcijo, s katero je v vsako od 211 slovenskih občin s kolesom pripeljal »zeleno sporočilo« v 
obliki lipovega lista. Vanj je zapisal, da je zdaj čas »za pot v boljši svet, v svet brez vojn in pohle-
pa. Pa ne uničujmo (našega) zelenega planeta!« S projektom je želel povezati Slovence, utrditi 
njihovo spoštovanje do naravnih danosti domovine in človeških vrednot, ki so temelj vsake zdra-
ve ter napredne družbe. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

ČETRTI TRADICIONALNI SEJEM STARIN IN DOMAČE OBRTI – Baje se za cene ni dalo ravno 
barantati. A kupcev to očitno ni motilo, saj jim je veliko več pomenila toplina ročne izdelave, ki 
je posebno starejšim zbudila prijetne spomine na pretekle čase. Foto: arhiv TZGP

domače obrti. Ob stojnicah so se 
zbrali starinarji in rokodelci od vse-
povsod. Cel dan so ponujali izdelke 
iz filca, pletenine, ročno izdelane 
torbice, nakit, različna mila, lesene 
izdelke, lokalne proizvode (sir, med, 
marmelade, jogurte…) in zanimive 
starine. Obiskovalci, med katerimi je 
bilo tudi nekaj turistov iz tujine, so z 
zanimanjem brskali za najbolj izvirni-
mi in povpraševali po načinu izdela-
ve. Le za cene se ni dalo barantati. 
A tiste, ki so kupovali, to ni motilo. 
Veliko več jim je pomenila toplina 
ročne izdelave, ki je posebno starej-
šim zbudila prijetne spomine na pre-
tekle čase. Vsi skupaj pa so lahko 
uživali tudi ob zvokih harmonikašev, 
ki so se poimenovali kar Aleksander 
Ipavec & Accordion group 4-8-8-16.
Za TZGP Olga Zgaga, članica Društva 
Baška dediščina

1. JESTIVAL [TRUKLJEV IN 
KRAPCEV
Kobarid – Na kobariškem trgu je 5. 
oktobra potekal še en festival, ki je 
bil za razliko od drugih v znamenju 
tradicionalne slovenske kulinarike. 
To je bil tudi razlog, da smo ga orga-
nizatorji poimenovali kar Jestival 
štrukljev in krapcev, saj se je ponud-
ba vrtela okoli degustacij, razdelje-
vanju receptov ter predavanja o teh 
dveh kuhanih, pečenih ali parjenih 
močnatih jedi, ki ju bogatijo različni 
nadevi. Gre za nadgradnjo nekdanje 
Štrukljade, ki se je v Kobaridu odvi-
jala pretekla tri leta in kjer so se po-
nujali izključno kobariški štruklji. Z 
Jestivalom pa smo se želeli pokloniti 
tradiciji izdelovanja slovenskih štru-
kljev. Ob tem se je odprla tudi tema-
tika, da so kobariški štruklji po svoji 
obliki bolj podobni krapcem, kot tra-
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Kot županja sem uvedla sprejem 
novorojenčkov v mesecu decembru, 
sprejem vseh diplomantov v občini 
dvakrat letno (ob tem dobijo tudi 
manjšo denarno nagrado), sprejem 
vseh društev, ki praznujejo okrogli 
jubilej enkrat letno (ob tem se jim 
zahvalim za vso njihovo prostovoljno 
in požrtvovalno delo), obisk vseh 
občanov starih nad 90 let ob njiho-
vem rojstnem dnevu in pošiljanje 
voščil vsem starejšim od 80 let. Tru-
dim se opaziti, kar je dobro in to 
tudi pohvaliti, zato sem uvedla Po-
hvale županje, ki jih vsako leto oseb-
no podelim na slavnostni seji Občine 
Kobarid.

Na priporočilo Evropskega parla-
menta je vlada lani sprejela sklep, 
da se na 23. avgust (ta dan je bil 
podpisan pakt med nacistično Nem-
čijo in komunistično Sovjetsko zve-
zo) tudi v Sloveniji obeleži evropski 
dan spomina na žrtve vseh totali-
tarnih in avtoritarnih režimov. Le-
tošnja slovesnost je potekala konec 
avgusta, v Kobaridu, in sicer v or-
ganizaciji Študijskega centra za na-
rodno spravo, Društva slovenskih 
izobražencev in Občine Kobarid. Ka-
ko to, da se je spomin na omenjene 
žrtve letos obeležil prav v Kobari-
du?

Vsako leto Študijski center za na-

rodno spravo ob spominskem dnevu 
organizira tudi simpozij. Ko so me 
obvestili, da bo letošnji simpozij po-
tekal na temo fašizma, ki po temati-
ki in zgodovinskih dogodkih sodi na 
Primorsko, ter ker se v Kobaridu ze-
lo trudimo, da bi postali čim bolj 
prepoznavni, sem pobudo, da se pro-
slava na državnem nivoju organizira 
pri nas, sprejela z velikim veseljem. 
Za sodelovanje sem takoj zaprosila 
skladatelja in duhovnika Augusta 
Ipavca, ki je napisal čudovito kanta-
to Skrivnost rož v gorah, za slavno-
stnega govornika pa našega častitega 
100-letnika Borisa Pahorja. Bili smo 
priča nepozabnemu, svečanemu in 
kulturno zelo bogatemu dogodku, ki 
je na kobariški trg privabil izredno 
veliko množico ljudi.

Letos se spominjamo ustavitve Ko-
bariške republike. Kako gledate na 
dogodek, ki je pred 70 leti pisal 
zgodovino teh krajev? Bi lahko re-
kli, da gre za ideologijo, ki je na 
neki način med tukajšnjimi ljudmi 
še vedno živa?

Zelo sem ponosna na našo zgodo-
vino. Pred 70. leti smo imeli sredi 
okupirane Evrope lastno svobodno 
ozemlje s središčem v Kobaridu. Z 
demokratično izvoljenim slovenskim 
vodstvom in bogatim razcvetom slo-
venske kulture na vseh področjih je 

bila to predhodnica naše slovenske 
države. Zame pa je najpomembnejše 
dejstvo, da sta bili takrat tudi Rezija 
in Benečija pod slovensko oblastjo. 
To je zelo pomemben dogodek v na-
ši zgodovini in prav gotovo nas spod-
buja, da tudi v teh napornih časih 
ponosno branimo svojo identiteto, 
živimo v sožitju ter spoštovanju do 
soljudi.

V kratkem, natančneje 14. novem-
bra, se bomo spomnili še 150-letni-
ce rojstva Hrabroslava Volariča. 
Kako nameravate na občini obele-
žiti to okroglo obletnico?

Na to častitljivo obletnico sklada-
telja Hrabroslava Volariča se skupaj 
z Javnim skladom za kulturne de-
javnosti, Območna izpostava Tolmin 
pripravljamo že dalj časa. Posvečena 
mu bo letošnja slavnostna seja ob 
občinskem prazniku, prav tako pa 
mu bomo na dan njegovega rojstva 
pripravili posebno prireditev, na ka-
teri se bo prvič celostno predstavilo 
njegovo skladateljsko delo, hkrati pa 
bomo javnosti prvič predstavili na 
novo izdani notni zbirki. Prva pred-
stavlja glasbena dela za moške zbore, 
druga pa za mešane in ženske zbore. 
Izbor glasbenih del sta pripravila 
skladatelja in zborovodja Ambrož 
Čopi in Stojan Kuret, program pa 
bodo izvedli domači zbori.

Iz ob~inskih uprav

V zadnjem času se veliko govori 
tudi o združevanju oziroma ukinja-
nju občin. Kako gledate na predlog 
vlade kot županja manjše občine, 
kateri grozi ukinitev?

Ta predlog je popolnoma nepremi-
šljen in nerealen. Udeležila sem se 
različnih razprav, posvetov in povsod 
se je izkazalo, da izhodišča, ki priča-
jo v korist ukinjanju, ne zdržijo. Tu-
di stroka in pravniki so proti ukinja-
nju. Minister je že spoznal, da se je 
s svojimi izjavami prenaglil in da nje-
gov predlog ni uresničljiv. Naročil je 
pripravo analize stanja in strokovnih 
izhodišč za zmanjševanje števila ob-
čin.

Za konec pa še kakšna misel, želja, 
pobuda … občanom ob praznova-
nju občinskega praznika.

Ob občinskem prazniku bi vsem 
občankam in občanom iskreno česti-
tala ter jim zaželela veliko zdravja, 
notranjega miru in zadovoljstva. Pred 
nami so težki časi, a z optimizmom, 
skromnostjo in spoštovanjem bomo 
zmogli preživeti tudi obdobje krize. 
Veliko toplih misli pa pošiljam vsem 
starejšim, bolnim in trpečim. Naj jim 
bo dano videti svetlobo upanja, ki 
prižge iskrice na očeh in na obraz 
prinese nasmeh.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

dicionalnim slovenskim štrukljem, 
vendar pa jih danes zaradi dolgole-
tne uporabe terminologije imenuje-
mo kar štruklji. Ker pa smo želeli 
obiskovalcem poleg sladkih ponuditi 
tudi slane in poleg kuhanih tudi cvr-
te, smo se odločili, da pripravimo 
Jestival obeh – štrukljev ter krapcev. 

Tako smo na 1. Jestivalu razdelili 
več kot 200 receptov za pripravo 
kobariških štrukljev in prodali več 
kot 2.000 degustacijskih kuponov. 
Ker pa so lahko obiskovalci kupili 
štruklje tudi v večjih količinah, so 
poleg degustacij »pospravili« še do-
datnih 1.000 štrukljev in krapcev. 
Največ povpraševanja je bilo po ko-
bariških štrukljih. Ti so bili poleg kla-
sične sestavine (bela moka) postre-
ženi tudi z ajdovo in koruzno moko, 
poleg osnovnih nadevov (orehi, rozi-
ne, cimet ...) pa so se ponujali tudi 
zeliščni ter skutni, manjkali pa niso 
niti bovški krafi in zagorski štruklji. 

Obiskovalci pa so z zanimanjem pri-
sluhnili tudi zanimivemu predavanju 
z naslovom Slovenija – dežela štru-
kljev in krapcev! Do kdaj še?, kjer 

so zbranim spregovorili prof. dr. Ja-
nez Bogataj, Ana Roš iz Hiše Fran-
ko in Joško Sirk iz La Subide.
Pa naj ob tem dodamo kratek pov-
zetek, ki ga je pripravil prof. dr. Ja-
nez Bogataj. »Štruklji in krapci so-

dijo v kulinarično skupino kuhanih, 
pečenih ali parjenih močnatih jedi 
z različnimi nadevi. V pestri sloven-
ski kulinarični paleti je pogosta ‘te-
žava’, da ima ena jed več imen in 
da se več različnih jedi poimenuje 

z istim imenom. Slednje velja tudi 
za štruklje in krapce. Slednje po-
nekod namreč imenujejo tudi štru-
klji. Za razjasnitev obeh terminov 
naj povem, da so štruklji kuhani, 
pečeni ali parjeni testeni zvitki z 
različnimi slanimi ali sladkimi na-
devi. Krapci pa so kuhani, pečeni 
ali parjeni testeni žepki z različnimi 
slanimi ali sladkimi nadevi. V to 
skupino sodijo tudi žlikrofi in žlin-
krofi. Tudi etimologija besede štru-
kelj pove, da je prevzeta iz nemšči-
ne, kjer je prvotno pomenila polža-
sti vrtinec, pozneje tudi zavitek. To-
rej bi v šali lahko rekli, da so štru-
klji bratranci štrudljev ali zavitkov. 
Domnevni prvotni pomen besede 
krap, krapec pa je ‘napihnjen’, kar 
naj bi po mnenju etimologov bila 
izpeljanka iz pomenov kaditi, kuha-
ti, kipeti, valoviti. Torej tudi ta razla-
ga popolnoma ustreza samim je-
dem, ki se največkrat kuhajo v kro-
pu ali na pari. Štruklje in krapce 
poznamo v številnih tehnoloških in 
oblikovnih inačicah. Tako npr. po-
nekod štruklje kuhajo neposredno 
v kropu in tako dobijo še odlično 

NA 1. JESTIVALU ŠTRUKLJEV IN KRAPCEV so razdelili več kot 200 receptov za pripravo koba-
riških štrukljev in prodali več kot 2.000 degustacijskih kuponov. Ker pa so lahko obiskovalci kupili 
štruklje tudi v večjih količinah, so poleg degustacij »pospravili« še dodatnih 1.000 štrukljev in krap-
cev. Foto: arhiv LTO Sotočje
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Nagrajenci Ob~ine Kobarid v 2013
• PLAKETO OBČINE KOBARID prejme Mila Uršič 
– za dolgoletno delo na kulturnem področju in v 
Društvu upokojencev (DU) Kobarid.

Po tem ko je oktobra 1955 Mila prišla v Kobarid 
in se zaposlila v Tovarni igel Kobarid, se je že 
kmalu vključila v kulturno dogajanje kraja. Sode-
lovala je pri pripravi literarnih večerov in gledali-
škem, glasbenem ter drugem kulturnem dogajanju 
v kraju. Nekaj časa je ob večernih delala tudi kot 
knjižničarka v kulturnem domu. Ko so v 70. letih 
razglasili parolo »Kultura v vsa podjetja«, je posta-
la poklicna kulturna animatorka treh podjetij: To-
varne igel Kobarid, Angore in Planike. To je bil 
čas, ko je bilo kulturno življenje v Kobaridu zelo 
živahno. Konec 80. let so to delovno mesto ukini-
li, zato se je ponovno vrnila v Tovarno igel, kjer 
se je leta 1987 tudi upokojila.

Po upokojitvi se je včlanila v DU Kobarid in tam 
nadaljevala z delovanjem na področju kulture. 
Mila je tudi članica Kulturnega društva (KD) Po-
BeRe. Že vrsto let namreč piše pesmi in prozo. 
Leta 2009 je tako v samozaložbi izšla njena prva 
pesniška zbirka Sončni zatoni, leto kasneje knjiži-
ca za otroke Polžek Coki, lani pa je ob podpori 
Občine Kobarid in v sodelovanju z Medgeneracij-
skim središčem Kobarid ter OŠ Simona Gregorči-
ča Kobarid izšla tudi njena knjižica za otroke 
Rumenčica. Sicer pa Mila svoje pesmi in prozo 
objavlja v Primorskih srečanjih, Vzajemnosti, Soto-
čjih ter raznih zbirkah KD PoBeRe. Sodeluje tudi 
v različnih uredniških odborih. Poleg tega se rada 
udeležuje različnih literarnih natečajev tako doma 
kot v zamejstvu. Na 10. mednarodnem natečaju 

Kal v poeziji je prejela posebno nagrado.
Pred časom je Mila dopolnila 80 let, a je kljub 

svojim letom še vedno polna energije, optimizma 
in načrtov. Še vedno rada priskoči na pomoč, naj 
si bo posameznikom ali društvom pri uresničeva-
nju zastavljenih nalog, tako v ožjem kot širšem 
okolju. 

• PRIZNANJE OBČINE KOBARID prejme Jožica 
Komel – za dolgoletno delovanje na področju druž-
benih dejavnosti.

Jožica je pomembno zaznamovala izobraževal-
no, kulturno, socialno in družbeno življenje koba-
riške občine nasploh. Po končanem učiteljišču v 

Tolminu so jo najprej napotili na oddelčno OŠ v 
Krn, kjer je pouk v trojni kombinaciji potekal tako 
dopoldne kot popoldne. Poleg tega je skrbela za 
proslave ob praznikih in pripravljala eno ali dve 
igri z odraslimi. Kasneje je poučevala v Borjani, 
kjer se je pouk prav tako odvijal dopoldne in po-
poldne. S septembrom 1973 je začela učiti na ko-
bariški šoli. Poleg svojega rednega dela je sodelo-
vala v raznih odborih in pri organizaciji prireditev. 
Svoje bogato pedagoško znanje in izkušnje je kot 
mentorica prenašala na mlajše kolege. Leta 1993 
se je s 35. leti delovne dobe upokojila.

30 let je bila sodnica porotnica pri Občinskem 
sodišču v Tolminu, kasneje pa pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici. Dolga leta je bila članica Od-
bora za socialno varstvo v Tolminu, kjer je zasto-
pala Kobariško.

Po upokojitvi je s svojimi dejavnostmi nadalje-
vala v DU Kobarid in leta 1995 sprejela delo tajni-
ce, ki ga je opravljala vse do leta 2003. Prav v tem 
času je zaznati zelo pestro in organizirano delova-
nje društva. Odvijala so se srečanja z različnimi 
pesniki ali pisatelji, organizirana je bila radijska 
oddaja o DU, ki jo je vodil Lado Leskovar, pripra-
vili so dve razstavi ročnih del članic DU … Leta 
2006 je pod okriljem Posoškega razvojnega centra 
in mentorstvom Patricije Rejec skupaj z Milo Ur-
šič ter Vido Škvor zbrala in uredila pesniško zbir-
ko upokojencev iz Severne Primorske Jesenski 
akordi.

Danes so ji, kot pravi, v največje zadoščenje 
obiski starejših občanov (80 in 90 letnikov) nasta-
njenih po domovih upokojencev. Zadovoljstvo in 
sreča vseh, ki jim namenja svoj čas, ji pomenijo 
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juho, drugje pa jih zavijejo v lanen 
prtič (danes tudi v alu folijo) in ku-
hajo v kropu ali na pari. Štruklji se 
imenujejo tudi potični zvitki, naj-
večkrat odrezki od predolgih potič-
nih zvitkov za izdelovanje okrogle 
potice. Lahko pa so štruklji tudi 
podolgasti zvitki različnih dolžin, 
pečeni v štirioglatih pekačih. Prav 
v dolini reke Soče imenujejo razne 
vrste lokalnih krapcev kar štruklji 
(npr. kobariški štruklji), drugje spet 
z narečnimi različicami (npr. buški 
krafi). 

Izvor obeh jedi je težko določiti, 
saj so se na ozemlju današnje Slo-
venije v zgodovinskem razvoju pre-
pletali različni vplivi. Prav gotovo 
pa obe jedi izvirata iz podonavske 
kuhinje in ni najbolj primerno nava-
janje vpliva italijanskih tortelinov, 
raviolov ter drugih testenin, kar za-
sledimo tudi na spletu. Prav tako 
nikakor ni točna navedba, da je 
najstarejši recept za štruklje s peh-
tranovim nadevom zapisan med 
recepti dvornega kuharja v Gradcu 
(Graz, Avstrija) in sicer leta 1589. 
V tem primeru gre za strokovno 

zmoto, saj prevod recepta razkrije, 
da v nobenem primeru ne moremo 
govoriti o štrukljih. Tudi navedba, 
da se štruklji pojavljajo na srednje-
veških samostanskih jedilnikih, je 
le ohlapna hipoteza, ki še ni bila 
ustrezno preverjena oziroma doku-
mentirana. 

Ker nimamo popolnega seznama 
vseh vrst, lahko rečemo, da pozna-
mo čez 80 vrst štrukljev in čez 30 
vrst krapcev. Pri tem seveda dosle-
dno upoštevamo identiteto obeh 
jedi ali z drugimi besedami, do 
kdaj lahko štrukljem še rečemo 
štruklji in krapcem krapci. Razni 
novodobni kulinarični ‘izumitelji’ 
včasih stopijo tudi čez mejo, ki za-
gotavlja upravičenost njihovega 
poimenovanja. Med najbolj prilju-
bljenimi štruklji so na primer: sku-
tni ali sirovi, orehovi, pehtranovi, 
medeni, jabolčni, trentarske kloce 
ali krafni. Med krapci pa ajdovi kra-
pi, rateški kocovi in špresovi krapi, 
dovški krapi, kozjanski krapi, idrij-
ski žlikrofi, kobariški štruklji, bovški 
ali buški krafi.

Za Kobarid in okolico so značilni 

kobariški štruklji, za dolino reke 
Soče pa tisti, ki so bili že zgoraj 
navedeni.« 
Tatjana Humar, Lokalna turistična 
organizacija (LTO) Sotočje

SRE^ANJE GENERACIJ OB 50 
LETNICI GIMNAZIJE TOLMIN
Zgornje Poso~je – V telovadnici 
Šolskega centra Tolmin je 12. okto-
bra potekala osrednja prireditev ob 
50-letnici Gimnazije Tolmin. Edina 
srednja šola v Zgornjem Posočju je 
bila namreč ustanovljena leta 1963, 
ko so takratne oblasti začele posto-
poma ukinjati učiteljišča. Njeno de-
lovanje lahko strnemo v tri obdobja. 
V prvem, med letoma 1963 in 
1980, sta vzporedno potekala splo-
šni in pedagoški gimnazijski pro-
gram. Drugo obdobje, ki je zaobjelo 
leta od 1981 do 1990, je bil čas 
usmerjenega izobraževanja. Tretje, 
ko je bila uvedena eksterna matura, 
pa traja od leta 1991.

Jubilej smo na Gimnaziji Tolmin obe-
ležili z nizom dogodkov. Po vseh po-
slovalnicah Nove kreditne banke 

Maribor v Posočju smo postavili raz-
stave fotografij generacij maturan-
tov. Izdali smo zbornik, v katerem so 
poleg zgodovine šole zbrane misli 
sedanjih in nekdanjih gimnazijcev. 
Priložili smo mu zgoščenko s foto-
grafijami generacij. Rdeča nit slav-
nostne prireditve so bili dogodki, ki 
so zaznamovali šolo, Posočje, Slo-
venijo in svet v posameznih desetle-
tjih. Dogodke so zbrali dijaki, ume-
tniške skupine šole so jih predstavi-
le z besedo, glasbo in s plesom, 
značilnimi za posamezna obdobja. 
Nostalgijo je podkrepila modna revi-
ja, dogajanje na odru pa je spremlja-
la projekcija dokumentarnega gradi-
va. Sodelovali so vsi sedanji dijaki 
šole, ki so praznovanje rojstnega 
dneva svoje šole zaključili ob torti.

Pomen Gimnazije Tolmin za Zgornje 
Posočje je v svojem nagovoru pou-
darila tudi slavnostna govornica Elvi-
ra Šušmelj, v. d. direktorice Direk-
torata za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih pri Ministr-
stvu za izobraževanje, znanost in 
šport. Vabilu na srečanje generacij 
se je odzvalo več kot 500 maturan-

MILA URŠIČ, prejemnica plakete Občine Kobarid. 
Foto: T. Š. F.
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največ ter jo hkrati tudi duhovno bo-
gatijo. Poleg tega je dejavna tudi v 
odboru Rdečega križa, pri Ženski 
vokalni skupini Stol Breginj, s svo-
jim bogatim znanjem in izkušnjami 
pa se je vključila tudi v Klub senior-
jev ter Medgeneracijsko središče Ko-
barid. 

• PRIZNANJE OBČINE KOBARID 
prejme Silvo Jelinčič – za dosežke 
na področju fotografije oziroma sne-
manja dokumentarnih filmov na te-
mo divjadi in narave. 

Silvo, dolgoletni član Lovske dru-
žine Kobarid, je skozi desetletno 
delo v naravi in s prosto živečimi 

prostoru. Za svoje filme je prejel vr-
sto priznaj in nagrad tako doma kot 
v tujini. Leta 2010 je na mednaro-
dnem festivalu naravoslovnih filmov 
v Trstu za film Poslednji boj, v kate-
rem pripoveduje o preživetju divjega 
petelina, prejel posebno nagrado. Le-
to kasneje je na festivalu nekomerci-
alnega filma v Mariboru osvojil kar 
tri nagrade – mednarodna žirija mu 
je za film Skriti svet narave podelila 
priznanje za najboljši dokumentarni 
film, prejel pa je tudi posebno pohva-
lo žirije za naravoslovni film, med-
tem ko je v kategoriji slovenskih fil-
mov osvojil prvo mesto. Leta 2012 je 
na Češkem za film Skriti svet narave 
prejel visoko priznanje, Lovska zveza 
Slovenije pa mu je istega leta pode-
lila Plaketo za lovsko kulturo II. sto-
pnje. Njegove posnetke lahko zasle-
dimo v televizijski oddaji Zelena 
bratovščina, hranijo pa jih tudi v Lo-
vskem muzeju v Bistri pri Vrhniki. 

Silvo pa ima poleg lovstva tudi 
umetniško žilico – ukvarja se z intar-
zijo in v les upodablja živali ter izde-
luje unikatne obešanke. Zadnjih ne-
kaj letih tudi slika in je član Društva 
ljubiteljskih slikarjev Tolmin ter re-
den udeleženec slikarskih kolonij.

• PRIZNANJE OBČINE KOBARID 
prejme Evgen Marcola – za uspešno 
podjetniško ustvarjanje in sodelova-
nje pri krepitvi prijateljstva z Bene-
škimi Slovenci, Furlani ter Italijani.

Evgen, solastnik Kampa Nadiža v 
Podbeli, je v Breginjski kot vnesel 
nov podjetniški duh. Z njegovim 

vztrajnim delom in delom njegovih 
sodelavcev sta v Podbeli nastala dva 
urejena prostora za kampiranje z vse-
mi potrebnimi objekti ter napravami. 
Kamp Nadiža je iz leta v leto bolj 
priljubljena turistična destinacija tako 
domačih kot tujih gostov. Bogato po-
nudbo širijo in dopolnjujejo sproti ter 
s tem skušajo prisluhniti potrebam 
svojih gostov. 

V letošnji akciji Naj kamp Adria 
2013, kjer poteka izbor za najboljši 
kamp v Sloveniji in na Hrvaškem, je 
Kamp Nadiža dosegel velik uspeh. 
Letos je v akciji sodelovalo 54 sloven-
skih in 153 hrvaških kampov, ki so 
bili glede na velikost in lokacijo raz-
deljeni v devet kategorij. V kategoriji 
Večji kampi Slovenije je Kamp Nadi-
ža zasedel odlično tretje mesto. Pred 
njim sta se na prvo in drugo mesto 
uvrstila le še Kamp Terme Čatež in 
Kamp Adria Ankaran. Za njim sta 
po izboru kampistov ostala celo 
Kamp Šobec na četrtem mestu in 
Kamp Terme 3000 Moravske Toplice 
na petem mestu. S svojim primerom 
je Evgen dokazal, da je turizem do-
nosen vir dohodka in da lahko danes 
nudi zaposlitev mnogim v Breginj-
skem kotu. 

Evgen pa ni le odličen podjetnik, 
temveč tudi gonilna sila pri krepitvi 
prijateljskih vezi z Beneškimi Sloven-
ci. Že mnogo let je med najpomemb-
nejšimi organizatorji tradicionalnega 
Pohoda prijateljstva iz Čenebole do 
Podbele, ki je letos potekal že 19. 
zapored. Je tudi dejaven soorganiza-
tor vedno bolj priljubljenega Pohoda 

živalmi ustvaril velik pečat med lju-
bitelji narave tako v kobariški občini 
kot tudi drugje po Sloveniji ter v tu-
jini. Sprva je na lov nosil le puško, 
kasneje je v nahrbtnik dodal fotoapa-
rat, v zadnjem obdobju pa še kame-
ro. Nastajati so začele prve fotografi-
je, ki jih je objavljal v strokovnih 
revijah in reviji Lovec. Na stotine ur 
je presedel, da je v objektiv ujel ples 
ruševca, srnjaka, gamsa, orla, med-
veda … Dneve in dneve se je že zelo 
zgodaj odpravil v naravo, da je dobil 
tisti trenutek v življenju divjadi, ki ga 
drugi ljudje ne vidijo. Njegovi filmi 
se vrtijo po vsej Evropi, saj nazorno 
prikazujejo življenje živali v alpskem 
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tov. Žal je njihovo veselje ob snide-
nju pogosto preglasilo dogajanje na 
odru. Vsi, ki ste prireditev zamudili, 
si jo lahko ogledate na spletni strani 
gimnazije ali na Youtubu – 50-letni-
ca Gimnazije Tolmin.
mag. Branka Hrast Debeljak, ravnatelji-
ca Gimnazije Tolmin

»KRST FAZANOV« V 
ZNAMENJU JUBILEJA 
Tolmin – Prvi šolski dan je za vsake-
ga novopečenega srednješolca me-
šanica pričakovanj, želja, negotovo-
sti, žal pa marsikje tudi strahu pred 
obredi, povezanimi s sprejemi novin-
cev, ki se pojavljajo zlasti v večjih 
mestih in mečejo slabo luč na vse 
slovensko šolstvo. 

Na Gimnaziji Tolmin na prvi šolski 
dan že vrsto let pripravljamo priredi-

OB 50-LETNICI GIMNAZIJE TOLMIN je v telovadnici ŠC Tolmin 12. oktobra potekala osrednja 
prireditev. Vabilu na srečanje generacij se je odzvalo več kot 500 maturantov. Foto: arhiv Gim-
nazije Tolmin

tev, imenovano »krst fazanov« in z 
zanimivim programom leto za letom 
dokazujemo, da je sprejem lahko 
prav zabavna prireditev, na kateri se 
vsi dobro počutimo. Letošnji »krst 
fazanov« je bil prav gotovo nekaj po-
sebnega. Ne le zato, ker smo med-
se sprejeli zelo številčno generacijo, 
dva povsem polna razreda novih gi-
mnazijcev, pač pa tudi zaradi pra-
zničnega vzdušja, ki ob praznovanju 
50-letnice vlada na šoli. 

Prireditev smo prav zaradi praznova-
nja pripravili na Mestnem trgu, med 
stavbama, v katerih danes bivata 
Okrajno sodišče ter Tolminski mu-
zej, pred pol stoletja pa so v njih se-
dele prve generacije tolminskih gim-
nazijcev. Nanjo smo povabili vse 
prebivalce Posočja, posebej še nek-
danje učitelje in gimnazijce ter z ne-
katerimi tudi delili spomine na šol-

PREJEMNIKI PRIZNANJ (iz leve proti desni): Jožica Komel, Silvo Jelinčič, podeljevalka pri-
znanj županja Darja Hauptman, Evgen Marcola in predsednik komisije Marjan Stres. Foto: 
Tatjana Šalej Faletič
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Posočje je bilo eno od obmo-
čij, ki so se zaradi neugodnih 
naravnih in družbenih de-

javnikov znašla v nezavidljivi go-
spodarski situaciji. Država je zelo 
zgodaj spoznala, da brez njene po-
moči prebivalci, gospodarstvo in 
lokalne skupnosti ne bodo kos da-
nim razmeram. V duhu skladnega 
regionalnega razvoja in ohranjanja 
poseljenosti je pristopila k reševa-
nju razvojnih problemov območja s 
finančno pomočjo za obnovo ter 
spodbujanje gospodarskega, soci-
alnega in kulturnega razvoja.
Program spodbujanja razvoja v 
Posočju 2002–2006 je bil eden od 
prvih programov za pomoč obmo-
čjem z razvojnimi težavami. Izka-
zal se je kot uspešen, saj so bili nje-
govi učinki pozitivni. Zato se je dr-
žava po potresu leta 2004 odločila, 
da ga zaradi ponovnega poslabša-
nja gospodarskih razmer nadaljuje 
do leta 2013.

Sedemletni Program spodbujanja 
razvoja v Posočju 2007–2013 se 
bliža koncu. Za končno oceno je si-
cer še malo prezgodaj, pa vendar si 
lahko ustvarimo sliko, če se ozre-
mo čez preteklih šest let. Za razvoj 
celotnega območja je bilo v šestih 
letih namenjenih 8,3 milijona ev-
rov. Realiziranih je bilo 7,2 milijo-
na evrov, kar pomeni dobrih 86 
odstotkov. S pomočjo razvojnih 
sredstev je bilo realiziranih precej 
uspešnih projektov. Zaživela je 
podjetniško-obrtna cona v Tolmi-
nu, svojo proizvodnjo je razširilo 
ali posodobilo veliko podjetij in sa-
mostojnih podjetnikov, povečalo se 
je število nočitvenih kapacitet, po-
nudniki so razširili nabor storitev, 
opogumili so se novi sobodajalci. 
Posledično so se ustvarila nova de-
lovna mesta. Dijaki in študentje so 
si svoje šolanje olajšali s pomočjo 
štipendij. Podjetja so lahko svoje 
zaposlene dodatno izobraževala in 
usposabljala ter tako na svojih de-
lovnih področjih ostajala v stiku z 
novostmi.
V tem obdobju je svet in Slovenijo 
zajela gospodarska kriza. Njene 
posledice je bilo zaznati povsod. V 
letu 2010 prvič tudi pri realizaciji 
programa, ki je iz več kot 90-odsto-
tne padla na 73-odstotno. Podjetja 

so se srečevala z nelikvidnostjo, 
postopki prisilne poravnave in ste-
čaji, zmanjševala so število zapo-
slenih, socialne stiske družin so 
postale očitnejše. Verjamem, da so 
sredstva razvojne pomoči vsaj del-
no pripomogla k temu, da so se go-
spodarstvo in gospodinjstva lažje 
spopadla s krizo ter njenimi posle-
dicami.
Pri nastajanju in izvajanju Progra-
ma spodbujanja razvoja v Posočju 
so uspešno sodelovale lokalne sku-
pnosti, razvojne institucije, država, 
gospodarstvo ter ne nazadnje lo-
kalno prebivalstvo, zato lahko pro-
gram označimo kot primer dobre 
prakse. Na izkušnjah in izsledkih 
tega so nastali podobni programi 
ter ukrepi, ki se izvajajo na pro-
blemskih območjih z visoko brez-
poselnostjo.
Program spodbujanja razvoja v Po-
sočju se bo v decembru končal. Ta-
krat bo večina projektov že zaklju-
čenih in bo čas za končni obračun. 
Verjamem, da bo ta samo še potr-
dil, da je bil program uspešen in da 
je bila pot prava.

Tina Bregar, skrbnica Programa 
spodbujanja razvoja v Posočju 
2007–2013, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo

PROGRAM SPODBUJANJA 
RAZVOJA V POSOČJU (SOČA)

Program je bil uspešen 
in pot je bila prava
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Ukrep I: Vzpostavljanje razvojne 
infrastrukture
Prvi ukrep se je izvajal do leta 2008. 
Sredstva so bila namenjena sofi-
nanciranju nakupa zemljišč, njiho-
vega komunalnega urejanja in ure-
janja ter preurejanja industrijskih 
in obrtnih con. Upravičenke so bile 
občine Bovec, Kobarid in Tolmin, ki 
so se pred tem spopadale s pomanj-
kanjem prostora v poslovnih conah 
ali pa teh sploh niso imele. V obdo-
bju od leta 2002 do 2008 je bilo so-
financiranih 32 projektov, ki so jih 
na podlagi občinskih razvojnih pro-
gramov pripravile občine. Temu 
ukrepu je bilo namenjenih 5,1 mili-
jona evrov, dejansko pa je bilo po-
rabljenih 4,7 milijona evrov (91-
odstotna realizacija).

Ukrep II: Pospeševanje podje-
tniških vlaganj, razvoja gospo-
darstva in odpiranja novih delov-
nih mest
Ukrep II se je izvajal vsako leto prek 
razpisa za začetne investicije. Po 
letu 2007 je bil razdeljen na tri sklo-
pe: na sklop A so se lahko prijavila 
mala in srednje velika podjetja, na 
sklop B mikro podjetja in na sklop C 
turistični ponudniki. Zadnji dve leti 
pa so za nepovratna sredstva lahko 
kandidirala le še mikro podjetja, saj 

se je višina sredstev, namenjenih 
razvojnemu programu, ob koncu 
izvajanja bistveno znižala.
Po letu 2007 so največje zanimanje 
za prijavo izkazovala mikro podje-
tja. Z novim programom je bil na-
mreč pogoj za sofinanciranje le 
nova naložba in ne več nova zapo-
slitev (ta je sicer prinesla kandida-
tom več točk, ni pa bila pogoj). Za 
sredstva so tako lahko kandidirali 
tudi samostojni podjetniki z manj-
šimi investicijami, kot na primer 
nakup osnovnih sredstev, saj bi jim 
dodatna zaposlitev pomenila veliko 
breme.
V obdobju od leta 2002 do 2013 je 
bilo za ta ukrep namenjenih več kot 
6,8 milijona evrov. Sredstva so bila 
odobrena za izvedbo 202 projektov, 
dejansko pa je bilo sofinanciranih 
184 projektov in s tem izkoriščenih 
5,4 milijona evrov. Pri tem je treba 
dodati, da letošnje investicije še 
niso zaključene in tako tudi ne upo-
števane pri realizaciji. Projekti so 

REZULTATI SPODBUJANJA RAZVOJA V POSOČJU

Graf 1: Sredstva, namenjena začetnim investicijam (v EUR)

predvideli več kot 500 novih zapo-
slitev in skoraj 600 novih ali preka-
tegoriziranih ležišč. Naj spomnimo, 
da so bila to tudi leta krize, ko po-
djetja niso mogla zagotoviti lastne-
ga vložka za izpeljavo projektov. 
Nekatera sredstev sploh niso izkori-
stila, druga pa jih niso izkoristila v 
celoti. Najslabše koriščenje sredstev 
je bilo v letih 2003 (61-odstotno) in 
2010 (63-odstotno), najboljše pa v 
letih 2004 (100-odstotno), 2006 
(98-odstotno) ter 2008 (96-odsto-
tno).

Ukrep III: Usposabljanje in razvoj 
kadrov: razvoj človeškega poten-
ciala v Posočju
Ta ukrep je razdeljen na tri instru-
mente:
• Instrument 1: Štipendiranje,
• Instrument 2: Spodbujanje zapo-

slovanja in samozaposlovanja,
• Instrument 3: Spodbujanje izo-

braževanja in usposabljanja.

Graf 2: Sredstva, namenjena štipendiranju (v EUR)

Opomba: V letu 2006 smo prešli iz letnega na mesečno povračilo sredstev 
Posoškemu razvojnemu centru za nakazane štipendije. Zato so z rebalan-
som znižali predvidenih 154.000 evrov za celotno šolsko leto 2006/2007 na 
26.000 evrov, kar je vključevalo le sredstva za štipendije za oktober in no-
vember v letu 2006, december pa je bil že zajet v izvedbeni program za leto 
2007.
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Razvojni program Soča 
(tako 2006 kot 2013) je 
razdeljen na tri ukrepe:

• Ukrep I: Vzpostavljanje 
razvojne infrastrukture;

• Ukrep II: Pospeševanje 
podjetniških vlaganj, 
razvoja gospodarstva in 
odpiranja novih delovnih 
mest;

• Ukrep III: Usposabljanje 
in razvoj kadrov: razvoj 
človeškega potenciala v 
Posočju.
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Instrument 1: Štipendiranje
Instrument štipendiranja se je izva-
jal od vsega začetka. Vsako leto je 
bil objavljen razpis za pridobitev 
štipendij. V prvem obdobju smo šti-
pendirali le tiste mlade, ki so bili 
vpisani v programe za pridobitev 
visokošolske ravni izobrazbe. Pou-
darek je bil na deficitarnih poklicih. 
Že od vsega začetka smo si prizade-
vali, da bi mladi po končanem štu-
diju dobili zaposlitev v Posočju. 
Zato so pri pridobivanju štipendije 
imeli prednost tisti, ki jih je sošti-
pendiralo posoško podjetje. Po letu 
2007 se je štipendiranje razširilo 
tudi na mlade vključene v srednje-
šolsko izobraževanje.
Zadnji razpis štipendij je bil obja-
vljen jeseni leta 2009. Ker se razvoj-
ni program z letošnjim letom za-
ključuje, obdobje štipendiranja po-
sameznika pa traja več let, od takrat 
dalje ne iščemo novih štipendistov, 
ampak samo štipendiramo že iz-
brane. Nove štipendiste in deloda-
jalce že več let usmerjamo v Regij-
sko štipendijsko shemo Goriške re-
gije, katere nosilec je tudi Posoški 
razvojni center.
V celotnem obdobju razvojnega pro-
grama Soča je štipendije prejemalo 

211 mladih, od tega največ s podro-
čij strojništva in elektrotehnike. Šo-
lanje je doslej uspešno zaključilo 
120 prejemnikov (57 odstotkov); 
večina njih se je zaposlila v Posočju. 
Trem štipendistom, ki so v študij-
skem letu 2013/2014 še vedno 
upravičeni do štipendije, bo štipen-
dijo v celoti izplačal soštipenditor – 
podjetje Hidria AET d.o.o.. 44 šti-
pendistov še ni zaključilo študija, 
vendar do nadaljnjega prejemanja 
štipendij niso upravičeni. Prav tako 
je bilo s 44 štipendisti štipendijsko 
razmerje prekinjeno, kar pomeni, 
da morajo prejeta sredstva vrniti. V 
celotnem obdobju je bil za štipendi-
je namenjen dober milijon evrov.

Instrument 2: Spodbujanje zapo-
slovanja in samozaposlovanja
Zaposlovanje in samozaposlovanje 
se je v Posočju spodbujalo prek raz-
pisa, ki je bil objavljen vsako leto. 
Nanj so se lahko prijavila podjetja 
in samostojni podjetniki, ki so za-
poslili kadre za nedoločen čas. Do 
leta 2006 je bil pogoj zaposlitev ka-
drov z najmanj VII. stopnjo izo-
brazbe, z novim programom pa se 
je ta stopnja znižala na srednješol-
sko raven izobrazbe. Prek tega raz-

Graf 3: Sredstva, namenjena spodbujanju zaposlovanja in samozapo-
slovanja (v EUR)

pisa so sredstva za sofinanciranje 
prispevkov in davkov lahko prido-
bili tudi samozaposleni.
Na razpise se je v letih od 2002 do 
2011 prijavilo 113 podjetij oziroma 
samozaposlenih in pridobilo sred-
stva za sofinanciranje 183 novih 
zaposlitev za obdobje dveh let (24 
mesecev). Zadnji dve leti novega 
razpisa ni bilo, še vedno pa poteka 
sofinanciranje zaposlenih, ki so bili 
uspešni na minulih dveh razpisih.
Za ta instrument je bilo v vseh letih 
namenjenih dobrih 2,3 milijona ev-
rov, do konca leta 2012 pa izkorišče-
nih 1,6 milijona evrov. Najvišja rea-
lizacija je bila leta 2002 (96-odstotna) 
in leta 2009 (92-odstotna), najniž-
ja pa prav v lanskem letu (le 63-od-
stotna). Vzrok tako nizkega odstotka 
sta bili dve podjetji, ki sredstev za-
radi upada dejavnosti nista izkori-
stili – skupaj sta imeli možnost pri-
dobitve dobrih 100.000 evrov. Rea-
lizacijo pod 70-odstotki smo beležili 
tudi v letih 2003, 2011 in 2010. Med 
vzroke za slabo realizacijo pa seve-
da spada tudi gospodarska kriza.

Instrument 3: Spodbujanje izo-
braževanja in usposabljanja
Instrument je bil namenjen spod-
bujanju izobraževanja in usposab-

Graf 4: Sredstva, namenjena spodbujanju izobraževanja in usposabljanja 
(v EUR)

ljanja zaposlenih v podjetjih in pri 
samostojnih podjetnikih. Leta 2002 
so bila sredstva namenjena pripravi 
Analize trga delovne sile in usmeri-
tve razvoja človeških virov v Posočju, 
kar je bila prva faza izvajanja tega 
instrumenta. Od leta 2003 dalje (z 
izjemo lanskega leta) je bil nato 
vsako leto objavljen razpis, na kate-
rega so se lahko prijavili delodajalci 
in dobili povrnjen del stroškov, po-
rabljenih za dodatno usposabljanje 
ter izobraževanje zaposlenih. S tem 
smo želeli spodbuditi večjo vključe-
nost delavcev v različne programe 
vseživljenjskega učenja.
Za 194 projektov izobraževanj in 
usposabljanj je bilo na voljo 1,2 mi-
lijona evrov. Do konca lanskega leta 
so podjetja porabila dobrih 920.000 
evrov. Najbolje so bila sredstva iz-
koriščena leta 2009 (94-odstotno), 
daleč najslabše pa leta 2007 (le 58-
odstotno), saj je bil javni razpis ob-
javljen šele junija, v njem pa je bila 
prvič postavljena omejitev, da so 
upravičeni samo stroški od objave 
razpisa dalje.

Mateja Kutin
Vir: Poročila o realizaciji izvedbenih progra-
mov razvojne pomoči občinam Bovec, Koba-
rid in Tolmin, ki jih je potrdila Vlada RS
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SOČA KOT DOBRA 
PRAKSA TUDI IZVEN 

MEJA POSOČJA

Kakšna je bila vloga Posoškega 
razvojnega centra pri pripravi 
razvojnih programov Soča 2006 
in Soča 2013?
Posoški razvojni center je tesno po-
vezan z obema razvojnima progra-
moma – s prvim za obdobje od leta 
2002 do leta 2006 in sedanjim, ki 
je zajemal obdobje od leta 2007 do 
letošnjega leta. Pravzaprav je bil 
prvi razvojni program Soča 2006 
en od ključnih razlogov za nasta-
nek Posoškega razvojnega centra. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o popotresni obnovi objek-
tov in spodbujanja razvoja v Posočju, 
sprejet leta 2001, je namreč Poso-
škemu razvojnemu centru naložil 
pripravo Programa razvojne pomo-
či občinam Bovec, Kobarid in Tol-
min za obdobje 2002–2006. Pro-
gram ukrepov je bil pripravljen kot 
del regionalnega razvojnega progra-
ma Goriške statistične regije za ob-
dobje 2002–2006 in usklajen s pri-
stojnimi ministrstvi ter drugimi vla-
dnimi službami. Tako pripravljen 
večletni program ukrepov je pred-
stavljal tudi izhodišče za letne pro-
grame in s tem za izvajanje konkre-
tnih ukrepov, vezanih na zagotav-
ljanje gospodarske infrastrukture, 

Razvojni program Soča je po 
letu 2002 dodobra zaznamoval 
Posočje. S sprejetjem Programa 
spodbujanja razvoja v Posočju 
za obdobje 2002–2006 
(Razvojni program Soča 2006) 
smo želeli vsaj umiliti, če že ne 
odpraviti neugodne gospodarske 
razmere in demografske trende 
našega območja. Po potresu leta 
2004 so bile spodbude za 
Posočje podaljšane za sedem let 
in sprejet je bil Program 
spodbujanja razvoja v Posočju 
za obdobje 2007–2013 
(Razvojni program Soča 2013). 
O tem, kaj sta Posočju in 
Posoškemu razvojnemu centru 
razvojna programa prinesla, 
smo se pogovarjali z direktorico 
Posoškega razvojnega centra 
mag. Almiro Pirih.

odpiranje novih delovnih mest v 
gospodarstvu ter razvoj kadrov.

Posoški razvojni center je imel 
pomembno vlogo tudi pri pripra-
vi letnih programov in njihovem 
izvajanju. Kakšna je ta vloga 
bila?
Posoški razvojni center je vsa leta 
izvajal koordinacijske naloge pri 
uresničevanju letnih razvojnih pro-
gramov in na ta način v sodelova-
nju s pristojnim ministrstvom, ob-
činami ter prijavitelji prispeval k 
uresničitvi konkretnih rezultatov, 
med katerimi lahko izpostavim: 
•  zagotovljene prostore za gospo-

darsko infrastrukturo po obči-
nah; 

•  nove investicije v gospodarstvu; 
•  nova delovna mesta; 
•  nova znanja zaposlenih;
•  štipendiranje mladih, ki so na ta 

način končali študij, se po konča-
nem šolanju vrnili domov in se 
zaposlili v Posočju.

Poleg konkretnih rezultatov pa ne 
gre zanemariti tistih posrednih, po-
membnih tako za Posoški razvojni 
center kot tudi za širše okolje. Po-
soški razvojni center je s koordini-
ranjem razvojnega programa pri-

dobil neprecenljive izkušnje vode-
nja obsežnega, kompleksnega pro-
grama, pri katerem je rezultate 
možno dosegati le s sodelovanjem, 
povezovanjem, upoštevanjem do-
govorjenih pravil … Te izkušnje so 
nam bile dobra popotnica pri obli-
kovanju mnogih projektov, ki smo 
jih v teh letih izvajali oziroma jih še 
izvajamo na območju Posočja.

Lahko rečemo, da je razvojni 
program Soča primer dobre pra-
kse tudi za druge in dobra popo-
tnica za nas?
V slovenskem merilu je razvojni 
program Soča služil kot primer do-
bre prakse, ki ga je pristojno mini-
strstvo uvedlo na nekaterih drugih 
razvojno depriviligiranih območjih 
v državi. Izkušnje, ki smo jih zapo-
sleni na Posoškem razvojnem cen-
tru pridobili v času izvajanja ra-
zvojnega programa Soča 2006 in 
Soča 2013, bomo gotovo »unovče-
vali« tudi v prihodnjem program-
skem obdobju ter skupaj z posoški-
mi občinami in drugimi partnerji 
oblikovali nove razvojne projekte v 
dobrobit temu območju.

Mateja Kutin

PROGRAM SPODBUJANJA RAZVOJA V POSOČJU (SOČA)

Program spodbujanja razvoja v Posočju. Izdal in založil: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Zbrala in uredila: Mateja Kutin. Je-
zikovni pregled: Polona Hadalin Baša. Grafi: Mateja Kutin. Fotografije: Mateja Kutin, Tatjana Šalej Faletič. Oblikovanje, priprava in tisk: Gaya d.o.o. 
Naklada: 7.400. Kobarid, oktober 2013.
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prijateljstva iz Podbele skozi Predoli-
no do Štupice.

• DENARNO NAGRADO OBČINE 
KOBARID prejme Podružnična OŠ 
(POŠ) Breginj – za najboljše dosežke 
na področju promocije občine Koba-
rid. 

Učenci POŠ Breginj že 10 let sode-
lujejo v projektu Turistične zveze 
Slovenije Turizmu pomaga lastna 
glava, ki je namenjen osnovnošolski 
mladini in katerega vsebina je vezana 
na raziskovanje turizma v domačem 
kraju, ugotavljanju možnosti za hi-
trejši razvoj ter oblikovanje take po-
nudbe, ki bo spodbudila podjetništvo 

in trženje naravnih danosti. Njihovo 
vsakoletno raziskovanje je obrodilo 
izjemne uspehe. V šolskem letu 
2012/2013 so se s temo Potuj z jezi-
kom predstavili v nalogi Stare jedi za 
sodobne ljudi in dosegli odlične re-
zultate. Na regijski tržnici so prejeli 
kar dve zlati priznanji: za najboljšo 
turistično nalogo in za sodelovanje 
na festivalu nasploh. Tako so se v 
aprilu spet udeležili zaključne držav-
ne turistične tržnice v Mariboru, kjer 
so osvojili eno izmed posebnih pri-
znanj, ki jih je podeljevala strokovna 
komisija – zlato priznanje za najbolj 
izvirno povabilo na stojnico.

Mladi šolarji so pod vodstvom uči-

teljic/mentoric Bojane Baskar, Tatja-
ne Sok Lavrenčič, Sabine Sovdat in 
Tatjane Terlikar raziskovali ter širši 
slovenski javnosti predstavljali Bre-
ginjski kot in običaje. Za začetnico 
tega projekta v Breginjskem kotu pa 
velja danes sicer že upokojena učite-
ljica Vida Škvor. V številnih letih so 
se zvrstili najrazličnejši projekti. V 
šolskem letu 2011/2012 so se učenci 
predstavili z nalogo Všeč mi je, ko 
zadiši po senu, v kateri so raziskali 
vse okrog priprave in spravila sena 
ter to vključili v turistično ponudbo 
v obliki etnološke prireditve Legenda.
fest v Breginju. Stare in pozabljene 
otroške igre ter njihovo vključevanje 

v turistično ponudbo izletniške EKO 
kmetije na Robidišču, so učenci raz-
iskovali v šolskem letu 2010/2011, v 
okviru projekta Imejmo se fajn – do-
živite naš kraj, njihova naloga pa je 
nosila naslov Dn, dwa, tri, wn greš 
ti. Zelo uspešni in izvirni so bili tudi 
v šolskem letu 2009/2010 na razpisa-
ni temi Moj kraj, moj ponos, kamor 
so se vključili z raziskovalno nalogo 
Pod Stolom zelenim prijazna je vas, 
v kateri so predstavili Breginjsko mu-
zejsko jedro, goro Stol in načine, 
kako bi jih oživili ter čim bolj pribli-
žali obiskovalcem Breginjskega kota. 
Za omenjene raziskave so si prisluži-
li srebrna priznanja, njihove stojnice 
pa so bile vedno najboljše, najbolj 
izvirne in zlata priznanja so se zato 
vrstila druga za drugo. 

• DENARNO NAGRADO OBČINE 
KOBARID prejmejo Soški kuharji –za 
najboljše dosežke na področju pro-
mocije občine Kobarid.

Skupina Soški kuharji (Luka 
Hrast, Tami Kenda, Nika Koren, 
Sara Leban in Ana Marcola) z men-
torico Marijo Benko je na vsesloven-
skem tekmovanju Kuhnapato dosegla 
uvrstitev med tri zmagovalne ekipe. 
Tema letošnjega tekmovanja se je 
vezala na avtohtone ribje in močnate 
jedi iz domačih krajev ter na pripra-
vo kanapejev, zato so mladi Soški 
kuharji za glavno jed pripravili ribji 
file z žepki iz krompirjevega testa v 
korenčkovi omaki, za kanapeje »ve-
sele ribice«, za močnato jed pa buljo. 
S tem so tudi v finalnem kuharskem 

Utrinki

ske dni. Dogodek smo popestrili z 
nastopom gimnazijskih glasbenikov, 
na koncu pa so morali »fazančki« 
svojim starejšim kolegom pred šte-
vilnimi gledalci priseči, da bodo 
ostali prav tako razigrani in iznajdljivi 
dijaki kot njihovi predhodniki.

Krst fazanov Gimnazije Tolmin je 
spremljalo kar nekaj novinarjev, saj 
je bila to vroča tema letošnjega pr-
vega šolskega dne. Tolminski krst 
fazanov, resda označenih z zape-
stnico iz perja in črko F na licih, so 
vsi ocenili kot dostojno prireditev in 
ponosni smo, da so nas v svojih pri-
spevkih povsod izpostavili kot primer 
lepega sprejema novincev. Še pose-
bej smo pohval veseli zato, ker so 
prireditev pripravili dijaki sami.
Mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica Gimnazije Tolmin

LETOŠNJI KRST FAZANOV JE BIL PRAV GOTOVO NEKAJ POSEBNEGA – Gimnazija Tolmin 
je to leto sprejela zelo številčno generacijo, dva povsem polna razreda novih gimnazijcev, poleg 
tega pa je že bilo čutiti tudi praznično vzdušje, ki je napovedovalo bližajoče se praznovanje ob 
50-letnici šole. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

TOLMINSKI MATURANTJE PO 
ZASLU@ENE NAGRADE 
Tolmin – Sredi septembra smo na 
slavnostni prireditvi v Kinogledališču 
Tolmin predali zaslužene nagrade, 
priznanja, in pohvale maturantom 
2013 Gimnazije Tolmin. Omenjena 
generacija je štela 47 dijakov, ki so 
opravili četrti letnik, maturo pa je us-
pešno opravilo 46 maturantov. Vi-
sok, 98 odstotni uspeh Gimnazijo 
Tolmin uvršča med najuspešnejše 
slovenske gimnazije. Prav posebej 
izstopata zlati maturantki Špela Čer-
nilogar in Anka Rutar, ki sta prejeli 
posebni nagradi gimnazije.

Generacija maturantov 2013 je bila 
uspešna ves čas svojega šolanja tol-
minski gimnaziji, zato je razveseljiva 
tudi statistika ostalih podeljenih na-
grad, priznanj in pohval: 
•  13 nagrad za odličen uspeh v če-

PREJEMNIKI DENARNE NAGRADE OBČINE KOBARID. Foto: Foto Červ
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nastopu prepričali žirijo v sestavi po-
znavalcev ribjih in lokalnih jedi, med 
katerimi ni manjkal niti prof. dr. Ja-
nez Bogataj. Skupno je na tekmova-
nju, ki je potekalo v treh etapah 
(kvalifikacije, polfinale in finale) so-
delovalo 94 moštev iz vse Slovenije. 
V zadnji etapi se je nato med seboj 
pomerilo še 15 najboljših ekip, izmed 
katerih je žirija nato izbrala tri zma-
govalna moštva, med katerimi so 
bili tudi Soški kuharji iz OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid.

Ti so s svojim sodelovanjem na 
tekmovanju in uvrstitvijo med zma-
govalce uspešno promovirali Kobarid 
ter lokalno kulinarično tradicijo in 
izročilo. S tem so naredili korak na-
prej k razvoju in promocije občine 
ter stopili v bran izumiranju naše 
kulturne dediščine, kar pa je tudi 
eden izmed namenov tega projekta. 

• DENARNO NAGRADO OBČINE KO-
BARID prejme Športno društvo Livek 
za najboljše dosežke na področju 
promocije občine Kobarid.

Nastanek Športnega društva Livek 
sega v leto 2011, saj je društvo nasta-
lo po razpadu Turističnega društva 
Livek. Od vsega začetka je njegovo 
gonilno kolo in hkrati tudi njegova 
predsednica Tina Medved. Glavni 
namen društva je povezovanje in 
druženje prebivalcev iz celotnega 
Livškega. Društvo pa ni dejavno le 
na športnem področju, ampak kot 
soorganizator sodeluje tudi na najra-

zličnejših kulturnih in družabnih 
dogodkih. Velik pečat pušča tudi s 
svojimi delovnimi akcijami urejanja 
okolice nogometnega igrišča in kole-
sarskega parka na »Poljanah« ter 
smučarske proge na »Ručnuki«. 

Društvo skuša biti dejavno na naj-
različnejših področjih. Vsak izmed 
teh dogodkov ima svoj čar. Posebej 
velja izpostaviti, da so letos ponovno 
oživeli smučišče na »Ručnuki«, hkra-
ti pa izpeljali tudi smučarsko tekmo, 
katere se je udeležilo več kot 100 
tekmovalcev. Organizirali so tudi no-
gometni turnir, ki je letos potekal že 
32. leto. V okviru organizacije izsto-
pa tudi glasbeni spektakel Liwkstock, 
katerega je ŠD organiziralo skupaj z 
mladimi iz Benečije. Dejavni pa so 

tudi najmlajši člani društva, ki so 
letos pripravili odprtje kolesarskega 
parka. 

Društvo se trudi kolikor more. Naj-
lepše v vsem tem pa je, da se na te 
dogodke odzivajo številne generacije 
domačinov in obiskovalci od vsepo-
vsod, tako iz Posočja kot Benečije. In 
ker se člani društva zavedajo, kako 
pomembni so obiskovalci oziroma 
tekmovalci, se tudi sami udeležujejo 
najrazličnejših dejavnosti, ki jih v 
okolici organizirajo druga društva.

• ZAHVALO ŽUPANJE prejmejo Se-
bastian Cencič za prostovoljno delo 
in prispevek k razvoju vasi Ladra, 
Anka Lipušček Miklavič za uspešno 
vodenje Mlekarne Planika Kobarid in 

vzorno sodelovanje z Občino Kobarid 
in Peter Stres za raziskovanje lokalne 
zgodovine. 
Iz predlogov za občinske nagrajence 
povzeli N. H. I. in T. Š. F.
Foto: Tatjana Šalej Faletič

Kobari{ka republika bi 
zaslu`ila zlat zapis v 
slovensko zgodovino

V soboto, 28. septembra 2013, je 
Občina Kobarid v sodelovanju z Dru-
štvom TIGR Primorske in Združe-
njem borcev za vrednote NOB – Bo-
vec, Kobarid, Tolmin v kobariškem 
kulturnem domu pripravila svečanost 
ob 70-letnici ustanovitve Kobariške 
republike, ki je po kapitulaciji Italije 
leta 1943 predstavljala precejšnje svo-
bodno ozemlje z več kot 100.000 
prebivalci. Zbrane je na začetku na-
govorila kobariška županja Darja 
Hauptman, ki je poudarila pomen 
tega največjega osvobojenega ozemlja 
po kapitulaciji Italije. To se je razpro-
stiralo od Boke do Dolj, zaobjelo 
desni breg Soče, Goriška brda in Be-
nečijo vse do Mosta/Ponte San Qui-
rina. Ozemlje se je od tod raztezalo 
naprej do Fojde/Faedisa in vključilo 
še Breginjski kot, Rezijo ter dolino 
Učje. Kot je dejala županja, je imela 
Kobariška republika velik pomen tu-
di za celotno Slovenijo, »saj je v ta-
kratni okupirani Evropi z izvoljenim 
slovenskim demokratskim vodstvom 
nastala predhodnica naše slovenske 
države. Ta otoček svobode je navdu-

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

trtem letniku (Nuša Brišar, Katja 
Cuder, Špela Černilogar, Tilen 
Farina, Kristina Gabršček, Re-

Natali Volarič), 
•  1 nagrada za vodenje Mešanega 

mladinskega pevskega zbora Gi-
mnazije Tolmin (Minka Markič), 

•  35 priznanj za posebne dosežke 
in večletna sodelovanja pri pred-
stavljanju gimnazije na različnih 
področjih ter

•  30 pohval.

Ker so dijaki Gimnazije Tolmin otroci 
gora in obrežij rek (Soča, Tolminka, 
Idrijca, Bača), smo se odločili, da 
jim letos kot nagrado za dosežke in 
ob slovesu za popotnico podarimo 
delček njihove zibelke. Soški ka-
men. Kamen, ki je trden, neizbrisljiv 
in v sebi nosi odtis mogočne narave 
in duše tolminskih ljudi, ki so se ob 
naših rekah kalili in brusili. Zlati ma-
turantki sta prejeli uro izdelano iz so-
škega kamna, odličnjaki in posebna 
nagrajenka verižico s soškim ka-
mnom.
Jasna Kavčič, knjižničarka na Gimnaziji 
Tolmin

SLAVNOSTNA PODELITEV NAGRAD, PRIZNANJ, POHVAL MATURANTOM 2013 GIMNAZI-
JE TOLMIN – Letos sta prav posebej izstopali zlati maturantki Špela Černilogar in Anka Rutar, 
ki sta prejeli posebni nagradi gimnazije. Foto: Arhiv Gimnazije Tolmin

gina Hrast, Maruša Jarc, Blaž 
Leban, Teja Pavlin, Špela Mar-
kočič, Anka Rutar, Katja Tuta in 

DOPRINOS NAJMANJ[E 
GLASBENE [OLE NA 
PRIMORSKEM
Zgornje Poso~je – Pogled nazaj 
nam pogoste razkrije sile, ki nas že-
nejo pri doseganju ciljev. Ob pogle-
du na minulo šolsko leto z veseljem 
ugotovljam, da so bile te sile med 
našimi učenci in zaposlenimi kar ve-
like, saj lahko v arhiv Glasbene šole 
(GŠ) Tolmin s ponosom vpnemo šte-
vilne dogodke in dosežke.

Kljub temu, da je naša šola najmanj-
ša med GŠ na Primorskem, dopri-
nos h kulturnemu utripu Tolmina in 
Zgornjega Posočja sploh ni zane-
marljiv. O tem pričajo naslednji po-
datki: na 55-ih šolskih in razrednih 
nastopih je zaigralo 799 učencev. 
Prav tako je 215 učencev popestrilo 
55 najrazličnejših dogodkov, na ka-
tere so nas povabile razne ustano-
ve, društva, organizacije, podjetja in 
posamezniki. Sodelovali smo z Zve-

PREJEMNIKI ZAHVALE ŽUPANJE (iz leve stojijo): Anka Lipušček Miklavič, Peter Stres in Se-
bastjan Cencič. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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ševal in povezoval borce ter prebival-
stvo, ki je bilo v naših krajih vedno 
zelo narodno zavedno in napredno. 
Svobodno ozemlje na naših tleh je 
lahko obstajalo le zaradi ponosa, za-
vednosti, povezanosti, zaupanja, pre-
danosti … vseh tistih, ki so se borili, 
kot vseh tistih, ki so doma naskrivaj 
pomagali braniti in ohranjati svobo-
do. Hvaležen je spomin na vse, ki so 
nam priborili svobodno ozemlje in za 
svobodo ter domovino dali tudi svoja 
življenja.«

V imenu Beneških Slovencev je 
zbrane nato prek videoprojekcije 
pozdravil tudi deželni odbornik Gi-
orgio Banchig in spregovoril o po-
menu Kobariške republike za Bene-
čijo. Tokratni slavnostni govornik pa 
je bil predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije Janko Veber. Ta 
je v svojem govoru spomnil na razna-
rodovalno politiko, ki je sicer deset-
kala slovensko prebivalstvo v Trstu 
in Gorici, vendar pa sta nasilje, uper-
jeno zoper slovensko narodno zavest 
ter surovo preganjanje, ki je postalo 
sestavni del primorskega vsakdana, 
med Primorci rodila močan upor. Ta 
se je, kot je opozoril Veber, utelesil 
v protifašističnem gibanju in naro-
dnoosvobodilni borbi. Gre za čas, ko 
so Primorci strnili svoje vrste v eno-
tno fronto in se postavili v bran svo-
ji narodnosti, domovom, jeziku ter 
svoji kulturi. »V odgovor na genoci-
dno početje italijanske države je bila 
oblikovana domoljubna narodno re-

volucionarna organizacija TIGR, ka-
tere osrednji cilj je bil združitev z 
ostalimi Slovenci in priključitev Pri-
morske ter Istre k Sloveniji. Organiza-
cija je bila edinstvena, saj je združe-
vala domoljube vseh političnih usme-
ritev. Medse je sprejela vsako politično 
skupino in vsakogar, ki je bil pripra-
vljen prijeti za orožje ter se boriti za 
svobodo. Njene člane so, ne glede na 
razlike, družili revolucionarni duh, 
neomajna zavednost in antifašizem.« 
V nadaljevanju je slavnostni govornik 
na kratko orisal zgodovinski vidik. 
Dejal je, da je s kapitulacijo Italije 8. 
septembra 1943 posijal prvi žarek 
upanja, da bo vojne morda enkrat 
vendarle konec. Za Primorce je ta 
kapitulacija pomenila tudi prvo ob-
dobje svobode. »Navdušenje nad 
zlomom fašističnega okupatorja je 
bilo nepopisno. Kljub zavedanju, da 
vojne vihre še ni konec, pa sta se 
sprostila val veselja in splošna ljudska 
vstaja, ki je bila odraz spontanega 
odpora proti fašizmu ter borbe za svo-
bodo. Zvrstila so se številna zborova-
nja, ki so ljudstvo pozivala k enotno-
sti in vztrajanju v boju do končne 
zmage. 

11. septembra 1943 je bil Kobarid, 
ki je v tistem času postal center obse-
žnega osvobojenega ozemlja, priča 
velikemu zborovanju na katerem se 
je zbralo več kot tisoč ljudi. Tigrovec, 
zavedni Slovenec in pobudnik Koba-
riške republike Ferdo Kravanja, po-
znan tudi pod imenom Peter Skalar, 

je na tem zgodovinskem zborovanju 
razglasil svobodno ‘slovensko državo’ 
– Kobariško republiko.« S tem je Ko-
barid v sodobni slovenski zgodovini 
dobil prav posebno mesto in čast, saj 
je, kot je omenil Veber, postal sredi-
šče območja, republike, ki je, kljub 
kratkotrajnosti, praktično pomenila 
prvo uresničenje samostojne sloven-
ske države. V svojem govoru je ob-
čudoval tudi hitro in učinkovito or-
ganiziranost vsakodnevnega življenja 
na tem osvobojenem območju. Spo-
mnil je, da so narodnoosvobodilni 
odbori organizirali delovanje civilne-
ga sektorja, zlasti preskrbo, transport, 

pošto, zdravstvo, pa tudi šole, kultur-
no delo in izobraževanje prebival-
stva. V tem času so bile organizirane 
krojaška in čevljarska delavnica, me-
snica ter pekarna, v Kobaridu pa je 
začela delovati tudi bolnišnica za 
borce in civiliste. »Tu so se krepile 
partizanske vrste z novimi prostovolj-
kami in prostovoljci, pa tudi z begun-
ci iz italijanskih taborišč ter zaporov. 
Ne nazadnje se je tu volilo tudi po-
slance za Kočevski zbor, saj so vzpo-
redno potekale aktivnosti za zaseda-
nje odposlancev, ki so vzpostavili 
državnopravni status na celotnem 
ozemlju Slovenije in uzakonili vrnitev 
Primorske k matični domovini. Na 
tem koščku osvobojenega ozemlja, ki 
je za nemškega okupatorja skoraj dva 
meseca predstavljal neosvojljivo oze-
mlje, je bila torej začeta gradnja in 
utrjevanje resnične ljudske oblasti. Še 
danes je presenetljivo, kako se je Ko-
bariška republika, s svojo mlado pri-
morsko uporniško vojsko, skoraj dva 
meseca zagrizeno upirala nemškemu 
okupatorju, ki je le postopoma zase-
dal položaje italijanskih sil. 3. novem-
bra 1943 je morala partizanska vojska 
vendarle priznati nemško premoč, s 
čimer se je končalo tudi neverjetno in 
veličastno obdobje Kobariške republi-
ke,« je ta za slovenski narod pomem-
bno zgodovinsko dejstvo na kratko 
zaobjel predsednik državnega zbora 
Veber. Ob koncu je še opozoril, da 
Kobariška republika še vedno pred-
stavlja eno tistih zamolčanih in pre-

POBUDNIK KOBARIŠKE REPUBLIKE, tigro-
vec Ferdo Kravanja, kasneje znan tudi pod 
imenom Peter Skalar, je bil zaveden Slove-
nec, ki je 11. septembra 1943 na zgodovin-
skem zborovanju v Kobaridu pred več kot 
1.000 glavo množico razglasil svobodno 
»slovensko državo« s središčem v Kobaridu. 
Foto: hrani Tolminski muzej

Utrinki

zo primorskih GŠ (deset dogod-
kov/23 nastopajočih). Učenci so 
pod budnim metorstvom učiteljev 
dosegali zavidljive rezultate na regij-
skem (osem učencev), državnem 
(šest učencev) in mednarodnih tek-
movanjih (12 učencev in orkester). 
Udeleževali so se seminarjev, delov-
nih srečanj in poletnih šol. 

Orkestri, v katerih sodelujejo naši 
sedanji ali nekdanji učenci, so zai-
grali 28 krat. Pripravili smo koncert 
učiteljev, štiri večere orkestrske 
glasbe, obeležili 300. letnico Tmin-
skega punta in odprli vrata najmlaj-
šim na Dnevu odprtih vrat. Na ciklu-
su treh koncertov Sožitje zvokov 
smo gostili šest naših nekdanjih 
učencev, ki so se profesionalno za-
pisali glasbi ter v zunanjem atriju po-
pestrili poletno dogajanje s koncer-
toma dveh orkestrov OkamP. Z ve-
seljem pa naše prostore odpremo 
tudi drugim organizatorjem – letos 
smo v naših prostorih gostili 12 do-

godkov, ki so jih pripravili Lokalna 
turistična organizacija Sotočje, 
Občina Tolmin, Posoški razvojni 
center, Tolminski muzej in drugi.

Želim si, da se ustvarjalnih moči uči-
teljev, zbranih iz vseh koncev Pri-
morske (celo Trsta) in učencev z 
vseh vetrov Zgornjega Posočja, ne 
bi zalagalo z očitki povezani s prete-
klostjo in oviralo pri osnovnih delov-
nih pogojih.
Maja Klanjšček, ravnateljica Glasbene 
šole Tolmin

ZA^ETEK NOVE AKCIJE ZA 
TRETJE[OLCE 
Zgornje Poso~je – Akciji Moja knji-
žnica – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin, ki je že vrsto let namenjena 
učencem tretjih razredov v vseh treh 
posoških občinah, smo letos nekoli-
ko spremenili pravila. Prav tako kot v 
preteklih letih bo akcija potekala se-
dem mesecev, natančneje od 7. ok-

AKCIJA MOJA KNJIŽICA – KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN letos ponuja nekoliko 
spremenjena pravila sodelovanja, za nagrado pa se sodelujočim tretješolcem iz Zgornjega Po-
sočja obeta MP3. Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

tobra 2013 do 30. aprila 2014, le 
pot do nagrade bo malo drugačna. 

Učenci bodo za prebrane knjige zbi-
rali žige v obliki logotipa akcije. Ko 
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zrtih poglavij, ki si nedvomno zaslu-
žijo več priznanja ter poznavanja. 
Zato bi po njegovih besedah morali 
ta svetel primer oaze svobode, ki je 
vzniknila znotraj okupirane Evrope, 
z zlatimi črkami zapisati ne le v pri-
morsko, ampak tudi slovensko zgo-
dovino, saj gre za dokaz samozavesti 
slovenskega naroda. 

Ob tej pomembni obletnici je ko-
bariška krajevna borčevska organiza-
cija skupaj z ruskim vojaškim ataše-
jem pri Napoleonovem mostu v Ko-
baridu odkrila tudi obnovljeno spo-
minsko ploščo padlemu ruskemu 
vojaku Levu Kolontajevu, ki je ži-
vljenje izgubil prav med obrambo 
Kobariške republike.
Tatjana Šalej Faletič

Kobari{ka `upanja sprejela 
`upana Ob~ine Brannenburg

Branennburg je mesto na Bavar-
skem, ki ga je pred meseci na pova-
bilo župana Občine Brannenburg 
Matiasa Lederera obiskala kobariška 
županja Darja Hauptman. Ta se je 
udeležila odprtja spomenika v čast 
padlim vojakom v 1. svetovni vojni 
in si ogledala vojašnico, ki nosi ime 
prav po Kobaridu – v nemščini »Kar-
freit«. Mesto je namreč s Kobaridom 

zgodovinsko zelo povezano. Želja 
naše županje in branennburškega 
župana o krepitvi sodelovanja na 
vseh področjih se je porodila že na 
Bavarskem, uresničevati pa se je za-
čela to jesen, ko sta obisk vrnila žu-
pan Lederer ter polkovnik Manfred 
Benkel. 

Ob prihodu v Kobarid sta si gosta 
– skupaj s svojima soprogama – ogle-
dala Kobariški muzej in Ustanovo 
»Fundacijo Poti miru v Posočju«, v 
nadaljevanju obiska pa tudi nemško 
pokopališče v Tolminu in Muzej na 
prostem na Kolovratu.

V večernih urah so se gostje na 
Občini Kobarid udeležili sprejema 
pri županji, kjer so se srečali tudi z 
občinskimi svetniki, direktorjem Ob-
činske uprave Občine Kobarid Simo-
nom Škovorom, v. d. direktorja Lokal-
ne turistične organizacije Sotočje – 
Turistično informacijski center Koba-
rid Jankom Humarjem, direktorjem 
Kobariškega muzeja Jožetom Šerbe-
cem in predsednikom Ribiške družine 
(RD) Tolmin Lucijanom Rejcem.

Občinski svetnik Pavel Sivec je 
podrobneje predstavil življenje in de-
lo na Kobariškem ter odprl pogovor 
o možnostih sodelovanja. Prihajajoča 
100-letnica začetka 1. svetovne vojne 

bo kraja nedvomno še bolj zbližala 
in verjamemo, da se bo sodelovanje 
okrepilo tudi na drugih področjih.

Ker je v času obiska potekal 3. Fe-
stival soške postrvi, katerega namen 
je osveščati širšo javnost o smaragdni 
lepotici Soči in njeni prebivalki soški 
postrvi, je predsednik RD Tolmin 
predstavil delo družine ter njena pri-
zadevanja za ohranitev reke in življe-
nja v njej. Skupaj z županjo je goste 
povabil na muharjenje, ki se je zače-
lo v soboto zjutraj. Ob občudovanju 
narave in lepote reke Soče so gostje 
v tem športu odlično odrezali, kljub 
temu da so muharili prvič.

Popoldne so si v spremstvu direk-
torja Kobariškega muzeja ogledali še 
kostnico nad Kobaridom in Napole-
onov most. Gostje so bili nad obi-
skom navdušeni, župan Matias Lede-
rer pa je svoje vtise ob obisku Koba-
rida povzel takole: »Ne morem verje-
ti, da je v tako majhnem kraju toliko 
lepot in toliko prijaznih ljudi, ki za 
to, kar delajo, živijo ter delo oprav-
ljajo s srcem. Ta konec tedna mi bo 
še dolgo ostal v spominu in upam, 
da je to začetek dobrega sodelovanja 
med našima občinama.«
Nataša Hvala Ivančič

Zakaj {e za-upa{?
V Domu Andreja Manfreda je bilo 

v okviru Socialnega tedna 24. sep-
tembra zanimivo in poučno predava-
nje Zakaj še za-upaš, ki so ga pripra-
vili Občina Kobarid, Medgeneracij-
sko središče Kobarid ter Center za 
socialno delo (CSD) Tolmin. 

Direktorica CSD Tolmin mag. Kri-
stina Šturm Leban in strokovna de-
lavka na omenjenem centru Tanja 
Mašera sta udeležencem predstavili 
oblike pomoči ter pristojnosti CSD 
Tolmin. Našemu povabilu so se med 
drugim odzvali prostovoljci iz koba-
riške območne enote Rdečega križa 
(RK) Tolmin, medžupnijskega in žu-
pnijskega Karitasa Kobarid ter Dre-
žnica, člani Društva upokojencev 
Kobarid, Skupine Seniorjev Kobarid 
in drugi. Po predstavitvi oblik pomo-
či CSD Tolmin je sledila razprava, v 
kateri so se odpirala številna vpraša-
nja, vezana na aktualne razmere in 
položaj posameznih skupin prebival-
stva. Pri razreševanju tako material-
nih kot tudi psihosocialnih stisk in 
težav naših občanov je zelo pomem-
bna ustrezna obveščenost, zato je 
CSD Tolmin izdal dve zloženki. Prva 
predstavlja uveljavljanje pravic iz jav-
nih sredstev, druga pa uveljavljanje 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

bodo prebrali in izpolnili 20 vprašal-
nikov, bodo prejeli nagrado – letos 
bo to prenosni MP3 predvajalnik.

V drugi polovici septembra smo ak-
cijo predstavili 3. razredu na OŠ Du-
šana Muniha na Mostu na Soči. 
Učenci so bili za branje in sodelova-
nje v akciji zelo zainteresirani. Še 
posebej so bili navdušeni nad na-
grado, ki se obeta, če bodo pridno 
prebirali knjige in izpolnjevali vpra-
šalnike. Te bodo morali opremiti s 
svojimi podatki, podatki o prebranih 
knjigah, kratkimi vsebinami in risba-
mi. Po predstavitvi akcije so pridno 
reševali tudi uganko o poklicih, ki je 
zvito spraševala po malce manj 
vsakdanjih poklicih (kustos, karto-
graf, tolmač, arheolog, masker). Pri-
jetno skupno druženje smo zaključili 
z nagradnim žrebanjem. 

Za konec pa naj omenimo še to, da 
je v preteklem šolskem letu akcijo 
Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Ko-
smača Tolmin uspešno zaključilo 65 
učencev, kar predstavlja tri četrtine 
vseh povabljenih tretješolcev. Ti so 
skupaj prebrali 1.513 knjig in osvojili 
308 nagrad.
Alenka Mahajnc, bibliotekarka, 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

KULTURNO DRU@ABNI 
VE^ER 
Idrsko – Tudi letos se je v Idrskem 
odvil kulturno družabni večer, po-
svečen vaščanom Idrskega in Mlin-
skega. Ta je potekal pri koritu v Do-
ru, ki velja za enega najstarejših de-
lov vasi. Zbralo se je lepo število 
obiskovalcev, ki so prisluhnili meša-
nemu pevskemu zboru Sveti Anton, 

rdeča nit letošnjega dogodka pa so 
bile narečne pravljice. Poleg prebi-
ranja teh, je skupina mladih Idrcev in 
Idrk eno izmed pravljic tudi predsta-
vila skozi igrano predstavo. Izbor na-
rečnih pravljic je sicer temeljil na di-
plomski nalogi domačinke Mojce 
Miklavič Ivančič, ki se je v njej 
ukvarjala z izborom in analizo pravljic 
v okoliških narečjih in s tem poskr-

bela, da stari izrazi ne bodo prehitro 
pozabljeni. 

Večer je popestrila tudi skupina sta-
rejših vaščanov, ki je v improvizirani 
gostilni obujala stare idrske štorje in 
požela veliko smeha. Letošnji kultur-
no družabni večer se je zaključil s 
projekcijo starih slik vasi Idrsko in z 
druženjem ob kapljici vina ter peko-
vskih dobrotah idrskih gospodinj. 
Tudi druga izvedba kulturno družab-
nega večera je zadovoljila tako obi-
skovalce kot organizatorje in pome-
nila lepo popestritev družabnega 
dogajanja v Idrskem.
Matic Volarič

PREDSTAVILI SO DVE 
PESNI[KI ZBIRKI IN 
MLADINSKI ROMAN
Kobarid – Kulturno društvo (KD) 
PoBeRe je 13. septembra zvečer v 
Domu Andreja Manfrede predstavilo 
dve pesniški zbirki: Aladin in mala 
morska deklica na koncu sveta, av-
torice Marjete Manfreda Vakar, in 
Jasa svetlobe, Karmen Vidmar, ter 
mladinski roman Vonj po kandirani 
duši, Alje Furlan. Besede avtoric in 
občutena glasba Viljema Gergole-

KULTURNO DRUŽABNI VEČER je popestril dogajanje vaščanom Idrskega in Mlinskega. Foto: 
Ana Vukelič
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pravic iz javnih sredstev za starše.
Državna in občinska denarna soci-

alna pomoč se pri vsakodnevnem 
preživljanju družine ter posamezni-
kov dopolnjujeta s paketi RK in Ka-
ritasa, pomoči pri plačilu položnic ter 
drugimi storitvami. Pri tem je zelo po-
membno sodelovanje in koordinira-
nje med CSD, RK ter Karitasom, kar 
v občini Kobarid zelo dobro poteka. 

Zakaj torej še za-upamo? Med dru-
gim tudi zaradi različnih pravic iz 
javnih sredstev, ki jih lahko uvelja-
vljamo na CSD. Gre upati in zaupati 
zaradi drugih organizacij, ki zagota-
vljajo pomoč ljudem v stiski, kot so 
RK, Karitas in številni posamezniki, 
ki so kot prostovoljci pripravljeni svoj 
čas in tudi sredstva deliti z ljudmi v 
težavah. 
Danica Hrast, podžupanja, Občina 
Kobarid

Opomba uredništva: 
Na pobudo Občine Kobarid in CSD Tolmin 
bomo v rubriki Javni razpisi in obvestila v na-
daljevanjih predstavili informacije o:
•  uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

(denarna socialna pomoč, izredna denar-
na socialna pomoč, varstveni dodatek) – v 
tej številki in 

•  uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za 
starše (otroški dodatek, subvencija mali-
ce, subvencija kosila, znižano plačilo vrtca, 
državna štipendija ...) – v prihodnji številki.

Svetovni dan prve pomo~i
Svetovni dan prve pomoči, ki daje 

letos poseben poudarek varnosti v 
cestnem prometu in nudenju prve 
pomoči, vsako leto obeležujemo 11. 
septembra. Prometne nesreče namreč 
sodijo med največje svetovne moril-
ce, saj se dogajajo vsakih 30 sekund 
(govorimo o tistih s smrtnim izidom). 
Poleg tega naj bi 50 odstotkov pone-
srečencev umrlo v prvih minutah po 
nesreči. Dejstvo je, da bi se s pravil-

nim reagiranjem in znanjem veliko 
ponesrečenih lahko rešilo. Na tečajih 
prve pomoči se ljudje lahko naučijo, 
kako pomagati ponesrečenim, kako 
jim nuditi prvo pomoč in kako po-
membno je hitro ter učinkovito ukre-
panje. Preprečevanje nezgod in ob-
vladovanje prve pomoči ni le izraz 
privzgojene solidarnosti, ampak sodi 
v splošno izobrazbo ter usposoblje-
nost, katere se je treba učiti v osnov-
ni šoli in jo kasneje ohranjati kot 

veščino za vsakodnevno rabo. 
V ta namen so civilna zaščita, koba-

riška občina, kobariški gasilci, tolmin-
sko območno združenje (OZ) Rdečega 
križa (RK) Slovenije, policija, tolminski 
zdravstveni dom (ZD) – ekipa nujne 
medicinske pomoči, medobčinsko 
redarstvo, predstavniki Enote za var-
stvo pred NUS (neeksplodirana uboj-
na sredstva) in ekipa prve pomoči OŠ 
Franceta Bevka Tolmin za kobariške 
učence pripravili Dan prve pomoči. 
Učencem (ki že organizirajo svoje 
moštvo prve pomoči) so kolegi iz OŠ 
Tolmin predstavili nudenje prve po-
moči in oskrbeli »poškodovanega 
kolesarja«. Predstavnika NUS-a sta pred-
stavila neeksplodirana ubojna sred-
stva in razložila, kaj je treba storiti, 
če naletimo nanje. Tema je na našem 
območju še posebej aktualna, saj se 
pri nas še vedno najde veliko takšnih 
sredstev. Predstavniki gasilcev, poli-
cije in ZD so prikazali vajo reševanja 
ter pomoč ob prometni nesreči. Poli-
cija je zavarovala kraj nesreče, gasil-
ci so poškodovanca rešili iz zelo 
poškodovanega vozila (vozilo je bilo 
treba tudi razrezati), reševalci pa so ga 
oskrbeli in odpeljali v zdravstveni dom. 
Marjanca Velišček, sekretarka RK 
Slovenije – OZ Tolmin

V KOBARIDU SO OBELEŽILI SVETOVNI DAN PRVE POMOČI, ki daje letos poseben poudarek 
varnosti v cestnem prometu in nudenju prve pomoči. Foto: Jana Ivančič

Utrinki

ta so se prelivale skozi poglobljena 
razmišljanja o življenju in svetu Deja-
na Fon Krajnika. 

V Aladinu so zbrane tako pesmi, ki 
so nastale zadnja leta kot tudi neko-
liko starejše, neobjavljene, prozni 
poizkus ter sporočila iz sna, brez ka-
terih, kot pravi  Patricija Dodič, pri 
Marjeti pač ne gre. Ob tem dodaja, 
da »čarobnost, ki jo išče prek tiso-
čih in ene noči, združuje z mistiko, 
ontologijo in močno simboliko, 
hkrati pa presega izrojeno seksual-
nost skozi ‘valove dotika’, ki jo 
‘preplavljajo s tvojimi dlanmi’.« Pe-
sniška zbirka je izšla pri založbi 
Amalietti & Amalietti, pri izdaji pa sta 
pomagali tudi Občini Tolmin in Ko-
barid.

Jasa svetlobe so utrinki iz notranje-
ga življenja pesnice, ki s skrajno ob-
čutljivostjo zaznavanja beleži svoj 
mali svet ljudi in stvari. Alja Furlan 
je delo opisalatakole: »Pred vami je 
zrela poezija, ki polzi kot medeni-
nasto zlatkast rešeljikov med – 
sladko-grenki med, med divje če-
šnje. Pesmi so v izbranih besedah 
polne, med besedami pa obilje 
prostora in časa«. Zbirka je izšla pri 
založbi Ekslibris.

Vonj po kandirani duši pa je barvit in 
dišeč mladinski roman, ki se pred 
bralcem vrti kot nenavadna manda-
la. Skoči v čarobno Toskano, v skriv-
nostni Rumeni svet, vmes pa se 
sprašuje o stranpoteh od sebe. Po-
gosto se namreč zgodi, da pozabi-
mo nase. Morda prav takrat, ko mi-
slimo, da najbolj ljubimo. Ljubezen 

do sebe je nenadomestljiva. Včasih 
se je treba vrniti k Naravi in vase.
Pa naj končamo z mislijo Dejana 
Fon Krajnika, ki pravi: »Od nas za 
vas, od vas za druge. Konec kon-
cev je življenje večje od naših ma-
lih vesolji.«
Marjeta Manfreda Vakar, članica 
Kulturnega društva PoBeRe

KULTURNO DRUŠTVO PoBeRe je v septembru v Domu Andreja Manfrede predstavilo dve pe-
sniški zbirki: Aladin in mala morska deklica na koncu sveta, avtorice Marjete Manfreda Vakar, 
in Jasa svetlobe, Karmen Vidmar, ter mladinski roman Vonj po kandirani duši, Alje Furlan. Foto: 
Robert Gruden

KAJ NAM PA MOREJO
Tolmin – Kaj nam pa morejo, smo 
rekli na Gimnaziji Tolmin in k sodelo-
vanju povabili Tolminski muzej. Sku-
paj smo povezali in posneli 30-minu-
tni dokumentarni film o odraščanju 
nekoč in danes, ki je svojo premiero 
doživel sredi septembra v tolmin-
skem kinogledališču. 

Gimnazija Tolmin sledi prenovi gim-
nazij in s tem novim oblikam pouče-
vanja, kot so timsko in medpredme-
tno povezovanje ter avtentični pouk. 
Zato je v preteklem šolskem letu za 
dijake tretjega letnika prvič organizi-
rala pouk projektnega dela, ki so ga 
opravili v okviru rednih šolskih ur. Di-
jaki so izbirali med naravoslovnim, li-
kovnim in družboslovno-jezikovnim 
modulom. Prav pri zadnjem smo se 
odločili za povezavo s Tolminskim mu-
zejem, saj smo želeli dijakom omo-
gočiti, da spoznajo in tudi sami poiz-
kusijo metode raziskovalnega dela.

Izzive odraščanja v preteklosti so 
spoznavali z intervjuji starejših infor-
matorjev s področja Bovškega, Ko-
bariškega in Ponikev ter s proučeva-
njem zgodovinskega in strokovnega 
gradiva (časopisi; Status Animarum; 
A. Puhar, Prvotno besedilo življenja). 
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Razsodba v primeru [olski 
center Tolmin v korist ob~ine

Upravno sodišče RS je 13. septem-
bra v upravnem sporu Občine Tol-
min zoper Republiko Slovenijo, ki jo 
zastopa Ministrstvo za infrastruktu-
ro in prostor (MIP), v primeru ener-
getske obnove tolminskega šolskega 
centra (ŠC) razsodilo v korist tožeče 
stranke. Zoper to odločbo upravnega 
sodišča pritožba ni možna.

Kot smo poročali v drugi številki 
Sočasnika, se je Občina Tolmin prito-
žila na sklep ministrstva, ki je zavrglo 
njeno vlogo na javni razpis, prek ka-
terega bi pridobila sredstva za sofi-
nanciranje energetsko učinkovite sa-
nacije ŠC Tolmin. Občina je namreč 
pravočasno predložila vlogo na javni 
razpis Sofinanciranje operacij za ener-
getsko sanacijo javnih stavb v lasti 
lokalnih skupnosti, ki ga je omenjeno 
ministrstvo objavilo 21. septembra 
lani. Strokovna komisija, ki jo je ime-
noval minister, je po pregledu in oce-
ni vloge določila, da operacija izpol-
njuje vse razpisne pogoje ter jo po 
merilih za izbor operacij uvrstila na 
seznam upravičencev do evropskih 
sredstev. Ministrstvo je nato občino 
pozvalo k predložitvi manjkajoče do-
kumentacije, ki pa je bila po mnenju 
komisije neskladna z vlogo zaradi 
nerazvidne razmejitve upravičenih 

Tolminski zdravstveni dom v 
popotresni sanaciji

V prvi polovici septembra je Obči-
na Tolmin pristopila k popotresni 
sanaciji stare stavbe Zdravstvenega 
doma (ZD) Tolmin, ki stoji ob Pre-
šernovi ulici. Delavci zidarstva Konec 
d.o.o. iz Volč bodo notranjost objek-
ta učvrstili z armiranobetonskimi 
okviri, izvedba del pa je razdeljena v 
dve fazi. Kot je povedal Borut Ro-
všček, ki je na občini zadolžen za 
naložbe, so z deli začeli v vzhodnem 
delu stavbe, kjer so prostori medicine 

stroškov med lokalno skupnostjo in 
državo, zato je ministrstvo vlogo ob-
čine zavrglo. Na ta sklep se je občina 
pritožila z naslednjimi argumenti:
• MIP je napačno uporabilo materi-

alno pravo: ravnali so v nasprotju s 
svojim razpisom, saj so v njem kot 
pogoji navedeni lastništvo objekta, 
ki naj bi se saniral, da se v njem 
ne opravlja gospodarska dejavnost 
in da ni bil sofinanciran iz projek-
tov Razvoj regij, ne pa tudi kakšni 
drugi razlogi. Vloga Občine Tolmin 
vse navedene pogoje izpolnjuje.

• Napake v postopku: Če so na mi-
nistrstvu že menili, da mora obči-
na vlogo dopolniti, v pozivu za to 
niso dali ustreznega roka in prav 
tako niso navedli, kaj se bo zgodi-
lo v nasprotnem primeru. Poleg 
tega so hkrati s pozivom občine k 
dopolnitvi (torej brez roka ter na-
vedbe o nadaljnjem postopku) tudi 
že izdali sklep o zavrženju vloge. 

• Upravno sodišče je glede na ugo-
tovljeno vrsto napak sklep ministr-
stva razveljavilo in mu ga vrnilo v 
ponoven postopek. Ob upošteva-
nju 1. odstavka 64. člena Zakona 
o upravnem sporu mora ministr-
stvo izdati novo odločbo v 30 dneh 
od prejema sodbe oziroma v dru-
gem roku, ki ga določi sodišče, kar 
pa se v tem primeru ni zgodilo. 

Ministrstvo mora sedaj upoštevati 
usmeritve sodišča, ki izhajajo iz 
obrazložitve. Popraviti mora posto-
pek (ob zahtevani dopolnitvi vloge 
določiti rok za to in navesti, kaj se 
bo zgodilo v nasprotnem primeru) 
ter upoštevati, da so razpisni po-
goji za pridobitev sredstev lastni-
štvo nad objektom, neopravljanje 
gospodarske dejavnosti v njem in 
nepridobitev sredstev iz Sklada za 
regionalni razvoj.

Davor Simčič, direktor Občinske uprave, 
in Špela Kranjc

POPOTRESNA SANACIJA TOLMINSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA – Gradbena dela bodo 
predvidoma zaključena v maju prihodnje leto, v letu 2015 pa isti objekt čaka še energetska sa-
nacija s finančnimi sredstvi, ki jih za to namenja EU. Foto: T. Š. F.

Utrinki

Vpogled v sedanjost pa so nam omo-
gočili zlasti dijaki Gimnazije Tolmin – 
v spletni anketi in z intervjuji. Zbrano 
gradivo smo razdelili na tri sklope: 
spolno dozorevanje, socializacija in 
navezovanje stikov ter tako primer-
jalno prikazali zorenje mladostnika v 
odraslo osebo. Film je tudi doku-
ment našega okolja, saj so ozadje 
branega teksta fotografije, ki jih hra-
ni v svojem arhivu Tolminski muzej.

In zaključek? Mentorice Simona 
Saksida in Milica Rutar z gimnazije 
ter etnologinja Karla Kofol iz ome-
njenega muzeja smo zadovoljne z 
delom dijakov (Mojca Dobravec, 
Vid Drole, Tajda Kenda, Urša Le-
ban, Ajda Mlekuž, Nina Poljak, 
Erik Rakušček, Julija Rodman, 
Blaž Uršič in Karolina Zgaga) in 

montažo Andreja Rutarja. Ugotovili 
smo, da naslov filma Kaj nam pa 
morejo odslikava odraščanje nekoč, 
danes in verjetno tudi v prihodnosti.
Milica Rutar, profesorica na Gimnaziji 
Tolmin

MLADI USTVARJAJO IN 
RAZSTAVLJAJO
Podbrdo – Jakovkna hiša je letos 
ponudbo obogatila s priložnostnimi 
razstavami, na katerih so svojo de-
javnost na ogled postavili domači 
ustvarjalci. V maju in juniju so se v 
hiši najprej predstavili najmlajši. 
Otroci iz vrtca, ki deluje pod okri-
ljem OŠ Simona Kosa Podbrdo so 
ob spodbujanju vzgojiteljic Laure 
Brovč in Vide Drole pokukali v svet 

USTVARJALCI 30-MINUTNEGA DOKUMENTARNEGA FILMA KAJ NAM PA MOREJO, ki 
spregovori o odraščanju nekoč in danes. Foto: Lučka Uršič
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dela. Tam bodo izvedli tudi učvrstitev 
pri glavnem vhodu. Nadaljevali bodo 
v zahodnem delu stavbe in na sever-
nem pročelju ob glavnem stopnišču. 
Svojo dejavnost bodo v tolminskem 
ZD v tem času prilagodili gradbenim 
posegom. Ambulante se bodo selile 
v okviru ZD, s čimer se bodo izogni-
li selitvam v druge objekte in s tem 
visokim dodatnim stroškom. 

Pogodbena vrednost projekta je 
bila sprva 78.500 evrov, vendar je 
znesek zaradi naknadno predvidenih 
sprememb pri sanaciji nato narasel 
na 115.000 evrov. Nastali stroški bo-
do kriti iz državnega proračuna iz 
naslova popotresne obnove. Gradbe-
na dela bodo predvidoma zaključena 
v maju prihodnje leto, v letu 2015 pa 
isti objekt čaka še energetska sanaci-
ja s finančnimi sredstvi, ki jih za to 
namenja EU.
Š. K.

Najbolj energetsko 
u~inkovita javna stavba pri 
rabi elektri~ne energije

Goriška lokalna energetska agen-
cija, Nova Gorica (GOLEA) je konec 
septembra v prostorih tolminske ob-
čine izvedla delavnico Biomasa – naš 
domač energent. Ta je potekala v 
okviru evropskega projekta Proforbi-
omed, katerega glavni cilj je prispe-
vati k nadaljnjemu razvoju in promo-
ciji sodobne rabe lesne biomase kot 
obnovljivega vira energije. Omenjeni 
projekt je del programa mednarodne-
ga sodelovanja kohezijske politike 
EU, imenovanega MED. Na delavnici 
so predstavili Konzorcij za sonarav-
no in trajnostno pridobivanje, pre-

delavo in rabo lesa v energetske 
namene Severnoprimorske regije. 
Tega je GOLEA ustanovila 10. julija, 
vanj pa je vključenih 12 severnopri-
morskih občin, Gozdarski inštitut 
Slovenije in Zavod za gozdove Slo-
venije – Območna enota Tolmin. 
Prikazali so tudi primere dobrih 
praks in morebitne projekte izrabe 
lesne biomase na območju Severne 
Primorske. Kot so navedli strokovnja-
ki iz GOLEE, velja na tem območju 
izpostaviti kar nekaj izvedenih pro-
jektov daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB): Mikro DOLB Na 
Logu Tolmin, Mikro DOLB Miren in 
Mikro DOLB Kobarid, poleg njih pa 
še potencialne projekte DOLB Ajdov-
ščina, DOLB Bovec, DOLB Kobarid ter 
DOLB Tolmin. Potenciali za sisteme 
DOLB so tudi v drugih primorskih 

krajih, saj je biomasa – kot je jasno 
povedal naslov zadnje delavnice – naš 
domač energent.

Poleg oskrbe z domačo energijo je 
prihodnost tudi v učinkoviti in varč-
ni rabi energije, pri čemer ima velik 
pomen izvajanje energetskega knji-
govodstva, zagotavljajo v GOLEI. Ob-
čina Tolmin je v sodelovanju z njimi 
v lanskem letu pilotno uvedla sistem 
ciljnega spremljanja rabe energije, že 
prvo leto pa so vidni tudi rezultati 
organizacijskih ukrepov, kot so na 
primer ugašanje luči, izklapljanje 
električnih naprav, kadar niso v upo-
rabi ipd. Priznanje za najbolj ener-
getsko učinkovito javno stavbo na 
področju rabe električne energije v 
občini Tolmin v letu 2012 je GOLEA 
podelila Šolskemu centru Tolmin, iz 
rok direktorja agencije Rajka Lebana 

pa sta ga prevzela ravnatelj OŠ Fran-
ceta Bevka Tolmin Vladimir Mavri 
in ravnateljica Gimnazije Tolmin 
mag. Branka Hrast Debeljak. Upo-
rabniki objekta so porabo električne 
energije, glede na leto 2011, lani 
zmanjšali za 10,9 odstotka in tako 
prihranili približno 5.000 evrov, so 
svojo odločitev utemeljili v GOLEI. 
»Za znižanje porabe je predvsem po-
trebna sprememba miselnosti v smi-
slu, da se moramo tudi na javnih 
mestih obnašati tako racionalno kot 
doma. Zaposleni si namreč niti ne 
predstavljajo, kolikšni so zneski na 
računih za električno energijo in da 
lahko že z racionalnim zapiranjem 
luči precej prihranimo. Dosegli smo 
prvi premik, a za spremembo misel-
nosti in obnašanja bo treba še veliko 
dela,« je prepričana mag. Branka 
Hrast Debeljak. Vladimir Mavri doda-
ja, da je k velikemu prihranku največ 
prispevala racionalnejša uporaba luči 
predvsem v popoldanskem času, ko 
na šoli ni dejavnosti in zato lahko 
gori le nekaj svetilk. Po mnenju rav-
nateljice gimnazije GOLEIN pozitiven 
prispevek ni bila samo vpeljava sis-
tema energetskega knjigovodstva 
(spremljanja porabe), ampak so nje-
ni strokovnjaki z izvedbo izobraže-
vanja zaposlene (hišnike, računovod-
je, ravnatelje) usposobili in motivira-
li za spremljanje ter uravnavanje 
porabe. Prav tako velik pomen pripi-
suje njihovi denarni podpori tehni-
ških krožkov in dni na temo obnov-
ljivih virov energije, s čimer vzgajajo 
mlade.
Špela Kranjc

PRIZNANJE ZA NAJBOLJ ENERGETSKO UČINKOVITO JAVNO STAVBO je direktor agencije 
GOLEA Rajko Leban (prvi z leve) izročil ravnatelju OŠ Vladimirju Mavriju (drugi z leve) in ravna-
teljici gimnazije mag. Branki Hrast Debeljak. Čestitkam se je pridružil tudi tolminski župan Uroš 
Brežan. Foto: arhiv GOLEA
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gradov in skozi izdelke iz »šelesha-
merja« pokazali, kako jim lahko tovr-
stna zgodovina razburi domišljijo. 

Kasneje pa sta se obiskovalcem 
predstavili še dve mladi ustvarjalki. 
Andreja Štenkler z Grahovega ob 
Bači je vitrino napolnila z unikatnimi 
umetninami iz krep papirja. Z ženami 
in dekleti, ki se združujejo pod ime-
nom »Pušeljc domačih čeč«, svojo 
domišljijo ter spretnost že dve leti 
trosi v mikavne izdelke. V zadnjem 
času jo je šelest krep papirja spod-

budil h kombiniranju z drugimi tehni-
kami, ki ji ponujajo še več možnosti 
za ustvarjanje. 

Svojo kolekcijo nakita, ki jo je poime-
novala LK nakit, pa je v Jakovkni hiši 
razstavila tudi Lea Kemperle iz Hu-
dajužne. Dekle pravi, da posebno 
pozornost posveča barvam, saj se z 
njih živahnostjo trudi obarvati tudi 
življenja drugih ljudi. Pravi še, da je 
prepričana, da ustvarjanje nima me-
ja. Trenutno izdelke iz fimo mase 
kombinira s kvačkanjem. Lotila se je 
tudi šivanja torbic različnih oblik in 
uporabnosti. Posebna zgodba jo je 
napeljala k oblikovanju malega pisa-
nega vzglavnika polnjenega s stiro-
porom, ki ga je poimenovala Kapljica. 
Olga Zgaga, članica Društva baška 
dediščina

PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE V PODBRŠKI 
JAKOVKNI HIŠI – Otroci iz vrtca, ki deluje 
pod okriljem OŠ Simona Kosa Podbrdo so ob 
spodbujanju vzgojiteljic Laure Brovč in Vide 
Drole pokukali v svet gradov in skozi izdelke 
iz »šeleshamerja« pokazali, kako jim lahko 
tovrstna zgodovina razburi domišljijo. Foto: 
Alenka Zgaga

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 5, 2013



SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 5, 2013

( 30 )Iz ob~inskih uprav

Letos ve~ji del prireditev v 
puntarskem duhu

Z Javnim razpisom za dodeljevanje 
sredstev za prireditve in akcije, ki 
pospešujejo turistični razvoj in promo-
cijo občine Tolmin, je bilo v letošnjem 
proračunu zaradi varčevalnih ukre-
pov razpisanih pet odstotkov manj 
denarja kot lani. V prireditveno pe-
strem puntarskem letu je sedemčlan-
ska razpisna komisija prejela 54 vlog 
in dobrih 28.000 evrov razpoložljivih 
sredstev razdelila med 32 vlog, dve-
ma organizatorjema pa je finančno 
podporo naknadno odobril župan 
Uroš Brežan. Kot je pojasnila vodja 
oddelka za gospodarstvo, negospo-
darstvo in finance Janja Bičič, je 
imela komisija zaradi navedenih ra-
zlogov tokrat težje delo kot minula 
leta: »Kar 17 vlog, ki so bile sicer po-
polne in so ustrezale pogojem razpi-
sa, je ostalo neodobrenih; dvema od 
teh je na podlagi vložene pritožbe so-
financiranje naknadno odobril žu-
pan, kar končno pomeni 15 neodo-
brenih vlog.«

V okviru omenjenega javnega raz-
pisa občina sofinancira prireditve 
nekomercialnega značaja, ki so na-
menjene širšemu krogu obiskovalcev, 
so pomembne za turistični razvoj in 
promocijo občine ter prispevajo k 
povečevanju turističnega obiska na 
njenem območju. Gre za sofinancira-
nje stroškov organizacije prireditev, 
ki bodo izvedene do konca letošnjega 
leta. Med prijavitelji prireditev je bilo 
daleč največ društev in njihovih zvez, 
nekaj tudi krajevnih skupnosti ter 
dve osnovni šoli. »Večinoma gre za 
tradicionalne, že uveljavljene in po-
znane prireditve, katerih sporočilnost 
so v nemalo primerih organizatorji 

Prijavitelj Prireditev
Odobreno sofinanciranje 

(v evrih)

Zavod Tovarna trajnostnega Turizma, Ljubljana Soča Outdoor Festival 2013 2.500

Športno kinološko društvo Tolmin Mednarodni tabor reševalnih psov Tolmin 2013 2.000

Kulturno društvo Magdalenčica
OŠ Franceta Bevka Tolmin

41. festival of songs Olomouc 2013 2.000

Športno društvo Šentviška Gora Dobrodelni rock koncert GorARockA 2.000

Krajevna skupnost Tolmin Koncert Pesmi upora 1.320

Košarkarski klub Tolmin Košarkarski kamp KK Tolmin 1.200

Turistično društvo Tolmin Pust 2013 1.000

Planinsko društvo Podbrdo 20. Gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst 1.000

Zveza kulturnih društev Tolmin Mi za vas 1.000

Turistično društvo Šentviška planota
Pozdrav jeseni in praznovanje 20. obletnice 
delovanja društva

1.000

Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske EKOpraznik 1.000

OBČINA TOLMIN JE MED DRUGIM FINANČNO PODPRLA UDELEŽBO MLADIH TOLMINSKIH PEVCEV iz OŠ Franceta Bevka Tolmin na med-
narodnem tekmovanju v češkem Olomoucu. Svojo državo in mesto so pod vodstvom zborovodkinje Barbare Kovačič zastopali izvrstno, saj so le 
za točko zaostali za zmagovalnim zborom iz Rusije. Foto: arhiv zbora

Utrinki

TABOR RE[EVALNIH SMR^-
KOV, LAJAJO^IH GOB^KOV 
IN MAHAJO^IH REPKOV 
Zgornje Poso~je – Enota reševalnih 
psov Slovenije (ERPS), ki deluje v 
okviru Kinološke zveze Slovenije 
(KZS), vsako leto organizira pet 
dnevni tabor za vodnike reševalnih 
psov. Gre za intenzivne treninge s 
psi na terenu, kot tudi izmenjavo iz-
kušenj med vodniki, druženje in 
spoznavanje prostovoljcev iz različ-
nih koncev sveta s skupnim ciljem – 
pomagati pri iskanju ter reševanju 
zasutih ali izgubljenih ljudi s pomo-
čjo smrčkov naših psov.
Tokratno organizacijo 20. mednaro-
dnega tabora reševalnih psov je pre-

vzela Enota reševalnih psov (ERP) 
Tolmin, ki šteje le sedem članov in ki 
letos prav tako obeležuje 20. jubilej 
delovanja. 

Ob pomoči Občine Tolmin, številnih 
institucij, organizacij, društev in po-
sameznikov nam je naposled v doli-
no Soče, natančneje v Camp Gabr-
je, uspelo privabil več kot 150 vodni-
kov z okoli 180 psi. Delovišča so se 

ENOTA REŠEVALNIH PSOV TOLMIN, KI 
ŠTEJE SEDEM ČLANOV, JE LETOS OBELE-
ŽILA KAR DVA JUBILEJA – 20 let delovanja 
tukajšnje enote in 20. mednarodni tabor re-
ševalnih psov, katerega organizacijo so pre-
vzeli na svoja pleča. Ob tej priložnosti so v 
Campu Gaberje pripravili nepozabno zabavo 
z roštiljado, torto in glasbeno skupino Johnny 
Bravo. Foto: arhiv ERP Tolmin
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letos nagradili in obogatili v puntar-
skem duhu. Nekatere prireditve se 
letos pojavljajo prvič. Med slednjimi 
gre – zlasti zaradi njene programske 
pestrosti, mednarodne komponente 
in posledično visokega finančnega 
zalogaja – izpostaviti prireditev Soča 
Outdoor Festival,« je rezultate razpisa 
povzela Bičičeva. Najvišje zneske so-
financiranja (1.000 evrov in več) ob-
javljamo v preglednici.
Špela Kranjc

Tri osnovne {ole s 
podru`nicami in en 
samostojen vrtec

V občini Tolmin delujejo tri osnov-
ne šole (OŠ) s podružnicami in en 
samostojen vrtec z dvema zunanjima 
enotama. S 537 otroki v skupno 30 
oddelkih je tudi v šolskem letu 
2013/14 najštevilčnejša OŠ Franceta 
Bevka Tolmin, ki jo vodi ravnatelj 
Vladimir Mavri. Na razredni stopnji 
(1.–5. razred) je največ, 58 učencev 
v treh oddelkih 1. razreda, na pred-
metni stopnji pa je najštevilčnejši 9. 
razred, kjer je v tri oddelke razdelje-
nih 74 učencev. Vsi ostali razredi 
imajo po dva oddelka. Na Podružnič-
ni šoli (PŠ) Antona Majnika Volče 
pouk obiskuje 40 učencev razredne 
stopnje, in sicer v treh oddelkih (1.–
2., 3. in 4.–5. razred), medtem ko so 
na PŠ Kamno v en oddelek združili 
osem učencev 1., 2. in 4. razreda. Na 
PŠ za izobraževanje in usposablja-
nje otrok s posebnimi potrebami je 
v tem šolskem letu vpisanih 35 otrok, 
oddelkov pa ima ta podružnica 
šest.

OŠ Dušana Muniha Most na Soči, 
ki jo vodi v. d. ravnateljice Romana 
Svetičič, ima skupno 280 učencev, 

od tega 235 na osrednji šoli na Mostu 
na Soči. Tam imajo na predmetni 
stopnji po en oddelek vsakega razre-
da, največ pa je tudi pri njih prvošol-
cev, in sicer 26. Na predmetni stopnji 
ima vsak razred po dva oddelka. Na 
PŠ Dolenja Trebuša je 20 učencev v 
dveh oddelkih, na PŠ Šentviška Go-
ra 13 učencev prav tako v dveh od-
delkih in na PŠ Podmelec 12 učencev 
v enem oddelku. Posebna podružni-
ca mostarske osnovne šole je Vrtec 
Most na Soči. 81 otrok obiskuje vrtec 
na Mostu na Soči, 25 v Podmelcu, 21 
na Šentviški Gori in 17 v Dolenji Tre-
buši. Skupaj imajo torej 144 predšol-
skih otrok.

Najmanjša šola v občini je OŠ Si-
mona Kosa Podbrdo z 59 učenci, od 
tega jih je 25 na razredni in 34 na 
predmetni stopnji. K šoli, ki jo vodi 
ravnateljica Polonca Kenda, sodi tu-
di vrtec, kamor je trenutno vpisanih 
19 najmlajših.

Edini samostojni vrtec v občini je 
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, 
kjer od septembra dalje v 17 oddelkih 
skrbijo za skupno 267 otrok. V osred-
nji stavbi v Tolminu pod vodstvom 
ravnateljice Alenke Velušček deluje 
11 oddelkov, na Volarjih in v Volčah 
pa imajo v tem šolskem letu po dva 
oddelka, prav toliko tudi v zunanjem 
oddelku pod streho tolminske OŠ.

Naj omenimo še nekatere naložbe 
v omenjenih izobraževalnih ustano-
vah, h katerim je med letošnjimi po-
letnimi počitnicami pristopila Občina 
Tolmin. Po besedah občinskega sve-
tovalca za družbene dejavnosti Rafa-
ela Šuligoja so lahko izvedli le nekaj 
manjših posegov, vzrok za to pa gre 
iskati v sprva načrtovani celostni 
energetski sanaciji tolminskega šol-

skega centra (ŠC), iz katere potem ni 
bilo nič. V Volčah so tako napeljali 
vodo v igralnice in s preureditvijo 
povečali prostor za igranje, na PŠ 
Kamno so zamenjali okna ter zuna-
nja vrata, v tolminskem ŠC pa obno-
vili sanitarije za najmlajše in uredili 
podest za lažji dostop gibalno ovira-
nih učencev v telovadnico.
Špela Kranjc

H konvenciji pristopil tudi 
tolminski `upan 

Tolminska občina se je tudi letos 
priključila Evropskemu tednu mobil-
nosti in se s tem pridružila prizade-
vanju za okolju prijaznejše načine 
mobilnosti. Letos smo si v okviru te 
pobude prizadevali za čistejši zrak 
pod sloganom Vaš korak za čistejši 
zrak. V sklopu omenjenega tedna je 
župan Uroš Brežan podpisal pristo-

pno izjavo h Konvenciji županov, za 
kar ga je 18. junija letos pooblastil 
Občinski svet Občine Tolmin. Kot je 
zapisal tolminski župan, je konven-
cija županov ambiciozna pobuda 
Evropske komisije, ki združuje 
evropske župane najbolj pionirskih 
mest v trajno mrežo in je odgovor na 
globalno segrevanje. Doslej jo je pod-
pisalo že več kot 3.000 evropskih 
mest. S podpisom se je župan Brežan 
zavezal, »da si bo prizadeval preseči 
cilje, ki jih je Evropska unija zastavi-
la za leto 2020, in z izvajanjem ak-
cijskega načrta za trajnostno energijo 
zmanjšal emisije ogljikovega dioksida 
na našem ozemlju za najmanj 20 
odstotkov na področjih dejavnosti, ki 
so v njegovi pristojnosti«. Zavezal se 
je tudi, da bo Občina Tolmin v enem 
letu od podpisa pripravila trajnostni 
energetski akcijski načrt oziroma 

PODPIS PRISTOPNE IZJAVE je zaveza tolminskega župana Uroša Brežana, da si bo v prihod-
nje – na področjih dejavnosti, ki so v njegovi pristojnosti, – prizadeval preseči cilje, ki jih je 
Evropska unija zastavila za leto 2020. To pomeni, da se bo z izvajanjem akcijskega načrta za 
trajnostno energijo emisije ogljikovega dioksida na našem ozemlju trudil zmanjšati za najmanj 
20 odstotkov.

Utrinki

razprostirala od Anhovega do Koba-
rida, po okoliških hribih in v Tolminski 
kotlini vse tja do Podbrda. Za trenin-
ge smo v soglasju z Ustanovo »Fun-
dacijo poti miru v Posočju« in zaseb-
niki uporabili tako rove 1. svetovne 
vojne na Mengorah kot tudi zapu-
ščene tovarne, hiše ter gostišča.

Skupno 16 skupin, ki so štele od 
osem do deset vodnikov iz Avstrije, 
Hrvaške, Italije, Nizozemske in Slo-
venije, so vodili inštruktorji ERPS-ja, 
dva inštruktorja iz Kluba vodnikov re-
ševalnih psov Kranj ter hrvaška kole-
gica iz Hrvatske udruge za obuku 
potražnih pasa. Vodniki in psi so bili 
razporejeni mešano glede na njiho-
vo stopnjo šolanja oziroma znanja. 

Poudarek je bil v delu na ruševinah, 
vsaka skupina pa je vsaj enkrat ime-
la trening iskanja pogrešanih v nara-
vi. Vsekakor pa je organizatorjem 
največji zalogaj predstavljala logist-
ka, povezana z dnevno migracijo 
udeležencev tabora na 16 različnih 
lokacij. Pri tem so nam poleg naših 
voznikov na pomoč priskočili tudi 
pripadniki Slovenske vojske. 

Kljub trem veterinarkam, dvema 
zdravnicama in medicinski sestri 
smo v reševalnem vozilu Veterinar-
ske ambulante Tolmin pomoč nudili 
le enemu zvitemu prstu in eni zviti 
pasji šapici. 
Maja Kenda, članica Enote reševalnih 
psov Tolmin

FESTIVAL POHODNI[TVA 
DOLINA SO^E POSTAL 
TRADICIONALEN
Zgornje Poso~je – Festival pohodni-
štva dolina Soče predstavlja dodatno 
promocijo pohodništva na našem ob-
močju (promoviramo ga tako na do-
mačem kot tudi tujih trgih, kjer name-
ravamo biti v prihodnje še bolj dejav-
ni), podaljšuje ponudbo in s tem turi-
stično sezono v jesenski čas ter po-
udarja možnost najema kakovostnih 
vodnikov za tematska in gorska vode-
nja, ki so vsekakor dodana vrednost 
v ponudbi pohodništva ter izletništva.
Za nami je letošnji, že peti Festival 
pohodništva dolina Soče in lahko re-
čemo, da je postal tradicionalen. V 

prihodnosti želimo ponudbo pohodov 
in predavanj ter akcijskih ponudb 
(prodaja, popusti v času festivala) še 
nadgraditi in v barvito jesen v naši 
dolini zvabiti številne domače ter tuje 
ljubitelje narave in pohodništva. 

Letošnjih pohodov – kar 23 jih je bi-
lo na izbiro, zaradi nekoliko slabše-
ga vremena jih je žal nekaj odpadlo 
– se je udeležilo več kot 500 poho-
dnikov. Najbolje so bili obiskani te-
matski pohodi, kjer poleg naravnih 
znamenitosti obiskovalci z izkušeni-
mi vodniki odkrivajo zgodovino in 
znamenite osebnosti tega območja. 
V sklopu Festivala se vsako leto zvr-
stijo razna predavanja na temo alpi-
nizma, gorništva in neokrnjene nara-
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»Sustainable Energy Action Plan« 
(SEAP). Ta dokument bo pokazal, 
kako bo dosežen cilj zmanjšanja emi-
sij ogljikovega dioksida, podlaga zanj 
pa je nizkoogljična strategija obmo-
čja, pripravljena v okviru projekta 
Alpstar. 

Brežan je na slovesnosti povedal, 
da si Občina Tolmin in Posoški ra-
zvojni center s številnimi projekti 
prizadevata doseči znižanje emisij 
ogljikovega dioksida. Pri tem je, po-
leg že navedenega projekta Alpstar, 
omenil tudi projekta BIOMOBIS in 
EnergyViLLab, ki se prav tako ukvar-
jata z mobilnostjo. V okviru prvega, 
katerega vodilni partner je občina, bo 
vzpostavljen kolesarski krog na čez-
mejnem območju in izvedena nalož-
ba v kolesarsko povezavo med Tol-
minom ter Mostom na Soči. Projekt 
EnergyViLLab pa si prizadeva pove-
čati rabo kolesa pri vsakodnevnih 
prevozih, kar bo posledično pripo-
moglo k znižanju izpustov ogljikove-
ga dioksida in racionalnejši rabi ener-
gije. Za namene promocije so bila 
kupljena kolesa za vožnjo po mestu, 
pripravili pa so tudi predloge za ure-
ditev nekaterih ulic v Tolminu in 
predloge za izboljšanje javnega pre-
voza. V zaključni fazi pa je tudi pri-
prava idejne zasnove za kolesarsko 
povezavo Tolmin–Kobarid in Slap ob 
Idrijci–Dolenja Trebuša.

Za doseganje zgoraj navedenih ci-
ljev so pomembne tudi energetske 
sanacije objektov. Občina si prizade-
va, da bi bile javne stavbe energetsko 
učinkovite. Velik pomen ima tudi 
energetsko knjigovodstvo, ki ga je 
občina skupaj z Goriško lokalno 
energetsko agencijo, Nova Gorica 
predstavila konec septembra.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

ma so prizorišče preletavali zmajarji 
v »SpeedGliding« in »Borderline« tek-
movanju, športni dan pa se je zaklju-
čil z izločilno kolesarsko tekmo. Ve-
čer je dokončno zapolnil glasbeni 
vrhunec z nastopom skupine Mi2.

Nedelja je bila v znamenju vodenih 
izletov, tekma »Soča Trail Run« pa je 
zaključila tekmovalni del programa. 
Vreme je prijazno sodelovalo z orga-
nizatorji in kljub muhastim napove-
dim prvi Soča Outdoor Festival ovilo 
v sonce. Verjamemo, da je bila leto-
šnja izvedba festivala zgolj odskočna 
deska in da bo festival v naslednjih 
letih rasel ter pridobival na pomenu. 
Jana Apih, Soča Festival d.o.o.

USPEŠNO ZAKLJUČEN PRVI SOČA OUTDOOR FESTIVAL – Praznik športa v Tolminu je na sedmih rekreativnih tekmah združil več kot 400 tekmo-
valcev, 200 rekreativnih športnikov, ki so se udeležili katerega od spremljevalnih programov, in več kot 2.000 obiskovalcev. Foto: Tomi Kanalec

Prvi So~a Outdoor Festival je 
navdu{il udele`ence

S podelitvijo pokala, izdelanega iz 
soškega prodnika, se je 15. septem-
bra zaključil prvi Soča Outdoor Festi-
val. Praznik športa v Tolminu je na 
sedmih rekreativnih tekmah združil 
več kot 400 tekmovalcev, 200 rekre-
ativnih športnikov, ki so se udeležili 
katerega od spremljevalnih progra-
mov, in več kot 2.000 obiskovalcev. 
Tekmovalci so bili nad naravno kuli-
so, razgibanostjo terena in izvedbo 
tekem navdušeni. Festival je tako po-
trdil, da je Tolmin idealna destinacija 
tudi za športni festival, ki sta ga tako 
Občina Tolmin kot Lokalna turistič-

na organizacija Sotočje prepoznala 
kot odlično priložnost za promocijo 
in razvoj Tolmina. 

Program se je začel že v četrtek, 
12. septembra, in sicer z okroglo mi-
zo o problematiki omejitev voženj s 
kolesi v naravnem okolju, večer pa 
se je zaključil s predstavitvijo špor-
tnih filmov. V petek so se kolesarji 
pomerili na prvi neuradni državni 
»single speed« kolesarski tekmi, večer 
pa je popestrila glasbena skupina 
Cover Lover. Sobota se je kot osred-
nji tekmovalni dan začela s startom 
Soča MTB tekme, na progo Alpe 
Adria Teka pa so se podali tudi prvi 
tekači. V popoldanskem delu progra-

Utrinki

ve pa tudi razstave. Letošnjega 
spremljevalnega programa se je 
udeležilo več kot 200 obiskovalcev. 
Večina pohodnikov je iz raznih kon-
cev Slovenije, kar lepo število pa je 
tudi tujcev – največ iz sosednje Itali-
je, nekaj pa je tudi gostov, ki ta čas 
bivajo v dolini – kot zanimivost naj 
omenim, da smo imeli tokrat celo 
pohodnico iz Koreje.

Med letošnjimi pohodi v sklopu Fe-
stivala pohodništva dolina Soče je 
bil tudi odsek pohodniške transver-
zale Alpe Adria Trail. Gre za novo 
pot, ki so jo uredili in označili lani in 
na začetku letošnjega leta, »prije-
ma« pa se tudi po zaslugi finančno 
dobro podprte promocije sosednjih 
Avstrijcev. Po tej poti se je letos k 
nam sprehodilo več kot 500 poho-
dnikov, ki so bili v glavnem iz sose-
dnje Avstrije in Nemčije. Skoraj vsi 
so bili pri nas prvič in zagotovili so 
nam, da se zagotovo še vrnejo – 
mogoče celo na Festival pohodni-
štva dolina Soče.
Tatjana Humar, predstavnica Lokalne 
turistične organizacije (LTO) Sotočje

V SKLOPU FESTIVALA POHODNIŠTVA DO-
LINA SOČE je bil med letošnjimi pohodi tudi 
odsek pohodniške transverzale Alpe Adria 
Trail. Gre za novo pot, ki so jo uredili in ozna-
čili lani in n začetku letošnjega leta, »prijema« 
pa se tudi po zaslugi finančno dobro podprte 
promocije sosednjih Avstrijcev. Foto: arhiv 
LTO Sotočje

Iz ob~inskih uprav
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

P R A Z N I K  S L O V E N S K E G A  F I L M A
V okviru projekta Tematska pot Na svoji zemlji (TpNSZ) smo prvi konec tedna v oktobru na Gra-
hovem ob Bači obeležili Praznik slovenskega fi lma, s katerim smo simbolno zaključili dvoletni 
projekt in se spomnili 65-letnice snemanja fi lma Na svoji zemlji. Proslava je izzvenela kot poklon 
avtorjem prvega slovenskega celovečernega igranega fi lma in sodobnemu slovenskemu fi lmu 
ter domačinom, ki ohranjajo spomin na nastajanje fi lma. Gostje večera so bili ustvarjalci fi lma 
Na svoji zemlji Štefk a Drolc, Ivan Marinček, Darinka Peršin, Emilija Soklič in Aleksander Valič 
ter ustvarjalci fi lma Srečen za umret Evgen Car, Simon Tanšek in Milena Zupančič. Z njimi se je 
pogovarjala sodelavka RTV Slovenija Jožica Hafner. V drugem delu praznovanja se je Tržaški par-
tizanski pevski zbor Pinko Tomažič poklonil svojemu ustanovitelju, lani preminulemu Oskarju 

Kjudru, ki je v fi lmu Na svoji zemlji nastopil kot mlad fantič s harmoniko. 

Nosilec projekta je Občina Tolmin, ki je projekt tudi sofi nancirala, izvajalec Društvo Baška dediščina, par-
tnerji pa Krajevna skupnost (KS) Grahovo ob Bači, Planinsko društvo Podbrdo in Tolminski muzej. Projekt 
je oblikovala delovna skupina DBD in KS Grahovo, pri vsebini ter izvedbi pa so sodelovali še številni lokalni 

in nacionalni partnerji.

Tematsko pot Na svoji zemlji sta fi nancirala Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja; Evropa investira v podeželje in 
Občina Tolmin. Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 upravlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

DELOVNA SKUPINA PROJEKTA TEMATSKA POT NA SVOJI ZEMLJI: Toni Obid, Nadja Valentinčič 
Furlan, Stanko Šorli, Maja Stegovec, Alenka Zgaga. Foto: Cveto Zgaga

DEL FILMSKEGA MOŠTVA Na svoji zemlji in fi lma Srečen za umret z Jožico Hafner. 
Foto: Matjaž Trojar

ZANIMIV SPREMLJEVALNI PROGRAM
Večer pred prireditvijo je zapolnil fi lmski večer, v katerem smo predstavili prispele fi lme na razpis 
Jaz na svoji zemlji in njihove avtorje. V soboto so vodniki Društva Baška dediščina (DBD) s tremi 
vodenimi pohodi obiskovalce popeljali po TpNSZ-ju. Prireditev je bila uvrščena v Dneve Evropske 

kulturne dediščine 2013 in v 6. Dneve pohodništva Bohinj. 

NA POT Z LOKALNIM VODNIKOM 
TpNSZ dediščino fi lma povezuje s prostorom Baške grape. Pot sestavlja sedem tematskih tabel na 
snemalnih lokacijah na Grahovem ob Bači in Koritnici. Dopolnjujejo jih zgibanka, spletna stran in 
medijski točki v tako imenovani Tematski sobi v Domu krajanov ter v okrepčevalnici Pri Brišarju. 
V okviru projekta smo izobrazili vodnike po TpNZ. Ta je primerna za vse generacije in dostopna 
tudi težje gibljivim osebam. Table dopolnjuje Orličeva zgodba, ki jo nadgrajuje Tematski list Orlič, 

zato še posebej vabimo šolsko mladino.

PROMOCIJA IN STRATEGIJA ZA NAPREJ
Delovna skupina bo skupaj z domačini poslanstvo in vizijo projekta razvijala naprej, saj si želimo, 

da bi pot živela s čim več obiskovalci. 

Pripravili: Maja Stegovec in Olga Zgaga
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Gori{ka, ki se je v zaklju~eno teritorialno celoto s sede`em v Gorici oblikovala v ~asu vladavine 
gori{kih grofov, je leta 1509 s prihodom pod habsbur{ko oblast postala izrazito obmejna provinca. 
Bila je na jugozahodnem robu habsbur{ke monarhije, njena zahodna meja pa je bila obenem tudi 
avstrijsko-bene{ka dr`avna meja. Enako vlogo je imela tudi njena teritorialna enota Tolminska, ki je 
dobila z novo oblastjo status samostojnega glavarstva, podrejenega de`elni vladi s sede`em v Gradcu.

Tolminsko pod Gori~ani

T olminsko gospostvo je odtlej zamenjalo več 
različnih upravljavcev oziroma zakupnikov. 
Zadnji so bili Breunerji, ki so leta 1649 do-

bili tolminsko gospostvo in glavarstvo v dedno last 
ter ga že čez dve leti z istimi pravicami prodali 
goriškemu grofu Petru Antonu Coroniniju. Leta 
1661 je cesar Leopold ukinil samostojnost tolmin-
skih glavarjev. Ti so postali podložni goriškim, 
kljub temu pa so vendarle ohranili del dotedanjih 
pravic in dokaj samostojno vladali do razpada ce-
sarstva. Glavar, ki je bil obenem tudi lastnik veči-
ne zemlje, je vodil notranjo upravo glavarstva, 
varoval notranje oziroma zunanje meje, pobiral 
davke in dohodke za deželnega kneza ter sodil v 
civilnih in kriminalnih zadevah. 

Poleg Coroninijev, ki so imeli med leti 1651 in 1848 
v lasti večino posestev, so na Tolminskem gospo-
darili še drugi plemiči: Formentini, ki so imeli v 
različnih vaseh v lasti po eno ali dve kmetiji, Lo-
catelli ter Grandenti, ki so opravljali različne služ-
be za tolminskega grofa, Čuki iz Čedada, ki so go-
spodarili na Kobariškem in še nekateri drugi, ki pa 
so sčasoma večino zemlje prodali Coroninijem.  

Meje tolminskega glavarstva
Meje tolminskega glavarstva so bile na več me-

stih zelo ohlapno določene in zato vir stalnih ob-
mejnih sporov. Največjo težavo je predstavljala 
meja s sosednjo Beneško republiko, za njeno va-
rovanje pa so bili zadolženi goriški glavarji. Ti so 
svojo obveznost pogosto prepuščali Tolmincem, ki 
so bili pri varovanju svojih meja bolj zavzeti in 
strožji. Najbolj sporna obmejna mesta so bila na 
območju Breginjskega kota oziroma na Miji, kjer 
je prihajalo celo do smrtnih žrtev in so se spori 
zavlekli vse do konca 18. stoletja. Na notranjeav-
strijskih mejah pa je bilo nedorečeno območje v 
Lomu in na Vratih, kjer je tolminsko glavarstvo 
mejilo z goriškim ter na meji z bovškim glavar-
stvom, kjer so se za mejo prepirali Drežničani, 
Trnovci in Čezsočani. 

Kar nekaj časa je bilo veliko nejasnosti tudi na 
območju Idrije, ki je z odkritjem rudnika in širitvi-
jo dejavnosti postopoma dobivala poseben status. 
V začetku 17. stoletja se je delno osamosvojila in 
ločila od ostalega gospostva, med vladavino Marije 
Terezije pa je bila dokončno priključena Kranjski. 

MEJNI KAMEN Z LIVKA – Na meji med Tolminskim gospo-
stvom in Beneško republiko so leta 1751 v skalo, ki leži ob 
poti s Kuka proti Livškemu sedlu, vklesali grba obeh mejnih 
držav. Foto: arhiv Tolminskega muzeja

Utrinki

SRE^ANJE S PRIJATELJI 
GASILCI 
Tolmin – V nas gasilcih živi prepri-
čanje, da so prijatelji kot zvezde na 
nebu, ki jih ne vidiš vedno, a vseeno 
veš, da so tam nekje za vedno. Le-
tošnje 20. srečanje z gasilskimi pri-
jatelji iz Gasilske zveze (GZ) Dravske 
doline, ki se je skozi dve desetletji 
razširilo še na GZ Bovec in obalno 
GZ Koper, so tokrat organizirali tol-
minski gasilci. S prijatelji so se naj-
prej srečali na Občini Tolmin, kjer jih 
je na začetku pozdravil predsednik 
GZ Tolmin Aleš Poljak, sledil je na-
govor tolminskega župana Uroša 
Brežana, nato pa je poveljnik Jože 
Dakskobler vse skupaj seznanil s 
programom srečanja. Sledila je 
predstavitev jubilejne publikacije av-
torja Viktorja Kavčiča, enega iz-
med treh začetnikov teh srečanj. Ta 

je vsebino za zbornik črpal iz član-
kov, objavljenih v reviji Gasilec in 
osebnih doživetjih na srečanjih. Po-
veljnik in predsednik GZ Tolmin sta 

vsem gostujočim ter avtorju nove 
publikacije pred začetkom strokov-
nega dela srečanja izročila spomin-
ske plakete.

Sledil je voden ogled črpalne hidro-
elektrarne (ČHE) Avče. Gre za na-
ložbo, ki v času nižje tarife električne 
energije vodo prečrpava v zgornji aku-
mulacijski bazen, zgrajen na Banjški 
planoti, v času višje tarife pa proizva-
ja električno energijo. Posebnost 
ČHE Avče je v opremljenosti z rever-
zibilnim agregatom s spremenljivo 
hitrostjo vrtenja. Strokovnjaka iz po-
djetja Soške elektrarne Nova Gorica 
d.o.o. sta nam pokazala tudi sistem 
požarnega varovanja. Celotni objekt 
in vgrajena oprema ter vključenost v 
mednarodno izmenjavo so izjemno 
navdušili gasilce iz porečja Drave, kjer 
je zgrajenih kar devet hidroelektrarn. 

Popoldne smo nato obiskali še Pro-
stovoljno gasilsko društvo (PGD) Tol-
min, dan pa zaključili v Kampu Si-
ber, kjer so se nam pridružili še pre-
ostali člani iz GZ Bovec in GZ Tol-

NA SREČANJU Z GASILSKIMI PRIJATELJI so se med drugim oglasile harmonike iz Dravske in 
Bovške doline. Sodelovanje in dolgoletno prijateljstvo se je tako kazalo tudi v usklajenem igra-
nju ter glasnem prepevanju.

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 5, 2013



SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 5, 2013

( 35 )

MARIJA JOŽEFA GROFICA ATTEMS, hči Friderika grofa Lan-
tierija. Portret je nastal kmalu po poroki s Sigismundom gro-
fom Attemsom leta 1740. Sliko hrani: Narodna galerija, 
Ljubljana

DRUŽINSKI GRBI – Coroniniji so, od prihoda na Goriško v 
začetku 16. stoletja, ugled in vpliv povečevali tudi s premišlje-
nimi porokami. Na sliki iz leta 1771 je okrog njihovega družin-
skega grba narisanih še 44 grbov drugih plemiških družin, s 
katerimi je bila rodbina sorodstveno povezana. Hrani: Funda-
cija Coronini Cronberg, Gorica

TOLMINCI SE GORI^ANOM NE PUSTE PODREDITI 
Z novo soško cesto bilo je Tolminsko prvikrat zedinjeno z Gorico in od sedaj naprej začelo se je vedno 
bolj prištevati goriški grofiji. Natorno je, da je sedaj tudi njihova kupčija dobila drugo smer. Vendar Tol-
minci niso mogli pozabiti svoje stare kupčije z Benečani in zato so tudi pozneje radi pošiljali svoje blago 
v Čedad in Videm. To pa ni bilo Goričanom po volji, saj so hoteli vso kupčijo le na svoje mesto potegniti.
Zato prepove l. 1628 goriški glavar Tolmincem, da ne smejo več prodajati Benečanom sira, masla, sala, 
telet in drugih pridelkov. Ali proti tej zapovedi rekurirajo Tolminci takole: »Goričani, katerim prodajamo 
svoje živinske pridelke, zahtevajo od nas, naj bi samo njim dajali svoje blago, in vendar nismo mi ni-
koli terjali, da bi oni samo nam svoje vino prodajali. Prepoved zunaj dežele kupčevati pomeni za nas 
toliko, kakor ukaz, da moramo svoje pridelke tisti kup prodajati, kakor ga bodo Goričani določevali, in 
da ne smemo več sala in masla pridelati, kakor ga bodo Goričani porabiti mogli.« Goriško glavarstvo 
sicer ni hotelo svoje zaslepljenosti pripoznati s tem, da bi bilo prepoved preklicalo, pač pa je opustilo skrb 
za izpolnjevanje svoje prepovedi, tako da so mogli Tolminci zopet svoje blago prodajati, kamor jim je 
bilo drago.

S. Rutar, Zgodovina Tolminskega (1882) 

Gorica, glavno mesto na Gori{kem
Sedež in edino mesto celotne Goriške grofije je 

bila Gorica, vsi ostali večji kraji pa so imeli v tem 
času še vedno status trga. V začetku 17. stoletja, 
predvsem pa po koncu druge vojne z Benečani, se 
je v deželo in mesto preselilo mnogo furlanskih 
plemiških rodbin, italijanskega porekla pa so bili 
pogosto tudi na novo priseljeni trgovci ter obrtniki. 
V tem času je v Gorici že živela tudi večja judovska 
skupnost, kateri so mestne oblasti namenile pose-
ben del mesta. Meščani so živeli predvsem od tr-
govine in obrti, goriško plemstvo pa je večino 
deželnega prihodka ustvarilo s prodajo vina. Ku-
povali so ga zlasti koroški trgovci in prevozniki ter 
ga po obsoški cesti vozili proti severu, s Koroške 
in Kranjske pa je v Gorico ter naprej proti morju 
prihajalo železo in železni izdelki, laneno platno, 
pšenica, meso ter drugo blago.

V 17. stoletju se je na Goriškem razvilo tudi 
svilogojstvo. Svilene tkanine stkane v goriških tkal-
nicah je bilo moč kupiti na domačih in tujih trgih. 
Zaradi številnih novih dejavnosti in priseljencev, 
ki so s svežim kapitalom gradili nove mestne hiše, 
razkošne plemiške palače, cerkve ter ustanavljali 

samostane, ki so postali nosilci izobrazbe, je mesto 
postopoma dobilo popolnoma nov, sodoben sre-
dnjeevropski videz. 

Kljub temu in kljub odličnim pogojem ter ugodni 
legi pa je Goriška za drugimi habsburškimi deže-
lami vendarle močno zaostajala. Razlike so se ka-
zale predvsem na področju različnih proizvodnih 
dejavnosti in industrije, ki se tu kljub obilici nako-
pičenega kapitala, razen posameznih izjem, ni 
razvila. Plemiči so tarnali nad pomanjkanjem pri-

Utrinki

min. Oglasile so se harmonike iz 
Dravske doline, Dravograda in Bov-
ca. Sodelovanje in dolgoletno prija-
teljstvo se je pokazalo tudi v usklaje-
nem igranju ter glasnem prepevanju.
Besedilo in foto: Viktor Kavčič, častni 
poveljnik GZ Tolmin in avtor jubilejne pu-
blikacije

PRIREDITVE DRU[TVA 
IZBOLJ[UJEJO KAKOVOST 
@IVLJENJA GRAPARJEV
Ba{ka grapa – V poletni utrip krajev 
v zgornjem delu Baške grape je tudi 
Društvo Baška dediščina (DBD) do-
dalo dve že tradicionalni prireditvi, ki 
z raznoliko vsebino spletata niti med 
vsemi generacijami. Še preden smo 
dobro vstopili v poletje, se je že 
osmič po vrsti odvila osrednja prire-
ditev Odmevi dediščine. DBD je ob 

tej priložnosti tako kot vsako leto do-
slej na stežaj odprlo škripajoča vrata 
Vetrovalne naprave predora Bukovo, 
Prangarjevega mlina z žago venci-
janko in Jakove kovačije, iz katerih 
so prisijale zgodbe o drugačnem 
odnosu do življenja, ki je Graparjem 
pomagal preživeti ter obstati na tem 
koščku slovenske zemlje. Na Tržni-
co dediščine je privabilo Društvo za 
prosto letenje Posočje, Društvo za 
podvodne dejavnosti Tolmin, Dru-
štvo radioamaterjev Soča Tolmin, 
CB Radio klub Porezen Krn, Jamar-
sko sekcijo pri Planinskem društvu 
Tolmin, Turistično društvo Pod Kojco 
in zbiralca strojev in naprav Silva 
Čemažarja iz Novakov. Obiskoval-
cem je ponudilo še sodelovanje v 
družabnih igrah in izbran glasbeni 
užitek s Podokničarji iz Nove Gori-
ce.

OSREDNJI DOGODEK BEVKOVEGA POHODA je bilo srečanje pohodnikov z obeh strani pred 
Bevkovo domačijo, kjer so jih organizatorji pozdravili s kulturnim programom. Foto: Cveto Zgaga
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VEDUTA GORICE iz prve polovice 17. stoletja, delo arhitekta Giovannija Pieronija. Vir: Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovanni-
ja Pieronija, 2008

mernih surovin in obdelovalnih površin, pritože-
vali so se nad visokimi carinami ter davki, ki naj 
bi jim oteževali trgovanje, obenem pa so svoje 
rastoče bogastvo raje kot v razvoj alternativnih 
dejavnosti namenjali za gradnjo novih palač, udob-
no plemiško življenje in krepitev družbenega ugleda.

Nasproti razkošju, ki ga je uživalo goriško plem-
stvo, se je v mestu odvijalo še drugo, manj blešče-
če življenje. Ob sorazmerno premožnih meščanih, 
ki so se ukvarjali s trgovino in različnimi obrtmi, 
so v mestu živeli še številni pripadniki mestnega 
proletariata. To so bili ljudje brez lastnega premo-

@IVLJENJE PLEMSTVA
Plemstvo živi od dohodkov svojih zemljišč ali pa, če 
nima posestev, od meča, katerega suče v službi vla-
darjevi. Vendar imajo plemiči navado v svoji mla-
dosti se učiti lepih umetnostih in se vaditi v viteških 
igrah. Potem potujejo v tuje dežele, zlasti v Italijo 
in na Francosko, da se morejo pozneje povzpeti do 
vojaških časti, odličnih služb, in si pridobiti ugled 
s peresom ali mečem … Ko so svojo mladost tako 
preživeli, si skušajo na velikih dvorih, pri deželni 
vladi ali v vojski pridobiti vplivno mesto … Drugi 
plemiči, katerim bolj ugaja zasebno življenje, uži-
vajo radosti viteškega lova in dobrih dohodkov, ki 
jih dajejo njih posestva, ako pa so pobožnega in 
miroljubnega srca, vstopijo v kak odličen red, zlasti 
bernardinski (cistercijanski) ali benediktinski.

J. V. Valvasor, Slava vojvodine Kranjske (1689)

ženja, pogosto celo brez lastne strehe nad glavo, 
ki so opravljali najtežja, najbolj umazana in naj-
slabše plačana dela. Mednje so spadali posli, obr-
tniški vajenci in pomočniki, različni prevozniki ter 

nosači, smetarji in drugi ter seveda številni berači, 
ki so za beračenje morali pridobiti posebno dovo-
ljenje mestnih oblasti.
Karla Kofol, etnologinja, Tolminski muzej

Utrinki

22. septembra je DBD pri Bevkovi 
domačiji v Zakojci v družbi še drugih 
ustanov in društev s Cerkljanske ter 
Goriške knjižnice Franceta Bevka iz 
Nove Gorice s tretjim pohodom po 
Bevkovi poti zaključilo osme Bevko-
ve dneve. Letos je pohod ponudil 
kar tri različice: dve zahtevnejši iz 
Cerknega in krajšo iz Hudajužne. 
DBD ga je posvetilo 300. obletnici 
tolminskega punta. Za več kot sto 
pohodnikov z obeh strani je pripravi-
lo zloženko, s katero je spomnilo na 
nemirne puntarske čase na Tolmin-
skem, skozi katere se je v treh zgo-
dovinskih povestih (Pravica do življe-
nja, Iskra pod pepelom in Iz iskre 
požar) ter v povesti za otroke Tolmin-
ski punt sprehodilo tudi Bevkovo pi-
sateljsko pero. Pohod je izklesal ka-
menček v mozaik Festivala pohodni-
štva 2013 in v Dneve evropske kul-
turne dediščine 2013.
Olga Zgaga, članica Društva Baška 
dediščina

GLASOVI UPORA @ENSK
Tolmin – V tolminski športni dvorani 
se je v soboto, 28. septembra, odvil 
koncert ženskega pevskega zbora 
(ŽPZ) Kombinat z gosti. V Krajevni 
skupnosti (KS) Tolmin so se člani 
sveta namreč že pred letom dni od-

ločili, da 300. obletnico tolminskega 
punta počastijo z »uporniško obar-
vanim« koncertom Kombinatk, ki 
imajo v svojem programu pesmi 
upora s celega sveta. Prvič so sku-
paj zapele 23. maja 2008, sedaj pa 
so termini za njihove koncerte zase-
deni že daleč v leto 2014. V pesmih 
upora obujajo spoštovanje do vseh, 
ki so dvignili glas in dali življenja. 

Koncert je povezovala Maksimilja-
na Ipavec, ki je z izbranimi beseda-
mi in mislimi predstavila vsebino vsa-
ke pesmi ter obiskovalce v mislih 
popeljala globoko v dušo ter srce. 
Kot je dejala, je ta koncert nekaj po-
sebnega. »Celo leto smo poslušali 
o puntarjih, nič pa nismo slišali o 
ženskah in otrocih tistega časa. 
Tudi me ne bomo povedale nič no-

vega, s pesmimi bomo opozorile, 
da med strnjenimi vrstami mož, ki 
so trdni kot te čudovite butarice na 
odru, so posejani vmes tudi na-
geljčki in ti so glasovi upora žensk. 
Te melodije in pesmi poznamo, mi-
lo zvenijo, hitro se usedejo v srce 
in ušesa, manj pa poznamo zgod-
be, pripovedi in sporočila teh pe-
smi,« je še poudarila. Tudi gostja ve-
čera, kantavtorica Ksenija Jus, je v 
baladah opozorila na potrebo po re-
organizaciji naše zavesti. Gromki 
aplavz pa je že s prihodom na oder 
požel težko pričakovan gost koncer-
ta Drago Mislej - Mef, ki je občin-
stvo razveselil s svojim nastopom. 
Ob koncu je Maksimiljana občinstvo 
povabila, da skupaj zapojejo z na-
stopajočimi. Poslušalci so tako vstali 
in koncert združno zaključili z našo 
himno Primorska je vstala, za doda-
tek pa je bila še himna proletariata, 
Internacionala.

Pesmi upora v izvedbi ŽPZ Kombi-
nat so dosegle svoj namen, ostajajo 
globoko v naši duši, ali kot pravi 
Mef: »Ljudje čutijo, da jim ta pe-
sem v težkih časih pomaga. Ima is-
to funkcijo kot med vojno, samo 
da ni krvi … so pa ljudje lačni!«
Janja Kragelj, članica Krajevne 
skupnosti Tolmin

PESMI UPORA V IZVEDBI ŽPZ KOMBINAT SO DOSEGLE SVOJ NAMEN – ostajajo globoko v 
naši duši, ali kot pravi gost večera Drago Mislej - Mef: »Ljudje čutijo, da jim ta pesem v težkih 
časih pomaga. Ima isto funkcijo kot med vojno, samo da ni krvi … so pa ljudje lačni!« Foto: Andrej 
Vidmar
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Vse skupaj se je za~elo 
z dogonom živine

G lavni organizatorji dvodnev-
nega dogodka, ki je leta 1983 
povezal tako kmete kot do-

mače trgovce, gostince in turistične 
delavce, so bili Klavnica MIP, Kme-
tijsko-veterinarski zavod Nova Gori-
ca – tolminski oddelek, TOZD »Kraš« 
Planika Kobarid ter Temeljna orga-
nizacija kooperantov (TOK) Tolmin. 
Vse skupaj se je začelo z dogonom 
živine, sprevodom vozov, kmečke 
opreme in sodelujočih društev ter 
posameznikov. Sprevod se je vil po 
glavnih mestnih ulicah in oznanjal 
konec pašne sezone v tolminskem 
visokogorju, hkrati pa prebivalce 
opominjal na pomen kmetijstva na 
Tolminskem. V okviru prireditve so 
potekali prodajni sejmi, razstave ple-
menske živine, slavnostna seja kme-
tijskih kooperantov s podelitvijo na-
grad in priznanj najboljšim rejcem, 
tržnica značilnih mlečnih, mesnih, 
čebelarskih izdelkov ter dobrot iz 
kmečkih kuhinj ... 

Ohranjanje tradicije
Tako kot pred 30 leti se je tudi le-

tošnje več dnevno praznovanje zače-
lo s pohodom na eno od mlečnih 
planin s prikazom sirjenja in nada-
ljevalo s tradicionalnim strokovnim 
ocenjevanjem sirov. To je potekalo v 
muzeju Mlekarne Planika Od plani-
ne do Planike v Kobaridu, kjer je po 
uspešno opravljenem delu sledila še 
zakuska z vsemi dosedanjimi člani 
ocenjevalne komisije in župani. 
Osrednji del praznovanja pa se je 
vrtel okoli Kmečkega praznika, ki se 
je 11. oktobra začel s povorko – tako 
kot pred 30 leti. Iz Zatolmina so pa-
stirji po Gregorčičevi ulici skozi glav-
no tolminsko križišče in Mestni trg 
ter vse do parkirišča »Na toku« gnali 
čredo krav. Za njimi so ropotala ko-
lesa vozov, iz katerih je dišalo po 
friki in polenti, tem pa je sledila še 
sodobna kmetijska mehanizacija. 
Ljudje so šli v sprevodu, ki se je po 
izločitvi živine vil vse do sejmiščne 

Leto{nje leto je za T’mince precej prazni~no. Obele`ujejo namre~ 130-letnico rojstva pisatelja Ivana 
Preglja, da o leto{nji 300. obletnici tolminskega punta niti ne izgubljamo besed, saj se `e vse leto 
velik del prireditev vrti okoli tega. ^e slednjemu jubileju pobri{emo eno ni~lo, se lahko ob tem spo-
mnimo tudi 30. obletnice Mo{kega pevskega zbora Poljubinj, pa tudi 30 let od prvega tako imeno-
vanega Plan{arskega bala v Tolminu. 

hale v Poljubinju. Tu se je praznova-
nje nadaljevalo s kulturnim progra-
mom. Zbrane sta na začetku nagovo-
rila župan občine Tolmin Uroš Bre-
žan in državna sekretarka na Mini-
strstvu za kmetijstvo in okolje Tanja 
Strniša. Sledilo je kratko, a jedrnato 
predavanje dr. Janeza Hribarja, pro-
fesorja na področju tehnologije ra-
stlinskih živil, ki je med drugim po-
udaril tudi pomen kakovostno pride-
lane hrane. 

Lastniki najkakovostnej{ih 
sirov na obmo~ju LAS za 
razvoj

Sledila je podelitev priznanj najbo-
lje ocenjenim sirom. Ob tem je treba 
pohvaliti sodelujoče sirarje, ki si pri-
zadevajo za kakovost svojih izdelkov. 
Od 21 oddanih vzorcev jih je namreč 
kar 18 prejelo priznanja. Pa poglej-
mo, kdo je letos pridelal najboljše 
sire …

Zlato priznanje:
• kategorija trdi ovčji sir: 

-  Kmetija Tonc iz Loga pod Man-
gartom 

Srebrno priznanje:
• kategorija trdi kravji sir, ki se lah-

ko pohvali s certifikatom sir Tol-
minc: 
-  Sirarna Gugala iz Zatolmina 
-  Planina Kuhinja

• kategorija trdi kravji-kozji sir:
-  Planina Božca

• kategorija trdi kravji sir:
-  Kmetija Berginc iz Drežniških 

Raven
-  Kmetija na Krnicah iz Idrijskih 

Krnic
-  Kmetija Sovdat iz Smasta
-  Planini Lom in Podkuk
-  Planina Matajur
-  Planina Polog
-  Planini Sleme in Medrje
-  Planini Stador in Razor 
-  Planina Zaslap

Bronasto priznanje:
• kategorija trdi kravji sir:

-  Planina Leskovca 
-  Kmetija Mran iz Starega sela
-  Planina Pretovč

• kategorija poltrdi kravji sir: 
-  Planina Zaprikraj 

• kategorija trdi ovčji sir:
-  Ekološka kmetija Škander iz 

Bovca
Priznanja pa so dobili tudi pred-

stavniki najlepše urejenih domačij, in 
sicer Dora Medveš iz Kobarida, Jurij 
Drole iz Polja in Vinko Beguš iz Str-
žišča.

Za vsakega nekaj
Kulturni večer je popestrila Vokal-

na skupina Snežet, Ženski pevski 
zbor Korenine, Rezijanb sasiedi in 
citrar Dejan Praprotnik. Dan se je 
zaključil z degustacijo jedi domačih 
ponudnikov, katerim so se letos pri-
družila še vina iz Goriških brd in od-
prtjem razstav (Jedi naših non, raz-
stava kravjih zvoncev in maket pla-
nin, Vaške mlekarne nekoč, razstava 
ocenjenih sirov, razstava gob, zgodo-
vinski pregled kmečkega praznika v 
besedi in sliki, čebelarska razstava). 
Drugi dan so si obiskovalci Kmečke-
ga praznika v sejmiščni hali v Polju-
binju, poleg omenjenih razstav, nav-
kljub deževnemu vremenu lahko 
ogledali tradicionalen sejem plemen-
ske živine, tržnico lokalnih in tradi-
cionalnih izdelkov, si ogledali prikaz 
sirjenja, pokušali friko, ovčetino, soško 
postrv ter lovski golaž. Kmečki pra-
znik so popestrili še sejem domače 
obrti, srečelov in srečanje harmoni-
karjev, večer pa so zapolnili ansambli 
Kolovrat, Igor in zlati zvoki s Fanti 
s Praprotna ter zasedba Tik-Tak.

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

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

TAKO KOT PRED 30 LETI se je Kmečki praznik tudi letos začel z dogonom živine. Za njimi so 
ropotala kolesa vozov, iz katerih je dišalo po friki in polenti, tem pa je sledila še sodobna kmetij-
ska mehanizacija. Foto: Foto Červ
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za razvoj 
podeželja 

v Zgornjem 
Posočju

Sir Tolminc kot tr`na mo`nost in 
promocijski potencial

P raznovanje 30. obletnice Kmeč-
kega praznika v Tolminu je 
potekalo v sklopu projekta Sir 

Tolminc, ki je sofinanciran iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja: Evropa investira v podeže-
lje in Republike Slovenije. Nosilka pro-
jekta, Občina Tolmin, je v sredstvih 
LEADER prepoznala možnost, da se 
od že doseženega naredi korak na-
prej. Skupaj s projektnimi partnerji 
in zunanjimi izvajalci je Sirarskemu 
društvu Tolminc nudila pomoč ter 
podporo pri certificiranju, vzpostavi-
tvi notranjega sistema kontrole kako-
vosti, oblikovanju in izdelavi celostne 
grafične podobe, s čimer se dviguje 
prepoznavnost celotnega območja. 
Prizadevanja pa v prihodnje ne gredo 
le v smeri povezovanja sirarjev, tem-
več tudi povezovanja ponudnikov iz 
bližnjih vinorodnih okolišev, saj se 
lahko na ta način sooblikuje zgodba, 
ki bo prinesla dodano vrednost siru 
Tolminc, na katerega smo v Zgor-
njem Posočju še posebej ponosni.

Za{~ita geografskega 
porekla za sir Tolminc

Ob tem naj spomnimo, da se je v 
času izvajanja projekta za sir Tolminc 
pridobila evropska zaščita geograf-
skega porekla. Kot smo pred časom 
v Sočasniku že zapisali, so se po-
stopki za zaščito sira Tolminc začeli 
že leta 1999 z ustanovitvijo Sirarske-
ga društva Tolminc. »Takratnim de-
javnim članom društva gre zasluga, 
da je bil sir Tolminc geografsko zašči-
ten že pri Uradu Republike Sloveni-
je za intelektualno lastnino. Kasne-
je je društvo, skladno z enotnim sis-
temom zaščite kmetijskih pridelkov in 
živil za države članice EU, začelo s 
postopkom zaščite Tolminca. Leta 
2002 je takratni Urad Republike Slo-
venije za priznavanje označb kme-
tijskih pridelkov in živil izdal odloč-
bo o zaščiti sira Tolminc na nacional-
ni ravni – to je bila ena izmed prvih 
tovrstnih zaščit v Sloveniji. Leta 2011 
je Sirarsko društvo Tolminc dopolnilo 
specifikacijo. Po potrditvi na pristoj-

nem ministrstvu in postopkih v Bru-
slju, je marca 2012 Tolminc postal 
zaščiten na celotnem območju Evrop-
ske skupnosti. S tem je bil uspešno 
zaključen proces dolgotrajnega stro-
kovnega usklajevanja. Na tem mestu 
je treba izpostaviti tudi podporo, ki 
so jo društvu v celotnem obdobju nu-
dile strokovne službe Triglavskega 
narodnega parka in korektno sode-
lovanje strokovnih služb ministrstva 
pristojnega za področje kmetijstva« 
(Vir: Erhart. V. in D. Koren. (2012). 
Sir Tolminc – dar planinskega raja).

S pomočjo izvedenega postopka 
certifikacije posameznih sirarn so 
lahko kupci prvič kupili certificiran 
sir Tolminc, ki ni samo dobra tržna 
možnost za področje prireje mleka 
in samih sirarn, ampak tudi zelo po-
memben promocijski potencial za 
celotno območje, od koder prihaja. 

Primer dobre prakse v 
povezovanju javnega in 
zasebnega sektorja

Velik del dejavnosti v okviru pro-
jekta je bilo izvedenih na dveh prire-

ditvah (Kmečki praznik v Tolminu 
2012 in 30. obletnica Kmečkega pra-
znika v Tominu 2013), s predstavitvi-
jo nove celostne podobe ter novimi 
promocijskimi materiali, ki so nasta-
li v okviru projekta. Z vidika povezo-
vanja javnega in zasebnega sektorja 
je projekt primer dobre prakse, saj 
so vanj vključena različna društva 
(Društvo podeželskih žena, Društvo 
živinorejcev Primorske, Sirarsko 
društvo Tolminc, Turistično društvo 
Tolmin), dve občini (Občina Kobarid 
in Občina Tolmin), Kmetijsko goz-
darski zavod Slovenije – Zavod GO, 
Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid ter 
drugi zunanji izvajalci. Rezultati, do-
seženi s skupnimi močmi, so vlili 
voljo za nadaljnje delo. 

Za konec naj omenimo še to, da 
smo lahko ponosni na zgodovino in 
tradicijo, ki so jo oblikovali naši pred-
niki. Na vseh nas pa je, da ohranimo 
njihov trud in zgodbo o siru Tolmin-
cu s ponosom delimo tudi z drugimi, 
saj mu bomo le tako lahko dali vre-
dnost, ki si jo zasluži.
Greta Černilogar, 
vodja LAS za razvoj, 
Posoški razvojni center

SIR TOLMINC NI SIR TMINC
Trdi polnomastni sir, ki se izde-

luje iz surovega kakor tudi iz ter-
miziranega kravjega mleka, pri 
čemer morajo vse faze (od pride-
lave krme in prireje mleka do iz-
delave Tolminca) potekati na ob-
močju Zgornjega Posočja, se ime-
nuje sir Tolminc. Gre za sir, ki se 
lahko pohvali z evropsko zaščito 
geografskega porekla. Ker pa kup-
ci omenjeni sir zaradi podobnosti 
imena velikokrat zmotno zamenju-
jemo s sirom Tminc, ponovno na-
vajamo osnovne značilnosti tega 
geografsko zaščitenega sira.

SIR 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, po-
vezano, 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 odstotkov suhe snovi in minimalno 
45 odstotkov maščobe v suhi snovi.
Označevanje sira Tolminca: siri, ki 
ustrezajo vsem zahtevam Specifika-
cije (Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, odločba št. 324-
01-9/2002/45 z dne 5. 1. 2012), se 
označijo z navedbo proizvajalca, lo-
gotipom »Tolminc« in nacionalnim ter 
evropskim znakom za izdelke, zašči-
tene z zaščiteno označbo porekla. 

Etikete posameznih certificiranih 
proizvajalcev se lahko med seboj 
vizualno razlikujejo, vse pa imajo 
tri znake in navedbo ali je sir izde-
lan iz surovega ali termiziranega 
mleka. Proizvajalci, ki izpolnjujejo 
pogoje, lahko sir označijo tudi z 
oznakami kakovosti na primer sir 
zoren več kot dva meseca, krave 
krmljene brez silaže, planinski sir.

Več o siru Tolmincu si lahko 
preberete tudi na spletni strani: 
www.prc.si/publikacije/ostale-
publikacije/sir-tolminc--dar-
planinskega-raja.
Tatjana Šalej Faletič
Vir: Erhart. V. in D. Koren. (2012). Sir Tol-
minc – dar planinskega raja. Barvna prilo-
ga Sočasnika, letnik XIII, št. 4. Izdajatelj: 
Posoški razvojni center. 

DOBITNIKA SREBRNEGA PRIZNANJA ZA SIR TOLMINC Bojan Kavčič (levo) iz Sirarne Guga-
la iz Zatolmina in Milko Kutin, sirar na Planini Kuhinja. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Po »pametnih telefonih« {e 
»pametna« javna razsvetljava
V septembru sta Občina Sloven-

ske Konjice in domači proiz-
vajalec cestne LED-razsvetlja-

ve Grah Lighting v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo (KS) Slovenske 
Konjice izpeljala zanimiv ter za tam-
kajšnjo občino edinstven projekt, ki 
so ga poimenovali kar Razsvetljava 
na zahtevo. Gre za tako imenovano 
adaptivno cestno »razsvetljavo na 
zahtevo«, ki se samodejno prilagaja 
trenutnim prometnim razmeram.

Kot pravi Andraž Mlaker iz Obči-
ne Slovenske Konjice, je zamisel na-
stala z namenom, da bi dodatno 
znižali stroške javne razsvetljave na 
najnižjo možno raven, a kljub temu 
še naprej zagotavljali večjo prometno 
varnost. Sistem pešcem omogoča, da 
sami vklopijo javno razsvetljavo, ki 
sicer že deluje, vendar s polovično 
močjo. S pritiskom stikala na drogu 
javne razsvetljave se delovanje svetilk 
aktivira na 100-odstotno moč, po 15 
minutah pa se vrne na prvotno 50-
odstotno moč. Pri tem se prihrani 
električna energija, hkrati pa se 
zmanjša svetlobno onesnaževanje, 
kar je še posebej pomembno v ob-

mestnem okolju. »Za dodatno var-
nost pešcev je sistem opremljen s se-
lektivno senzorsko tehnologijo, ki lo-
čuje med vozili in pešci, ki se pribli-
žujejo ter dvigne nivo osvetlitve na 
100 odstotkov, kot pri ročni aktivaciji. 
Celoten sistem vodi centralna proce-

Primer dobre prakse

RAZSVETLJAVA NA ZAHTEVO – Zamisel je nastala z namenom, da bi dodatno znižali stroške 
javne razsvetljave na najnižjo možno raven, a kljub temu še naprej zagotavljali večjo prometno 
varnost. Foto: arhiv Grah Lighting

podjetja.
Vrednost projekta, ki vključuje 14 

svetilk z vgrajenim sistemom – te so 
postavljene v naselju Škalce –, znaša 
12.000 evrov, naložbo pa sta finanč-
no podprli tako tamkajšnja občina 
kot KS. Okoli prihrankov je v tem 
trenutku še težko govoriti, saj gre, 
kot pravijo na Grah Lighting, za novo 
vejo javne razsvetljave. Ve se le, da 
bo v primerjavi z navadno inštalacijo, 
ki ne omogoča ročnega vklopa oziro-
ma nima vgrajenih senzorjev, že sam 
sistem privarčeval okoli 40 odstotkov 
električne energije. Podrobnejši re-
zultati pa bodo znani šele po nekaj-
mesečnem obratovanju, ko bodo 
opravljene tudi natančnejše analize.

S tem projektom, ki je v celoti plod 
znanja slovenskih podjetij, je posta-
vljen nov primer dobre prakse na 
področju urejanja javne razsvetljave. 
Hkrati pa je po mnenju predstavnika 
podjetja Grah Lighting projekt dober 
primer, kako slediti najnovejšim 
smernicam tehnološkega razvoja in 
dokaz inovativnosti lokalnega ter šir-
šega slovenskega okolja.
Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

sna enota, ki ima možnost komuni-
kacije z zunanjim svetom s povezavo 
GSM/GPRS in omogoča nastavitve 
svetilnosti, postopnosti prižiganja ter 
aktivacije s pomočjo detektorja ali 
druge naprave,« pojasnjuje Theodor 
Lipuš, tehnični direktor omenjenega 

DRUGI TURNIR 
»MODRIH LU^I« 
Tolmin – Športno društvo (ŠD) Fon-
tana Tolmin, ki  deluje v okviru Poli-
cijske postaje (PP) Tolmin, je 15. 
septembra na Brajdi organiziralo 2. 
turnir »Modrih luči« v malem nogo-
metu na travi. 

Pomerilo so je okoli 100 reševalcev, 
gasilcev in policistov, razvrščenih v 
12 moštev. Pokale za prva štiri me-
sta so si priigrali: PP Postojna, Pro-
stovoljno gasilsko društvo (PGD) Bo-
vec, ŠD Fontana Tolmin in PGD Do-
lenja Trebuša. Nagradili so tudi naj 
strelca in naj vratarja. 

V sklopu turnirja se je odvijalo tudi 
tekmovanje v odbojki na mivki za 
ženske, zaposlene v policiji, vojski, 
zdravstvu in za članice gasilskih dru-
štev. Med seboj se je pomerilo 30 
udeleženk v šestih moštvih. Najbolj-
še so prišle iz Prometne PP Ljub-
ljana, medtem ko so bile tekmovalke 
iz ŠD Fontana Tolmin druge, iz Bov-
ca tretje, študentke zdravstva pa če-

trte. Prvo uvrščeni ekipi se bosta 
lahko vse leto postavljali tudi s pre-
hodnim pokalom. Ob tem naj pove-
mo še to, da je skladno s pričakova-
nji največ udeležencev prišlo iz Se-

verne Primorske, ena udeleženka 
pa celo iz Doboja v Bosni in Herce-
govini.
Vodja turnirja pri ŠD Fontana Gregor 
Plajnšek ob zaključku ni skrival za-

dovoljstva, saj so moštva že potrdila 
udeležbo za naslednje leto, ko se 
nam obeta tretji turnir »Modrih luči«.
Olga Zgaga, članica Društva Baška 
dediščina

NA MEDNARODNI DAN 
STAREJ[IH
Tolmin – Prvi oktober je med drugim 
razglašen za mednarodni dan starej-
ših, zato se ta dan še posebej opo-
zorja na odnos in skrb do starejših, 
torej tisto, kar bi pravzaprav morali 
početi skozi vse leto. Slovenski do-
movi za starostnike takrat po navadi 
odpro svoja vrata in pripravijo najra-
zličnejše dejavnosti, s katerimi pred-
stavljajo svoje delo ter poslanstvo. 
Izjema ni niti tolminski dom upokojen-
cev, kjer smo letošnji Dan odprtih vrat 
pospremili z razstavo izdelkov stano-
valcev, ki so bili narejeni v delovni 
terapiji, pripravili novo številko glasila 
Jesen pod Kozlovim robom in kratek 
kulturni program. V programu so so-
delovali člani pevskega zbora naše-

NA 2. TURNIRJU »MODRIH LUČI« V MALEM NOGOMETU NA TRAVI se je pomerilo okoli 100 
reševalcev, gasilcev in policistov. V sklopu turnirja pa se je odvilo tudi tekmovanje v odbojki na 
mivki za ženske, zaposlene v policiji, vojski, zdravstvu in za članice gasilskih društev. Foto: Jaka 
Obid
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Eda Antih Sok

D anes upokojena Eda Antih Sok iz Kreda, 
ki rime zlaga že od svojega 20. leta, zase 
pravi, da drugače kot v rimah sploh ne zna 

pisati. Svoje pesmi je leta 2011 izdala v pesniški 
zbirki Krejske prglihe. Navdih za svojo zadnjo pe-
snitev je dobila ob vaškem znamenju, ki stoji na 
začetku vasi Kred. Slednjega so v začetku oktobra 
obnovili na pobudo rojakinje Albine Butul Juren 

Pesniki iz na{ih logov

OBNOVLJENO ZNAMENJE V KREDU Z DVEMA POSLIKAVAMA (lesen kip Marije z Jezusom čaka na restavratorsko obnovo) je 
navdahnilo krejsko pesnico Edo Antih Sok. Foto: Izidor Antih

KRED

Lepo je obnovljeno znamenje ob poti,
pomnik davnih dni, 
na katerega krajani smo zelo ponosni.

»Nikdar nobeden
ni bil zapuščen,
ki v varstvo
Marijino je
bil izročen.«

Ta črkovni mozaik 
nekoč blestel je na kvadratni plošči, 
trosil Božje varstvo je prednamcem,
ko z vseh strani so stopali po poti.

Večkrat bil je obnovljen,
a čas mu zapustil dotrajane sledi
in zato bil je izgubljen. 

Spet le-ta po dolgem času
se na mimoidoče zgrinja,
na zavetnika v krejski fari opominja.

V tem znamenju Marija z Jezusom prebiva,
na stranskih slikah pa svetih Katarine in Alojzija 
zavetje dobiva.
Naj nedeljski blagoslov zahvala bo vsem dobrotnikom,
in morda poklon popotnikom.
Eda Antih Sok

iz Argentine in ob pomoči Lenke Vrečar ter Dar-
ka Smrekarja in številnih drugih vaščanov ter 
posameznikov. Napis na kapeli, ki je nekoč že 
nagovarjal mimoidoče, se je z leti izbrisal, k sreči 
pa se je ohranil s pomočjo ustnega izročila pokoj-
ne domačinke, ki ga je nenehno ponavljala. 

T. Š. F.

Utrinki

OBISK TOLMINSKEGA MUZEJA – Sredi septembra so si člani skupin za samopomoč Doma 
upokojencev Podbrdo z enotami v Petrovem Brdu, Podbrdu in Tolminu v Tolminskem muzeju 
ogledali tamkajšnje razstave. Foto: arhiv doma upokojencev

ga doma in stanovalke, ki so recitira-
le svoje pesmi in brale prispevke iz 
novega glasila. V zboru nastopajo 
stanovalci doma in varovanih stano-
vanj, ki se tudi na ta način povezujejo 
med seboj. Prireditve se je udeležilo 
veliko število svojcev, ki smo jih pogo-
stili s slastnim pecivom naših kuharic.
Ivica Podgornik, socialna delavka in 
vodja enote Tolmin, Dom upokojencev 
Podbrdo

IZLET SKUPIN ZA SAMOPOMO^
Tolmin – Sredi septembra smo si 
člani skupin za samopomoč Doma 
upokojencev Podbrdo z enotami v 
Petrovem Brdu, Podbrdu in Tolminu 
v Tolminskem muzeju ogledali raz-
stavo Nad Gorico po pravico. Ta pri-
poveduje o uporu kmečkega prebi-
valstva pred 300 leti na Tolminskem. 
O takratnem načinu življenja, oblači-
lih, hrani, vzrokih za nastanek punta 

in njegovih posledicah nam je zelo 
živo pripovedovala tamkajšnja etno-
loginja Karla Kofol, ki smo ji zavze-
to prisluhnili. 

Poleg te začasne razstave smo si 
ogledali še druge stalne zbirke v 
muzeju – arheološke, etnološke, pa 
tudi tiste, ki govorijo o življenju pod 
Italijo in Jugoslavijo. Za prijetno pre-
živeto dopoldne in pomoč pri tran-
sportu stanovalcev na vozičku pa ne 

gre le kustosinji, ki nas je vodila po 
muzeju, temveč vsem delavcem Tol-
minskega muzeja.

Po ogledu smo si v Okrepčevalnici 
Tolminska korita privoščili še slastno 
sirno juho in friko, tako da je bilo za-
dovoljstvo pred vrnitvijo v svoje eno-
te popolno. 
Ivica Podgornik, socialna delavka in 
vodja enote Tolmin, Dom upokojencev 
Podbrdo

DAN ODPRTIH VRAT V TOLMINSKEM DOMU UPOKOJENCEV – V sklopu kulturna prireditve 
je nastopil tudi pevski zbor, ki povezuje tako stanovalce doma kot tudi stanovalce varovanih 
stanovanj. Foto: Arhiv Doma upokojencev Tolmin
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O bčina Tolmin je septembra 
predstavila tri izhodiščne 
različice (te so na ogled na 

spletni strani http://www.tolmin.
si/sl/10/o/441), s katerimi želi ure-
diti prostor med Glasbeno šolo 
(GŠ) Tolmin in Zdravstvenim do-
mom (ZD) Tolmin. Najglasnejše 
podpore (predvsem s strani Dru-
štva za ohranjanje in razvoj Tol-
mina in Krajevne skupnosti Tol-
min) je trenutno deležna tretja 
različica. Na prvi pogled sicer pri-
vlačen predlog se kmalu izkaže za 
popolnoma neprijaznega do upo-
rabnikov institucij v tem delu me-
sta. Ne le, da se po tem scenariju 
ukinejo vsa parkirišča vzdolž GŠ, 
ampak se tudi bistveno zmanjša 
število parkirnih mest pred blagov-
nico. 

Z vidika uporabnikov je sporna 
tudi popolna zapora dovoza do GŠ 
in ZD – vrisane so le intervencijske 
poti. To pomeni, da se do GŠ ozi-
roma ZD ne bo več dalo pripeljati 
in bodo morali otroci oziroma bol-
niki izstopiti ali na parkirišču pred 
blagovnico, kjer že sedaj primanj-
kuje prostih parkirnih mest, ali na 
Prešernovi ulici (na severu), kjer je 
prav tako predvideno zmanjšanje 
števila parkirišč. Kam bodo torej 
parkirali tisti, ki morajo svojega 
otroka pospremiti v GŠ zaradi otro-
kove starosti ali pomoči pri prena-
šanju težkih instrumentov? Če se 
bo sprejel tretji scenarij, bodo ime-
li starši precejšnje preglavice z is-
kanjem parkirišč – slišati je, da naj 
bi nova uredili na mestu, kjer tre-
nutno stoji stavba Posoškega ra-
zvojnega centra. Bodo torej instru-
mente (nekateri so težki tudi do 20 
kg) tovorili od tam ali kakega dru-
gega konca mesta? 

S to težavo se bodo soočali tudi 
starši, ki svoje otroke k nam pripe-
ljejo iz Bovca, Kobarida, Mosta na 
Soči, Podbrda in drugih okoliških 

Opa`anja

Bosta glasbena {ola in 
zdravstveni dom ostala 
brez dovozne poti, 
blagovnica pa brez 
kupcev?

krajev. Tretja različica pa popolno-
ma zapre tudi dovoz do zunanjega 
atrija, kjer smo že večkrat gostili 
orkestre, ki se k nam pripeljejo z 
avtobusi in želijo svoje instrumen-
te, stojala, ozvočenje ... dostaviti 
čim bližje prizorišča. Isto velja za 
naše orkestre ob odhodu na nasto-
pe. Poleg tega so snovalci tega na-
črta popolnoma pozabili na zapo-
slene. Več kot 60 odstotkov jih k 
nam prihaja iz Ajdovščine, Avč, 
Cerknega, Kamnega, Ljubljane, No-
ve Gorice, Trsta, Kreda …, saj je 
ustrezen kader v mejah domačega 
kraja težko dobiti. 

In ko smo že ravno pri zmanjše-
vanju števila parkirnih mest … Mo-
dro bi bilo razmisliti tudi o tem, 
kako bi nov položaj v tem delu 
mesta vplival na samo poslovanje 
gospodarskih subjektov. 

Zato lahko zaposleni kot tudi 
starši otrok, ki obiskujejo našo GŠ 
(predvidevam, da tudi bolniki) pri-
stanemo le na prvo oziroma razli-
čico, pri kateri bi se na desni stra-
ni (pred ZD) uredilo odstavni pas, 
kjer bi lahko nemoteno ustavili 
svoje vozilo in učence oziroma bol-
ne izpustili skoraj pred vhodom. 
Predlagamo tudi, da se na levi stra-
ni uredi dovoz na zunanji atrij, kjer 
bi imeli naši učitelji dovolj prostora 
za parkiranje svojih avtomobilov. V 
času prireditev, ki se v atriju v glav-
nem odvijajo v poletnih večerih 
oziroma ob koncih tedna, težav s 
parkiranjem na tej ploščadi ne vi-
dimo, saj takrat večine zaposlenih 
ni več na delu. 

Pa da ne bo nesporazuma. Na 
GŠ Tolmin podpiramo pobudo ob-
čine za urejanje mesta, vendar ne 
na način, da bo lepši videz prevla-
dal nad uporabnostjo tega prostora. 
Konec koncev pa gre v našem pri-
meru tudi za širši območni inte-
res. 
Maja Klanjšček, ravnateljica GŠ Tolmin

Knji`na polica

Jedi iz Zgornjega 
Poso~ja

Knjižica receptov Jedi iz Zgornjega 
Posočja je bila izdana v okviru pro-
jekta Prehrana in tradicija iz Zgornje-
ga Posočja. V njej so zbrani recepti 
naših babic iz celotnega območja 
Zgornjega Posočja. Kot je zapisano v 
Uvodu, so recepte nekoliko dodelali, 
predelali, obnovili in dopolnili ter 
jedem vdahnili nekaj več današnjega 
časa. Rdeča nit, ki jih je vodila, je 
bila vezana na primerne in za dana-
šnji čas uporabne jedi, uporabili pa 
so sestavine, ki jih lahko vzgajamo 
na našem območju. V knjižici pred-
stavljene jedi so na delavnicah pripra-
vile udeleženke projekta, in sicer pod 
strokovnim mentorstvom kuharskega 
mojstra Roberta Merzela. Knjižica je 
širši javnosti dostopna tudi na sple-
tnem naslovu: www.prc.si/publikaci-
je/ostale-publikacije/jedi-zgornjega-
posocja (za ogled pdf-ja ne pozabite 
obkljukati »piškotkov«).

NASLOV KNJIŽICE: Jedi iz Zgornje-
ga Posočja. Knjižica receptov. ZBRA-
LA: Peter Domevšček in Robert Mer-
zel. UREDILA: Peter Domevšček in 
Tatjana Šalej Faletič. IZDALA IN ZA-
LOŽILA: Občina Kobarid. LETO IZDA-
JE: 2013. ŠTEVILO STRANI: 56. FOR-
MAT: 19 x 23 cm. VEZAVA: mehka.

Nad Gorico po pravico
Tolminski muzej je ob 300-letnici 

velikega tolminskega punta postavil 
razstavo Nad Gorico po pravico in ob 
tem izdal istoimenski katalog. Razsta-
va »govori predvsem o času, v kate-
rem je prišlo do upora, in o okolišči-
nah, ki so tolminske ter druge kmete 
primorale, da so se dvignili in posta-
vili po robu tedanjim oblastem.«

NASLOV: Nad Gorico po pravico. 
Tolminska v času velikega punta. 

AVTORICA BESEDILA IN RAZSTAVE: 
Karla Kofol. IZDAL IN ZALOŽIL: Tol-
minski muzej. LETO IZDAJE: 2013. 
ŠTEVILO STRANI: 8. FORMAT: 14,8 
x 21 cm. VEZAVA: mehka.

Zbornik ob 50-letnici 
Gimnazije Tolmin

»V zborniku so ob osrednji pred-
stavitvi tolminske gimnazije zapisi 
učiteljev in posameznikov, ki so šolo 
obiskovali. Osrednja zgodovinska pri-
poved je dopolnjena s spomini in 
razmišljanji o šoli, njeni vlogi v pro-
storu ter času. Glavna pripoved je 
dopolnjena s fotografijami in statistič-
nimi podatki, prikazanimi v grafični 
obliki,« lahko preberemo v povzetku 
zbornika, kateremu je priložena tudi 
zgoščenka s fotografijami razrednih 
skupnosti, seznam maturantov in dve 
seminarski nalogi.

NASLOV ZBORNIKA: Zbornik ob 
50-letnici Gimnazije Tolmin. ZBRALI 
IN UREDILI: Radovan Lipušček, 
Barbara Gruntar, Milica Rutar. IZ-
DALA IN ZALOŽILA: Gimnazija Tol-
min. LETO IZDAJE: 2013. ŠTEVILO 
STRANI: 72. FORMAT: 20 x 20 cm. 
VEZAVA: mehka.
Pripravili: M. K. in T. Š. F.
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Pravice iz javnih sredstev se uveljavlja-
jo na najbližjem centru za socialno 
delo (CSD) s pomočjo enotne Vloge 
za uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev. Vloga je dostopna v knjigarnah, 
na spletni strani CSD Tolmin in Mi-
nistrstva za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti ter 
na portalu e-uprava. 

DENARNA SOCIALNA POMO^ 
(DSP) = sredstva za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb v višini, 
ki omogoča preživetje. 
Upravičenci: DSP lahko pridobite, če 
bivate v Republiki Sloveniji (RS) in ste: 
•  državljan RS s stalnim prebivali-

ščem v RS, 
•  tujec z dovoljenjem za stalno pre-

bivanje v RS in stalnim prebivali-
ščem v RS, 

•  oseba, ki lahko uveljavlja DSP na 
podlagi mednarodnih aktov, ki ob-
vezujejo RS. 

Višina je odvisna od: višine dohod-
kov, števila družinskih članov, premo-
ženja, prihrankov, zagotovljene oskrbe 
in morebitnega krivdnega razloga. 
Trajanje: pomoč se dodeli za dolo-
čen čas oziroma trajno, odvisno od 
okoliščin, ki so podlaga za dodelitev 
in višino DSP-ja. 

Prepoved odtujitve nepremičnine: 
vlagatelj za DSP, ki je lastnik nepre-
mičnine in je v zadnjih 18 mesecih več 
kot 12-krat prejel denarno socialno 
pomoč, je upravičen do denarne so-
cialne pomoči le, če dovoli vpis pre-
povedi odtujitve (prodaja, prepis …) 
ter obremenitve svoje nepremičnine 
v zemljiški knjigi v korist RS, ki zago-
tavlja sredstva. 
Omejitev dedovanja: dedovanje 
premoženja osebe, ki je uživala po-
moč v skladu s predpisi o socialnem 
varstvu, se omeji do višine vrednosti 
prejete pomoči. 

OBVEZNO IN DODATNO ZDRA-
VSTVENO ZAVAROVANJE 
Upravičenci, do kritja prispevkov za 
osnovno zdravstveno zavarovanje, 
so: 
•  državljani RS, ki so upravičeni do 

denarne socialne pomoči oziroma 
izpolnjujejo pogoje za denarno so-
cialno pomoč, 

•  osebe brez krivdnih razlogov, 
•  osebe, ki niso zavarovanci iz dru-

gega naslova, določenega z zako-
nom, ki ureja zdravstveno zavaro-
vanje. 

Upravičenci do kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev so za-

varovanci in po njih zavarovani družin-
ski člani: 
•  če so upravičeni do denarne soci-

alne pomoči oziroma izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev denarne soci-
alne pomoči, razen če upravičenec 
izpolnjuje pogoje za pridobitev var-
stvenega dodatka, pod pogojem, 
da navedenih pravic nima v celoti 
zagotovljenih iz obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja ali iz druge-
ga naslova. 

IZREDNA DENARNA SOCIAL-
NA POMO^ (IDP) 
Namen: kritje izrednih stroškov, ki so 
vezani na preživljanje in jih z lastnim 
dohodkom ali lastnim dohodkom dru-
žine ni mogoče pokriti. Namenjena je 
tudi v primeru, če se oseba ali družina 
iz razlogov, na katere ni imela vpliva, 
znajde v položaju materialne ogrože-
nosti. 
Trajanje: dodeli se v obliki enkratne-
ga zneska ali za obdobje od 3 do 6 
mesecev. 
Dolžnosti: 
•  po prejetju izredne socialne pomo-

či ste dolžni predložiti dokazilo o 
namenski porabi v roku 45 dni po 
prejetju IDP-ja oziroma najkasneje 
ob vložitvi nove vloge za izredno 

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
denarno socialno pomoč, če novo 
vlogo vložite pred potekom 30-
dnevnega roka. Pomoč je treba 
porabiti v roku 30 dni od prejema. 

VARSTVENI DODATEK 
Upravičenci so upravičenci do DSP-
ja in osebe, ki so: 
•  trajno nezaposljive ali trajno nezmo-

žne za delo ali starejše nad 63 let 
(ženske) oziroma nad 65 let (moški) 
in niso delovno aktivni in 

•  so upravičene do denarne socialne 
pomoči oziroma bi lahko bile upra-
vičene do denarne socialne pomo-
či ali 

•  če njihov dohodek oziroma lastni 
dohodek družine presega cenzus 
za pridobitev denarne socialne po-
moči, ne presega pa cenzusa za 
varstveni dodatek. 

CSD s soglasjem upravičenca pozove 
osebe, ki so ga dolžne preživljati 
(otroci), k sklenitvi ali izvrševanju spo-
razuma ali dogovora o preživljanju 
(notarski zapis). 
Prepoved odtujitve nepremičnine 
in omejitve pri dedovanju: preje-
mniki varstvenega dodatka, ki so la-
stniki nepremičnine, te v času preje-
manja varstvenega dodatka ne smejo 
odtujiti (prodati, podariti …) ali obre-

Najugodnejše cene pnevmatik in storitev popravil za vse znamke vozil
V Tolminu in Novi Gorici je v okviru avtocentra Stavanja svojo poslovalnico odprla najve ja svetovna avtoservisna veriga 
Point-S. Veri a ima ve  kot  poslovalnic v  dr ava  in aradi svoje velikosti nudi ugodne cene pnevmatik in storitev 
popravil vozil. Na zalogi imamo zimske in letne pnevmatike ter platiš a po izjemno ugodni  cena . a ve  in ormacij 
pokli ite 05 38 00 560.

Primeri kompletov pnevmatik in platiš a ostale dimen ije pokli ite 05 38 00 560.

V okviru avtocentra Stavanja je na voljo:
- celovita ponudba pnevmatik a potni ka vo ila
- vulkanizerske storitve in optika
nastavitev podvo ja  popravila pnevmatik
- servis vozil menjava olja  avor  amorti erjev  
i pu ni  sistemov
- dodatna oprema in rezervni deli
plati a  akumulatorji  risalci  ladilne teko ine

- kleparska in li arska popravila vo il
- najem nadomestni  vozil
- cenilno mesto za zavarovalnice

Stavanja d.o.o. Na lo u   Tolmin  t      in o stavanja si  www.stavanja.si

Vse cene vklju ujejo komplet  pnevmatik   platiš  uravnote enje  set za monta o in monta o ter  ddv. 
oli ine so omejene  akcija velja do odprodaje zalog.

Premer Pnevmatika Dimenzija P ati e Cena

To o Sno pro  S C C  jekleno plati e
n o   G  e ent  S  

aran oni eteo E C 71 1 1  1T jekleno plati e
En o   G  e ent E  S  1 77

1
aran oni eteo E C 71 1  En o   G  e ent E  S  1 77
ic elin lpin E C 7 1  1T En o   G  e ent E  S  1 77 7

Good ear ltra rip F C 1  1T En o   G  e ent E  S  1 77
Continental interContact TS- C C 7 1  1T En o   G  e ent E  S  1 77 71
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Število vrednostnih kuponov je omejeno. Za več informacij in podrobna Pravila akcije 
povprašajte vašega pooblaščenega prodajalca, ki sodeluje v promocijski akciji!

PNEWS CENTER d.o.o., Zatolmin 1c, 5220 Tolmin
M: 041-736-041 • T: 05/38-11-250 • E: pnews.center@siol.net

www.pnews.center.si • www.avtomehanika-oprema.si

meniti. Varstveni dodatek je tudi pre-
jemek, ki se upošteva pri dedovanju 
po osebi, ki ga je prejemala. To po-
meni, da se višina premoženja, ki se 
deduje, zmanjša za višino prejetega 
varstvenega dodatka; če pa dediči 
prejeto pomoč vrnejo, dedujejo celo-
tno premoženje. 

DRU@INSKI POMO^NIK (DRP) 
Upravičenec: invalidna oseba 
Družinski pomočnik je lahko: ose-
ba, ki ima enako stalno prebivališče 
kot invalidna oseba ali eden od dru-
žinskih članov invalidne osebe. 
O pravici do izbire DRP-ja odloči pri-
stojni CSD na podlagi mnenja komisi-
je Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. 
Dolžnost DRP: letno poročanje 
CSD-ju o izvajanju pomoči invalidni 
osebi.

SUBVENCIJA NAJEMNINE 
Upravičenci: najemniki v
•  neprofitnem stanovanju, 
•  bivalni enoti (namenjena začasne-

mu reševanju stanovanjskih potreb 
socialno ogroženih oseb), 

•  namenskem najemnem stanovanju 
(stanovanja za starejše, oskrbovana 
stanovanja, stanovanja za invalide 
...), 

•  tržnem stanovanju (prijava na zadnji 
javni razpis za neprofitno stanova-
nje), 

•  hišniškem stanovanju. 
Upravičenost do subvencije se ugo-
tavlja na podlagi ugotovljenega do-
hodka najemnika in oseb, ki so nave-
dene na najemni pogodbi. 
Trajanje: subvencija se dodeli največ 
za eno leto. 

OPROSTITEV PLA^ILA SOCIAL-
NOVARSTVENIH STORITEV 
Upravičenci: posamezniki in njihovi 
zavezanci (otroci), ki sami ne morejo 
plačati celotne vrednosti storitev. 
Uveljavljanje pravice: zahtevo za 
oprostitev plačila institucionalnega 
varstva (IV) se vloži na pristojnem 
CSD-ju. 
Vrstni red plačil storitev: 
•  storitev plača upravičenec sam 

(oseba, ki je nameščena v IV), 
•  če sam nima dovolj sredstev se iz-

računa plačilno sposobnost vseh 
zavezancev, 

•  če plačilo presega plačilno sposob-
nost upravičenca in zavezancev, 
potem storitev doplača občina stal-
nega bivališča. 

Prepoved odtujitve in obremenitve 
nepremičnin upravičenca v korist ob-
čine stalnega bivališča, ki storitev 
doplačuje. 

SPREMEMBE po Zakonu o soci-
alnovarstvenih prejemkih (ZSVar-
Pre) 
Pogoji za pridobitev pravic po tem 
zakonu morajo biti izpolnjeni ves čas 

prejemanja pravic iz javnih sredstev. 
Upravičenec je CSD-ju dolžan sporo-
čiti vse dohodke in prejemke prejete 
v času od vložitve vloge do poteka 
obdobja, za katero mu je bila DSP 
dodeljena in vsa dejstva, okoliščine 
oziroma vse spremembe, ki vplivajo 
na pravico, njeno višino ali obdobje 
prejemanja, v 8 dneh od dne, ko je 
taka sprememba nastala ali je zanjo 
izvedel. 
Spremembe po Zakonu o uveljavlja-
nju pravic iz javnih sredstev (ZU-
PJS): 
•  sprememba števila oseb, 
•  sprememba vzgojno-izobraževalne-

ga oziroma visokošolskega zavo-
da, 

•  sprememba statusa učenca, dijaka 
ali študenta, 

•  sprememba kraja stalnega prebiva-
lišča, 

•  izguba ali začetek prejemanja do-
hodka iz dela. 

 CSD po uradni dolžnosti preveri tudi 
vsa druga dejstva in okoliščine, ki vpli-
vajo na pravico, njeno višino ali obdo-
bje prejemanja, ter izda drugačno 
odločbo o pravici oziroma odločbo o 
spremembi priznane pravice. 

Dodatne informacije: 
CSD Tolmin (telefon: 05/381-91-70, 
spletna stran: www.csd-tolmin.si) 

Pripravili na CSD Tolmin

Utrinki

^RNA PRST JE BILA 
OBLEGANA DVAKRAT 
Ba{ka grapa – Planinsko društvo 
(PD) Podbrdo je tudi v letošnjem 
septembru na svojo goro povabilo 
dvakrat, in sicer na letos jubilejni 
20. gorski tek Ivana Anderleta in na 
srečanje planincev. Zanimivo je, da 
tek ni dvajseti po vrsti. Prvi je bil na-
mreč na predlog predsednika dru-
štva Ivana Anderleta izpeljan že 9. 
avgusta 1970. Ker so ga nekateri 
označili za neetičnega, so naslednje-
ga organizirali šele 2. septembra 
1995. A šele ob 40-letnici prvega je 
bilo potrjeno, da se je gorski tek ro-
dil v Podbrdu in da so edini trije ude-
leženci prvega teka Marko Daksko-
bler, Ivan Čufer ter Peter Čufer pi-
onirji gorskega teka v Sloveniji. Tekli 
so tudi tokrat, a le Peter Čufer ima v 
nogah vseh 20 tekov. 7. septembra 
je med 133 tekači startalo kar 23 
domačinov, tudi 12-letni Žan Drole. 
V Trtniku jih je s harmoniko spodbu-
jala 85-letna Francka Drole, na 
okrepčevalnicah pa domačin Ljubo 
Trojer in graparski lovci. Prvi je bil 
na vrhu Simon Alič iz Športnega 
društva (ŠD) Nanos (0:52:02), ki pa 
ni podrl sedem let starega rekorda 

Petra Lamovca. Drugi je premagal 
strmino Danijel Vinčec (ŠD 3 
Šport), tretji pa Jure Šuligoj (Smu-
čarski skakalni klub Ponikve). 

Na slavnostni zaključni prireditvi v 
Podbrdu so se zahvalili večletnim 
sooblikovalcem prireditve, najbolj-
šim iz 20. teka podelili medalje in 
pokale, vsem pa spominske nagra-
de. Počastili so tudi štirideset udele-
žencev »Pušeljca gorskih tekov«, ki 
je letos prvič povezal GM4O in teke 
na Ratitovec, Kopačnico in Črno 
prst. PD Podbrdo in Turistično infor-
macijski center Podbrdo sta tek 
skozi čas predstavila na priložnostni 
razstavi. 

PD Podbrdo pa je 21. septembra na 
svoji gori pripravilo še tradicionalno 
srečanje planincev. Nagovorila sta 
jih predsednik Tomaž Štenkler in 
predsednik MDO Posočja Gregor 
Rupnik. Župnika Mirko Turk iz So-
rice in Marko Košir iz Preserij sta 
darovala mašo za vse, ki jim je korak 
za vedno zastal v gorah. Prijetno 
druženje se je nadaljevalo ob klepe-
tu, živi glasbi in kovanju načrtov za 
prihodnje leto.
Olga Zgaga, članica Društva Baška 
dediščina

PIONIRJI GORSKEGA TEKA V SLOVENIJI 
– Šele ob 40-letnici prvega je bilo potrjeno, da 
se je gorski tek rodil v Podbrdu in da so edini 
trije udeleženci prvega teka Ivan Čufer, Peter 
Čufer ter Marko Dakskobler pionirji gorskega 
teka v Sloveniji. Vsi trije so tekli tudi tokrat, a le 
Peter ima v nogah vseh 20 tekov. Foto: Cveto 
Zgaga
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno tiste prireditve, ki nam jih posredujete v naše uredništvo ali po telefonu: 05/38-41-500, 05/38-41-510 ali na 
e-naslov: socasnik@prc.si. Informacije za objavo v naslednji številki Sočasnika sprejemamo do 25. novembra 2013. Objavili bomo predvidoma tiste prire-
ditve oziroma dogodke, ki se bodo odvijali med 18. decembrom in 1. marcem 2014.

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

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

Datum Kraj Prireditev Informacije

Do konca marca 
2014

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

Tolminski muzej: 05/38-11-360

9. 11. (20.00) KOBARID, Dom Andreja Manfrede Ladin večer: branje ljubezenskih pesmi ob glasbi Leonarda 
Cohena v izvedbi Mateja Krajnca

Društvo PoBeRe (Marjeta Manfreda): 031-799-
525

Do 15. 11. TOLMIN, galerija knjižnice Razstava ob 130-letnici rojstva pisatelja Ivana Preglja Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

Do 31. 12. TRENTA, Info središče TNP, 
Dom Trenta

Komu so zvonili? – arheološko-etnološka razstava Tolminski muzej: 05/38-11-360

8. 11. (17.00) BOVEC, mala dvorana KD Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

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

11.–15. 11.
(17.00–19.00)

TOLMIN, e-učilnica knjižnice Računalniški tečaji Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

13. 11. (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Planinski večer: V 30. dneh po Slovenskih planinskih poteh  (60-let SPP) PD Tolmin (Žarko Rovšček): 041-442-085

14. 11. (19.00) KOBARID, Dom Andreja Manfrede Predstavitev notne zbirke Hrabroslava Volariča, izbrani moški 
zbori »Slovenski svet, ti si krasan«

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(Silva Seljak): 05/38-01-170

16. 11. Pohod v neznano PD Tolmin (Davorin Gaberšček): 031-868-031

16. 11. (19.00) TOLMIN, športna dvorana Dobrodelni koncert Podarimo mu roke (Dušan Komar je junija 
letos v eksploziji izgubil obe roki)

Info: www.podarimomuroke.pesnim.si/
Dobrodelni_koncert.html

20. 11. (17.00) KOBARID, e-klet Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

21. 11. (17.00) TOLMIN, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

22. 11. PODBRDO, gasilski dom in 
Jakovkna hiša 

Promocijsko oko Baške grape – 1. Festival Grapar: delavnice s 
posveti, stojnice za predstavitve, predstavitev video posnetkov o Baški 
grapi, dobrodelnost (zbiranje hrane, oblačil in obutve za soc. šibkejše, 
prostovoljnih prispevkov za soc. ogroženo družino v Grapi, hrane in 
opreme za zapuščene živali za Obalno zavetišče za živali itd.)

Občina Tolmin: 05/38-19-500 ali
Aleksandra Grofelnik: 041-891-405

22. 11. (16.00) KOBARID, Dom Andreja Manfrede Tradicionalno srečanje starejših občanov občine Kobarid RKS (Marjanca Velišček): 031-264-073

22. 11. (17.00) BOVEC, mala dvorana KD Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

23. 11. (20.00) BOVEC, kulturni dom Komedija Srečno ločena Kulturni dom Bovec (Iris Stres): 05/38-86-758

29. 11. (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Povratna vozovnica – potopisno predavanje Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

30. 11. (20.00) BOVEC, kulturni dom Dobrodelna prireditev Prisluhni ptici v duši Kulturni dom Bovec (Iris Stres): 05/38-86-758

Začetek decembra TOLMIN, galerija knjižnice Odprtje kiparske razstave Albina Stulina Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

3. 12. (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Zaključek projekta Primorci beremo z Zoranom Predinom Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

4. 12. (17.00) KOBARID, e-klet Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

5. 12. TOLMIN, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

6. 12. (17.00) BOVEC, mala dvorana KD Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

8. 12. DREŽNIŠKE RAVNE Miklavžev pohod na Krasji vrh PD Tolmin (Slavica Boljat): 051-622-962

9.–13. 12.
(17.00–19.00)

TOLMIN, e-učilnica knjižnice Računalniški tečaji Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

11. 12. (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Planinski večer: Ljubo Čibej – Nova Zelandija PD Tolmin (Žarko Rovšček): 041-442-085

15. 12. KANAL Planinski pohod na Jelenk PD Tolmin (Darij Kenda): 041-774-631

16.–20. 12.
(17.00–19.00)

BOVEC, e-učilnica OŠ Računalniški tečaji Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

18. 12. (17.00) KOBARID, e-klet Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

19. 12. (17.00) TOLMIN, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

20. 12. (17.00) BOVEC, mala dvorana KD Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

20. 12. (19.00) TOLMIN, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-538

21. 12. ČRNI VRH Zimski pohod na Javornik PD Tolmin (Rudi Rauch): 031-756-082

21. 12. (18.00) POLJUBINJ, dvorana KS Tradicionalno prednovoletno druženje Prapicev in Palbincev KS Poljubinj-Prapetno (Jasmina Klinkon): 
031-866-553

26. 12. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Prireditev ob 30-letnici MPZ Poljubinj z gosti MoPZ Poljubinj (Marko Leban): 031-344-435




