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Letnik XIII, št. 5-6, 2012

»Biti ali ne biti, to je zdaj 
vpra{anje …«

V teh prednovoletnih dneh, ko se 
življenje okoli nas bolj ali manj 
vrti na račun veselega decem-

bra, po drugi strani pa okoli napove-
danega skorajšnjega konca sveta, ki 
počasi načenja zdravo pamet zemlja-
nov, sama »ždim« za računalnikom 
in pišem uvodnik. »Zaki se sploh 
maltraš, ka pa itak ne boš dačakala 
izida, ker bo takrat kanc sveta,« me 
dražijo sodelavke, ki dobro vedo, da 
sodim med tiste navadne smrtnike, 
ki verjamejo, da človek z vsem svo-
jim umom in čutenjem konca sveta 
nikakor ne more napovedati. 

Verjamem pa, da se nam v prihod-
nje obetajo precejšnje spremembe, če 
ne bomo začeli razmišljati drugače. 
Možnosti, da bi se spremenili čez 
noč, je malo, saj smo v tem času vsi 
skupaj postali vse preveč zahtevni, 
neučakani, razvajeni, predvsem pa 
odvisni od najrazličnejših materialnih 
dobrin. Na primer … Predstavljate si 
en delovni dan brez telefona ali ra-
čunalnika/televizije? Bi šlo? Kaj pa 
teden dni brez omenjenih pripomoč-
kov? Sodobna generacija (sem štejem 
tudi sebe) se izgovarja na nujo. Kljub 
temu, da to do neke mere drži, se 
bojim, da so nam zadeve že zdavnaj 
ušle iz vajeti. Vse preveč se namreč 
zanašamo na tehnologijo, pri tem pa 
pozabljamo na fantastično moč »ra-
čunalnikov« v naših glavah, ki mimo-
grede delujejo tudi takrat, ko zmanj-
ka elektrike. Čeprav se zdijo neuni-
čljivi, pa se lahko tudi njihova »bate-
rija izprazni« bodisi zaradi bolezni 
bodisi neuporabe. Prav ste slišali. Vse 
premalo uporabljamo svoje možgane. 

Je kriva družba? Sistem? »Strici iz 
ozadja«? O tem danes ne bom raz-
pletala, rada bi le opozorila na to, kar 
je pred časom na predavanju povedal 
Miha Kramli, vodja centra za zdra-
vljenje odvisnosti, in na kar opozarja 
vse več psihoterapevtov. Gre za ne-
kemične odvisnosti (od računalnika, 
televizije, mobitela …), ki možganom 
povzročijo enake poškodbe kot ke-
mične odvisnosti (od heroina, koka-
ina …). Terapevt Kramli pravi, da so 
najbolj rušljive tiste vsebine na raču-
nalniku, ki nadomeščajo živo komu-
nikacijo. »Skrb vzbujajoče je dejstvo, 
da vse več otrok v soseščini med seboj 
raje klepeta po računalniku ali mobi-
telu, namesto, da bi se družili! Starši 
so tisti, ki morajo otroku nujno po-
staviti časovno omejitev. Pri starejših 
učencih je to največ eno uro na dan. 
Seveda tu ne govorimo o delu na ra-
čunalniku, temveč o zabavi – igrah.« 
Posledice takšne odvisnosti so lahko 
srhljive. Ko odvisnik enkrat sede za 
računalnik in »pade not« izgubi kom-
pas za vse najbolj osnovne človekove 
potrebe. Ne potrebuje niti hrane, spa-
nja, nima želje po »reprodukciji«, in 
kar se je meni osebno zdelo najbolj 
srhljivo, je to, da pozabi kontrolirati 
svoje izločanje, za kar se lahko reci-
mo 20-letniki ponovno znajdejo v 
plenicah. Poleg tega sta v teh prime-
rih velikokrat prisotna tudi kronična 
depresija in jeza, ki se med igranjem 
igric na računalnik ali mobilni telefon 
ne kažeta, na plan pa udarita, ko je 
treba »kišto« ugasniti. »Človek, ki je 
zasvojen več kot eno leto, ne bo več 
ozdravel, ampak bo lahko le še absti-

niral!«, še opozarja Kramli.
Zatekanje v virtualni svet je danes 

precej popularno, saj se zdi, da smo 
tam na neki način »varni«. V tem 
svetu si dovolimo bistveno več kot bi 
si sicer. V tem svetu se lahko pod 
lažno identiteto »skašljamo« in pove-
mo vse, kar nas sicer tare. Kriv je 
najbrž sistem zahodne civilizacije, ki 
v realnem svetu zatira pravico govo-
ra (čeprav se s slednjo navzven pred 
drugimi »neciviliziranimi« narodi ce-
lo ponaša) in podpira nepisano pra-
vilo, da je lastno intuicijo in pamet 
bolje zamolčati, saj lahko v naspro-
tnem primeru sprožimo »Shakespea-
rov sindrom«, – »biti ali ne biti«. To 
pomeni, da mora tisti, ki se odloči za 
»biti«, na neki način odklopiti svoje 
možgane, si nadeti nasmešek in tega 
ohranjati tudi med tem, ko na debe-
lo požira slino, medtem ko s tal po-
bira drobtinice. Po drugi strani na 
voljo ostane še »ne biti«, ki pa soča-
sno s svojo ničnostjo v družbi in la-
koto (v tem primeru se niti drobtinic 
ne da več dobiti), zagotavlja ohrani-
tev lastnega načina razmišljanja, svo-
bode in dostojanstva. Hja, Shakespe-
are je imel res prav, ko je rekel, da 
je to zdaj vprašanje. 

Zato vsem nam v novem letu že-
lim, da bi se več DRUŽILI MED SE-
BOJ (ko smo ravno pri tem, preberi-
te utrinek na 20. strani) in bolj po-
gosto uporabljali svoje lastne »raču-
nalnike«, kajti njihova neuporaba 
lahko zamaje obstoj človeštva.

Tatjana Šalej Faletič, 
glavna in odgovorna urednica
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Iz vsebine

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
izid naslednje številke Sočasnika bo prilagojen dejavnostim razvoj-
nega programa Soča 2013. Vsi, ki boste v njej želeli objaviti kak pri-
spevek, nas predhodno kontaktirajte na e-naslov socasnik@prc.si. 
Po novem so na spletni strani www.prc.si na voljo obrazec in po-
drobnejša navodila za vpis besedil, ki jih boste želeli objaviti. Objavili 
bomo samo tista, ki jih boste skladno z novo uredniško politiko posla-
li v okviru dane aplikacije, posredovane fotografi je pa naj bodo v 
visoki resoluciji (vsaj 1 Mb). Več informacij glede objav je tudi na naši 
spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka. 
Uredništvo

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.400 GOSPODINJSTEV!

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

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Operacijo Dvig ravni pismenosti delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete:  Razvoj človeških virov 

in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Knjige so zame,
knjige so zate,

knjige so za prijatelje, sosede, sorodnike, znance itd.
Knjige so za vse ljubitelje lepe pisane slovenske besede,

knjige so za tiste, ki bi radi več brali leposlovje, 
pa tudi za tiste, ki bi radi razpravljali o 

raznovrstnih domači in svetovnih umetnostnih besedilih.

V okviru 20-urnega programa se boste v prijetnem vzdušju naučili 
brati bolj tekoče, opisovati, pripovedovati … Spoznali boste tudi boga-
stvo umetnostnih besedil, obogatili svoj besedni zaklad, obiskali kul-
turne ustanove ..., predvsem pa dobili veselje do tiskane besede.

V program se lahko vključijo mlajši in starejši odrasli, ki ne obisku-
jejo rednih šolskih oblik izobraževanja ter bi želeli izboljšati omenjena 
temeljna znanja in spretnosti.

Začetek: januar 2013. Trajanje programa: 20 ur. Kraj: območje občine 
Kobarid. Udeležba: brezplačna. Število udeležencev: 6–8
Prijave in dodatne informacije: učiteljica programa Nataša Klobučar 
Štrancar, Posoški razvojni center, telefon: 05/38-41-514, e-pošta: natasa.
ks@prc.si 

Naj branje literature postane užitek, veselje in potreba.

Udeleženci: odrasli (25 +)

Kraj: Bovec, Kobarid, 
Podbrdo in Tolmin 

Začetek tečaja: 

ob zapolnitvi skupine 

(12 oseb)

Čas: v Bovcu, Kobaridu in 
Podbrdu se tečaji izvajajo 

dvakrat tedensko samo 
v popoldanskem času, v 

Tolminu pa tudi dopoldan.

Informacije in prijava: 

Posoški razvojni center, 
telefon: 05/38-41-884

BREZPLAČNI 
PROGRAMI 

RAČUNALNIŠKEGA 
IN DIGITALNEGA 

OPISMENJEVANJA
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PRC-jeva oglasna deska:
Prejemniki nepovratnih 
sredstev za za~etne 
investicije

So~a 2013:
Zadnje leto izvajanja

Projekt »Camis«:
Neukro~ena, a urejena h~i 
planin?

Projekt »EnergyViLLab«:
S kolesom do prijaznej{ega 
mesta

Projekt »Study Circles«:
Pilotni ~ezmejni 
izobraževalni program

Bogatim, ker se u~im (1):
Pojdimo k izviru ~iste vode 
in si prislužimo nagrado

Dvig ravni pismenosti (7):
»Guglanje« na kvadrat …

Projekt »Alpstar«:
Les kot darilo

LAS za razvoj:
Kako se oziroma se bo 
razvijalo podeželje pri nas

LAS za razvoj – Lokalno 
pridelana hrana v vrtce in 
{ole:
Kjer je volja, tam je pot

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

Fotoreportaža:
Leto 2012 bomo pomnili 
tudi po …

Pesniki iz na{ih logov:
Vida Kravanja

Knjižna polica

LAS za razvoj:
Izobraževanja v letu 2013
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KDO, KDAJ, ZAKAJ NA PUM?

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

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

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Mentorji PUM

Utrinki

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012

ČE … • ... si starejši od 15 in mlajši od 26 let, • … potrebuješ inštrukcije, • ... iščeš službo, • … se preprosto dolgočasiš, 
ker ne veš, kaj bi v življenju počel … potem ne izgubljaj časa! Raje se nam pridruži na PUM-u Tolmin, kjer se lahko 
brezplačno vključiš v program Projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM).

ČE … si prijavljen v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje, imaš ob podpisu pogodbe o vključitvi v 
omenjeni program tudi pravico do žepnine in vračila potnih stroškov.

ČE … hočeš v zvezi s programom PUM, načrti in urnikom izvedeti še več, nas lahko: • obiščeš v prostorih Posoškega 
razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1 c, 5220 Tolmin, • pokličeš po telefonu: 05/38-41-513 ali 051-626-446, • pišeš 
na e-naslov: pum@prc.si. 

ČE … bodo naša vrata slučajno zaprta, to pomeni, da je konec delovnega tedna ali da je praznik. Na voljo smo ti od 
ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

RAZLOGOV ZA 
PRAZNOVANJE JE BILO VE^
Kobarid – Tik pred prazničnem de-
cembrom in po končani pašni sezo-
ni je kolektiv Planike Kobarid, ki mu 
je v letošnjem letu s skupnimi mo-
čmi uspelo pridobiti certifikat za iz-
delavo sira Tolminc, pripravil sreča-
nje prijateljev in ljubiteljev njihovih 
proizvodov. »So ljudje, ki nam zavi-

V imenu kolektiva se je direktorica 
Anka Lipušček Miklavič kupcem 
in gostom zahvalila za zaupanje in 
zvestobo, županja Darja Hauptman 
pa je v pozdravnem nagovoru med 
drugim izrazila hvaležnost za organi-
zacijo prireditve, ki nedvomno boga-
ti kulturni vsakdan na Kobariškem. 

Velik ljubitelj Zgornjega Posočja in 
planin, pesnik, pisec, fotograf in po-
potnik Janez Medvešek, je priso-
tne z diaprojekcijo slik, spremno be-
sedo in branjem proze popeljal v tu-
kajšnji čudoviti svet Posočja. Program 
je obogatil z dramatično zgodbo iz 
ranega otroštva in prebiranjem pe-
smi, polnih modrosti ter domoljubja. 
Za popolnost večera so poskrbeli 
ubrani glasovi članov Okteta Simona 
Gregorčiča in druženje ob pokušini 
dobrot iz domače hiše. 
PaČ 

RADI BI VAM REKLI HVALA
Breginj – Na prvi decembrski dan 
je bilo v breginjski podružnični šoli 
(PŠ) nadvse živahno, saj se je v po-
poldanskih urah odvijala zdaj že tra-
dicionalna prireditev Radi bi vam re-
kli hvala. V avli šole so se srečale 
najmanj tri generacije: otroci, njihovi 

starši in stari starši ter vsi starejši ob-
čani Breginjskega kota. Na sreča-
nju, ki je v prvi vrsti namenjeno vsem 
starejšim prebivalcem, so se s pri-
srčnimi pesmicami, plesom in darilci 
zbranim najprej zahvalili otroci iz vrt-
ca in PŠ Breginj. S svojim petjem in 
harmoniko je razveselila tudi mlada 
Elizabeta.

Starejše so nagovorili kobariška 
podžupanja Danica Hrast, predse-
dnik območnega združenja Rdeče-
ga križa (RK) Tolmin Vojko Hobič in 
sekretarka Marjanca Velišček, ki 
srečanje podpirajo že od samega 
začetka. Kulturno društvo Stol Bre-
ginj je v goste pripeljalo nam dobro 
znano Beneško gledališče, ki je ve-
čer popestrilo s komedijo Mož naše 
žene. Srečanje se je zaključilo ob 
sproščenem druženju s pogostitvijo, 
za katero so se potrudile prizadevne 
članice krajevnega odbora RK Bre-
ginj in starši otrok.

Zadovoljni nasmehi na obrazih šte-
vilnih obiskovalcev in organizatorjev 
te tradicionalne prireditve nam nare-
kujejo ponovno snidenje tudi nasle-
dnje leto.
Tatjana Terlikar, vodja Podružnične 
šole Breginj

DEL KOLEKTIVA MLEKARNE PLANIKE KOBARID – Kolektivu je letošnjo jesen s skupnimi 
močmi uspelo pridobiti certifikat za izdelavo geografsko zaščitenega sira Tolminc. Foto: Tatja-
na Šalej Faletič

dajo, da imamo svoj dom v tako le-
pem koncu Slovenije,« so zapisali 
na vabilo. Srečanje že po tradiciji 
poteka s kulturnim programom in 
pokušino izdelkov v muzejsko preu-
rejeni dvorani nad samim muzejem. 
Gost prireditve ali priložnostne raz-
stave se v tej topli dvorani počuti pri-
jetno in domače kot v nedavni prete-
klosti obiskovalec vaške veselice na 
kmečkem skednju.
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BREZPLAČNO SPLOŠNO 
NEFORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

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

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

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

1) Slovenščina za vsak dan

Program je namenjen odraslim, ki imajo težave z ustnim 
in pisnim sporazumevanjem v slovenskem jeziku ter že-
lijo izboljšati svoje izražanje v vsakdanjem življenju. 
Kraj izvedbe: Bovec

2) Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem jeziku

Program je namenjen ponudnikom turističnih storitev, ki 
želijo obnoviti oziroma izboljšati svojo komunikacijo v 
nemškem jeziku.
Kraj izvedbe: Tolmin
Zahtevnostna stopnja: začetna

3) Poslovna komunikacija v italijanskem jeziku

Program je namenjen odraslim, ki znanje italijanskega 
jezika potrebujejo za sporazumevanje v poslovnem itali-
janskem okolju in želijo izboljšati svojo komunikacijo v 
tem jeziku.
Kraj izvedbe: Kobarid
Zahtevnostna stopnja: začetna

4) Digitalnica

Program je namenjen odraslim iz občin Kobarid in Tolmin, 
ki želijo izboljšati svoje znanje računalništva.
Kraj izvedbe: Tolmin
Tematski sklopi: Osnove digitalnih tehnologij, Svetovni 
splet, Digitalna komunikacija, Programska oprema, Digi-
talne naprave in storitve

5) Pojdimo k izviru čiste vode

Druga izvedba programa je namenjena vsem upokojen-
cem, ki jim je narava blizu, radi hodijo in jih tematika 
vode ter skrb za ohranjanje okolja še posebej zanima. 
Kraj izvedbe: Tolmin/Kobarid (pretežno na terenu)
Čas izvedbe: enkrat tedensko v dopoldanskem času
Tematski sklopi: Srečanja bodo prilagojena željam ude-
ležencev in vremenskim razmeram. Vsebine programa 
bodo obogatene s predavanji priznanih predavateljev.

6) Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju

Program je namenjen upokojencem, ki jih zanimajo 
osnove zdrave prehrane oziroma zdravega načina življe-
nja, kot tudi sama priprava preprostih in zdravih jedi, ki 
so prilagojene starejšim.
Kraj izvedbe: Kobarid
Čas izvedbe: enkrat tedensko v dopoldanskem času
Tematski sklopi: Vsebine programa bodo obogatene s 
predavanji priznanih predavateljev. 

Od februarja do konca maja 2013 bo Posoški razvojni center (PRC) v sklopu projekta Splošno neformalno izobraževanje 
odraslih (NIO) v Zgornjem Posočju izvajal brezplačne 50-urne programe za različne ciljne skupine. V posamezni program 
se lahko vključi najmanj 15 oseb. Za udeležbo se je treba predhodno prijaviti.

BOGATIM,
KER SE

• za zadnja dva programa: Nataša Klobučar Štrancar, 
 telefon: 05/38-41-514, e-pošta: natasa.ks@prc.si

Prijave in dodatne informacije: 

• za prve štiri programe: Patricija Rejec,
 telefon: 05/38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si 

Programi so za udeležence brezplačni, saj operacijo 

Splošno neformalno izobraževanje odraslih delno finan-

cirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport.

PRIJAVE ZBIRAMO OD 2. JANUARJA 2013 DALJE!
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Program spodbujanja razvoja v Poso~ju se bo v prihodnjem letu izvedel zadnji~. V ta namen smo na 
Poso{kem razvojnem centru (PRC) septembra pripravili osnutek izvedbenega programa za leto 2013 
(So~a 2013). Mora pa ga potrditi {e Vlada RS. 

So~a 2013 – zadnje leto izvajanja 

Razvojni program (RP) je bil 
pripravljen na osnovi Zakona 
o popotresni obnovi objektov 

in spodbujanju razvoja v Posočju. 
Zgornjemu Posočju je prinesel kar 
nekaj sredstev – od leta 2002 do da-
nes dobrih 17 mio evrov. S tem ne-
povratnim denarjem smo v dolini 
uredili obrtne cone, spodbujali zače-
tne naložbe, zaposlovanje in izobra-
ževanje ter podeljevali štipendije. 
Program pa je dodobra zaznamoval 
tudi delo Posoškega razvojnega cen-
tra, ki je v sodelovanju s pristojnim 
organom za regionalni razvoj pripra-
vil tako RP Soča 2006 kot tudi RP 
Soča 2013 in vsakoletne izvedbene 
programe ter hkrati vsa ta leta koor-
diniral naloge izvajanja.

Izvedbeni program za leto 
2013

Za izvedbeni program bo v priho-
dnjem letu namenjenih 834.585 ev-
rov. Izvajala se bosta dva ukrepa za:
• pospeševanje podjetniških vlaganj, 

razvoja gospodarstva in odpiranja 
novih delovnih mest (Ukrep II);

• usposabljanje in razvoj kadrov – ra-

Utrinki

KAJ OBETA NOVO 
PROGRAMSKO OBDOBJE?
Tolmin – Ob prvi okrogli obletnici 
delovanja, leta 2009, je Posoški 
razvojni center (PRC) v Bovcu pr-
vič pripravil Srečanje gospodarstve-
nikov Zgornjega Posočja. Leto ka-
sneje je v soorganizaciji vseh treh 
posoških občin pripravil drugo zapo-
redno srečanje, kjer so gostili takra-
tnega ministra brez listnice, odgo-
vornega za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj, Henrika Gjerke-
ša. Lani se je dogajanje nato iz Bov-
ca preselilo v Kobarid, letos pa so 
se predstavniki javnega sektorja, 
med katerimi so bili tudi tolminski 
župan Uroš Brežan, županja obči-
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zvoj človeškega potenciala v Poso-
čju (Ukrep III).

Pospe{evanje podjetni{kih 
investicij

V začetku prihodnjega leta je pred-
videna objava razpisa za spodbujanje 
začetnih naložb in ustvarjanja novih 
delovnih mest, razvoja podjetij ter 
turističnih zmogljivosti (Ukrep II). V 
letu 2013 bodo sredstva, tako kot le-
tos, namenjena mikro podjetjem, ki 
bodo skupaj lahko pridobila dobrih 
400.000 evrov.

Razvoj ~love{kega 
potenciala

V okviru Ukrepa III se bodo v za-
dnjem letu izvajanja programa izva-
jali vsi trije instrumenti, in sicer:

Ukrep Sredstva po Zakonu Lastna sredstva SKUPAJ

Ukrep II 412.897 412.897 825.794

Ukrep III 363.267 313.000 676.267

Stroški koordinacije izvajanja programa 58.421 0 58.421

SKUPAJ 834.585 797.639 1.560.482

Delodajalce, ki i{~ejo nove {tipendiste, v zadnjih letih usmerjamo v Regij-
sko {tipendijsko shemo Gori{ke stati~ne regije, ki omogo~a ugodno {ti-
pendiranje. Sredstva za te posredne kadrovske {tipendije PRC pridobi de-
loma iz Evropskega socialnega sklada, deloma iz državnega prora~una 
(skupaj 50 odstotkov) in deloma iz ob~inskih virov posameznih ob~in, ki 
so vklju~ene v R[S (obi~ajno v vi{ini 20 odstotkov). Prispevek delodajal-
cev k {tipendiji R[S tako zna{a le med 30 in 50 odstotkov. Ve~ o tem na 
spletni strani PRC-ja: www.prc.si/programi-projekti/aktualni/vsi/regijska-
stipendijska-shema.

• Instrument 1: Štipendiranje,
• Instrument 2: Spodbujanje zapo-

slovanja in samozaposlovanja,
• Instrument 3: Spodbujanje izobra-

ževanja in usposabljanja.
Za štipendiranje in spodbujanje 

zaposlovanja ni predvidenih novih 
razpisov, saj se bosta oba instrumen-
ta le nadaljevala: štipendijam bo na-
menjenih okoli 23.000 evrov, zapo-
slovanju pa dobrih 240.000 evrov. 

ne Kobarid Darja Hauptman in taj-
nik občinske uprave na Občini Bo-
vec Miran Šušteršič, z gospodar-
stveniki srečali v Tolminu. 

Po uvodnem pozdravu župana go-
stujoče občine Uroša Brežana, je 
mag. Almira Pirih, direktorica PRC-
ja, zbranim predstavila predlog iz-
vedbenega programa Soča za leto 
2013, ki hkrati predstavlja zadnji 
sklop dejavnosti v okviru razvojnega 
programa Soča 2007–2013. Pro-
gram, ki je naši dolini vse od leta 
2006 dalje zagotavljal razvojna sred-
stva, se v prihodnjem letu namreč 
dokončno izteče (več o predlogu 
omenjenega izvedbenega programa 
si lahko preberete zgoraj).

Preglednica: Pregled načrtovanih sredstev po ukrepih (v EUR)

Delodajalce, ki iščejo nove štipendi-
ste, v zadnjih letih usmerjamo v tako 
imenovano Regijsko štipendijsko she-
mo (RŠS) Goriške statične regije.

V letu 2013 bo predvidoma ponov-
no objavljen javni razpis za spodbu-
janje izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih, v okviru katerega bo na 
voljo okoli 100.000 evrov.

Povzetek osnutka razvojnega programa 
pripravila: Mateja Kutin

SREČANJE GOSPODARSTVENIKOV ZGORNJEGA POSOČJA – Organizatorji so letos medse 
povabili dr. Borisa Cizlja, predsednika uprave Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega 
združenja v Bruslju, ki je udeležencem predstavil nekaj možnosti, ki jih ponuja nova finančna 
perspektiva – s poudarkom na tistih, ki jih bo lahko izkoristilo gospodarstvo. Foto: Mateja Kutin
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Utrinki

Usklajene aktivnosti za upravljanje reke So~e – CAMIS

Usklajene aktivnosti za upravljanje reke So~e (CAMIS) je eden izmed projektov, ki v Poso~je sku-
pno prina{a dobrih 400.000 evrov in ki bo v prihodnjih letih prispeval svoj delež k bolj{emu in 
preglednej{emu upravljanju z reko So~o. 

Neukro~ena, a urejena h~i planin?

Kot pove že samo ime projekta, 
se bodo projektne dejavnosti 
osredotočale na iskanje kom-

promisov med različnimi deležniki 
pri upravljanju s Sočo na obeh stra-
neh meje in na ohranjanje ter zago-
tavljanje dobrega stanja voda. Pri tem 
bo poleg Posoškega razvojnega cen-
tra (PRC), ki je vodilni partner pro-
jekta, sodelovalo še deset partnerjev. 
Projektni partnerji na slovenski stra-
ni so vse tri posoške občine (Občina 
Bovec, Občina Kobarid in Občina 
Tolmin), Občina Idrija ter dve stro-
kovni instituciji (Zavod za zdravstve-
no varstvo iz Nove Gorice in Inštitut 
za vode RS), na italijanski pa Autorità 
di Bacino iz Benetk, Avtonomna de-
žela Furlanija Julijska krajina, Ob-
čina Turjak ter Pokrajina Gorica. 

Vrednost celotnega projekta znaša 
skoraj poldrugi milijon evrov, od tega 
predstavljajo sredstva iz Evropske 
unije dobrih 1,2 milijona evrov. Z 
izvajanjem projekta bomo zaključili 
v začetku leta 2015. V tem času bo v 
porečju Soče izvedenih kar nekaj pi-
lotnih dejavnosti, ki bodo prispevale 
k trajnostni rabi reke in obrečnega 

prostora vse od izvira do izliva.

Nove naložbe
Prednost projektov, ki se izvajajo 

v okviru Programa Slovenija-Italija je 
tudi v tem, da omogočajo izvedbo 
naložb. Tako bo Občina Tolmin s 
pomočjo evropskih sredstev urejala 
in opremljala vstopno-izstopna me-

ca, prav tako pa bodo obnovili nekaj 
visečih brvi. V Občini Turjak bodo 
obnovili in uredili naravni park ob 
Soči. 

Priprava strokovnih podlag 
za ureditev Soto~ja

Na PRC-ju smo si v okviru projek-
ta CAMIS zadali kar precej zahtevno 

NA UVODNEM SPOZNAVNEM SREČANJU, ki je oktobra potekalo v Bovcu, smo se partnerji seznanili s formalnimi postopki, povezanimi z izvaja-
njem projektnih dejavnosti. Poleg tega smo opredelili obveznosti in naloge posameznih partnerjev ter določili okvirni terminski načrt izvajanja 
projektnih dejavnosti. Foto: Tatjana Šalej Faletič

sta, kobariška ter bovška občina pa 
bosta poleg ureditve in opreme vstop-
no-izstopnih mest, obnovile tudi ne-
kaj visečih brvi čez reko. Za ta na-
men imajo omenjene občine na voljo 
vsaka po 60.000 evrov. Na Občini 
Idrija se bodo z načrtom razvojnih 
projektov in nakupom opreme posve-
tili Krajinskemu parku Zgornja Idrij-

V nadaljevanju je vodja projekta Alp-
s4EU Miro Kristan iz PRC-ja zbra-
nim predstavil možnosti tako imeno-
vanega grozdenja podjetij. Poudaril 
je, da gre za projekt v okviru progra-
ma Alpine Space, znotraj katerega 
se lahko sorodna podjetja, ki deluje-
jo na območju alpskega prostora, 
povežejo in v sinergiji dosežejo ve-
čjo konkurenčnost na skupnem 
evropskem trgu. 

Osrednji del srečanja so organiza-
torji letos namenili predstavitvi mo-
žnosti, ki jih nova finančna perspek-
tiva ponuja gospodarstvu v novem 
programskem obdobju (od leta 
2014 do 2020). Prihodnje leto se 
namreč aktualno programsko obdo-

bje, ki zajema čas od 2007 do 
2013, izteče, vendar pa se bodo 
lahko projekti izvajali še vse do leta 
2015. »Mnogi se že resno sprašu-
jemo, kaj nam bo ponudila nova fi-
nančna perspektiva,« pravi Pirihova 
in dodaja, da »v tem trenutku še ni-
mamo nobenih usmeritev za na-
prej. So le ugibanja in okvirni obrisi, 
kaj naj bi prineslo novo program-
sko obdobje. Kar pa vemo, je to, 
da nas po regijah čaka priprava re-
gionalnega razvojnega programa 
do leta 2020, našo državo pa prav 
tako priprava novih razvojnih doku-
mentov. Zavedamo se tudi, da se 
to ne bo zgodilo kar čez noč, saj 
bo treba dokumente poprej uskla-

diti še na ravni EU.« Med drugim je 
direktorica PRC-ja omenila še to, da 
bo nova finančna perspektiva za nas 
»dodaten izziv, ker bo v njej Slove-
nija razdeljena v dve regiji in naši 
zahodni, bolj razviti, bo namenjeno 
manj sredstev, kot vzhodni.«

Prav omenjena dejstva, povezana z 
novim programskim obdobjem, so 
botrovala, da so organizatorji letos 
medse povabili dr. Borisa Cizlja, 
predsednika uprave Slovenskega 
gospodarskega in raziskovalnega 
združenja v Bruslju, ki je udeležen-
cem predstavil možnosti, ki jih ponu-
ja nova finančna perspektiva – s po-
udarkom na tistih, ki jih bo lahko iz-
koristilo gospodarstvo. Med drugim 

je dr. Cizelj zbrane opozoril na še 
nekaj novih razpisov, ki bodo predvi-
doma objavljeni v letu 2013, hkrati 
pa podal osnovne smernice, ki si jih 
je Evropa v grobem začrtala za novo 
programsko obdobje. Več o tem bo-
mo v Sočasniku še pisali.

Takšne informacije so vsekakor zelo 
dobrodošle za vse tiste, ki tudi v pri-
hodnje računajo, da bodo svoje de-
javnosti izvajali s pomočjo črpanja 
evropskih sredstev. Med njimi je po-
leg številnih podjetij tudi PRC, ki bo 
po zagotovilu direktorice, s podob-
nimi vsakoletnimi srečanji nadaljeval 
tudi po tem, ko se razvojni program 
Soča izteče za vselej.
Tatjana Šalej Faletič
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nalogo, ki se navezuje na sodelovanje 
z zunanjimi strokovnjaki in vključe-
vanje javnosti ter vseh deležnikov. S 
skupnimi močmi bomo namreč pri-
pravili strokovne podlage za ureditev 
Sotočja. To območje zaseda v srcu 
marsikaterega Tolminca posebno me-
sto in je zato zelo občutljivo obmo-
čje, ki zaradi nenehnega konflikta 
interesov še vedno ostaja neurejeno 
in je vedno znova predmet različnih 
polemik. Izhodišča, do katerih bomo 
prišli v projektu CAMIS, bodo podla-
ga za sprejem podrobnega občinske-
ga prostorskega načrta, ki naj bi ure-
dil in določil dejavnosti, ki so primer-
ne za to območje. 

Čeprav smo si kot pilotno območje 
izbrali Sotočje, prihaja na celotni dol-
žini rečnega koridorja* do soočenj 
različnih lokalnih in državnih zani-
manj, saj je voda vedno predstavljala 
magnet za najrazličnejše dejavnosti. 
Hkrati se na ta območja nanaša cela 
vrsta omejitev, ki jih je treba upošte-
vati in katerih vplivna območja se 
pogosto prekrivajo; med drugim so 
to določila Zakona o vodah, vodne in 
poplavne smernice ter smernice Na-
ture 2000 ipd. Znotraj tega vrtinca 
interesov in omejitev se znajdejo lo-
kalne skupnosti, ki predstavljajo stič-
no točko med občani ter njihovimi 

prečka državno mejo, je prav vidik 
čezmejnosti srčika projekta. Ena iz-
med priložnosti, da se prebivalci na 
obeh straneh meje zavemo, da si de-
limo isto reko, je skupno praznova-
nje Dneva reke Soče. Ta »rojstni dan 
reke«, ki ga na slovenski strani obe-
ležujemo že drugo jesen zapored, 
želimo prenesti tudi čez mejo. Hkra-
ti bomo skozi projekt CAMIS partner-
ji s primerjavo rezultatov, različnih 
rab in primerov dobrih oziroma sla-
bih praks skušali reko bolje razume-
ti ter v njej videti priložnost za med-
sebojno sodelovanje in povezovanje 
ne le danes, ampak tudi v prihod-
nje. 
Tjaša Maurič, PRC
Opomba:
* Rečni koridor je poimenovanje za strugo 
vodotoka in območje vzdolž obeh bregov.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

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

CAMIS je en izmed treh projektov na temo reke Soče, v katere je Posoški ra-
zvojni center v sodelovanju s tremi posoškimi občinami vstopil ravno zato, 
ker vprašanje celostnega upravljanja z reko še vedno ostaja nerešeno. Poleg 
CAMISA se z omenjeno tematiko ukvarjata še projekta SEE River in TRAP. 
Prvi se posveča usklajevanju interesov različnih uporabnikov in upravljavcev 
prostora v korist trajnostnega razvoja rečnih koridorjev na rekah Jugovzhodne 
Evrope (program Southeast Europe), pri čemer dejavnosti na reki Soči pred-
stavljajo le delček v celotnem projektu. V drugem, ki se izvaja v okviru pro-
grama Interreg IVC in v katerem poleg PRC-ja kot predstavnika slovenskega 
partnerja sodelujejo še partnerji iz Finske, Grčije, Irske, Latvije, Nizozemske, 
Romunije in Velike Britanije, pa se bo skušalo celoten spekter vprašanj glede 
upravljanja reke pilotno prenesti na organ, ki bo medsektorsko obravnaval vsa 
pomembna vprašanja v zvezi s Sočo. To pomeni, da bi lahko na enem mestu 
usklajevali različna zanimanja in reševali konflikte v povezavi z različnimi 
rabami reke: turizmom, plovbo, varstvom narave, kopanjem gramoza, gradnjo 
malih hidroelektrarn, zadrego prostorskih načrtovalcev, kadar je treba poseči 
v poplavno območje ipd.

Usklajene aktivnosti za upravljanje reke So~e – CAMIS

željami in omejitvami, ki jih določajo 
posamezni predpisi. Zato so pri na-
črtovanju in umeščanju dejavnosti v 
prostor pomembni jasni okvirji, ki 
služijo kot podlaga za nadaljnje delo. 
V okviru projekta CAMIS bomo na 
PRC-ju pripravili tudi smernice za 
razvoj območja med Sotočjem in je-
zerom na Mostu na Soči ter zasno-
vali razvojni program za dolino reke 
Tolminke z dolino Polog, ki bo prav 
tako pomemben z vidika usklajeva-
nja različnih interesov na zavarova-
nem območju Triglavskega narodne-

ga parka. Partnerji z obeh strani 
meje, ki v projektu predstavljajo stro-
kovne institucije, bodo z različnimi 
meritvami in analizami morfologije 
ter rečne hidravlike ugotavljali stanje 
reke in pritokov ter predlagali ukrepe 
za njihovo izboljšanje. 

Dan reke So~e
Trajnostno gospodarjenje z vodni-

mi viri je strateškega pomena za obe 
strani meje, nujno pa je, da je obo-
jestransko usklajeno. Ker reka Soča 
v svojem 137 kilometrov dolgem toku 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Utrinki

IZREDNI PROFESOR DR. ŠTEFKO MIKLAVIČ je za znanstvene dosežke v matematiki prejel 
Zoisovo priznanje. Foto: Daniel Novakovič (STA)

ZOISOVO PRIZNANJE 
POSO[KEMU MATEMATIKU
Nova Gorica – Konec novembra so v 
Novi Gorici podelili Zoisova priznanja, 
ki jih Republika Slovenija podeljuje za 
pomembne dosežke na področju 
znanstveno-raziskovalne in razvojne 
dejavnosti. Prestižno nagrado za 
znanstvene dosežke v matematiki je 
letos prejel izredni profesor dr. Štefko 
Miklavič, ki je svojo mladost preživljal 
v Idrskem, danes pa živi na Kamnem.

Dr. Miklavič je izredni profesor na 
Univerzi na Primorskem, njegova dela 
pa vzbujajo pozornost tako doma kot 
v tujini. Pojasnil nam je, da se ukvarja 
z vejo matematike, ki se imenuje teo-
rija grafov. Gre za proučevanje mate-
matičnih modelov omrežij. »V vsakda-
njem življenju se srečujemo z mno-
gimi omrežji: cestnimi, električnimi, 
računalniškimi omrežji, raznimi so-
cialnimi omrežji, kot je recimo Face-

book, in tako naprej. Vsem omrež-
jem je skupno to, da so sestavljena 
iz določenih objektov, to je vozlišč, 
med katerimi so nekateri povezani. 
Pri Facebooku so vozlišča uporabni-
ki Facebooka, dva pa sta povezana, 
če sta na Facebooku prijatelja. S 

proučevanjem matematičnih mode-
lov omrežij poskušamo poiskati nji-
hove značilnosti, ki jih potem lahko 
apliciramo na konkretna omrežja.« 
Izvedeli smo še, da je iz njegovega 
znanstvenega dela razvidno, da so 
učinkovitejša, uspešnejša in bolj dol-

goživa tista omrežja, katerih vozlišča 
so čim bolj uravnoteženo povezana 
med seboj. Dr. Miklavič je v zadnjih 
sedmih letih v uglednih matematičnih 
revijah objavil tudi 27 izvirnih člankov, 
osem kot edini avtor, druge pa kot so-
avtor.

Na začetku decembra je nagrajenca 
sprejela in mu čestitala tudi kobariška 
županja Darja Hauptman, ki mu je 
ob tej priložnosti podelila kipec Simo-
na Gregorčiča ter knjigo. Čestitkam 
so se po zaključku kratke predstavitve 
Miklavičevega raziskovalnega dela 
pridružili tudi ostali udeleženci, med 
katerimi je bil tudi Zdravko Likar, na-
čelnik Upravne enote Tolmin. Za pri-
jetnejše vzdušje sta z glasbenimi vložki 
poskrbeli učenki Glasbene šole Tol-
min – kitaristka Nina Čebokli (mento-
rica Mirjana Antih Čebokli) in flavtist-
ka Vita Hrast (mentorica Nika Hribar).
Mateja Kutin

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012
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( 9 )Trajnostna mobilnost mesta Tolmin in okoli{kih krajev 

V ~asu Evropskega tedna mobilnosti, kateremu se je letos pridružila tudi Ob~ina Tolmin, je Poso{ki 
razvojni center pripravil posvet na temo kolesarjenja. 

S kolesom do prijaznej{ega mesta

P osoški razvojni center (PRC) 
bo v okviru projekta Energy-
ViLLab1, ki spodbuja učinko-

vito rabo energije, vzpostavil tako 
imenovani živi laboratorij MOBITO. 
Ta bo namenjen promociji trajnostne 
mobilnosti znotraj mesta Tolmin ter 
med mestom in okoliškimi kraji. V 
sklopu projekta bo PRC promoviral 
kolesarjenje kot alternativo rekreativ-
nemu kolesarjenju. Raba koles za 
vsakodnevni transport bo prispevala 
k promociji trajnostne mobilnosti, 
posledično pa tudi k racionalni rabi 
energije.

Izbor kriti~nih to~k za kolesarje
Na posvetu smo predstavili projekt, 

večji del večera pa posvetili kolesar-
jenju v Tolminu. Sodelavci so preko-
lesarili mesto in pripravili izbor kritič-
nih točk za kolesarje. Namen posveta 
je bil predstaviti omenjene točke ozi-
roma ulice in skupaj z Josipom Ro-
tarjem, strokovnjakom s Slovenske 
kolesarske mreže, skušati najti ustre-
zne rešitve zanje. Zavedamo se, da 
bo le z odpravo teh točk Tolmin ko-

lesarju prijazen, njegova pot pa 
udobna in varnejša.

Ne pozabimo na prebivalce, 
ki kolo uporabljajo za 
vsakodnevne prevoze

Posveta se je udeležil tudi občinski 
urbanist Zoran Štanta, med poslu-
šalci so bili tudi predstavniki Krajev-
ne skupnosti (KS) Tolmin in KS 
Poljubinj, različnih nevladnih orga-
nizacij ter drugi predstavniki zainte-
resirane javnosti. Izkazalo se je, da 
je tema še kako aktualna, čeprav po-
navadi, ko govorimo o kolesarjenju, 
razmišljamo o turistih in daljinskih 
kolesarskih povezavah. Vendar se je 
treba zavedati, da so v prvi vrsti pre-
bivalci nekega območja tisti, ki za svo-
je vsakodnevne prevoze uporabljajo 
kolo. In prav zanje je treba urediti 

infrastrukturo, ki jim bo omogočala 
varno vožnjo. 

KAKO UREDITI INFRASTRUKTURO, KI BO KOLESARJEM V TOLMINU IN OKOLICI OMOGO-
ČALA VARNO VOŽNJO? V evropskem tednu mobilnosti, kateremu se je letos pridružila tudi 
Občina Tolmin, je PRC pripravil posvet na temo kolesarjenja. Na fotografiji so (od leve proti 
desni): vodja projekta EnergyViLLab Miro Kristan, strokovnjak Slovenske kolesarske mreže Jo-
sip Rotar ter predstavnika PRC-ja: Nejc Eržen in Mateja Kutin. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Re{itev za varno vožnjo 
kolesarjev je ve~

Tolmin ta hip nima urejene poseb-
ne infrastrukture, ki bi bila namenje-
na le kolesarjem, zato ti uporabljajo 
obstoječo cestno infrastrukturo. Kot 
je nakazal Rotar, bi lahko nekatere 
enosmerne ulice uredili tako, da bi 
kolesarjem namenili v nasprotni sme-
ri kolesarski pas, na nekaterih drugih 
ulicah pa zarisali kolesarski pas s 
črtkanim robom. Na ulicah, kjer lah-
ko kolesarjih razvijejo višje hitrosti, 
bi bilo po njegovem mnenju ustre-
zneje, če bi označili tako imenovani 
mešani pas, po katerem se tudi kole-
sar lahko vozi po sredini cestišča. 

Podani konkretni predlogi
Ob zaključku večera so bili podani 

konkretni predlogi, kako bi lahko 
določene ulice uredili v prihodnje. 
Ker je Občina Tolmin tik pred začet-
kom izvajanja projekta ureditve do-
ločenih ulic, je PRC zanjo po posve-
tu pripravil smernice za ureditev ko-
lesarske infrastrukture.
Mateja Kutin 
Opomba:
1 Več o projektu bomo pisali v eni od priho-
dnjih številk.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Projekt 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

Naslov: Mre`a virtuoznih `ivih la-
boratorijev za var~no rabo energi-
je in razvoj obnovljivih virov ener-
gije
Akronim: EnergyViLLab
Vodilni partner: Zbornica Union-
camere del Veneto
Trajanje projekta: od 1. novem-
bra 2011 do 31. maja 2014
Lokacija projekta: na slovenski 
strani obmo~je Gori{ke, Obalno-
kra{ke in Osrednjeslovenske 
statisti~ne regije, na italijanski 
strani pa obmo~je Pokrajin Vene-
zia, Ravenna, Padova, Pordenone 
in Treviso.
Vrednost projekta: 1.341.000 EUR

Foto: Miro Kristan
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( 10 )Prenos slovenskega modela {tudijskih krožkov na ~ezmejni prostor

Evropa je polna meja, te pa poleg svoje temeljne delitvene vloge lahko tudi povezujejo. Prav to želi-
mo dose~i s projektom ~ezmejnega sodelovanja STUDY CIRCLES1. Najbolj{a pot za dosego tega cilja 
je zagotovo u~enje. 

Pilotni ~ezmejni izobraževalni program 

Sredi novembra se je v okviru 
omenjenega čezmejnega pro-
jekta začelo 180-urno usposa-

bljanje mentorjev/tutorjev študijskih 
krožkov. Na uvodnem dvodnevnem 
izobraževanju, ki ga je v Tolminu 
organiziral Posoški razvojni center 
(PRC), se je spoznalo 29 udeležencev 
usposabljanja z obeh strani meje (10 
Slovencev in 19 Italijanov).

Pilotni izobraževalni program je 
nastal na osnovi slovenskega modela 
študijskih krožkov, katerega avtor in 
koordinator je Andragoški center 
Slovenije (ACS), vendar je v tem pri-
meru prilagojen različnim jezikovnim 
ter kulturnim zmožnostim udeležen-
cev, njihovim izobraževalnim potre-
bam in potrebam obmejnega prosto-
ra ob državni meji z Italijo.

Izobraževanje mentorjev/tutorjev 
študijskih krožkov tako poteka pod 
okriljem nacionalne organizacije za 
izobraževanje odraslih ACS, ob sode-
lovanju PRC-ja in Ljudske univerze 
Nova Gorica. Sodelujejo tudi mentor-
ji slovenskih študijskih krožkov in 
zunanji strokovnjaki.

Potek usposabljanja
Izobraževanje je zastavljeno dvoje-

zično. Na predavanjih in delavnicah 
je prisotna prevajalka, poleg tega pa 
so gradiva v spletni učilnici na voljo 
tako v slovenskem kot italijanskem 
jeziku. Tudi poskusne izvedbe študij-
skih krožkov so prilagojene potrebam 
in možnostim udeležencev ter bodo 
potekale v slovenskem in italijanskem 
jeziku, oziroma odvisno od lokacije 
izvajanja krožka. Uporaba izobraže-
valnih metod in postopkov, ki jih 
predvideva neformalno izobraževa-
nje, je v kontekstu lokalnega razvoja 

UDELEŽENCI V USPOSABLJANJU – Sredi novembra se je v okviru omenjenega čezmejnega projekta začelo 180-urno usposabljanje mentorjev/
tutorjev študijskih krožkov. Na uvodnem dvodnevnem izobraževanju, ki ga je v Tolminu organiziral Posoški razvojni center, se je spoznalo 29 
udeležencev usposabljanja z obeh strani meje.

še posebej zanimiva, saj omogoča 
kritično prepoznavanje težav ter nji-
hovo reševanje. Če poenostavimo, to 
pomeni, da se s takšnimi načini izo-
braževanja spodbuja izražanje speci-
fičnih izobraževalnih potreb, ki bi 
sicer lahko ostale neopažene.

Pridobitev licence 
Udeleženci usposabljanja bodo 

morali za pridobitev licence mentor-
ja/tutorja študijskih krožkov preho-
diti dolgo pot. Usposabljanje, poleg 
teorije, ki jo bodo osvojili na preda-
vanjih, delavnicah in s pomočjo e-
gradiv v spletni učilnici, vključuje 
tudi konkretne (pilotne) izvedbe štu-
dijskih krožkov na celotnem obmo-
čju2 izvajanja projekta. Udeleženci 
bodo morali predhodno izdelati tudi 
izvedbene načrte za posamezne štu-
dijske krožke, kar pomeni, da bodo 
morali zelo dobro proučiti okolje, v 
katerem jih bodo izvajali. Le na ta-
kšen način bodo lahko izhajali iz 
konkretnih potreb ljudi, ki tam živijo 
in bodo sposobni prepoznati razno-
lika lokalna znanja. Čezmejni študij-

ski krožki udeležencem usposablja-
nja predstavljajo še poseben izziv, saj 
jih bodo skupaj vodili tako slovenski 
kot italijanski mentorji/tutorji, v njih 
pa se bodo srečevali ljudje iz obeh 
strani meje. Prav ustrezne kompeten-
ce,3 ki jih morajo imeti tovrstni men-
torji študijskih krožkov, jim bodo 
omogočile, da se bodo uspešno soo-
čili z izzivi, pred katere bodo posta-
vljeni in s tem s strani ACS pridobili 
licenco. 

^ezmejno povezovanje
Projektno razvite možnosti, bodo 

omogočile tudi čezmejni pretok zna-
nja in hkrati pripomogle k povezova-
nju ustanov ter razvojnih agencij, ki 
v lokalnem okolju izvajajo izobraže-
valne procese, in nosilcev gospodar-
skih dejavnosti. Pripomogle pa bodo 
tudi k povezovanju lokalnega prebi-
valstva. Namen čezmejnega modela 
študijskih krožkov je namreč prav 
povezava, spodbuda in uveljavitev 
lokalne izobraževalne ponudbe na 
področje kulture, tradicije ter okolja 
in približevanje razvoja načelom traj-

nosti. 
Besedilo in foto: Patricija Rejec, mento-
rica študijskih krožkov, PRC

Opombe:
1 Polno ime projekta je Čezmejni laboratorij 
za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja 
za ovrednotenje znanja in virov na območju
2 Območje izvajanja projekta zajema: Nadi-
ške in Terske doline, del Goriške statistične 
regije, Zgornje Posočje – občine Bovec, Tol-
min in Kobarid, občini Brda in Kanal ter sever-
ni del občine Nova Gorica, zahodni Veneto 
ter italijanska Brda in goriški del Krasa.
3 Medkulturna kompetenca; Socialne kompe-
tence; Povezanost z okoljem, skupnostjo; 
Kompetenca učenje učenja; Kompetenca sa-
moiniciativnosti in podjetnosti; Izražanje; Pro-
fesionalne kompetence; Digitalna pismenost

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Projekt 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
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MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

BOGATIM,
KER SE

Bogatim, ker se u~im (1)

V {olskem letu 2012/2013 boste lahko bralci So~asnika sodelovali v nagradnih igrah Bogatim, ker 
se u~im. Teme se bodo nana{ale na razli~ne vsebine posameznih izobraževalnih programov, ki jih v 
okviru projekta Splo{nega neformalnega izobraževanja odraslih (NIO) izvaja Poso{ki razvojni center 
(PRC).

Pojdimo k izviru ~iste vode in si 
prislužimo nagrado

Naša prva nagradna igra se na-
naša na 50-urni izobraževalni 
program Pojdimo k izviru či-

ste vode. V prvi izvedbi programa, ki 
je potekal od oktobra do decembra, 
so udeleženci:
• poslušali različna tematska preda-

vanja (med drugim smo gostili 
priznanega slovenskega samostoj-
nega raziskovalca Antona Komata, 
raziskovalca zdravilnih energij na-
rave Jožeta Muniha, biologa Miha 
Miheliča in predstavnici Komuna-
le Tolmin Kristino Kozorog ter 
Antonijo Panjan);

• v Zgornjem Posočju raziskovali 
vodotoke in izvire, se učili ocenje-
vati njihovo kakovost na osnovi 
življa, hitrih kemijskih testov in 
fizikalnih parametrov; 

• poiskali nahajališče glacialne gline, 
znane po številnih zdravilnih učin-
kih;

Februarja prihodnje leto bomo 
program Pojdimo k izviru ~iste 
vode, s katerim želimo med 
drugim pove~ati ozave{~enost za 
ohranitev vodnih virov, ponovili. 
Ve~ o drugi izvedbi na strani 5. 
Prijava in dodatne informacije: 
Nata{a Klobu~ar [trancar – 
telefon: 05/38-41-514, e-po{ta: 
natasa.ks�prc.si.

Nagradna igra BOGATIM, ker se učim (1)

nam zazdi, da so zaloge neizčrpne. 
Vendar nas tudi v tem primeru videz 
vara. Človeštvo se namreč z vodo 
oskrbuje le iz zelo majhnih zalog 
sladke vode, ki znašajo približno 0,3 
odstotke vse vode na zemlji. Pridobi-
vanje sladke vode iz morske vode je 
namreč še vedno izredno drago. V 
zadnjih stotih letih je poraba vode 
naraščala dvakrat hitreje kot prebival-
stvo, zato so negativne posledice iz-

koriščanja vodnih virov vedno bolj 
pereče.

Za radovedne ...
Vsi, ki želite izvedeti več o nevzdr-

žnem ravnanju z vodnimi viri, si 
lahko v Knjižnici Cirila Kosmača Tol-
min brezplačno izposodite provoka-
tivni dokumentarni film TOK: v ime-
nu ljubezni do vode.

Patricija Rejec, vodja projekta NIO, Po-
soški razvojni center

Zanima nas, ali ste že razmišljali 
o tem, koliko litrov tako imenova-
ne virtualne vode (opomba: to je 
skupna količina vode, ki je potreb-
na, da se ustvari nek izdelek, pri-
delek itd.) potrebujemo za izdela-
vo/pridelavo izdelkov, pridelkov 
itd., ki so prisotni v našem vsak-
danjem življenju. Preberite vpra-
šanja za izbrane tri primere in 
obkrožite pravilen odgovor na de-
sni strani. Za pomoč lahko popro-
site tudi »strička Googla«. V žre-
banju bodo sodelovali tisti, ki 
bodo pravilno odgovorili na vsa tri 
zastavljena vprašanja. Pravilni od-
govori in nagrajenci bodo objavlje-
ni v naslednji številki Sočasnika. 
Med pravilnimi odgovori bomo 
izžrebali tri nagrajence, ki bodo 
prejeli knjigo Jožeta Muniha 
Zdravilni izviri.

Operacijo Splošno neformalno izobraževanje odraslih delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Izrezan kuponček pošljite najkasneje do petka, 18. januarja 2013, na naslov: 
Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1 b, 5220 Tolmin, s pripisom: 
Za nagradno igro »BOGATIM, ker se učim«.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Telefon ali e-pošta:

1. Koliko virtualne vode potrebujemo za pridelavo 1 kg pšenice?
a)  100 litrov     b)  1.500 litrov     c)  3.000 litrov

2. Koliko virtualne vode potrebujemo za pridelavo 1 kg mesa?
a)  1.000 litrov     b)  5.000 litrov     c)  15.000 litrov

3. Koliko litrov virtualne vode oblečemo nase skupaj s parom kavbojk?
a)  5.000 litrov     b)  9.000 litrov     c)  11.000 litrov

• spoznali delovanje Komunale Tol-
min na področju oskrbe prebival-
cev s pitno vodo ter na področju 
čiščenja odpadnih vod;

• kot del učnega gradiva prejeli knji-
go Zdravilni izviri avtorja Jožeta 
Muniha, itd.

Zaživimo s ~isto vodo 
Na našem planetu je ogromno vo-

de. Če pogledamo globus sveta, se 
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( 12 )Dvig ravni pismenosti (7)

Zagotovo se je tudi vam že kdaj pripetilo, da ste se na koga po pomo~ obrnili s klasi~nim: »Ej, kako 
se …?«, temu pa je sledil buren odgovor v slogu: »Dej stari, saj nisem tvoja mama, da bom guglal 
namesto tebe!«. V poplavi informacij vam bo obvladovanje pravilnega iskanja podatkov nadvse 
dobrodo{lo.. Morda bi lahko tak{no znanje umestili kar med temeljne ve{~ine sodobnega ~loveka.

»Guglanje« na kvadrat …

Neki svetovljanski in nadvse 
razgledan človek mi je nekoč 
rekel: »Če se spoznaš, poma-

ga.« Modre besede, vredne pomnje-
nja. Zato si v nadaljevanju poglejmo 
nekaj trikov in nasvetov, kako na sve-
tovnem spletu uspešno poiskati in-
formacije.

OSNOVE ISKANJA
Na začetnih tečajih računalniškega 

in digitalnega opismenjevanja udele-
ženci spoznajo, da se s pomočjo 
spletnega brskalnika (program za 
brskanje po svetovnem spletu) lahko 
pridobi informacije z vpisom spletne-
ga naslova (na primer www.prc.si) v 
naslovno vrstico ali s pomočjo ključ-
nih besed (prodam fejst bukova dr-
va). Iskanje po ključnih besedah nam 
omogočajo posebne spletne strani, ki 
jim pravimo spletni iskalniki. Google 
je zagotovo najbolj poznan in priljub-
ljen spletni iskalnik, od tu tudi izraz 
»guglati« za iskanje, a obstajajo tudi 
drugi (na primer Microsoftov Bing ali 

slovenski Najdi.si). Naslednje vrstice 
so posvečene prav Googlu, vendar pa 
lahko ukaze ravno tako preizkusite 
v drugih iskalnikih.

Iskanje Google ali Klik na 
sre~o

Iskanje se začne z vnosom ključ-
nih besed v iskalno okence. Včasih 
je dovolj ena ključna beseda. Če z 
rezultati iskanja nismo zadovoljni, je 
treba v niz dodati več besed, ki naj-
bolje opišejo to, kar iščemo. Ker Goo-
gle išče po vseh besedah, ki jih vne-
semo, je priporočljivo, da vpišemo le 
tiste besede, ki so ključne in ne celih 
povedi. Iskalni niz sestavlja največ 32 
besed in zaželeno je, da jih razvrsti-

te po pomembnosti, in sicer tako, da 
začnete z najpomembnejšo besedo. 
Male ali velike črke pri iskanju ne 
igrajo posebne vloge, saj iskalnik ne 
dela razlik. Nekateri brskalniki imajo 
vključeno dinamično iskanje, zato se 
vam že med vpisovanjem ključnih 
besed samodejno ponujajo primeri 
iskalnih nizov in seznam zadetkov 
oziroma spletnih strani, ki vsebujejo 
navedene ključne besede. Drugače pa 
lahko iskanje sprožite s klikom na 
gumb Iskanje Google ali s pritiskom 
na tipko Enter na tipkovnici. Opazili 
ste že, da vam iskalnik Google ponu-
ja tudi gumb Klik na srečo, klik nanj 
pa preskoči prikaz seznama zadetkov 
in nam prikaže spletno stran, ki bi 
bila drugače prva na seznamu.

NAPREDNEJ[E ISKANJE
Če v Googlu vpišemo napredno 

iskanje in kliknemo na prvo poveza-
vo, dobimo tudi spletni obrazec, ki 
nam omogoča naprednejše oblike 
iskanja, drugače pa velja, da lahko 

poleg ključnih besed v iskalno vrsti-
co vpišemo tudi ukaze, ki nam po-
magajo pri iskanju, saj iskalniku 
naročijo, kako naj se ravna. 

Iskanje to~no dolo~enih 
besed ali besednih zvez

Če želite poiskati točno določeno 
besedo ali besedno zvezo uporabite 
dvojne narekovaje (”beseda“ oziroma 
”besedna zveza“). Ta možnost je lah-
ko priročna, ko iščete na primer be-
sedilo skladbe ali vrstico iz knjige, 
pesmi ... (”smisel življenja je ležanje 
na plaži“).

Vklju~itev ali izlo~itev 
besede

Če želite izločiti rezultate, ki vklju-
čujejo določeno besedo, pred njo 
dodajte minus brez presledka (-bese-
da). To je še posebej uporabno za 
sinonime. Če vas na primer zanima-
jo virusne okužbe, pri tem pa bi radi 
izločili rezultate, ki se nanašajo na 
računalniške viruse (virus -računal-

Utrinki

© Google

RDO PRINA[A V DOLINO 
SO^E VELIKO NOVOSTI
Severna Primorska – Lokalni turi-
stični organizaciji (LTO) Sotočje je 
Svet regije Severne Primorske (Go-
riške statistične regije) leta 2008 za-
upal vodenje Regionalnega destina-
cijskega programa (RDO). To je bil 
tudi razlog, da smo se lahko v začet-
ku preteklega leta uspešno prijavili 
na razpis takratnega Ministrstva RS 
za gospodarstvo za regionalne pro-
mocijske dejavnosti na področju tu-
rizma. Skupna vrednost triletnega 
projekta Smaragdna pot znaša 
600.000 evrov, pri čemer ministr-
stvo iz evropskih in državnih sred-
stev prispeva 50 odstotkov vrednosti, 
preostalo polovico denarja pa mora-
mo zagotoviti partnerji v projektu.

Pri pripravi projekta smo k sodelova-

nju povabili vse turistične ponudnike 
in organizacije v regiji in uspeli vklju-
čiti vse najpomembnejše iniciative. 
V program je danes tako vključenih 
vseh 13 občin Severne Primorske, 
vsi LTO-ji (Bovec, Sotočje, Cerkno, 
Brda, KŠTM Šemperter), Idrijsko-
Cerkljanska razvojna agencija ICRA, 
Idrijski rudnik, Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju« z množico svo-
jih partnerjev, HIT d.d., TIC-i (Ajdov-
ščina, Kanal) in različni ponudniki, 
vključeni v lokalne iniciative. Trenu-
tno sta za nami dve tretjini razpisne-
ga obdobja, izveden je tudi večji del 
programa.

• Pripravljena promocijska orodja in 
materiali – V tem sklopu smo izdelali 
dva nova spletna portala: www.sma-
ragdna-pot.com in www.dolina-so-
ce.com in blagovno znamko Dolina 
Soče ter pripravili vrsto prospektov 

DEL TIMA, KI SKRBI ZA IZVAJANJE TRILETNEGA PROJEKTA SMARAGDNA POT, vrednega  
600.000 evrov. Poleg številnih novosti, ki se vežejo na promocijo, so med drugim na konferenci 
za novinarje predstavili tudi nov petminutni promocijski spot, ki gledalce vabi na Kobariško in 
Tolminsko, in ki si ga lahko ogledate na spletni strani www.dolina-soce.com. Foto: Tatjana Ša-
lej Faletič

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012

( 13 )

nik). Ker je izraz za virus enak v 
slovenščini in angleščini boste še ve-
dno dobili rezultate, ki se nanašajo 
na računalniške viruse, vendar bodo 
le-ti v angleščini, zato lahko v niz 
dodate še -computer. Če namesto 
minusa pred besedo dodate plus (+), 
prav tako brez presledka, boste iskal-
niku ukazali, da pri iskanju obvezno 
vključi zahtevano besedo (+bese-
da). 

Eno ali drugo
Ukaz OR (pisan z velikimi črkami) 

nam pomaga dobiti rezultate, ki se 
nanašajo na eno ali drugo besedo 
(beseda1 OR beseda2). Radi bi dan 
preživeli v objemu gora, vendar se še 
niste povsem odločili ali bi se raje 
podali na Rombon ali na Mrzli vrh. 
V tem primeru vpišete pohodne poti 
Rombon OR Mrzli vrh.

Katerakoli beseda
Z vpisom zvezdice (*) v iskalni niz 

iskalniku ukažemo, da nam poišče 
katero koli besedo v tem delu poi-
zvedbe. Recimo, da vas zanimajo 
kakšni zabavni podatki in novice ozi-
roma rekordi, saj iščete, kaj vse je 
največje na svetu. Iskalni niz z zvez-
dico vpišete v iskalnik (največji * na 
svetu), vendar previdno, da vas rezul-

tati iskanja ne potrejo.

Iskanje znotraj dolo~ene 
spletne strani

Če v iskalni niz dodate ukaz site:, 
lahko iščete informacije znotraj po-
sameznega spletnega mesta. Priroč-
no, če stran nima lastnega iskalnika. 
Recimo, da vas zanimajo novice, ve-
zane na EKO praznik v Tolminu, 
vendar vas zanimajo samo novice, ki 
so objavljene na multimedijskem por-
talu RTV Slovenije (EKO praznik Tol-
min site:rtvslo.si).

 I{~em dolo~enega tipa 
datotek

Ukaz filetype: lahko uporabimo za 
iskanje dokumentov v točno določe-
nem formatu. Če na primer želimo 
imeti v zadetkih le dokumente pro-
grama Word, potem zadošča, da po 
ključnih besedah pripišemo še bese-
do filetype:doc (kemija naloge file-
type:doc).

Ra~unanje in pretvarjanje 
enot

Iskalnik Google nam pomaga tudi 

računati. Dovolj je, če v iskalno vr-
stico vpišemo račun in pritisnem 
tipko Enter (500+1325). Pomaga pa 
nam tudi pretvarjati enote. Recimo, 
da na spletu dobimo navodila, kjer 
piše, da za izdelavo obeska potrebu-
jemo deset inch [inčev] dolgo vrvico. 
V iskalno vrstico vpišemo dano me-
ro, dodamo ukaz in, dopišemo eno-
to, v katero želimo pretvoriti (10 inch 
in cm) in pritisnemo Enter.

Kombinatorika
Ukaze se lahko tudi poljubno kom-

binira. Recimo, da iščemo podatke o 
neki osebi, vendar bi radi izločili re-
zultate, ki so vezani na spletno stran 
Facebook. V tem primeru bi kombi-
nirali dva ukaza: minus (-) in site: 
(ime priimek -site:facebook.com). 

Za vas je iskal »striček Gugl«

Viri:
• GOOGLE. (2012). [Online]. [Ci-

tirano 3. 10. 2012; 10.00]. Dostopno 
na spletnem naslovu: http://support.
google.com/websearch/bin/answer.
py?hl=sl&answer=136861&ctx=cb&sr
c=cb&cbid=-9e9a5q39rkgp.

• MAZZINI, M. (2009). Mislil 
sem, da obvladam Google. 50 trikov 
za boljše zadetke. Ljubljana: Založba 
Rokus Klett, d. o. o.

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

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Utrinki

© Google

za posamezne produkte ali destina-
cije (Briške znamenitosti, katalog 
Idrijsko-Cerkljansko, zloženka Ple-
zanje na Smaragdni poti in nov Pro-
spekt Dolina Soče, ki vključuje vso 
ponudbo doline od Bovca do Nove 
Gorice). Izdelali smo tudi nov pro-
mocijski film Dolina Soče, ki si ga 
lahko ogledate na spletni strani. 
• Izdelani novi turistični produkti – 
10 smaragdov (izletniški program z 
opisom znamenitosti na poti od Idri-
je do Vršiča), Kratka bivanja na 
Smaragdni poti (tridnevni turistični 
paketi na območju regije), Proti miru 
(nadgradnja koncepta iz Posočja 
čez do Krasa), »Ego Zero« (turistični 
program potovanja z električnimi av-
tomobili: www.egozero.si).
• Izpeljane akcije – Na primer po-
slovna borza aktivnega turizma Na-
tour v Kobaridu, katere se je udele-

žilo 39 turističnih agencij iz 19 dr-
žav.
Janko Humar, direktor LTO Sotočje 

PRIZNANJE ZA NAJBOLJ[I 
SLOVENSKI ETWINNING 
PROJEKT
Podbrdo – OŠ Simona Kosa že več 
let uspešno sodeluje v projektih 
»eTwinning«, v okviru katerih se prek 
spletnih strani povezujejo učenci in 
učitelji iz evropskih osnovnih šol. 
Udeleženci iz različnih držav se sku-
paj dogovorimo za določeno temo in 
jo potem razvijemo s pomočjo sple-
tnih orodij. S Portugalci smo pred 
leti zbirali fizikalne slike iz vsakdanje-
ga življenja in naredili trojezični de-
lovni zvezek, s Ciprčani ter Italijani 
pa smo preverjali veljavnost vremen-
skih pregovorov. 

Leto 2012 je bilo še posebej uspe-
šno. V marcu je naša šola prejela 
priznanje zlati kabel za najboljši slo-
venski eTwinning projekt leta 2011. 
V projektu »Go outside and learn!« 
(GOAL) oziroma Gremo se ven učit! 
smo z nekdanjimi učenci, danes že 
srednješolci, pripravili številne ure 
matematike zunaj učilnice. S Finci, 
Hrvati in Španci smo merili ter pri-
merjali naklone cest, ocenjevali šte-
vilo dreves, s pomočjo sence izmeri-
li velikost Zemlje … 

V letošnjem šolskem letu smo z 
učenkami in učenci višjih razredov 
dosegli Evropski znak kakovosti za 
sodelovanje v projektu »Water Roc-
kets Euroleague«. Celo leto smo v 
mednarodno mešanih moštvih izde-
lovali rakete na stisnjen zrak in vodo 
ter jih po šoli, ob čakanju na avto-
bus, poskušali izstreliti čim višje in 

čim dlje. S poljskimi in francoski šo-
larji so se učenci spoznali prek vi-
deokonferenc, svoje izkušnje pa iz-
menjevali prek e-pošte. Od Sloven-
cev sta rakete najdlje izstreljevala 
Aleks in Luka, vendar so ju v skup-
nem točkovanju premagale učenke 
Ines, Tinkara in Urška (resda ob iz-
datni pomoči Francozov z rekordom 
79 metrov).:-)

 Ob tem naj omenimo, da Evropski 
znak kakovosti učencem pomeni 
priznanje za njihov trud in delo, za 
šole pa javno priznanje njihove zave-
zanosti h kakovosti in odprtosti za 
evropsko sodelovanje. Za konec 
dolgujemo opravičilo vsem naključ-
nim mimoidočim, ki smo jih nehote 
zmočili, in bližnjim sosedom za ro-
pot plastenk po stenah njihovih hiš.
Ambrož Demšar, učitelj, OŠ Simona 
Kosa Podbrdo
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( 14 )Rezultat javnega povabila za oblikovanje in izdelavo promocijskega izdelka iz lesa

Slovenija je dežela gozdov in les je surovina prihodnosti. Skozi stoletja sta gozd in les omogo~ala 
obstoj in preživetje na{ih dedkov in babic. Narava nas je kot malo katero državo v Evropi bogato ob-
darila z gozdom. Vpra{anje, ki se kar samo po sebi zastavlja, je, ali znamo to darilo ceniti, 
spo{tovati, uporabiti, osmisliti?

Les kot darilo

Ni skrivnost, da smo v preteklih 
desetletjih prisegali na druge, 
energetsko potratne materiale, 

lesu pa pripisovali zgolj kurilno vre-
dnost, čeprav je iz lesa mogoče na-
rediti skoraj vse: od objektov, visoko 
tehnološko razvitih in oblikovanih 
izdelkov, do praktično uporabnih 
predmetov, celuloze in papirja. Les 
predstavlja neizmerno priložnost za 
preusmeritev na energetsko varčno 
in okolju prijazno industrijo. Les od 
vseh gradiv in materialov najbolj pri-
pomore k blažitvi podnebnih spre-
memb ter omogoča trajnostni razvoj, 
saj nastaja s procesom fotosinteze iz 
CO2. Nujnost prilagajanja in blaženja 
posledic podnebnih sprememb v alp-
skem prostoru je tudi osrednje spo-
ročilo projekta Alpstar, v katerem 
Posoški razvojni center (PRC) sode-
luje kot partner. Številne alpske regi-
je uvajajo učinkovite ukrepe za bla-
žitev učinkov podnebnih sprememb, 
zato v projektu vidimo priložnost za 
uspešno izmenjavo dobrih praks in 
znanja med regijami, za kapitalizaci-
jo rezultatov drugih že izvedenih pro-
jektov s tega področja ter za izvajanje 
ukrepov za doseganje CO2 nevtralno-
sti na regionalni in lokalni ravni. 

Doseganje u~inkovitej{e 
izrabe potenciala lesne 
biomase 

Naša regija razpolaga z velikim 
potencialom lesne biomase, ki pa še 
vedno ni dovolj izkoriščen. Razloge 
za to gre iskati predvsem v izredno 
razpršenem in razdrobljenem lastni-
štvu, nepovezovanju različnih akter-
jev na trgu distribucije biomase ter 
nezadostnem povpraševanju in po-
nudbi. Ravno zato je eden izmed 
ciljev, ki jih PRC želi doseči prek tega 
projekta, doseganje učinkovitejše iz-
rabe potenciala lesne biomase v re-
giji ter spodbujanje vrednostne verige 
v procesu obdelave lesa od gozda do 
izdelka.

Projekt Alpstar se izvaja v okviru 
programa Alpine Space, poleg 
Poso{kega razvojnega centra v 
projektu sodelujejo {e partnerji iz 
Avstrije, Francije, Italije, 
Linhen{tajna, Nem~ije in [vice. 
Vrednost projekta za PRC zna{a 
167.000 evrov in se v vi{ini 76 
odstotkov sofinancira iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj.

Les kot promocijski izdelek
Majhen košček v mozaiku tega 

precej kompleksnega procesa je pred-
stavljala tudi objava Javnega povabi-
la za oblikovanje in izdelavo promo-
cijskega izdelka iz lesa. Nanj se je 
odzvalo skupno 20 oblikovalcev ozi-
roma izdelovalcev izdelkov iz masiv-
nega lesa, ki so s svojimi izdelki vsak 
na svoj način predstavili les kot upo-
raben in reprezentativen material za 
promocijski izdelek, ki hkrati lahko 
služi tudi kot privlačno poslovno da-
rilo. Večina sodelujočih prihaja iz 
širšega območja Posočja, prejeli smo 
tudi nekaj ponudb iz drugih koncev 
Slovenije. Tričlanska komisija, v se-
stavi Jernej Stritih, Stritih, svetova-
nje za trajnostni razvoj d. o. o., Miro 
Kristan, vodja projekta, PRC in Tjaša 
Maurič, PRC, je izdelke pregledala 
in ocenila na podlagi treh osnovnih 
kriterijev: estetska vrednost izdelka, 
uporabna vrednost izdelka in promo-
cijska vrednost izdelka. 

V nadaljevanju predstavljamo dva 
izdelka, ki sta bila najbolje ocenjena 
in sta dosegla enako število točk.

ODPIRAČ ZA PISMO IZ ČRNEGA 
TRNA

Avtorica idejne zasnove: Mojca 
Kralj, Drežnica 

Realizacija: Matej Kurinčič, Dre-
žnica 

Mojca, ki je pred časom doživela 
bližnje in vse prej kot prijetno sreča-
nje s črnim trnom, se danes ob tem 
dogodku le še posmeje in doda: »O 

Krn, zaki me je zbodu črn trn?!«. Prav 
boleča izkušnja ji je namreč dala mi-
sliti. Kot pravi, ima črn trn »čudovit, 
za naše razmere že kar eksotičen les, 
ki je tudi zelo trd in kakovosten. Grm 
izhaja iz rodu sliv in tvori široko raz-
predene korenine, iz katerih poganja-
jo novi poganjki, zato so grmi gosti ter 
predstavljajo neprehodno divjino v 
malem. Je pomemben graditelj goz-
dnega roba, saj dobro ščiti pred ero-
zijo. Če pa se zarašča po travnatih 
površinah, lahko postane nadležen ple-
vel. Les črnega trna večinoma pred-
stavlja samo dobro kurjavo in plevel, 
ki ga je treba čistiti za ohranitev pa-
šnikov. Zato bi lahko bil njegov les 
uporabljen za izdelavo manjših izdel-
kov z visoko dodano vrednostjo. Vča-
sih so iz njegovega lesa rezljali spreha-
jalne palice in ročaje dežnikov. Zato 
me je tudi prešinilo, da bi ga lahko 
uporabili še kako drugače – recimo 
kot pripomoček za odpiranje pisem-
skih ovojnic. Vendar pa sama ideja 
ni dovolj. K sreči ji je Matej znal pri-
sluhniti in jo spravil v življenje. Mor-
da bi lahko v prihodnje izdelali še 
kak tak promocijski izdelek iz črnega 
trna – sprehajalno palico z ročajem v 
obliki ribe oziroma soške postrvi.«

ZAGOZDA ZA VRATA, DRŽALO 
ZA PISALA

Zamisel in realizacija: Peter Jacob, 
Kostanjevica nad Kanalom

Peter je praktičen človek, z veliko 
mero čuta za estetiko. Njegovi izdel-
ki pritegnejo pozornost iz več razlo-
gov. Ne le, da imajo dekorativno 
vrednost, so tudi uporabni. Na javno 
povabilo se je odzval z zagozdo za 
vrata, ki je lahko hkrati tudi držalo 
za pisala. »Izdelek se lahko naredi iz 
ostankov lesa in zaradi tega ni treba 
posekati novega drevesa. Poleg tega 
zlahka nadomesti drage in težko raz-
gradljive materiale. Če pa bi se ga 
naveličali ali ga poškodovali, ga lah-
ko uporabimo za ogrevanje,« v šali 
pripomni oblikovalec, ki se je v Slo-
venijo iz Nemčije preselil šele pred 
nekaj leti. »Izdelek je narejen iz ma-
sivnega, slovenskega, orehovega lesa. 
Vsak kos je unikat že zaradi struktu-
re in barve orehovega lesa. Tudi za-
ščita lesa je slovenskega izvora, saj je 
izdelek premazan s čebeljim voskom,« 
še dodaja Peter Jacob, ki se zaveda 
pomembnosti uporabe lokalnih ma-
terialov.
Pripravili: Tjaša Maurič in Tatjana Šalej 
Faletič, PRC

NAGRAJENCI JAVNEGA POVABILA (iz leve proti desni): Matej Kurinčič, Mojca Kralj in Peter 
Jacobs. Foto: T. Š. F.
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( 15 )Spodbude za razvoj podeželja v obmo~ju LAS za razvoj 

To jesen je lokalna akcijska skupina LAS za razvoj razdelila {e zadnji paket sredstev LEADER, namenje-
nih razvoju podeželja v na{ih krajih. To znatno finan~no podporo je v obdobju od 2008 do danes preje-
lo 54 raznolikih projektov v skupni vrednosti dobrih 2,4 milijona evrov. Nekatere uspe{ne projekte smo 
predstavili tudi na drugem Slovenskem podeželskem parlamentu, ki je bil hkrati prvi {ir{i javni posvet 
o izhodi{~ih Skupne kmetijske politike Evropske skupnosti za programsko obdobje 2014–2020. 

Kako se oziroma se bo razvijalo 
podeželje pri nas

Našemu območju, ki se razpro-
stira po ozemlju sedmih ob-
čin, je bilo v programskem 

obdobju 2007–2013 za skupen razvoj 
podeželja dodeljenih nekaj manj kot 
dva milijona evrov sredstev LEADER 
iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Smer in cilje razvo-
ja smo po široki razpravi med pred-
stavniki javnega sektorja, gospodar-
stva in civilne družbe v letu 2007 
zapisali v Lokalni razvojni strategiji 
za hribovski del Severne Primorske. 
Za njeno izvajanje je zadolžena lo-
kalna akcijska skupina LAS za ra-
zvoj, njen upravljavec pa je Posoški 
razvojni center (PRC). 

PODPORA SREDSTEV LEADER 
NA[EMU PODEŽELJU

Bogatej{i za 2,4 milijona 
evrov

Znatno finančno podporo sredstev 
LEADER je v obdobju od 2008 do 
danes prejelo 54 raznolikih projektov 
v skupni vrednosti dobrih 2,4 milijo-
na evrov, njihovi rezultati pa že vpli-
vajo na naša življenja. Vsi projektni 
partnerji (različna društva, institucije 
itd.) so k izvajanju svojih zamisli pri-
stopili zelo skrbno. Kljub tehnično 
zahtevnemu administriranju projek-
tov, območje skoraj ni zgubljajo dode-
ljenih sredstev. Vsekakor je na tem 
mestu treba poudariti strokovno po-
moč razvojnih in strokovnih institucij 
v območju, ki so bile nosilcem projek-
tov v podporo, kot tudi razumevanje 
občin, ki so projektom pogosto name-
nila dodatna finančna sredstva. 

Izbran zadnji sveženj 
projektov

Zadnjih sedem projektov je na svo-
ji seji konec septembra potrdila Skup-

NA LETOŠNJI STROKOVNI EKSKURZIJI smo si člani lokalne akcijske skupine LAS za razvoj, predstavniki upravljavcev in nosilcev projektov ogledali, 
kako so k razvoju podeželja in povezovanju pristopili na območju LAS Obsotelje in Kozjansko. Foto: arhiv LAS za razvoj

ščina LAS za razvoj. Mednje sodijo: 
Časovni splet besed, plesa in druže-
nja; Informacijske točke v parkih na 
območju LAS za razvoj; Pravljica v 
Bovcu; Promocijsko oko Baške grape; 
Puntarski dnevi; Zgodovinska pot 
Idrsko in podjetniško usmerjen sku-
pni projekt vseh sedmih občin Sam 
svoje sreče kovač. Od skupno 54-ih 
potrjenih projektov jih je do danes 
zaključenih 30, medtem ko je preo-
stalih 24 v najbolj aktivni fazi oziro-
ma prijavitelji ravno začenjajo z nji-
hovim izvajanjem. Več o projektih in 
delovanju LAS za razvoj si lahko pre-
berete v ravnokar natisnjeni knjižici 
Bogastvo podeželja ob Smaragdni po-
ti, ki je dostopna tudi na spletni stra-
ni PRC-ja: www.prc.si/dodatno/ra-
zvoj-podezelja-2007-2013.

Strokovna ekskurzija na 
Kozjansko

Kako so k razvoju podeželja in po-
vezovanju pristopili v območju LAS
Obsotelje in Kozjansko, smo si člani 
LAS za razvoj, predstavniki upravljav-

cev ter nosilcev projektov lahko ogle-
dali na zadnji, jesenski strokovni 
ekskurziji na Kozjansko. Župana ob-
čin Šmarje pri Jelšah in Podčetrtek 
sta nam predstavila nekaj uspešnih 
projektov ter njihov način dela, naši 
gostitelji, lokalna akcijska skupina 
LAS Obsotelje in Kozjansko, pa orga-
niziranost na območju. Med drugim 
smo si ogledali Muzej baroka, Terme 
Olimje, Kozjanski park, župnijsko 
vinsko klet, dan pa zaključili v Hiši 
vin Emino, ki jo upravlja lokalna 
kmetijska zadruga. Predstavljeni pro-
jekti so prejeli sredstva LEADER sred-
stva ali pa so potekali v okviru dru-
gih nacionalnih in EU programov.

SLOVENSKI PODEŽELSKI 
PARLAMENT 

Skupna kmetijska politika v 
novem programskem 
obdobju

V skupni organizaciji Društva za 
razvoj slovenskega podeželja in Mi-
nistrstva za kmetijstvo in okolje je 

16. in 17. oktobra v Zrečah potekal 
drugi Slovenski podeželski parla-
ment, ki je prvi širši javni posvet o 
izhodiščih Skupne kmetijske politike 
Evropske skupnosti za programsko 
obdobje 2014–2020. Vlada RS in 
predstavniki Evropske komisije so po 
predstavitvi izhodišč, s približno 300 
predstavniki javnih in strokovnih in-
stitucij, civilne družbe ter podjetij, 
razpravljali o oblikovanju ukrepov, 
primernih za specifične značilnosti 
slovenskega podeželja.1 V naslednjih 
mesecih bodo temu posvetu sledile 
številne razprave v ožjih interesnih 
skupinah.

Finan~ni okvir za kmetijstvo 
in razvoj podeželja ni znan

Vlada nacionalnega finančnega 
okvirja za kmetijstvo in razvoj pode-
želja še ni predstavila, drži pa, da se 
naše območje (zahodna Slovenija) 
zdaj uvršča med tako imenovana raz-
vita območja in bo zato stopnja sofi-
nanciranja nižja kot v vzhodnem 
delu države. Po drugi strani prilo-
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žnost za skupen razvoj podeželja v 
prihodnjem programskem obdobju 
predstavlja možnost povezovanja 
sredstev za kmetijstvo s sredstvi iz 
drugih virov, kot so na primer regio-
nalni razvoj, področje sociale itd. Ne 
glede na spremembe pa bo tako kot 
do sedaj razvoj naših krajev v najve-
čji meri odvisen samo od nas.

Predstavitev dobrih praks in 
uspe{nih projektov

Popoldanski del prvega dne po-
deželskega parlamenta je zaokrožila 
predstavitev dobrih praks in uspešnih 
projektov, ki so zaznamovali aktual-
no programsko obdobje. Predstavitev 
je bila zelo pisana, saj smo si lahko 
ogledali prikaze tradicionalnih opra-
vil, okušali kulinarične posebnosti 
posameznih območij, spoznavali te-
matske poti in druge zanimivosti. 
Med 24-imi razstavljavci se je z 
uspešnimi projekti, kot so prikaz de-
lovanja Podeželskega elektronskega 
vodiča, Tematska pot Na svoji zemlji, 
Osnovnošolci in ekološko kmetovanje, 
Sirotka in skuta – ohranjanje tradici-
je, Sir Tolminc, Razvoj idrijske čipke 
in tržne znamke »Idrija Lace« itd. 
predstavila tudi naša lokalna akcijska 
skupina. Udeleženci posveta in gost-

SIR TOLMINC ZA ROJSTNI DAN NEKDA-
NJEMU MINISTRU – Minister za kmetijstvo in 
okolje Franc Bogovič je svojemu predhodniku 
mag. Dejanu Židanu za rojstni dan podaril ko-
lo Tolminca. Foto: arhiv Ministrstva za kme-
tijstvo in okolje

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

certificirana sira Tolminc — iz koba-
riške Mlekarne Planika in zatolmin-
ske Sirarne Gugala. In prav sir Tol-
minc je minister Franc Bogovič za 
rojstni dan podaril svojemu predhod-
niku mag. Dejanu Židanu. 

Ne nazadnje je prav poudariti tudi 
to, da sta organizatorja za izvedbo 
dogodka izbrala prav Terme Zreče, 
ki predstavljajo odličen primer sode-
lovanja velikega turističnega ponu-
dnika z lokalnim okoljem in uresni-
čevanja temeljnih načel pristopa LE-
ADER. Terme namreč kar 40 odstot-
kov hrane, ki jo ponudijo svojim go-
stom, kupijo pri okoliških ponudni-
kih. Z lokalno akcijsko skupino LAS 
Od Pohorja do Bohorja in drugimi 
partnerji pa sodelujejo tudi pri razvo-
ju blagovne znamke Okusi Rogle. 

Zazrti v prihodnje leto
Čeprav v letu 2013 LAS za razvoj 

ne bo objavil novih razpisov, je pred 
nami zelo pestro leto. Eden od prvih 
večjih dogodkov bo srečanje vseh 

slovenskih lokalnih akcijskih skupin, 
ki bo v našem območju potekalo 17. 
in 18. januarja. Prvi dan bodo upra-
vljavci LAS-ov in predstavniki Mini-
strstva za kmetijstvo in okolje razpra-
vljali o izvajanju pristopa LEADER v 
tem obdobju, naslednji dan pa bo 
usmerjen v razvoj podeželja v pri-
hodnje.

Tudi na podlagi zaključkov tega 
srečanja, bomo v LAS za razvoj spo-
mladi začeli s pripravo nove lokalne 
razvojne strategije našega podeželja. 
Poleg strateških dejavnosti pa bodo ce-
lo leto potekala tudi številna izobra-
ževanja, usposabljanja in prireditve. 

Naj v decembrskem duhu zaklju-
čim z mislijo na prihodnost: Sreča 
spremlja pogumne.

mag. Vesna Erhart, LAS za razvoj, 
Posoški razvojni center

Opomba:
1 Predstavitve in predlogi delovnih skupin so 
dostopni na spletni strani ministrstva: www.
mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/
skupna_kmetijska_politika_do_2020/sloven-
ski_podezelski_parlament_2012

je Term Zreče so lahko na predsta-
vitveni mizi LAS za razvoj med dru-
gim pokušali tudi dva v oktobru 

Utrinki

SPOMINSKA SVE^ANOST NA 
LO^AH
Tolmin – Veleposlaništvo Slovaške 
republike je na vojaškem pokopali-
šču prve svetovne vojne na Ločah 
organiziralo spominsko svečanost 
ob drugi obletnici postavitve edine-
ga spomenika vsem slovaškim voja-
kom, padlim na soški fronti. Spome-
nik, oblikovan iz avtohtonega ka-
mna, je delo arhitektke Eve Prelov-
šek Niemela. Z njim je simbolično 
ponazorila visokogorski prostor, v 
katerem so vojaki živeli in se vojsko-
vali, križ pa spominja na trpljenje, ki 
so mu bili izpostavljeni. 

Dr. Marianna Oravcová, veleposla-
nica Slovaške republike v RS, je 
spregovorila o svojih izkušnjah pri 
poglabljanju tematike prve svetovne 
vojne in bojev na soški fronti, pri za-
sledovanju usod slovaških polkov ter 
njihove vloge v enotah avstro-ogrske 
armade. Navedla je nekaj podatkov 
o 71. (trenčianskem) in 72. (bratisla-
vskem) pešpolku ter prebrala del iz-
virnih zapisov tedanjega črniškega 
župnika iz črniške župnijske kronike 
iz leta 1917. Ob tem je izpostavila 
velik pomen, ki ga pripisuje sreča-
njem s številnimi ljudmi, s katerimi 

se je pri odstiranju te preteklosti 
spoznala. Udeležence sta nagovori-
la tudi Stanko Jermol, predsednik 
Društva Peski, in Zdravko Likar, 
načelnik Upravne enote Tolmin. 
Svečanost se je zaključila z verskim 
obredom, ki so ga darovali vojaški 
vikar Jože Plut, policijski kurat Ja-
nez Novak in tolminski župnik Da-
mijan Bajec.

Med visokimi gosti so bili tudi vele-
poslanik Zvezne republike Brazilije 

Gilberto Fonseca Guimarães de 
Moura, veleposlanik Srbije Ale-
ksandar Radovanović, veleposla-
nik Češke republike Petr Voznica, 
direktor Urada za verske skupnosti 
pri Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport Silvester Ga-
beršček, tolminski župan Uroš Bre-
žan, kobariška županja Darja 
Hauptman, bovški župan Siniša 
Germovšek, direktorica Tolminske-
ga muzeja mag. Damjana Fortunat 

Černilogar, direktor Znanstveno 
raziskovalnega centra SAZU dr. Oto 
Luthar in profesor slovaškega jezika 
in književnosti na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani dr. Andrej Rozman s štu-
denti slovakistike. 

Veleposlaništvo Slovaške republike 
je ob tej priložnosti izdalo tudi zgi-
banko Spomenik slovaškim voja-
kom na vojaškem pokopališču Lo-
če pri Tolminu v različnih jezikih.
Besedilo in foto: Mojca Rutar

ORTOZO JE SPREMENILA V 
ARTOZO 
Iz Robi~a v svet – Moniko Lovše 
Rošker z Robiča, ki danes živi v 
Mariboru, lahko zagotovo štejemo 
med svetovne talente, kar je doka-
zala s svojo domiselno oblikovano 
ortozo (v medicini bolj znano kot ste-
znik, ki služi pri zdravljenju skolioze). 
Izdelek, ki ga je poimenovala kar ar-
toza, je rezultat diplomskega dela na 
Akademiji za oblikovanje in likovno 
umetnost, razvila pa ga je v sodelo-
vanju z Univerzitetnim rehabilitacij-
skim centrom Soča iz Ljubljane. Lo-
všetova je na osnovi lastnih izkušenj 
iz otroštva želela ta medicinski pri-
pomoček izboljšati – da bo udobnej-

NA VOJAŠKEM POKOPALIŠČU PRVE SVETOVNE VOJNE NA LOČAH je Veleposlaništvo Slo-
vaške republike ob drugi obletnici postavitve edinega spomenika vsem slovaškim vojakom, pa-
dlim na soški fronti, organiziralo spominsko svečanost. Spomenik je oblikovan iz avtohtonega 
kamna, ki simbolično ponazarja visokogorski prostor, v katerem so vojaki živeli in se vojskovali, 
križ pa spominja na trpljenje, ki so mu bili izpostavljeni. 
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Željo in potrebo, po vpeljevanju ekolo{ko pridelane hrane v vrtce ter {ole in po povezovanju teh 
ustanov z lokalnimi ponudniki, na Poso{kem razvojnem centru zaznavamo že nekaj let. Zato smo 
v {olskem letu 2010/2011 v okviru projekta Osnovno{olci in ekolo{ko kmetovanje u~ence poso{kih 
osnovnih {ol vklju~evali v izobraževalne delavnice, kjer so spoznavali prednosti ekolo{ko pridelane 
hrane in ekolo{kega na~ina kmetovanja, s ~imer so bili postavljeni temelji za nadaljnje delo na tem 
podro~ju. 

Kjer je volja, tam je pot

DELAVNICA ZELENO IN LOKALNO NAROČANJE ŽIVIL V VRTCIH IN ŠOLAH, namenjena 
odgovornim pri naročanju šolske ter vrtčevske prehrane, je odprla mnoga vprašanja. Foto: Jana 
Podgornik

V letošnjem šolskem letu so se 
vse tri posoške občine, skupaj 
s kanalsko občino in Združe-

njem ekoloških kmetov Severne Pri-
morske (ZEKSP), vključile v projekt 
Lokalno pridelana hrana v vrtce in šo-
le. Z njim bodo povečali oskrbo vrt-
cev in šol s kakovostno, ekološko ter 
lokalno pridelano hrano, hkrati pa is-
kali odgovor na vprašanje, kako izpe-
ljati zeleno javno naročilo na način, 
da bodo vanj vključeni lokalni ponu-
dniki, medtem ko bodo vzgojno-izo-
braževalne institucije hkrati preskr-
bljene z ekološko prehrano brez tve-
ganja, da hrane ne bi dobili. 

Zeleno in lokalno naro~anje 
živil v vrtcih in {olah

V novembru je Posoški razvojni 
center (PRC) organiziral delavnico 
Zeleno in lokalno naročanje živil v 
vrtcih in šolah za odgovorne pri na-
ročanju šolske ter vrtčevske prehra-
ne, na kateri so s prispevki sodelo-
vali predstavniki Inštituta za trajno-
stni razvoj (ITR), Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje (MKO), Kranj-

skih vrtcev, OŠ in vrtca Gorje, GIZ-a 
Ekokrepko ter ZEKSP. Prav vsi ude-
leženi so se strinjali, da so najbolj 
ranljiva in hkrati najpomembnejša 
skupina potrošnikov prav otroci. Ti 
svoje prehranjevalne navade izobli-
kujejo tako doma kot tudi v vrtcu in 

šoli, zato ni vseeno, kakšno hrano 
uživajo za malico ter kosilo.

Spremenjene ustaljene 
nabavne poti javnih zavodov

Vpeljava lokalne, ekološke prehra-
ne v šolske kuhinje pa še zdaleč ni 

tako enostavna, kot se zdi na prvi 
pogled. Čeprav imajo šole in vrtci s 
sprejemom Uredbe o zelenem javnem 
naročanju (ZeJN) po novem širše 
možnosti za naročanje ekoloških ži-
vil, to ne pomeni, da se bodo na 
krožnikih tudi dejansko znašla eko-
loška živila lokalnega porekla. Z le-
tom 2004 in zakonom o javnem na-
ročanju so se drastično spremenile 
ustaljene nabavne poti javnih zavo-
dov, ki so se takrat v bistveno večji 
meri kot sedaj, oskrbovali od lokal-
nih pridelovalcev. To je na eni strani 
povzročilo prekinitev kratkih lokalnih 
verig, na drugi pa velikim trgovskim 
podjetjem, ki lahko zagotavljajo pe-
stro in poceni ponudbo skozi celo 
leto, omogočilo, da so postala glavni 
dobavitelji.

S spremembo ZeJN v letu 2008 so 
se uvedla nova merila pri naročanju 
živil, saj cena ni bila več edini krite-
rij, prednostno pa so se začela upo-
števati živila iz shem kakovosti. Za-
radi zapletenega sistema priprave 
razpisne dokumentacije in nedosega-
nja razpisnih pogojev s strani malih 

Utrinki

ši in se ga uporabnik ne bo sramo-
val ter ga skrival pod obleko. Nujen 
medicinski pripomoček lahko tako z 
artozo spremenimo v modni doda-
tek ter poljubno spreminjamo vzorce 
folije. 

Artoza je Lovšetovi v minulem letu 
prinesla več nagrad. Zanjo je prejela 
Prešernovo nagrado, mednarodno 
Trimovo raziskovalno nagrado in po-
sebno nagrado za strokovni pristop. 
Najbolj laskava od vseh pa je zago-
tovo med oblikovalci najbolj zažele-
na mednarodna nagrada »Red dot 
design award«, ki jo je prejela za 
domiselno oblikovanje. Slednjo je v 
konkurenci 3.500 prijavljenih kon-
ceptov oblikovalcev iz 54 držav pre-

jela v Singapurju, in sicer v kategoriji 
medicinskih pripomočkov. 
E. S. 

METULJ^KI V PRAZNI^NEM 
DECEMBRU
Tolmin – Z otroki iz skupine Metulj-
ček iz Vrtca Ilke Devetak Bignami 
Tolmin smo tako sebi kot drugim v 
decembru pričarali veliko pravljično-
sti. V začetku meseca smo v galeriji 
SDK pripravili razstavo z naslovom 
Kazalčkov dom, kjer smo razstavili 
izdelke iz odreza in odpadnega kar-
tona, ki smo ga zbrali ob pomoči 
staršev in kartonaže ATUM d.o.o. iz 
Kozaršč ter Kartonaže Munih iz Ka-

MONIKA LOVŠE je za svojo artozo v Singapurju prejela med oblikovalci najbolj zaželeno presti-
žno nagrado »Red Dot Design Award«. Foto: iz domačega arhiva
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lokalnih ponudnikov ta nova mo-
žnost v praksi ni zaživela. Čeprav naj 
bi z novo Uredbo ZeJN, v kateri so 
določene minimalne količine za eko-
loško pridelana živila (vsaj pet od-
stotkov v letih 2012 in 2013 ter vsaj 
deset odstotkov od leta 2014 dalje), 
v sistemu naročanja ekoloških živil 
nastopili boljši časi, vsi v tem ne vi-
dijo prednosti. Sandra Turnšek, iz 
GIZ EkoKrepko, je namreč mnenja, 
da bomo na ta način le na široko 
odprli vrata tujim dobaviteljem eko-
loško pridelane hrane in izdelkov v 
naše šole ter vrtce in da bodo mali 
domači ponudniki zopet zapostavlje-
ni. Mag. Marko Vizjak, z Direktora-
ta za varno hrano pri MKO, rešitev 
težav malih ponudnikov iz lokalnega 
okolja vidi v vpeljavi tako imenova-
nih kratkih verig. Razvite države na 
ta način že dolgo skrbijo za ohranja-
nje ponudbe domače hrane v sistemu 
javnega naročanja in hkrati zagota-
vljajo delovna mesta domačemu 
kmetu. Za dosego tega cilja je nujno 
tudi dobro poznavanje ponudnikov v 
lokalnem okolju in oblikovanje spe-
cifičnih zahtev v razpisu, ki olajšajo 
vstop želenim ponudnikom (na pri-
mer: šolski kruh, šolski jogurt, šolska 
salama ipd.) ter ne nazadnje smisel-
no oblikovanje sklopov, ki omogoča-
jo prijave na razpise tudi posame-
znim specializiranim pridelovalcem, 
ki imajo maloštevilne visokokakovo-
stne in konkurenčne izdelke. 

Brez povezovanja ne gre
Nikakor pa se do uspeha ne da 

priti brez povezovanja pridel ovalcev 

Nosilka projekta Lokalno pridelana hrana v vrtce in {ole je Ob~ina 
Bovec, partnerji v projektu pa so {e Ob~ina Kanal ob So~i, Ob~ina 
Kobarid, Ob~ina Tolmin ter ZEKSP. PRC v projektu nastopa kot izvajalec 
projektnih dejavnosti. V sklopu projekta so predvidene delavnice za 
zaposlene v vrtcih in {olah ter star{e in otroke, na katerih bodo 
predstavljene prednosti lokalne samooskrbe s hrano ter prednosti 
ekolo{ko pridelane hrane. Med drugim je bil izdelan popis lokalnih 
ponudnikov, predvidena pa je tudi priprava pilotne izvedbe zelenega 
javnega naro~ila.

in ponudnikov hrane na prvi stopnji 
ter obrtnikov in živilskopredelovalne 
industrije, dobrega poznavanja pred-
nosti lokalnega okolja ter temu pri-
mernega oblikovanja javnih razpisov 
in predhodnega obveščanja lokalnih 
ponudnikov. 

Postopke uvajanja ekoživil v izo-
braževalne ustanove je predstavila 
Anamarija Slabe iz ITR-ja. Po njenih 
besedah je dobro in pomembno, da 
se v sistem vključijo lokalni ponudni-
ki, ni pa to dovolj ter nam ne sme 
biti edino merilo in cilj. Nujno je, da 
svojim otrokom zagotovimo zdravo 
in visoko kakovostno prehrano, ven-
dar to, da je hrana lokalnega izvora, 
še ne zagotavlja kakovosti. Zato je 
naslednji korak, korak do ekoživil s 
certifikatom. Po raziskavi, ki jo je 
opravil ITR v sodelovanju z Bioteh-
niško fakulteto v Ljubljani, so v letu 
2010 ekoživila slovenskega izvora 
predstavljala le 20 odstotkov vseh 

ekoživil na slovenskem trgu. 

Ovire za uvajanje ekolo{kih 
živil v organizirano prehrano

Po podatkih ITR so v Sloveniji naj-
večje ovire za uvajanje ekoloških živil 
v organizirano prehrano prav neza-
dostna ponudba ekoživil in neodzi-
vanje njihovih ponudnikov na razpi-
se javnih naročil, sledi pa višja cena 
ter deloma tudi premajhna ozavešče-
nost odjemalcev. Med distribucijski-
mi kanali domačih ekoživil prevla-
dujejo različne oblike neposrednega 
trženja, ostale tržne poti pa so bolj 
malo izkoriščene. Da trg ekoživil v 
Sloveniji še ni polno razvit, kažejo 
tudi razmeroma visoke premije za 
ekoživila, zlasti pri sveži zelenjavi 
in sadju, pa tudi njihova neenako-
merna dostopnost po državi. K te-
mu stanju prispevajo tudi značilno-
sti slovenske ekološke pridelave in 
pridelovalcev: premajhne količine 

ter pestrost ponudbe, velika sezon-
ska nihanja in nepovezanost oziro-
ma tržna neorganiziranost ter teža-
ve z logistiko. Marija Bončina, 
predsednica ZEKSP, je poudarila, da 
imamo težave s ponudbo tudi v 
Zgornjem Posočju. V tem okolju 
namreč prevladujejo živinorejske 
kmetije, težave pa imamo tudi z 
nepovezanostjo. Kljub vsem našte-
tim oviram in pomanjkljivostim v 
našem sistemu ter težavam na po-
nudbeni strani pa je na otroške je-
dilnike mogoče uvrstiti več ekološke 
in lokalno pridelane hrane. Svoje 
delo na tem področju, ki je od vseh 
vpletenih zahtevalo veliko časa in 
energije, je udeležencem delavnice 
predstavila Marjeta Podpečan s 
Kranjskih vrtcev, ki danes v svojih 
jedilnikih dosegajo sedem odstotkov 
ekološke in integrirane hrane. In 
čeprav je bila pot, ki so jo prehodi-
li od začetka priprave javnega naro-
čila pa do uspešne izvedbe, dolga 
in precej težavna, Podpečanova trdi, 
da bi jo prehodila še enkrat. Da, 
očitno tudi v primeru uvajanja eko-
živil v šolske in vrtčevske kuhinje 
še kako velja rek: Kjer je volja, tam 
je pot.

Tjaša Maurič, PRC

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

Projekt »Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij 
je odgovorna Občina Bovec. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Utrinki

nala. Karton smo novembra predelali 
v opremo za stanovanje palčka Ka-
zalčka. Še istega večera so nam star-
ši z veliko domišljije skrivoma okrasi-
li igralnico, ki je bila na prvi dan leto-
šnjega sneženja prav čarobna. S tem 
pa presenečenj še ni bilo konec. Ker 
smo v decembru ustvarili tudi novo-
letno dekoracijo za trgovino Kmetij-
ske zadruge »na toku«, smo v zahva-
lo dobili okusno torto. Pridni drobni 
prstki naših Metuljčkov so v sklopu 
nagradne igre revije Unikat izdelali 
še okraske za dekoracijo domov upo-
kojencev v ljubljanskem Centru Ta-
bor in v Kranju. Verjamemo, da nas 
v tem mesecu čaka še veliko lepih 
doživetij in izrečenih dobrih želja. Vse 
to želimo tudi bralcem Sočasnika.
Katja Maglica in Nadja Blažej, vzgojite-
ljici, Vrtec Tolmin

FESTIVAL MLADIH 
GIMNAZIJE TOLMIN
Tolmin – V petek, 5. oktobra, se je 
na Gimnaziji Tolmin odvijal tretji Fe-
stival mladih. Ta je ponovno povezal 
učenke in učence devetih razredov 
osnovnih šol iz Bovca, Deskel, Ka-
nala, Kobarida, Mosta na Soči, Pod-
brda in Tolmina ter dijake 1. in 2. le-
tnika tolminske gimnazije. Uvodni 
del je predstavil moštvo dijaške ra-
dijske oddaje Dijaških 15 ter glasbe-
ni skupini Paradox in Brotherhood, 
ki ju v glavnem sestavljajo dijaki tol-
minske gimnazije. Gimnazijci so 
predstavili nekaj novosti na gimnazi-
ji: module za projektno delo na druž-
boslovno-jezikoslovnem, naravoslov-
nem in likovnem področju ter filmski 
krožek. Glavni del festivala mladih je 
več kot 300 udeležencev združil na 

OTROCI IZ SKUPINE METULJČEK S PRISLUŽENO TORTO – V decembru so njihovi drobni 
prstki med drugim ustvarili tudi novoletno dekoracijo za trgovino Kmetijske zadruge »na toku« 
in v zahvalo kot presenečenje prejeli okusno torto. Foto: arhiv Vrtca Tolmin

Lokalno pridelana hrana v vrtce in {ole
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

PODIVJANA SOČA S PRITOKI je na Bovškem največ škode povzročila na občinski infrastruk-
turi. Foto: David Štulc Zornik

Najhuje je po{kodovana 
ob~inska infrastruktura

Po tem, ko je narava pokazala zo-
be in sredi vročega poletja Bovec 
dobesedno ovila v zimo, se je v za-
četku novembra ponovno znesla nad 
te kraje. Tokrat je v noči na 5. no-
vember na območje Zgornjega Poso-
čja padlo toliko padavin, da je že v 
zgodnjih jutranjih urah močno nara-
sla Soča s pritoki začela povzročati 
preglavice prebivalcem vzdolž doline. 
Kot se je izkazalo kasneje, so tokrat 
ponovno »ta kratko« potegnili prav 
na Bovškem. Podivjana voda je pov-
zročila največ škode na občinski in-
frastrukturi. Po besedah bovškega 
župana Siniša Germovška, znaša vre-
dnost ocenjene škode na občinskih 
cestah okoli 477.000 evrov. Tej sledi-
jo poškodbe na vodotokih in držav-
nih cestah. Škoda pa so utrpele tudi 
posamezni stanovanjski objekti in 
gostinski lokali, kjer je voda zalila 
kleti in pritličja. Prebivalci so bili ta 
dan dobesedno odrezani od sveta. 
Podivjana reka je trgala brežine in 
podirala drevesa, odnašala mostove 
– odplaknila je večje število značilnih 
visečih lesenih brvi, v Trenti pa tudi 
nekaj deset metrov asfaltiranega ce-
stišča. Spet drugod je na cestišče 
odložila več kubičnih metrov gramo-

za, spodkopala podporne zidove ... 
Po natančnem popisu so na Občini 

Bovec ugotovili, da je svojeglava na-
rava tokrat na Bovškem skupno pov-
zročila za več kot 7.170.000 evrov 
škode. Že dan kasneje se je v poznih 
popoldanskih urah na Bovškem mu-
dil tudi minister za infrastrukturo in 
prostor Zvone Černač. Skupaj s tu-
kajšnjim županom Germovškom ter 
predstavniki cestnega podjetja so si 
v Trenti ogledali povzročeno škodo 
na državni prometnici in nekaj po-
škodb na občinskih cestah. Obljuba 

ministra, da bodo k sanaciji poškodb 
prometnic pristopili takoj, ko bo gla-
dina reke upadla, je učinkovala. »Vse 
interventne dostope smo rešili v naj-
krajšem možnem času. Sedaj pa nas 
čaka sanacijski načrt po prednostni 
listi,« še pojasnjuje bovški župan.

Tatjana Šalej Faletič

Najbolj{a je bila Julija
Prvo oktobrsko soboto se je v Bov-

cu zaključil festival Prvi glas Primor-
ske 2012, ki je že več let namenjen 
še neuveljavljenim pevkam in pev-

Utrinki

cem iz Slovenije ter zamejstva. Na 
letošnji festival, ki je potekal v dvo-
rani Ite Rine pod vodstvom Roka 
Kužela, se je prijavilo 30 mladih 
pevk in pevcev, na festival pa se jih 
je nato uvrstilo 14. Zapeli so v živo 
ob spremljavi Big benda Nova pod 
vodstvom Anžeta Vrabca. Glasovi 
poslušalcev Radia Koper, bralcev Pri-
morskih novic, članov orkestra in 
občinstva v dvorani so nato določili 
zmagovalca. Laskavi naziv prvi glas 
primorske si je tokrat pripela Julija 
Benet s pesmijo May way. Za nagra-

multimedijski delavnici pa so udele-
ženci izvedeli več o kompoziciji in 
snemanju ter fotografiranju portreta. 
Plezanje po šolskih ograjah in ste-
nah je ponavadi prepovedana šol-
ska dejavnost, a prav to so počeli 
udeleženci jamarske delavnice. Cilj 
jezikovne delavnice je bilo prevesti 
in interpretirati v angleščini, italijan-
ščini, španščini, francoščini in nem-
ščini vsem dobro znano zgodbo o 
Rdeči kapici. Udeleženci novinarske 
delavnice so se najprej naučili napi-
sati kratko novico, med obiskom 
ostalih delavnic pa še opazovati, zbi-
rati informacije in fotografirati do-
godke. Za konec so obiskali še ra-
dijsko postajo Alpski val in v nepo-
srednem prenosu predstavili vse, 
kar so doživeli na festivalu.
Erik Vrčon, profesor, Gimnazija Tolmin

TRETJI FESTIVAL MLADIH GIMNAZIJE 
TOLMIN je ob pomoči devetih delavnic zdru-
žil več kot 300 udeležencev. Na fotografiji so 
udeleženci novinarske delavnice, ki so v ne-
posrednem radijskem prenosu na Alpskem 
valu javnosti predstavili vse, kar so doživeli na 
festivalu. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

devetih delavnicah.

Plesna delavnica je dijake vodila do 
zaključne koreografije, najštevilčnej-
ša športna delavnica pa je v udele-
žencih vzpodbudila tekmovalni duh 
skozi športne igre. V glasbeni delav-
nici so dijaki spoznavali ljudska glas-
bila in načine igranja nanje, gledali-
ška delavnica je učence in dijake 
povezala skozi dramsko igro. V likov-
ni delavnici so udeleženci interpreti-
rali sliko Drevo življenja avtorja Gu-
stava Klimta skozi slikarsko ustvar-
janje in kolaž, v zelo dobro obiskani 
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do, ki sta jo prispevala pokrovitelj 
festivala župan Občine Bovec Siniša 
Germovšek in omenjeni radio, je Ju-
lija prejela unikatno skulpturo festi-
vala, denarno nagrado, predvsem pa 
se je razveselila snemanja lastne 
skladbe v studiu Radia Koper. De-
narni in praktični nagradi ATC Kanin 
d. o. o. in Adrenalin Park Bovec sta 
prejeli tudi drugo in tretje uvrščeni 
Nika Kodrič s skladbo Poletna noč 
in Jessica Kastelic s skladbo Belo 
nebo. Primorske novice pa so ob tem 
dogodku nagradile izžrebanca iz ob-
činstva.

Na festivalu je kot gostja večera 
nastopila lanskoletna zmagovalka 
Ajda Stina Turek, njej ob bok pa sta 
se poleg Komornega zbora Iskra Bo-
vec postavila še nekoliko bolj uvelja-
vljena slovenska pevca Manca Špik 
in Damjano Roi – prav slednji je leta 
1995 na festivalu v Bovcu prejel prvo 
nagrado, ki mu je, kot pravi, »dala 
največ spodbude za naprej«. Morda 
se bo lahko na podoben način nekoč 
pohvalila tudi Julija.
Mateja Kutin

60 let CIPRE
V začetku maja 1952 je bila v nem-

škem kraju Rottach-Egern ustanovlje-
na CIPRA, mednarodna komisija za 
varstvo Alp. Zamisel o čezmejnem 
varovanju narave in okolja v Alpah je 

v takratnem povojnem času pomeni-
la naznanilo novega obdobja medse-
bojnega razumevanja narodov.

Šest desetletij pozneje je CIPRA 
prepoznana kot vodilna nevladna or-
ganizacija v alpskem loku na podro-
čju trajnostnega razvoja in ohranjanja 
Alp kot edinstvenega kulturnega in 
naravnega prostora. Skozi desetletja 
delovanja smo pomembno vlogo na 
najrazličnejše načine odigrali tudi 
Slovenci, zato smo na praznovanju, 
ki je potekalo 19. oktobra v bovškem 
kulturnem domu, z veseljem obudili 
spomine na dejavnosti CIPRE v Slo-
veniji od sedemdesetih let do danes. 
Namen dogodka je bilo srečanje raz-
ličnih generacij, ki so omogočile de-

lovanje slovenske CIPRE, kot tudi 
izmenjava mnenj o njeni vlogi in po-
menu ter njenem delovanju v prihod-
nje.

Na slovesnosti nas je uvodoma 
pozdravil bovški župan Siniša Ger-
movšek, praznovanja pa se je udele-
žil tudi Dominik Siegrist, predsednik 
CIPRE International, ki je predstavil 
vlogo CIPRE v širšem alpskem pro-
storu. Po uvodu Mateja Ogrina, 
predsednika CIPRE Slovenija, smo 
prisluhnili predstavitvam različnih 
obdobij delovanja CIPRE v Sloveniji 
s strani Staneta Peterlina, Dušana 
Faturja, Milana Naprudnika in Jer-
neja Stritiha. Po kulturnem delu, v 
katerem je nastopala skupina Didi-

wa, smo večer zaključili ob obujanju 
spominov, ponovnih srečanjih starih 
znancev in načrtih za prihodnost.
Anamarija Jere, CIPRA Slovenija

Prisluhni ptici v du{i
V Bovcu je v soboto, 1. decembra, 

pod pokroviteljstvom Občine Bovec, 
Lions kluba Soča Kobarid in Gorske 
reševalne službe (GRS) Bovec pote-
kala druga dobrodelna prireditev 
Prisluhni ptici v duši. Bovški ustvar-
jalci, člani Folklornega društva (FD) 
Bovec in Kulturnega društva Golo-
bar, so pripravili predstavo z naslo-
vom Kako sta Bibi in Gusti sipala 
srečo?, v kateri so se s kratkim pri-
spevkom predstavile vse sekcije obeh 
kulturnih društev ter učenci Osnovne 
šole Bovec. Dobrodelna prireditev je 
bila namenjena zbiranju sredstev za 
deklico iz Bovca, ki se pogumno bo-
ri s hudo boleznijo.

Pujska Bibi in Gusti sta imela na 
ta dan veliko dela, saj sta morala sre-
čo pravočasno prinesti med ljudi. 
Bibi je imel za to delo pripravljen 
poseben cekar za srečo. Gustiju se ni 
ljubilo iti z doma, a Bibi je bil neo-
majen. Kljub mrazu in pozni uri sta 
se odpravila do zmrznjene mlake, 
kjer je Gustiju spodrsnilo in iz cekar-
ja se je vsula najmehkejša in najči-
stejša sreča – začelo je snežiti. Na 
svoji poti sta pujska srečala balerino 

GIMNAZIJCI SAMI IZDELALI 
LESNE PELETE
Tolmin – Eden od projektov, v kate-
rih letos sodelujejo dijaki Gimnazije 
Tolmin, je tudi projekt izobraževanja 

in osveščanja o učinkoviti rabi ener-
gije ter uporabi obnovljivih virov 
energije, ki ga ob pomoči Švicar-
skega sklada izvaja Goriška lokalna 
energetska agencija Golea. Osre-

dnja dogodka projekta sta bila tehni-
ška dneva. V tem okviru dijaki niso 
spoznali le obnovljivih virov energije 
in principov njihove izrabe, pač pa 
so si ogledali tudi novo kotlovnico 
na lesno biomaso v tolminski knjižni-
ci, fotovoltaično elektrarno v Poljubi-
nju in sami izdelali lesne pelete.

V okviru tega projekta bodo v tem 
šolskem letu izvedli še tehniške 
krožke, pri katerih bodo uporabljali 
model varčne hiše, ki izkorišča 
energijo vetra, sonca in vode. 
Mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica, Gimnazija Tolmin

KO MIZA POSTANE BOJNO 
POLJE
Tolmin – Ne zgodi se prav pogosto, 
da se znajdeš v situaciji, ko te nek-
do vpraša: »Aha, a nov študijski 
krožek imate? Kaj pa počnete na 
teh vaših srečanjih?« In ti serviraš: 
»Igramo se …«. Reakcija vprašujo-
čega se pokaže v raztegnjenih ustni-
cah do ušes, v očeh pa se skriva 
kanec nejevere. Ponavadi temu sle-

di še vprašanje v slogu: »A ti mene 
zezaš!?«. Pa naj za lažje razumeva-
nje celotne zgodbe začnem na za-
četku …

Julija sem navezal stik z Gašperjem 
Jesenškom in nastali so zametki 
študijskega krožka, katerega glavni 
cilj se je zavrtel okoli namiznih iger – 
njihove promocije in nenazadnje tudi 
igranja. Kmalu se je pridružilo še se-
dem somišljenikov in krožek je v za-
četku avgusta tudi zaživel. Sledilo je 
predavanje na temo namiznih iger za 
zainteresirano javnost, zvrstilo pa se 
je tudi nekaj srečanj, kjer je bilo 
moč spoznati posamezne družabne 
igre in jih v prijetni družbi tudi zaigra-
ti. Ker je leto 2012 tudi leto aktivne-
ga staranja in medgeneracijske soli-
darnosti, je v okviru študijskega 
krožka padla pobuda o skupni akciji 
z Društvom upokojencev Tolmin. Ta-
ko se je na jesen v tolminskem 
dnevnem centru odvila delavnica z 
uvodnim predavanjem o namiznih 
igrah, nakar sta se dve starostno 
različni generaciji usedli za mizo in 
se pomerili, kdo bo koga ugnal.

TEHNIŠKA DNEVA sta bila osrednja dogodka projekta izobraževanja in osveščanja o učinkoviti 
rabi energije ter uporabi obnovljivih virov energije. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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Izabelo Kravanja, Mešani pevski zbor Žaga, Bu-
ške čeče, Literarni klub Bovec, Komorni zbor Is-
kra, Moški pevski zbor (MPZ) Trenta, Janija Kla-
voro, MPZ Golobar, Folklorno skupino B’c, učen-
ce Osnovne šole Bovec, Gledališko skupino B’c in 
Gledališko skupino Vrtinec. Sceno, kjer sta se 
pujska sprehajala, so postavili bovški slikarji ama-
terji. 

Lions klub Soča Kobarid je pripravil tudi dobro-
delno stojnico z različnimi domačimi izdelki, iz-
kupiček od prodaje pa je predsednica kluba Sanda 
Lah Kravanja izročila organizatorjem. Poleg pro-
danih vstopnic in prostovoljnih prispevkov obisko-
valcev so donacije prispevali še GRS Bovec, Pro-
stovoljno gasilsko društvo Bovec, Gledališka sku-
pina B’c in FD Bovec.
Ana Mlekuž, članica FD Bovec

Foto: Aleksander Kravanja

Bov{ko prednovoletno vzdu{je

Čas Kraj Dogodek Organizator

Ponedeljek, 24. december

ob 21.00 Bovec in okolica Pohod z baklami od jaslic do jaslic * TD Bovec – sekcija mladih

Sreda, 26. december

ob 18.00
Center Bovca in 
Cerkev device 
Marije v Polju

Božični dogodek

Četrtek, 27. december

ob 17.00 Kulturni dom Bovec
Obisk Dedka Mraza in otroška 
predstava Čarovnica Čirimbara

Kulturni dom Bovec

ob 20.00
Kulturni dom Bovec

Julija Kramar & Nova muzika (predpro-
daja kart od 15. dec dalje)

Kulturni dom Bovec

Petek, 28. december

ob 17.00 Kulturni dom Bovec Lisica Mica Kulturni dom Bovec

ob 20.00 Kulturni dom Bovec
Koncert Klapa Maslina (predprodaja kart 
od 15. dec dalje)

Kulturni dom Bovec

Strgulčeva hiša
6. »Bovec Outdoor Film Festival« 
– BOFF 2012

Športno društvo Drča in 
Občina Bovec

Sobota, 29. december

ob 21.30 Kulturni dom Bovec
Star fotr – gledališka predstava v izvedbi 
Janeza Hočevarja Rifleta (režija Jurij Zrnec)

Kulturni dom Bovec (predpro-
daja kart od 15. 12. dalje)

Strgulčeva hiša
6. »Bovec Outdoor Film Festival« 
– BOFF 2012

Športno društvo Drča in 
Občina Bovec

Ponedeljek, 31. december

Strgulčeva hiša
6. »Bovec Outdoor Film Festival« 
– BOFF 2012 

Športno društvo Drča in 
Občina Bovec

Parkirišče pred 
Kulturnim domom

Silvestrovanje v Bovcu - nastopajo 
»Danilo Kocjančič & friends« ter E.V.A. 
– »Electric Venom Agency« 

Lokalna turistična 
organizacija (LTO) Bovec

* V primeru slabega vremena prireditev odpade

Naj Buško novoletno rajanje tudi letos mine brez petard in nesreč.

svoje; umakniti se vrvežu vsakdana 
za kakšno urico ter trenirati sive celi-
ce v dobri in prijetni družbi. Veste 
kaj? Vse premalo se igramo!
Kocko vrgel Marko Leban, mentor štu-
dijskega krožka, PRC

PREDSTAVILI LEPOTE 
LANDARSKE JAME 
Landar (Italija) – Ste že kdaj obi-
skali Landarsko jamo? Ta skriti biser 
leži onstran tolminskih hribov v dolini 
reke Nadiže. Ko prečkate mejni pre-
hod Robič, v Lipi z glavne ceste za-
vijete desno in se skozi Tarčet pripe-
ljete do Landarja. Po položni gozdni 
poti pridete do stopnic, ki vodijo v 
jamo. Landarska jama s svojim zgo-
dovinsko-spomeniškim kompleksom 
in vijugastimi podzemnimi potmi 
predstavlja čudovito sintezo zgodo-
vine, umetnosti, kulture in naravnih 
bogastev Nadiških dolin.

Na tem čudovitem kraju smo, s po-
močjo režiserke Martine Kafol, v 
aprilu v brezmejnem vzdušju združili 
Accordion Orchestra 4-8-8-16 z di-

rigentom Aleksandrom Ipavcem, 
Komorni zbor Musica Viva z zboro-
vodkinjo Eriko Bizjak in trio Etnop-
loč, ki je že sam po sebi čezmejni 
projekt, ter posneli zgoščenko, ki jo 
lahko gledalec spremlja v treh različ-
nih jezikih. Glasbi so dodani posnet-
ki najlepših utrinkov reke Nadiže, 
Matajurja in drugih lepot teh dolin. 
Namen projekta, ki ga je podprla 
Občina Podbonesec, je bil predsta-
viti in ovrednotiti lepote Benečije s 
pomočjo kulturnih dogodkov. 

V obliki krajšega koncerta in projek-
cije v atriju Knjižnice Cirila Kosmača 
Tolmin so to delo v septembru spo-
znali tudi Tolminci. Čarobni barvni 
odtenki beneške pokrajine, pravljič-
na Landarska jama, prežeta s spo-
minom na pogumno kraljico Vido, in 
želja, da bi v neoskrunjenem hribov-
ju zadonela glasba … To okolje je iz-
vajalce poklicalo k sebi in jih spreje-
lo z vso svojo toplino, razživelo se je 
ob njihovih melodijah ter jih obdarilo 
z nepozabno življenjsko izkušnjo.
Erika Bizjak, zborovodkinja, Komorni 
zbor Musica Viva

KDO BO KOGA UGANL? V tolminskem dnevnem centru se je v sklopu študijskega krožka na 
temo družabnih iger odvila delavnica z uvodnim predavanjem o namiznih igrah, nakar sta se dve 
starostno različni generaciji usedli za mizo in se pomerili ... Foto: Marko Leban

Študijski krožek se je sicer že za-
ključil, vendar pa želja po tovrstnih 
družabnih dejavnostih ostaja. Igre 
so namreč del našega življenja. Igra-

mo jih od malih nog pa vse do rane 
starosti. V iskanju tistega odgovora, 
kako združiti prijetno s koristnim, 
lahko tudi namizne igre ponudijo 
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Ob~ina Kobarid

KOBARIŠKA ŽUPANJA DARJA HAUPTMAN pravi, da se, kljub krizi in zmanjševanju sredstev na 
vseh področjih, ob skromnem obnašanju, dobrem sodelovanju ter skupnem nastopanju nima-
mo česa bati. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Poslanica županje ob~anom 
ob ob~inskem prazniku

»Rojstni dan našega poeta, goriške-
ga slavčka Simona Gregorčiča, za-
znamuje naš občinski praznik. Pe-
snik, ki je bil tako zelo predan našim 
krajem in ljudem, nam je dal ne le 
sloves, ampak tudi popotnico, ki se 
je včasih ne zavedamo dovolj. Ko bi 
mogli in znali živeti, čutiti ter slutiti, 
kot je znal on, bi bile naše korenine 
še močneje povezane in prepletene v 
skupnem vsakdanjiku.

Ko si človek vzame čas in se zagle-
da v lepoto naših krajev ter poišče mir 
v svojem srcu, spozna, da srečnejši 
skoraj ne moremo biti. Zato sem hva-
ležna njegovim Vrsencem in vsem 
ostalim nastopajočim, ki so nas s 
programom slovesnosti ob občinskem 
prazniku popeljali v Gregorčičeve ča-
se. 

Tako ponosno, kot se Simon Gre-
gorčič razgleduje po ljudeh, ki hitijo 
čez trg ali se ustavijo pred njegovim 
spomenikom, se jaz razgledujem po 
naši lepi občini in naših pridnih ob-
čankah ter občanih. Zelo sem pono-
sna na številne posameznike, skupine 
in društva, ki v obilju vsakodnevnih 
obveznosti ne vidijo le samega sebe 
ter svojih družin, temveč s plemeni-
tostjo svojega srca poskrbijo za soljudi 
v svoji okolici, urejajo in skrbijo za 
videz naših krajev ter z različnimi 
drugimi dejavnostmi sooblikujejo lep-
še življenje vseh nas. Prav na vseh 
področjih najdemo posameznike, sku-
pine občanov in društva, ki vidijo 
veliko vrednost v angažiranju, pove-
zovanju, skupnem delu ter nastopa-
nju. S tem izpolnjujejo tudi sami se-
be, predvsem pa klešejo neprecenljive 
vrednote za svoje otroke in bogatijo 
svoje okolje, ki je prav zaradi tega 
bogatejše, kot bi sicer bilo.

Kot lahko razberemo iz podeljenih 
nagrad in zahval je v naši občini re-
snično veliko ljudi, ki jih je treba iz-
postaviti ter se jim zahvaliti. Žal vseh 
ne morem omeniti, čeprav bi si to še 
tako zaslužili. Zato se ob tej prilož-
nosti iskreno zahvaljujem prav vsake-
mu posamezniku in vsem, še poseb-
no pa številnim vaškim skupnostim 
ter društvom, ki so zaznali notranji 

vzgib, pripadnost naši občini, potrebo 
po izboljšanju življenja, potrebo po 
izboljšanju videza naših vasi, krajev 
in klic po pestrejšem kulturnem 
ustvarjanju ter dogajanju … Iz srca 
se zahvaljujem za vse ideje, pobude, 
ure načrtovanja, angažiranja in dela 
za skupno dobro vseh nas. Še poseb-
no zahvalo izrekam vsem društvom, 
ki letos praznujejo pomembne jubile-
je. Leta in leta sodelovanja, ustvarja-
nja ter prostovoljnega udejstvovanja 
so vredna posebne pozornosti in is-
krene zahvale. 

Veliko je bilo storjenega na kultur-
nem, turističnem, športnem in infra-
strukturnem področju ter v veliko 
veselje mi je tudi dejstvo, da naša 
prizadevanja, uspehe in pridobitve 
opazijo ter pohvalijo tudi zunanji 
opazovalci, tako slovenski kot tudi 
evropski in svetovni poznavalci.

Prestižno nagrado Zlato jabolko je 
iz rok Svetovnega združenja turistič-
nih piscev in novinarjev Fijet prejela 
naša Ustanova »Fundacija Poti miru 
v Posočju«. Prav tako smo bili veseli, 
da so naš kraj letos uvrstili med tri 
najlepše turistične kraje v Sloveniji in 
nas postavili ob bok Bledu ter Piranu. 
Po zaslugi naših turističnih delavcev, 
Kobariškega gastronomskega kroga 
in Lokalne turistične organizacije 
Sotočje smo v začetku oktobra v Ko-

baridu gostili tudi prvo Turistično 
borzo aktivnega oddiha ter lahko 
upamo, da se bo zaradi tega turistič-
na sezona še podaljšala in obisk go-
stov dvignil. Lahko se pohvalimo, da 
že drugo leto zapored beležimo pove-
čan turistični obisk in da postajamo 
prepoznavna občina s povečanim šte-
vilom turističnih kapacitet ter poveča-
nim številom delovnih mest v turiz-
mu. Ob tem pa se zahvaljujem tudi 
vsem ozaveščenim občanom in načr-
tovalcem ekoloških akcij, ki so nam 
prislužili drugo nagrado na tekmova-
nju Planetu Zemlja prijazna občina. 

Zelo sem vesela tudi dejstva, da že 
drugo leto zapored beležimo povečano 
število rojstev. Otroci so naše boga-
stvo, zato se z iskreno hvaležnostjo 
obračam k vsem, ki se odločite storiti 
največje dejanje, to je podariti življe-
nje svojemu otroku. To je tudi eden 
od pomembnih pokazateljev, da naša 
občina živi, se pomlajuje in krepi. 

S ponosom povem, da sem županja 
naravno, zgodovinsko in kulturno 
bogate občine, ki premore veliko spo-
sobnih, zagnanih ter delavnih ljudi. 
In to je bogastvo, ki ni samoumevno 
in ga moramo ceniti ter negovati. 
Kljub krizi, in s tem zmanjševanju 
sredstev na vseh področjih, se ob skro-
mnem obnašanju, dobrem sodelova-
nju ter skupnem nastopanju nimamo 

ničesar bati. V teh dveh letih, odkar 
skupaj ustvarjamo svetlejšo prihod-
nost za nas in naše otroke, smo po-
kazali, da z roko v roki zmoremo 
veliko.

Z vašo pomočjo in s prostovoljnim 
delom, dragi občani, je bilo zgrajeno 
otroško ter športno igrišče v Trnovem 
in pripravljeni projekti za tematsko 
pot ter obnovo stare brvi čez Sočo. Na 
Drežniškem je bil urejen vaški objekt 
v Drežniških Ravnah, igrišče v Ma-
gozdu, dokončana je bila obnova 
bazilike Srca Jezusovega in ureditev 
pokopališča. V planinskem raju se 
ureja okolica pokopališča, pešpoti in 
kolesarska pot, pomagate pa tudi pri 
urejanju parkirišč, občinskih cest ter 
pridobivanju služnosti za prepotrebni 
vodovod v Krnu. Na Livku je bilo s 
prostovoljnim delom urejene precej 
kanalizacije in precej metrov obce-
stnih zidov, pomagate pa nam tudi 
pri urejanju služnosti, projektiranju 
tematske poti ter vodohrana na Jevšč-
ku. Na Idrskem ste pripravili projekt 
Zgodovinska pot Idrsko, urejeno je 
bilo otroško in športno igrišče, nekaj 
mostov ter zidov. V Breginjskem kotu 
se je uredilo športno igrišče, precej 
pešpoti in dovoznih poti, avtobusno 
postajališče, ekološke otoke, vaška 
jedra … V Kobaridu in okolici pa pot 
do slapa pod Svinom, soška pot, prav 
tako pa sodelujete pri projektiranju 
igrišč, urejanju poti ter druge turistič-
ne infrastrukture. Lahko bi še našte-
vala, pa vsega opravljenega ne bi 
naštela.

Marsikje pa smo se vsi skupaj zelo 
trudili, pa kljub temu nismo bili 
uspešni. Ostaja nerešen problem 
Zdravstvene postaje v Breginju, lastni-
štvo Ribogojnice in Prostorski načrt 
Občine Kobarid. Treba bo iskati reši-
tve, se truditi in vztrajati še naprej. 
Prav gotovo pa bo v prihodnjem letu 
glavna prioriteta izgradnja novega 
vrtca z glasbeno šolo, ki bo prva faza 
izgradnje medgeneracijskega središča, 
v katerem bomo v prihodnjih letih 
zgradili še dom upokojencev in v na-
daljevanju prostore za pomoč na do-
mu, dnevni center ter materinski 
dom. V pripravi je tudi energetska in 
toplotna sanacija telovadnice z osnov-
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no šolo, treba pa bo poskrbeti tudi za 
podružnične šole. 

Dela ne bo zmanjkalo, še veliko je 
stvari, za katere sem prepričana, da 
jih bomo dobro in v zadovoljstvo vseh 
občanov naredili za naše kvalitetno, 
prijazno ter zadovoljno bivanje v kra-
jih, ki vsak dan znova kažejo lepšo in 
svetlejšo podobo, ki naj se odraža tudi 
v očeh ljudi, ki smo tukaj doma.«

S temi besedami je kobariška žu-
panja Darja Hauptman ob občin-
skem prazniku nagovorila občane, 
vsem letošnjim nagrajencem pa je 
tudi osebno čestitala in pri tem pou-
darila, da se veseli nadaljnjega sode-
lovanja z njimi. Svojo poslanico je 
zaključila z verzi iz Gregorčičevega 
Siromaka: 

»Za vse je svet dovolj bogat, 
in srečni vsi bi bili, 
ko kruh delil bi z bratom brat 
s prav srčnimi čutili.« 

Pripravila: T. Š. F.

Podelili deset ob~inskih 
nagrad

V okviru slavnostne seje, ki je po-
tekala ob občinskem praznovanju, je 
županja Darja Hauptman v petek, 
19. oktobra, v kobariškem Kulturnem 
domu podelila nagrade letošnjim ob-
činskim nagrajencem. 

PLAKETO OBČINE KOBARID je ob 
100-letnici delovanja prejelo Prosto-
voljno gasilsko društvo Drežnica za 
dolgoletno požrtvovalno delo. V pe-
strem stoletnem obdobju je doživlja-
lo vzpone in padce. Bila so leta, ko 
je dejavnost zamrla, ko je bila uniče-
na vsa oprema, ko je nanje pritiskala 
fašistična oblast … V začetku 80-ih 

let preteklega stoletja je društvo po-
novno oživelo. Leta 1997 so ob po-
moči drugih gasilskih in domačih 
društev, krajevne skupnosti ter spon-
zorjev zgradili gasilski dom, ki jim je 
še kako prav prišel leto kasneje, ko 
jih je prizadel močan potres. Številna 

zbor. Vložen trud in delo je pripomo-
glo k temu, da je zbor poznan tudi 
v drugih krajih na Tolminskem in v 
zamejstvu. Leta 2004 je vodenje pre-
vzela Metka Ivančič, od jeseni 2009 
pa ga vodi Matej Kavčič. Njihov pro-
gram zajema sakralno glasbo in dru-

in medicinska sestra, socialna in kul-
turna delavka, predavateljica in zače-
tnica krvodajalske akcije na Kobari-
škem. Svojo pozitivno energijo je s 
kolesom in motorjem prenašala po 
domovih celo na Bovško in to v časih, 
ki niso bili ravno rožnati. Leta 1991 

NAGRAJENCI OBČINE KOBARID ZA LETO 2012. Foto: Tatjana Šalej Faletič

ge zvrsti zborovske glasbe, od naro-
dno posvetnih pesmi slovenskih 
skladateljev, priredbe domačih in tu-
jih popevk, črnske duhovne pesmi 
ter avtorske skladbe in priredbe se-
danjega zborovodja.

PRIZNANJE OBČINE KOBARID je 
za požrtvovalno 40-letno delo na 
zdravstvenem področju v Kobaridu 
in okolici prejela višja medicinska 
sestra Silva Rustja. Njena predanost 
poklicu in ljudem je na Kobariškem 
pustila velik pečat. Bila je patronažna 

se je preselila v Ljubljano, vendar se 
v Kobarid še vedno rada vrača.

PRIZNANJE OBČINE KOBARID je 
za dolgoletno aktivno delovanje v 
Krajevni skupnosti (KS) Breginj, Pro-
stovoljnem gasilskem društvu Breginj 
in pri drugih humanitarnih dejavno-
stih prejel Marjan Čebokli, saj po-
membno sooblikuje življenje in delo 
v domači KS. Že več kot 30 let se 
predaja gasilstvu in v domačem dru-
štvu opravlja številne naloge. Poleg 
tega je tudi reden krvodajalec; z več 

priznanja in zahvale, med njimi ga-
silsko odlikovanje I. stopnje, gasilska 
plamenica I. stopnje ter bronasti in 
srebrni znak Civilne zaščite so do-
kaz, da društvo dobro dela.

PRIZNANJE OBČINE KOBARID je 
ob 25-letnici delovanja in ohranjanja 
pevsko-kulturne tradicije v občini 
Kobarid prejel Mešani pevski zbor 
Sveti Anton Kobarid. Njegove kore-
nine segajo v leto 1986, ko so pod 
vodstvom Damjane Uršič začeli pre-
pevati kot cerkveni mladinski pevski 

BISTVO JE V SPOZNAVANJU 
DRUGA^NOSTI IN NE V 
DRUGA^NIH
Tolmin – Letošnje leto je bilo razgla-
šeno za Evropsko leto aktivnega sta-
ranja in medgeneracijske solidarno-
sti. V Varstveno delovnem centru 
(VDC) Tolmin smo se zato še pose-
bej trudili, da bi z različnimi genera-
cijami ohranjali vezi ter z njimi gradili 
medgeneracijske odnose.

Tretje leto zapored smo tako sodelo-
vali s Posoškim razvojnim centrom, 
ki skrbi za izvajanje projekta Uspo-
sabljanje za življenjsko uspešnost – 
Moj korak, kjer se naši uporabniki 
vedno znova naučijo veliko novega 
(več o tem si lahko preberete v pre-
teklih številkah Sočasnika). 

Drugo leto zapored smo sodelovali 
in se družili tudi z otroci iz Vrtca Tol-
min. Letos smo skupaj z njimi izde-
lovali okraske iz gline, se zabavali na 
glasbeni delavnici, bili na orientacij-
skem pohodu in otrokom odigrali 
lutkovno igrico. Na ta način lahko 
otroci že zgodaj spoznajo drugač-
nost in jo kasneje v življenju brez za-
držkov tudi odprto sprejemajo. Po-
leg tega so srečanja dobrodošla tudi 
za naše uporabnike, ki lahko skozi 
takšna druženja svoje znanje in spo-
sobnosti prenašajo na najmlajše.
Zelo veseli smo bili sodelovanja z 
Gimnazijo Tolmin, saj sta k nam te-
densko prihajali prostovoljki, dijakinji 
4. letnika, ki sta svoj prosti čas delili 
z uporabnicama našega centra. 
Obiskali smo tudi Center za dnevne Foto: arhiv doma upokojencev
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kot 60-krat darovano krvjo je mno-
gim rešil življenja, sam pa prejel po-
sebno plaketo. Kot član Civilne zašči-
te je s svojo dejavnostjo in umirjeno-
stjo zaslužen za mirno razrešitev 
sporov v času osamosvojitve. Leta 
1993 se je usposobil tudi za radioa-
materja. Danes je v upravnem odbo-
ru Radio kluba Krn Kobarid.

DENARNO NAGRADO so tokrat 
podelili Krajevni skupnosti Borjana-
Podbela, in sicer za najbolj dejavno 
in ustvarjalno KS v občini. Na njeno 
pobudo in z njeno pomočjo so bili 
izpeljani za krajane pomembni pro-
jekti: izgradnja telefonije v Borjani in 
Podbeli, vidnost prvega in drugega 
programa RTV Slovenija, obnova po 
potresu leta 1976 porušene cerkve sv. 
Helene na Lupu, izgradnja avtobu-
snega postajališča v Borjani, izgra-
dnja ekoloških otokov v Podbeli ter 
Borjani, kilometri zabetoniranih va-
ških in gozdnih poti … Tukajšnja KS 
je tista, ki aktualne težave rešuje v 
korist ljudi, ob božično-novoletnih 
praznikih pa se vsako leto spomni 
tudi na otroke in starejše.

DENARNO NAGRADO za najbolj 
aktivno in ustvarjalno KS je prejela 
tudi KS Idrsko-Mlinsko, ki je leta 
2003 začela aktivno delovati na raz-
ličnih področjih. Obnovili so kanali-
zacijo, vodovod in asfaltirali ulice na 

Idrskem, obnovili objekt KS, s pro-
stovoljnim delom vaščanov uredili 
betonsko igrišče za košarko in mali 
nogomet ter otroško igrišče, poskrbe-
li za večjo varnost (uredili so avtobu-
sno čakalnico, v delu vasi pločnik, 
postavili tri merilnike hitrosti) … 
Skupaj s Športnim društvom Idrsko 
so uredili pešpot Idrsko–Kobarid, 
sprehajalne in tekaške poti ter piknik 
prostor in začeli z gradnjo novega 
travnatega igrišča. Ponašajo se tudi s 
častitljivo obletnico nogometnega 
turnirja – prihodnje leto bo že 40.

DENARNO NAGRADO za najbolj 
aktivno in ustvarjalno KS v občini pa 
je kot tretja prejela tudi KS Ladra-
Smast-Libušnje. V zadnjih šestih le-
tih so krajani opravili več kot 2.500 
prostovoljnih delovnih ur. Med dru-
gim so obnovili večnamenski objekt 
v Ladrah, uredili otroško igrišče in 
igrišče za odbojko na mivki, asfalti-
rali ceste v vseh treh vaseh in igrišče 
pri šoli, na šolskem igrišču uredili 
razsvetljavo, obnovili in opremili mr-
liško vežico pri svetem Lovrencu, 
skupaj z lastnikom prenovili zbiral-

nico mleka v Smasteh, prenovili va-
ški objekt na Libušnjem in pomožni 
objekt v Ladrah … KS se lahko po-
hvali tudi z bogatim družabnim ži-
vljenjem.

POSEBNO ZAHVALO ŽUPANJE je 
za oživljanje vasi prejelo Robidišče, 
ki je s trudom požrtvovalnih posame-
znikov in peščico domačinov ponov-
no oživelo. Turizem in kmetijstvo 
predstavljata nov razvojni potencial. 
Vas se ponaša s pestrim dogajanjem. 
Po zaslugi in pod vodstvom dr. Staše 
Mesec so se letos odvijali številni 
tabori in delavnice. Kulturno društvo 
(KD) Stol Breginj, katerega dolgole-
tna gonilna sila je Vida Škvor, je 
konec letošnjega poletja postavilo 
razstavo starih fotografij in muzej na 
prostem, študentje pa so pripravili 
tudi etnološko-zgodovinski vodnik.

POSEBNO ZAHVALO ŽUPANJE za 
najbolje izpeljano prireditev v občini 
Kobarid je prejelo Turistično društvo 
Planinski raj – Vrsno. To je na po-
budo Občine Kobarid in KD Stol Bre-
ginj ter pod vodstvom mlade koordi-
natorke Tine Sivec organiziralo pri-
reditev Legenda.fest – Vrsno 2012. 
Njen namen je bil združiti in pove-
zati ljudi na Vrsnem ter prikazati 
stare običaje, jedi in življenje na vasi 
nekoč. Ob tem jim je uspelo poveza-
ti štiri generacije. Domačini, oblečeni 

PREDSTAVNIKI TREH NAGRAJENIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI, ki so prejele posebno zahvalo 
županje. Foto: Tatjana Šalej Faletič

aktivnosti starejših v Tolminu, kjer 
smo se predstavili s kulturnim pro-
gramom. Na njihovo povabilo se je 
naš zborček predstavil na prireditvi v 
sklopu Tedna vseživljenjskega uče-
nja Pesem nas združuje.

Poleg glasbe, v kateri zelo uživamo, 
v VDC-ju zelo radi plešemo, zato že 
nekaj let sodelujemo s plesno šolo 
Urška, ki skrbi za plesno kondicijo 
naših uporabnikov. 

Letošnje leto je zaznamovalo tudi 
odprtje razstave slikarskih in foto-
grafskih del uporabnikov našega 
centra v kobariški Zeleni oziroma 
Pepčevi hiši. Razstavljena dela so 
nastajala v okviru sodelovanja s Tri-
glavskim narodnim parkom v letih 
2010 in 2011. 

Vse to je dokaz, da se trudimo, da 
smo vključeni v različna družabna 
dogajanja. Veseli pa smo tudi sle-
hernega obiska pod našo streho. 
Ker je prav, da ohranjamo in neguje-
mo medsebojne odnose, bo v pri-
hodnje podobnih srečanj in druženj 
zagotovo še več. 
Janja Barić, strokovna delavka, VDC 
Tolmin

POMAGAJTE MLADIM 
GLASBENIKOM – POSTANITE 
MECEN 
Zgornje Poso~je – Letošnjo šolsko 
leto Glasbeno šolo (GŠ) Tolmin obi-
skuje okoli 300 otrok željnih petja, 
plesanja, muziciranja … Čeprav so 
še nedolgo nazaj starši svojega otro-
ka v GŠ vpisovali izključno zaradi 
otrokove želje po igranju instrumen-
ta, pa se jih danes večina že zave-
da, da je takšno izobraževanje do-
ber temelj tudi za nadaljnje življenje, 
saj v mladih razvija delavnost, vztraj-
nost, potrpežljivost, natančnost itd. 
Učenci se poleg tega navajajo tudi 
na sodelovanje in delo v timu, ob 
tem pa se jim razvija samozavest in 
odgovornost. 

Da bi mladim in njihovim staršem 
pomagali na glasbeni poti, se je na 
naši šoli izoblikovala praksa izposo-
janja instrumentov instrumentalistom 
začetnikom. Nakup primernega in-
strumenta namreč za številne dru-
žinske proračune predstavlja precej-
šen finančni zalogaj. Da bi olajšali 
vstop v svet glasbe čim večjemu šte-
vilu mladih glasbenikov, smo se v 

ljev Glasbene šole Tolmin in denar 
od vstopnine shranili v sklad za na-
kup instrumentov. Poleg tega sta se 
našemu povabilu prijazno odzvali tu-
di dve podjetji, in sicer Gradbeništvo 
Roman Zuza s. p. ter Taljat upravlja-
nje d. o. o. in postali mecena.
Zaradi odmevnosti koncerta učite-

preteklem šolskem letu odločili, da 
izpeljemo akcijo Postanite mecen, s 
pomočjo katere zbiramo donatorska 
ali sponzorska sredstva za nakup in-
strumentov, ki bodo na voljo za izpo-
sojo našim učencem začetnikom. V 
ta namen smo že konec minulega 
šolskega leta priredili Koncert učite-

AKCIJA POSTANITE MECEN SE BO NADALJEVALA TUDI V PRIHODNJE – Izkupiček od vsto-
pnin junijskega in decembrskega Koncerta učiteljev Glasbene šole Tolmin shranili v sklad za 
nakup instrumentov, ki jih nameravajo izposojevati učencem začetnikom. Foto: Jože Štucin
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kot nekoč, so prikazali stara opravila 
in pripravili kmečke igre, vseskozi pa 
je dišalo tudi po domačih dobrotah.

POSEBNO ZAHVALO ŽUPANJE za 
najboljše sodelovanje z Občino Ko-
barid je prejela Krajevna skupnost 
Livek. Kot so zapisali v obrazložitvi, 
KS vsako pobudo in konkretno zami-
sel Občine sprejme z odprtimi roka-
mi. Vključeni so v reševanje Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti Kav-
ka, izvedbo delavnic Živimo zdravo, 
pridobivanje soglasij, s svojim delom 
pa podpirajo tudi različne naložbe po 
vaseh … Kulturno življenje je bogato, 
društva in krajani so povezani, sode-
lujejo pa tudi z ljudmi iz sosednje 
Benečije.
Po obrazložitvah povzela: Mateja Kutin

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

Še pred začetkom zimske sezone 
se je mednarodna poslovna borza 
Natour Alps po štirih letih zopet vr-
nila v dolino Soče in z dobro udelež-
bo potrdila, da gre za največji poslov-
no-turistični dogodek za aktivni od-
dih v Sloveniji. Vse skupaj se je za-
čelo s strokovno konferenco na temo 
aktivnega oddiha, na kateri se je 
zbralo lepo število poslušalcev, ki so 
z zanimanjem prisluhnili domačim 

in tujim strokovnjakom s področja 
aktivnega turizma ter športnih dejav-
nosti, kot so kolesarstvo, pohodništvo 
in jadralno padalstvo. Sledilo je ura-
dno odprtje in večerni sprejem, kjer 
je zbrane uvodoma nagovorila tudi 
kobariška županja Darja Hauptman, 
druženje pa se je nadaljevalo v spro-
ščenem vzdušju ob slovenski kulina-
riki in pokušini vrhunskih slovenskih 
vin.

Borza je drugi dan ponudila pred-
stavitev največje ponudbe aktivnega 
oddiha na vzhodni strani Alp doslej. 
V kobariškem Hotelu Hvala – Resta-
vracija Topli val se je s svojo ponud-
bo predstavilo, kar 40 turističnih 
podjetij iz Avstrije, Italije in Slovenije, 
prav toliko pa je bilo tudi turističnih 
agentov, ki so iskali nove programe 
aktivnega oddiha. Srečali so se naj-
pomembnejši ponudniki športnega 
turizma in programov aktivnega od-
diha v naravi ter organizatorji poto-
vanj, turistične agencije, potencialni 
investitorji, predstavniki interesnih 
združenj in društev ter drugi poten-
cialni kupci teh storitev. 

Tehnični organizator in vodja pro-
jekta Natour Alps Jan Klavora je bil 
z izvedbo vidno zadovoljen: »Z vese-
ljem ugotavljam, da smo na peto za-
poredno borzo Natour Alps, pripelja-
li največ vabljenih gostov doslej – 40 

vabljenih gostov iz kar 19-ih različnih 
držav. Tokrat smo se še posebej po-
trudili, da smo v Slovenijo pripeljali 
tudi goste iz novih, a za prihodnost 
pomembnih trgov, kot so Poljska in 
Baltske ter Skandinavske države. Na-
tour-ja se je udeležilo tudi nekaj Ru-
sov, tukajšnja ponudba pa je prepri-
čala celo kupca iz Kitajske. Novost 
letošnje borze je tudi ta, da so se tu 
predstavili ponudniki iz Avstrije in 
Italije. Na ta način smo želeli borzo 
narediti širšo in še bolj atraktivno za 

vabljene kupce.« Direktor LTO Soto-
čje Janko Humar je ob tem dodal, 
da je Dolina Soče z najširšo ponudbo 
in raznolikostjo športnih dejavnosti 
v naravi prepričljiv slovenski tržni 
voditelj na tem področju. »Slovenija 
lahko prav skozi našo dolino pokaže 
največ in najboljše na področju zele-
nega aktivnega turizma. Kobarid, ki 
leži v osrčju doline, je zato gotovo pri-
merna destinacija za tako pomemben 
specializiran poslovni dogodek, kot je 
borza Natour. Za nami je veliko skrbi 

PREDSTAVLJENA NAJVEČJA PONUDBA ZA AKTIVNI ODDIH NA VZHODNI STRANI ALP DO-
SLEJ – V Kobaridu se je s svojo ponudbo predstavilo, kar 40 turističnih podjetij iz Avstrije, Italije 
in Slovenije, prav toliko pa je bilo tudi turističnih agentov, ki so iskali nove programe aktivnega 
oddiha. Foto: T. Š. F.

ljev smo se odločili, da podoben 
koncert – seveda z novim progra-
mom – ponovimo v začetku decem-
bra in s tem nadaljujemo zastavljeno 
akcijo Postanite mecen. Do sredine 
decembra smo tako skupno zbrali 
nekaj več kot 1.500 evrov in od iz-
kupička že kupili oboo. Čeprav je to 
še daleč od zastavljenih ciljev, nad 
akcijo ne bomo obupali in bomo še 
v prihodnje zbirali namensko zasta-
vljena sredstva. Zato vabim vse, ta-
ko starše kot učitelje, da mlade s 
skupnimi močmi spodbujamo in 
opogumljamo, da bodo zmogli pre-
čiti manjše in večje ovire na poti 
skozi glasbeno šolanje, širšo lokal-
no skupnost pa, da po svojih močeh 
materialno podpre njihov trud.
Maja Klanjšček, ravnateljica GŠ Tolmin

RADI HODIMO MED KNJIGE
Most na So~i – V tednu otroka, v 
okviru katerega smo med drugim 
učitelji praznovali svoj dan v svetov-
nem merilu, smo na OŠ Dušana Mu-
niha obeležili tudi mednarodni dan 
šolskih knjižnic. 
V ta namen smo že na začetku šol-

skega leta za učence razpisali lite-
rarni, likovni in fotografski natečaj, 
na katerega so se odzvali predstav-
niki skoraj vseh razredov. Ti so v 
knjižnico prinašali svoje pesmice in 
zgodbice na temo branja oziroma 
šolskih knjižnic, ilustracije sanjskih 
knjižnic ter predloge logotipov za 

našo knjižnico, nekaj učencev pa je 
v fotografski objektiv spretno ujelo 
ljudi, ki berejo. Izdelke smo nato 
razstavili v šolski knjižnici, kjer smo 
se učitelji na omenjeni mednarodni 
dan zbrali že zjutraj in razpravljali o 
različnih možnostih spodbujanja 
mladih k branju. Spregovorili pa smo 

tudi o knjigah, ki so se nas dotaknile 
in jih priporočili svojim kolegom.

Po srečanju je komisija izmed vseh 
razstavljenih izdelkov s tako imeno-
vano motivacijsko nalepko nagradila 
najboljše avtorje. Gre za spodbudo, 
ki jo lahko prejmejo le tisti učenci, ki 
naredijo nekaj več oziroma bolje kot 
ostali, zato so po navadi nagrade tu-
di izredno veseli.
Zorka Paulina, šolska knjižničarka, 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči

PESEM NAS ZDRU@UJE 
Perati – Dvorišče sredi vasi se je v 
septembrskem večeru spremenilo v 
prireditveni prostor, kjer se je v orga-
nizaciji Kulturnega društva »Gorenj 
konc«, ki je bilo ustanovljeno maja 
lani, odvil koncert pevskih zborov 
Pesem nas združuje. Številni ljubite-
lji in poznavalci dobrega petja, med 
katerimi so bili tudi župan Sovodenj 
Germano Cendou in tamkajšnji 
podžupan Fabio Trinko ter podžu-
pan Občine Tolmin Darjo Velušček, 
smo lahko prisluhnili bogatemu in 
zanimivemu repertoarju osmih 

MEDNARODNI DAN ŠOLSKIH KNJIŽNIC so na mostarski osnovni šoli obeležili z jutranjim 
srečanjem učiteljev, kjer so razpravljali o različnih možnostih spodbujanja mladih k branju. Foto: 
Marjan Rodman
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in trdega dela, vendar nam je ob 
odlični tehnični asistenci našega par-
tnerja GoMice uspelo pridobiti rekor-
dno število skrbno izbranih kupcev iz 
različnih držav. Prepričani smo, da 
bodo naša dolina in vsi slovenski 
udeleženci znali izkoristiti priložnost, 
pridobiti nove partnerje ter vstopiti na 
nova tržišča.«

Cilj organizatorjev, da borza posta-
ne prostor srečevanj, zamisli in mo-
žnosti novih povezav med udeležen-
ci, je bil tudi tokrat dosežen. Tridnev-
ni dogodek se je uradno zaključil s 
študijskimi turami za vabljene goste. 
Ob tem pa so organizatorji že napo-
vedali naslednji Natour dogodek, in 
sicer Natour Outdoor & Adventure 
Show, ki bo predstavljal nadgradnjo 
osnovnega modela poslovne borze in 
bo odprt tudi za širšo javnost. Vsi 
ljubitelji tovrstnega oddiha v naravi 
ga boste lahko obiskali med 5. in 9. 
junijem prihodnje leto na Celjskem 
sejmu.
Pripravili Tatjana Humar, LTO Sotočje, 
in Tatjana Šalej Faletič 

Tradicionalni vzpon za pokal 
Ob~ine Kobarid

Uvodni dogodek v sklopu priredi-
tev občinskega praznovanja je tudi 
letos potekal v znamenju športno-
rekreacijskih dejavnosti. Kolesarji iz 
sosednje Avstrije in Italije ter drugih 
krajev Slovenije so se pomerili na 
tradicionalni 37. rekreativno-kolesar-
ski dirki Vzpon za pokal Občine Ko-
barid. Na srečo organizatorjev, doma-

Prednovoletni dogodki

ČasČas KrajKraj DogodekDogodek OrganizatorOrganizator

Sreda, 26. december

Podbela; pred kapelico Tradicionalni blagoslov konj z druženjem Gregor Hrast

ob 19.00
OŠ Simona Gregorčiča; 
večnamenski prostor 

Koncert ob 35. letnici Okteta Simona 
Gregorčiča Kobarid

Kulturno društvo Oktet Simon 
Gregorčič

Petek, 28. december

ob 19.00
Drežnica; cerkev Srca 
Jezusovega, 

Božični koncert Vokalne skupine Drežnica 
z gosti: Komorni zbor Iskra Bovec in Vokalna 
skupina Chorus 97 Miren

Vokalna skupina Drežnica

Ponedeljek, 31. december

od 22. ure 
dalje

Kobariški trg Silvestrovanje s skupino 7ŠRIT Krajevna skupnost Kobarid

VZPONA ZA POKAL OBČINE KOBARID se je udeležilo tudi 12 kolesarjev iz KK Soča Kobarid, 
od katerih se je najboljše odrezal obetavni Rok Bratina, ki je v svoji kategoriji osvojil drugo 
mesto. Foto: arhiv KK Soča Kobarid

čega kolesarskega kluba (KK), in 
udeležencev je vreme kljub slabim 
napovedim zdržalo in pripomoglo k 

lepi udeležbi tekmovalcev. S progo, 
ki se je vila vse do Drežniških Raven, 
je najhitreje opravil letošnji najboljši 

kolesarski »hribolazec«, dvaindvajse-
tletni Primož Roglič, ki je z rekor-
dnim časom 21:32 premagal Italijana 
Alessandra Maglija, ta pa svojega 
rojaka Andrea Calca, ki se je veselil 
tretjega mesta. 

Vzpona se je udeležilo tudi 12 tek-
movalcev iz KK Soča Kobarid, od 
katerih se je najboljše odrezal obe-
tavni Rok Bratina, saj je v svoji ka-
tegoriji osvojil drugo mesto. Na sto-
pničke sta se uvrstila še Davor Mle-
kuž in Matevž Melinc, ki sta si v 
svojih kategorijah prikolesarila drugo 
in tretje mesto.

Kolesarje je na tekmi pozdravila 
tudi županja Darja Hauptman in v 
sproščenem ozračju zaključne prire-
ditve, ki se je odvijala v okviru Poka-
la Slovenije za amaterske kolesarje, 
najboljšim podelila priznanja.
Nejc Eržen, KK Soča Kobarid

pevskih zborovskih zasedb iz Koba-
riške, Tolminske ter zamejstva. 
Uvodoma je nastopila domača Vo-
kalna skupina »Liwk«, ki ga vodi 
Klavdija Uršič. Sledil je nastop 
Ženskega pevskega zbora iz Dole-
nje Trebuše, pod vodstvom Slavice 
Zanin, moški kvartet Karik, pod tak-
tirko Miloša Lebana, ki smo ga v is-
ti vlogi lahko videli tudi nekoliko ka-
sneje pri nastopu Vokalne skupine 
Snežet. Večer so s svojim nastopom 
popestrile tudi mlade pevke iz Vokal-
ne skupine Flance, ki jih vodi Anja 
Kavčič Drole ter pevci Okteta Si-
mon Gregorčič iz Kobarida, pod 
umetniškim vodstvom Mateja Kav-
čiča. Iz zamejstva so se občinstvu 
predstavili Nediški poubi, ki jih vodi 
Giuseppe Chiabudini in mešani 
pevski zbor Podgora Stara Gorica z 
zborovodjem Petrom Pirihom na 
čelu. 
Zbori so ta večer v glavnem izvajali 

ljudske pesmi, prisluhnili pa smo 
lahko skladbam domačih in tujih 
skladateljev. Rečemo lahko, da je bil 
celoten program pripravljen skrbno 
in da ni bilo nič prepuščeno naklju-
čju. Poslovili smo se z željami, da bi 
nas pesem v Peratih združevala tudi 
v prihodnjih letih.
Danica Hrast, podžupanja Občine Ko-
barid

NOVA ABONMAJSKA IN 
FILMSKA SEZONA 
Tolmin – V organizaciji Zavoda za 
kulturo, šport in mladino Občine Tol-
min (ZKŠM OT) ter Zveze kulturnih 
društev Tolmin se je oktobra v Kino-
gledališču Tolmin začela 28. abo-
nmajska sezona. V prvem dogodku 
je glasbeni abonma postregel z na-
stopom sedmih izjemnih mladih 
glasbenikov, med katerimi je bila tu-
di Irena Kavčič, domačinka iz Tol-

mina, sicer solo flavtistka simfonič-
nega orkestra RTV Ljubljana. Mla-
dostna energija prvega koncerta je 
bila dober uvod v glasbeni abonma, 
ki letos gosti tržaškega violinista Čr-
tomirja Šiškoviča in pianista Luca 
Ferrinija, oba uveljavljena glasbeni-
ka evropskega slovesa. Na turneji 
po Evropi se v Tolminu ustavlja Sofij-
ski ženski komorni zbor, dobitnik vr-
ste odličnih nagrad in priznanj na 
najpomembnejših mednarodnih 
zborovskih tekmovanjih, slišali bomo 
izjemnega virtuoza Ivana Skrta iz 
Kanala ter pihalni kvintet Slowind, 
sestavljen iz solistov Orkestra Slo-
venske filharmonije. 

Posebnost gledališkega abonmaj-
skega programa v Tolminu je, da 
svoji publiki ponudi aktualno in ka-
kovostno produkcijo različnih gleda-
liških hiš. Nova sezona ponuja pet 
novih gledaliških uprizoritev: glasbe-
no-gledališki performans Dušana 

Jovanovića Krojači sveta, kopro-
dukcijo več ustvarjalcev pod naslo-
vom Life®anti, gledališko klasiko 
Pohujšanje v dolini Šentflorjanski – 
prvič pod režijsko taktirko Vita Tau-
ferja. Slovensko narodno gledališče 
Drama Ljubljana prihaja s predstavo 
Rdeča, za zaključek sezone pa je 
napovedana še izbrana predstava 
Linhartovega srečanja, ki predstavi 
najboljše v sezoni iz bere ljubitelj-
skih gledaliških skupin Slovenije. 

Žal se je letos nekoliko skrčila po-
nudba filma v tolminskem kinogleda-
lišču – a upajmo, da le začasno. 
Najvažneje je, da film v tolminskem 
kinu ostaja, in da operater, ZKŠM 
OT, razmišlja o digitizaciji kinodvora-
ne v prihodnjih sezonah, kar bo fil-
mu in kino programu na severnem 
Primorskem dalo nov zagon. Otroški 
in mladinski filmi so na sporedu ob 
nedeljah ob 18. uri, ostali ob 20. 
uri. Za najmlajše bo stalnica sezone 
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Dan reke So~e
Na pobudo avtoric filma Trenutek 

reke Nadje Velušček in Anje Med-
ved je Zavod Republike Slovenije za 
varstvo narave podal predlog o raz-
glasitvi Dneva reke Soče. Marca lani 
so nato vse občine, ki ležijo na ob-
močju povodja reke Soče, podpisale 
pismo o nameri za razglasitev ome-
njenega dne. Takrat so se podpisnice 
med drugim zavezale, da bo vsaka 
po dve leti zapored organizirala pra-
znovanje v čast tej edinstveni reki. 
Na pobudo tolminskega župana Uro-
ša Brežana je prvo praznovanje, ki 
je potekalo oktobra lani, pod svoje 
okrilje prevzela Občina Tolmin. Ta je 
nato tudi letos poskrbela, da so se v 
času več dnevnega praznovanja v 
Tolminu v povezavi z reko Sočo in 
življenjem v njej odvijale najrazlič-
nejše dejavnosti, tako tiste s strokov-
nega področja kot raziskovalnega in 
kulturno-umetniškega. 

Po besedah vodje območne izpo-
stave Tolmin Silve Seljak sta Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti in 
tolminska občina letos v sklopu pra-
znovanja pripravila tudi natečaj Bise-
ri Soče, ki so ga razdelili v dva sklo-
pa. »S fotografskim natečajem smo 

SLOVESNOST NA SOTOČJU – Na pobudo tolminskega župana Uroša Brežana je Občina Tol-
min letos pripravila drugo zaporedno praznovanje Dneva reke Soče. Soči so ob tem zapeli tudi 
glasovi Otroškega pevskega zbora Siničke OŠ Tolmin pod vodstvom Barbare Kovačič, nekoliko 
starejše učenke pa so prebirale haikuje. 

zgoraj: PESEM ZAKRIVLJENO PALICO V 
ROKI je, ob spremljavi mentorja Damjana 
Cveka, Soči zapela tudi uporabnica Varstve-
no delovnega centra Tolmin Helena Kavčič. 

spodaj: SOČNA SOČA SE SONČI – V leseno 
skulpturo ujeti soški prodniki so delo avtorja 
Andreja Poglajena. Gre za nekakšno »ma-
skoto« oziroma prehodni znak Dneva reke 
Soče, ki bo na vsaki dve leti menjaje zaokrožil 
med občinami organizatoricami. 

želeli v objektiv ujeti lepoto Soče, z 
natečajem izdelkov iz naplavin pa k 
ustvarjalnosti povabiti vse, ki vidijo 
izziv v oblikovanju iz materialov, ki jih 
reka nudi,« je pojasnila Seljakova in 
dodala, da so ob zaključku natečaja 
prejeli 113 fotografij in 21 likovnih 
del. Izbor 20-ih fotografij in osmih 
izdelkov so nato javnosti predstavili 
na priložnosti razstavi.

Zadnji dan so Tolminci na Sotočju 
ob krajšem kulturnem programu or-
ganizacijo praznovanja za prihodnji 
dve leti predali Mestni občini Nova 
Gorica. V ta namen so svojim nasle-
dnikom predali tudi leseno skulptu-
ro, v katero so ujeti soški prodniki, 
njen avtor Andrej Poglajen pa jo je 
poimenoval kar Sočna Soča se sonči. 
Ta bo krožila med organizatorji in 

služila kot prehodni znak Dneva reke 
Soče.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Mali abonma, ki je z gledališčem in 
izbranimi filmskimi predstavami za-
čel novembra.
Špela Mrak, kulturna koordinatorka na 
ZKŠM

ZA@IVEL BRALNI KLUB 
Kobarid – Sredi oktobra smo v Ko-
baridu ustanovili bralni klub. Zamisel 
o druženju in klepetu o knjigah je 
privabila številne bralke, ki so na pr-
vem srečanju z veseljem prisluhnile 
gostji Manci Košir. Ta je s svojo ne-
uničljivo energijo in vedrino obisko-
valke popolnoma navdušila za tovr-
stna srečanja, hkrati pa jih je v po-
govoru z direktorico Knjižnice Cirila 
Kosmača Tolmin Jožico Štendler 
na svojstven način popeljala skozi 
svoja razmišljanja o branju, knjigah 
in drugih zanimivih temah. 

Knjižnica Kobarid je poskrbela za 
prvo srečanje tistih, ki se bodo od-

slej družili pod streho bralnega klu-
ba in skupaj premlevali raznolika 
knjižna dela. Dobrodošli vsi, ki svoje 
mnenje o prebranih delih radi delite 
z drugimi. 
Jerneja Berginc, Knjižnica Kobarid

PRIMORCI SO BRALI IN SI 
PRISLU@ILI NAGRADE
Zgornje Poso~je – V galeriji Knjižni-
ce Cirila Kosmača Tolmin se je 3. 
decembra zaključila že šesta sezo-
na širjenja bralne kulture Primorci 
beremo. Gost letošnje zaključne pri-
reditve je bil aktualni dobitnik Delove 
nagrade kresnik Andrej E. Skubic, 
s katerim se je pogovarjal urednik 
Cankarjeve založbe Zdravko Duša.

Letošnji priporočilni seznam Primor-
ci beremo je bralcem ponujal 68 del 
– 57 proznih in 11 pesniških zbirk. V 
tolminski knjižnici je sodelovalo 86 
bralcev, ki so od 23. aprila do 10. 

V KOBARIDU SO USTANOVILI BRALNI KLUB – Gostja Manca Košir je obiskovalke navdušila 
za tovrstna srečanja, hkrati pa jih je v pogovoru z direktorico knjižnice Jožico Štendler na svoj-
stven način popeljala skozi svoja razmišljanja o branju, knjigah in drugih zanimivih temah. Foto: 
arhiv knjižnice Kobarid
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Bogatenje reke – usklajeno 
urejanje re~nega prostora

V petek, 12. oktobra, je v dvorani 
tolminske glasbene šole v sklopu pra-
znovanja ob Dnevu reke Soče pote-
kala tudi okrogla miza z naslovom 
Bogatenje reke – usklajeno urejanje 
rečnega prostora, ki jo je v sodelova-
nju z Občino Tolmin pripravil Poso-
ški razvojni center (PRC). Obravna-
vane vsebine so se namreč navezo-
vale na problematiko treh aktualnih 
projektov, v katerih PRC sodeluje kot 
partner (projekta Trap in See River) 
oziroma ima vlogo vodilnega partner-
ja (projekt Camis).

Kot je pojasnil vodja aktualnih 
okoljskih projektov na PRC-ju Miro 
Kristan, predstavljajo rečni koridorji 

ženci izpostavili nujno sodelovanje 
vseh, ki upravljajo z reko, in hkrati s 
pridom izkoristili prisotnost ministra. 
Seznanili so ga s številnimi konkre-
tnimi birokratskimi ovirami, ki spre-
mljajo urejanje različnih dejavnosti 
na Soči. Kot je pojasnil minister Bo-
govič, bodo prav z združitvijo dveh 
nekdanjih ministrstev pod isti resor, 
takšne ovire v prihodnje lahko reše-
vali hitreje in učinkoviteje, saj se 
kmetijstvo in okolje, kot pravi, bistve-
no bolj prepletata, kot se zdi na prvi 
pogled. 
Jana Podgornik in Tatjana Šalej 
Faletič, PRC

Podelitev certifikatov za sir 
Tolminc in priznanj za 
najbolj{e sire v Poso~ju

Okrogli mizi Bogatenje reke – uskla-
jeno urejanje rečnega prostora je sle-
dila konferenca za novinarje, kjer sta 
organizatorja Občina Tolmin in Po-
soški razvojni center (PRC) združila 
več aktualnih vsebin ter jih predsta-
vila predstavnikom sedme sile. Na 
kratko so jim predstavili dogajanja v 
okviru večdnevnega praznovanja re-
ke Soče in podelitve certifikatov za 
proizvodnjo geografsko zaščitenega 
sira Tolminc. 

Na konferenci so poleg ministra za 
kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča 
sodelovali še tolminski župan Uroš 
Brežan, dva predstavnika PRC-ja, in 
sicer mag. Vesna Erhart, strokovna 
sodelavka lokalne akcijske skupine 
LAS za razvoj in Miro Kristan, vod-

BOGATENJE REKE – USKLAJENO UREJANJE REČNEGA PROSTORA – Zbrane sta uvodo-
ma nagovorila župan občine Tolmin Uroš Brežan in minister za kmetijstvo in okolje Franc Bo-
govič, katerega so udeleženci med drugim seznanili z nekaterimi konkretnimi birokratskimi 
ovirami, ki spremljajo urejanje različnih dejavnosti na Soči. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

v alpskih dolinah pomemben del pro-
stora in so zato »predmet omejitev in 
pritiskov, ki se na lokalni ravni ka-
žejo predvsem prek postopkov pripra-
ve in sprejemanja občinskih prostor-
skih načrtov in drugih prostorskih 
dokumentov. Država v zgodbo prina-
ša formalne ureditve in tako postavlja 
okvir, občine ter deležniki na terenu 
pa svoje želje, ki so vhodni podatek 
za načrtovanje rabe prostora. Poleg 
tega gre tudi za infrastrukturne zah-
teve (na primer čistilne naprave), ki 
jih občine težko zagotavljajo z obsto-
ječimi viri financiranja.« Po mnenju 
Kristana praksa kaže, da so določene 
ureditve potrebne optimizacije, raz-
misleka, predvsem pa je pogosto 
prevelik razkorak med eno in drugo 

stranjo, kar vodi v dolgotrajnost po-
stopkov.

Na slednje so opozarjali tudi gostje 
okrogle mize, sicer različni strokov-
njaki s področja voda in urejanja 
prostora, ki so poleg tega izpostavili 
še naloge ter izkušnje in poglede in-
stitucij, ki jih zastopajo. Sekretar na 
Sektorju za vode dr. Mitja Bricelj, z 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 
je predstavil zakonodajni okvir zno-
traj varstva, rabe in urejanja voda ter 
obstoječe prakse na področju uprav-
ljanja z vodami. V nadaljevanju se je 
Simona Peršak Cvar z Direktorata 
za prostor na Ministrstvu za infra-
strukturo in prostor osredotočila na 
problematiko občinskega prostorske-
ga načrtovanja na rečnih koridorjih 
in umeščanje vsebin v obvodni pro-
stor. Dr. Aleš Bizjak z Inštituta za 
vode RS je zbranim predstavil aktu-
alne projekte, vezane na reko Sočo, 
Igor Podobnik z Oddelka za povod-
je Soče pri Agenciji RS za okolje pa 
je podal izkušnje ob sodelovanju pri 
postopku priprave občinskih prostor-
skih načrtov. Predstavnik Zavoda RS 
za varstvo narave Daniel Rojšek je z 
udeleženci delil podobe Soče in raz-
lične (tako pozitivne kot negativne) 
izkušnje pri posegih ter dejavnostih 
v strugi reke. Kot zadnji je na okrogli 
mizi spregovoril še urbanist Občine 
Tolmin Zoran Štanta, ki je prisotne 
opozoril na problematiko urejanja 
obrečnega prostora na lokalnem ni-
voju.

V razpravi so tudi preostali udele-

novembra prebirali dela sodobnih 
slovenskih avtorjev. Iz rok Andreja E. 
Skubica je priznanje za uspešen za-
ključek prejelo 71 bralcev, ki jim je v 
času trajanja projekta uspelo pre-
brati pet proznih del in eno pesniško 
zbirko. Poleg priznanja so bralci pre-
jeli tudi knjigo Remigia Gabellinija 
Tolminski punt 1713, ob zaključku 
prireditve pa sta direktorica knjižnice 
Jožica Štendler in Nataša Kocič iz 
Turistične agencije Tmin Tours izžre-
bali bralko, ki je prejela enodnevni 
izlet v tujino za dve osebi.
Katja Ozebek, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

VE^ER POEZIJE IN LIKOVNE 
GOVORICE NA PLATNU
Kobarid – Društvo za kulturo, turi-
zem in razvoj Renče je pred tremi le-
ti odprlo spominsko sprehajalno 
pot. Pohodnik se po poti sprehodi 

skozi vasi, pokrajino oljk in trt. Pot 
so poimenovali po priljubljenem du-
šnem pastirju in pesniku Simonu 
Gregorčiču, ki je v teh krajih ustvar-
jal več kot 20 let. V okviru društva že 
vrsto let deluje tudi likovna sekcija 
pod mentorstvom Heme Jakin. Po-
vezali so se s slikarji iz Zgornjega 
Posočja in v prostorih Ustanove 
Fundacije »Poti miru v Posočju« pod 
mentorstvom Jane Dolenc postavili 
razstavo 30 slik na temo Gregorči-
čeve spominske poti in njegove po-
ezije. Številne obiskovalce Večera 
poezije in likovne govorice na platnu 
je uvodoma nagovorila kobariška 
podžupanja Danica Hrast, predse-
dnica društva Janja Lipušček pa je 
predstavila namen in vsebino razsta-
ve. Pesmi, ki opevajo sončno rajsko 
milo deželo pod trtami in pogled na 
zasnežene planine, ki je navdahnil 
že Gregorčiča, so slikarke vodile pri 
ustvarjanju poezije na platnu. Mode-

ZAKLJUČEK ŠESTE SEZONE ŠIRJENJA BRALNE KULTURE PRIMORCI BEREMO – Gost le-
tošnje zaključne prireditve je bil aktualni dobitnik Delove nagrade kresnik Andrej E. Skubic, s 
katerim se je pogovarjal urednik Cankarjeve založbe Zdravko Duša. Foto: arhiv tolminske knji-
žnice

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012

( 29 )

Utrinki

CERTIFIKAT ZA IZDELAVO GEOGRAFSKO ZAŠČITENEGA SIRA TOLMINC sta v oktobru pre-
jela Sirarsko društvo Tolminc (zanj Sirarstvo Gugala) in Mlekarna Planika. Od sredine decem-
bra pa smejo svoje sire z imenom sir Tolminc označevati še trije mali sirarji, in sicer: Eko Sirarna 
Čadrg, Pašna skupnost Kuhinja in Sirarstvo Kramar. Iz leve proti desni stojijo: Andrej Maffi, 
župan občine Kanal, Davorin Koren idejni oče zaščite tolminskega sira iz Javnega zavoda Tri-
glavski narodni park, Bojan Kavčič, prejemnik certifikata iz Sirarne Gugala, Franc Bogovič, mi-
nister za kmetijstvo in okolje, Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika, Uroš Bre-
žan, tolminski župan in Darja Hauptman, županja Občine Tolmin.

SIR TOLMINC IZ SIRARNE GUGALA nima le 
certifikata, ampak je na letošnjem ocenjeva-
nju sirov v Kobaridu prejel tudi najboljšo oce-
no. Zasluge za to imata predvsem Tanja Kav-
čič in njen mož Bojan (na fotografiji).

PREJEMNIKI LETOŠNJIH PRIZNANJ ZA NAJBOLJE OCENJENE SIRE – Dan pred tradicional-
nim Kmečkim praznikom so na svečanosti podelili tudi priznanja najboljšim sirarjem oziroma 
predstavnikom posameznih sirarn v Zgornjem Posočju, ki so se s svojimi siri le dan poprej ude-
ležili letošnjega ocenjevanja.

ja aktualnih okoljskih projektov. Naj-
več vprašanj pa sta bila deležna prav 
predstavnika pridobljenih certifikatov 
za pridelavo sira Tolminc Anka Li-
pušček Miklavič, direktorica Mlekar-
ne Planika predelava mleka d. o. o. 
Kobarid in Milko Kutin, predsednik 
Sirarskega društva Tolminc. 

Po konferenci so se vsi skupaj od-
pravili v Poljubinj, kjer so poslovne 
cone ogledali razstavo sirov. Tu so 
lahko pokušali tudi sire, ki so jih dan 
poprej ocenjevali v Kobaridu in dru-
ge domače dobrote, med katerimi je 
bila tudi okusna frika, ki so jo pripra-
vili člani Turističnega društva Tolmin. 

Kurilno sezono so pri~akali 
s prenovljeno kotlovnico

Letošnja zima naj še tako kaže zo-
be, a Knjižnici Cirila Kosmača Tol-
min to zagotovo ne bo več povzroča-
lo preglavic. Kurilno sezono so na-
mreč pričakali s prenovljeno kotlov-
nico, ki se ponaša s sodobnim kotlom 
na pelete. S tem, ko je Občina Tol-
min v sodelovanju z Goriško lokalno 
energetsko agencijo (GOLEA) zame-
njala dotrajan kotel na kurilno olje, 
se bodo, kot so povedali na konferen-
ci za novinarje, stroški ogrevanja 
znižali skoraj za polovico. Poleg tega 
bo na javnem razpisu izbran izvaja-
lec tolminski knjižnici v naslednjih 
15. letih dobavljal tudi potrebno to-
ploto. Skupna bruto vrednost naložbe, 

Sledila je podelitev certifikatov, in si-
cer skupini malih sirarjev Sirarskega 
društva (SD) Tolminc in Mlekarni 
Planika. Med člani SD, je oktobra s 
prodajo Tolminca lahko začela le Si-
rarna Gugala, medtem ko so decem-
bra vse potrebne pogoje izpolnili še 
trije člani društva: EKO Sirarna Ča-
drg, Pašna skupnost Kuhinja in Si-
rarstvo Kramar. Poleg tega so na 
svečanosti podelili tudi priznanja naj-
boljšim sirarjem oziroma predstavni-
kom posameznih sirarn v Zgornjem 
Posočju, ki so se dan poprej s svojimi 
siri udeležili letošnjega ocenjevanja.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

rator programa Edi Prošt je na neo-
bičajen vendar privlačen način pred-
stavil 20 avtoric, ki so svoja dela 
ocenile same in sliki v popotnico re-
citirale Gregorčičevo poezijo. Bogat 
kulturni program so obogatili pevci 
mešanega pevskega zbora Sv. An-
ton iz Kobarida pod vodstvom Ma-
teja Kavčiča.
PaČ

PRIDNO BRANJE 
TRETJE[OLCEV BO 
NAGRAJENO 
Tolmin – V začetku oktobra smo v 
Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin po-
novno začeli z akcijo Moja knjižnica 
– Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. 
Ob začetku smo v galeriji knjižnice 
gostili ilustratorja, karikaturista in 
filmskega animatorja Marjana 
Mančka ter ta dan odprli tudi razsta-
vo Stripi in ilustracije, ki je bila na 

ogled do konca oktobra.

Začetki projekta Moja knjižnica se-
gajo v šolsko leto 1999/2000. Ta-
krat smo k sodelovanju povabili vse 
osnovnošolce iz Zgornjega Posočja. 
V projektu, ki je potekal dve šolski 
leti, je skupno sodelovalo več kot 
1.500 učencev. Galerijo knjižnice 
smo »oblekli v tapete«, ki so jo se-
stavljali izpolnjeni vprašalniki otrok, 
ki so sodelovali v akciji. Z nastopo-
ma pisateljice in igralke Dese Muck 
in kantavtorja Andreja Šifrerja se je 
projekt za pet let zaključil.

Projekt je ponovno zaživel v šolskem 
letu 2006/2007. Zasnova je ostala 
ista, spremenila so se le pravila so-
delovanja, saj smo se odločili, da 
bomo projekt izvajali le za otroke, ki 
prehajajo na samostojno branje, to-
rej za tretješolce devetletke. V tol-
minski knjižnici in njenih enotah bo 
tako projekt potekal že sedmo šol-
sko leto zapored.

AKCIJA MOJA KNJIŽNICA – KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN – Tudi v tem šolskem 
letu bomo pridno branje nagrajevali s privlačnimi nagradami. Foto: arhiv knjižnice Tolmin
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ki je del večletnega projekta Obnovlji-
vi viri energije v primorskih občinah, 
znaša dobrih 64.500 evrov, pri čemer 
se 60 odstotkov sredstev zagotovi iz 
naslova tako imenovanega »Švicar-
skega prispevka«, medtem ko razliko 
krije občina iz svojega proračuna.

Poleg tolminske občine in Triglav-
skega narodnega parka je v 3,4 mi-
lijona evrov vreden projekt, ki se bo 
odvijal še vse do leta 2014, vključenih 
še sedem drugih primorskih občin. 
Po besedah Rajka Lebana, direktor-
ja omenjene energetske agencije, gre 
za enega večjih projektov na podro-
čju obnovljivih virov v tem delu Slo-
venije, ki je sestavljen iz treh sklo-
pov. Poleg zamenjave dotrajanih ko-
tlov na kurilno olje s kotli na lesno 
biomaso in dobavo toplote za 15 let 

UTRINEK IZ NOVINARSKE KONFERENCE, kjer so novo tematsko pot Na svoji zemlji predsta-
vili glavni akterji: »Brez prostovoljnega dela številnih domačinov, nam projekt zagotovo ne bi 
uspel v tolikšni meri,« je povedala vodja projekta Alenka Zgaga (sedi v sredini). Levo ob njej 
sedita direktorica Tolminskega muzeja mag. Damijana Fortunat Černilogar in podžupan Obči-
ne Tolmin Darjo Velušček, desno pa Nadja Valentinčič Furlan, ki velja za pobudnico projekta, 
in Stanislav Šorli, predsednik KS Grahovo ob Bači. Foto: Tatjana Šalej Faletič

– z novimi kotlovnicami bo ogrevanih 
24 različnih javnih objektov (knjižni-
ca, šole, športne in večnamenske dvo-
rane, vrtci) – je GOLEA kot izvajalka 
in vodilna partnerica projekta prek 
omenjenega finančnega mehanizma 
poskrbela še za postavitev fotovolta-
ične elektrarne na protihrupni ograji 
hitre ceste A2, odsek Bazara–Vrtojba. 
Vse do leta 2014 pa bodo skrbeli tudi 
za ozaveščanje, izobraževanje in pro-
mocijo na temo obnovljivih virov ter 
učinkovite rabe energije.

Odprtja, ki so ga z glasbenimi 
vložki popestrili Vokalna skupina 
Snežet in mlada violinistka Kaja La-
dava, se je udeležil tudi veleposlanik 
Švice v Sloveniji Robert Reich.
Besedilo in foto: T. Š. F.

Tematska pot Na svoji zemlji
Tematska pot Na svoji zemlji je 

posvečena prvemu slovenskemu 
zvočnemu celovečercu, ki ga je eki-
pa, pod vodstvom Franceta Štiglica, 
večinoma posnela v Baški grapi na 
Tolminskem. Film prikazuje boj Pri-
morcev za svobodo in je nastajal v 
letih 1947–1948. Tematska pot pove-
zuje šest snemalnih lokacij na Gra-
hovem ob Bači in Koritnici ter njuni 
okolici, zaključna tematska tabla pa 
stoji ob spomeniku na Grahovem.. 
Table dopolnjujejo zgibanka, spletna 
stran in medijski točki v Tematski 
sobi Na svoji zemlji v prostorih Kra-
jevne skupnosti (KS) Grahovo ob 
Bači in okrepčevalnici Pri Brišarju. 

Nova tematska pot filmsko dedišči-
no prvič interpretira z vidika prosto-

ra in skupnosti, kjer je bil film po-
snet. Za prebivalce Baške grape je 
film pomemben, ker korektno odsli-
kava zgodovino tega območja, lokal-
ni prebivalci so v filmu nastopali kot 
statisti ali so sodelovali pri preskrbi 
filmskega, med njimi in ekipo pa so 
se stkale močne vezi. Tematska pot 
opozarja na avtentičnost v igranem 
filmu uporabljene krajinske, etnolo-
ške, tehnične in zgodovinske dedišči-
ne. Promovira miroljubno protifaši-
stično in protinacistično sporočilo 
filma in vrednote, kot so svoboda, 
zemlja, domovina, tovarištvo ter slo-
žnost. Prvi slovenski zvočni celove-
černi film Na svoji zemlji predstavlja 
prelomnico v razvoju slovenskega 
filma, zato so filmski ustvarjalci leta 
1975 na Grahovem ob Bači odkrili 

TOLMINSKA KNJIŽNICA JE KURILNO SEZONO PRIČAKALA S PRENOVLJENO KOTLOVNI-
CO, ki se ponaša s sodobnim kotlom na pelete. Na fotografiji so direktor Goriške lokalne ener-
getske agencije Rajko Leban, veleposlanik Švice v Sloveniji Robert Reich in tolminski župan 
Uroš Brežan.

Tudi v tem šolskem letu bomo pri-
dno branje nagrajevali s privlačnimi 
nagradami. Za pet prebranih knjig in 
izpolnjenih vprašalnikov bomo mla-
dim bralcem podarili svinčnik, za na-
slednjih pet beležko, za 15 prebra-
nih knjig denarnico in za zadnjih pet, 
torej za skupno 20 prebranih knjig, 
zadnjo nagrado – dežnik. 

K sodelovanju smo povabili tudi 
učence Podružnične šole za izobra-
ževanje in usposabljanje otrok s po-
sebnimi potrebami in varovance Var-
stveno delovnega centra Tolmin. 
Vsem povabljenim učencem smo ta-
ko predstavili pravila sodelovanja in 
jim podarili torbe z logotipom akcije. 
Ob tem pa je treba povedati, da so 
se nekateri tako zagnano lotili bra-
nja, da so se že lahko v deževnih 
novembrskih dneh naokoli sprehajali 

z novim dežnikom, na katerem piše 
Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Ko-
smača Tolmin.
Alenka Mahajnc, bibliotekarka, Knjižni-
ca Cirila Kosmača Tolmin

MI[OLOVKA TOKRAT KOT 
RE@ISERSKI PRVENEC 
Bovec – Bovška Gledališka skupina 
Bc je zadnjo soboto v novembru po-
novno napolnila dvorano Ite Rine do 
zadnjega kotička – tokrat s predsta-
vo Mišolovka. Srečno naključje je, 
da je letos okrogla obletnica prve iz-
vedbe te kriminalke izpod peresa 
Agathe Christie, saj so tako tudi 
bovški ljubiteljski gledališčniki dodali 
kamenček v mozaik najdlje predva-
janega gledališkega »komada«, ki je 
že 60 let neprenehoma na reperto-
arju londonskih gledališč, najprej 

BOVŠKA GLEDALIŠKA SKUPINA BC je zadnjo soboto v novembru ponovno napolnila dvorano 
Ite Rine do zadnjega kotička, tokrat s predstavo Mišolovka. Člani skupine med drugim pravijo, 
da bi bili veseli, če bi se jim v prihodnje pridružilo še nekaj mladih ljudi, ki jih igralstvo zanima. 
Foto: arhiv gledališke skupine

Iz ob~inskih uprav
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Tminsko novoletno rajanje 2012

Kdaj Kje Kaj Organizator

Sreda, 26. 12.

 ob 18.00 Kinodvorana Tolmin
Božično-novoletni koncert Pihal
nega orkestra Tolmin

Pihalni orkester Tolmin

ob 21.30 Mestni trg 
Koncert mladih, neuveljavljenih 
skupin iz občine Tolmin *

LTO Sotočje

Četrtek, 27. 12.

 ob 22.00 Mestni trg Koncert skupine Kontrabant * LTO Sotočje

Petek, 28. 12.

ob 15.30
Večnamenski prostor 
OŠ Tolmin

Prihod Dedka Mraza
Turistično društvo 
Tolmin

ob 20.00 Kinodvorana Tadej Toš (v živo) LTO Sotočje

ob 22.00 Mestni trg
»Winter dance party« – DJ Nino 
& DJ Dante *

LTO Sotočje

Sobota, 29. 12.

ob 21.30 Mestni trg Koncert Omarja Naberja in Alye * LTO Sotočje

Ponedeljek, 31. 12. 

ob 21.30 Mestni trg
Silvestrovanje s skupino 
Obvezna smer *

LTO Sotočje

* Opomba: v primeru dežja bo prireditev v Diskoteki Bugatti.

Naj Tminsko novoletno rajanje tudi letos mine brez petard in nesreč.

spomenik snemanju, ki je edini te vrste v Sloveni-
ji. Takratni mediji so dogodek opisali kot 30-letni-
co slovenske kinematografije, nastala pa je tudi 
dragocena oddaja Slavje slovenskega filma. Ti in 
še mnogi drugi dokumenti so predstavljeni na 
medijskih točkah in spletni strani.

Tematska pot nagovarja domačine in turiste, 
ljubitelje filma ter literature, šolsko mladino, štu-
dente, družine, upokojence in vse, ki simpatizira-
jo z bojem zatiranih za svobodo. Otrokom je na-
menjena poljudna razlaga filmskih elementov in 
Orličeva zgodba v spodnjem delu tematskih tabel 
ter tematski listi Orlič na svoji zemlji. Filmsko mi-
šljenje spodbujajo izrezi na tematskih tablah, ki 

obiskovalce vabijo h kadriranju pogledov in pri-
merjavi, kako se je prostor spremenil v 65. letih. 
To je prva tematska pot v Baški grapi, je pa tudi 
prva tematska pot na temo filma v Sloveniji in v 
tem delu Evrope.

Projekt sofinancirata Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja in Občina Tolmin, ki je tudi 
nosilka projekta ter odgovorna za vsebino infor-
macij. Novo tematsko pot je oblikovala delovna 
skupina Društva Baška dediščina in KS Grahovo 
ob Bači. V projekt so povezane nacionalne ustano-
ve s področja filma: Slovenski filmski arhiv pri 
SFA, Slovenska kinoteka, Slovenski filmski center, 
Radiotelevizija Slovenija, Kinodvor, Kinoatelje; 

nacionalni in regionalni muzeji: Slovenski etnograf-
ski muzej, Tolminski muzej, Mestni muzej Idrija; 
kulturne ter izobraževalne ustanove: Knjižnica Ci-
rila Kosmača Tolmin, Gimnazija Tolmin, OŠ Si-
mon Kosa Podbrdo, OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči in lokalna skupnost ter društva: KS Grahovo 
ob Bači, Društvo Baška dediščina, Planinsko dru-
štvo Podbrdo, Športno društvo Zarja in Prostovolj-
no gasilsko društvo Grahovo ob Bači.

Celostno podobo projekta sta zasnovala umetno-
stni zgodovinar in fotograf Andrej Furlan ter obli-
kovalec in akademski slikar Žiga Okorn, vodja 
projekta je predsednica Društva Baška dediščina 
Alenka Zgaga, koordinatorka pa Maja Stegovec.
Nadja Valentinčič Furlan, avtorica interpretativnih be-
sedil in kustodinja za etnografski film v Slovenskem 
etnografskem muzeju

Se~nja in spravilo lesa na Kozlovem 
robu

Na pobudo Občine Tolmin se v decembru v 
mestnem gozdu Kozlov rob izvajata sečnja in spra-
vilo lesa s konji. Dela se bodo odvijala še v janu-
arju 2013. S posekom bo izvajalec odstranil:
• poškodovano oziroma tisto drevje, ki zaradi zmanj-

šane stabilnosti ogroža obiskovalce gozda;
• drevje, ki preprečuje dobro vidnost grajskega 

obzidja (prihodnje leto namreč praznujemo 300. 
obletnico tolminskega punta);

• drevje, katerega posek bo, skladno z Gozdnogo-
spodarskim načrtom gozdnogospodarske enote 
Tolmin za obdobje 2011–2020, prispeval k nego-
vanosti gozda.
Obiskovalce prosimo, da se v tem času izogiba-

jo delovnemu območju in upoštevajo varnostna 
navodila izvajalca!

Sečnja in spravilo drevja se izvajata v sodelova-
nju in pod nadzorom Zavoda za gozdove Sloveni-
je – Območna enota Tolmin. Dodatne informacije 
in pojasnila so na voljo na telefonski številki: 
05/38-01-240. 

Ambassadors Theatre, nato St. 
Martin’s Theatre.

Obiskovalci so bili s predstavo zelo 
zadovoljni, kar je poklon igralski za-
sedbi, še posebej mlademu režiser-
ju in igralcu Nejcu Cudru, ki je v 
skupini nasledil izkušeno in zelo us-
pešno režiserko Marijo Gaber-
šček. Tako je Mišolovka njegov reži-
serski prvenec. Člani Gledališke 
skupine Bc so ob tej priložnosti pre-
jeli Linhartova priznanja, večinoma 
srebrna, ker je večina članov dejav-
nih že od ustanovitve društva leta 
2000. Radi se družijo in vadijo za 
predstave, gostujejo ter gostijo gle-
dališča iz drugih krajev. Ritem dela v 
društvu je vse prej kot napet, ker so 
člani še skoraj vsi aktivno zaposleni. 
Za vsako novo igro si vzamejo dovolj 
časa, da jo dobro naštudirajo, pre-

den gredo z njo pred gledalce. Do 
zdaj so se vedno odločali za kome-
dije, za kar so jim gledalci vedno 
hvaležni. Zadnja predstava po žanru 
sicer sodi med kriminalke, a je nare-
jena tako, da je živahna in pogosto 
komična. 

Do sedaj so selektorji Gledališko 
skupino Bc dvakrat povabili v Slo-
vensko narodno gledališče Nova 
Gorica, in sicer leta 2005 s predsta-
vo Poročil se bom s svojo ženo ter 
leta 2007 z igro Zdrahe v bolnišnici 
dr. Egidija Sršena. Ob prvi priložno-
sti je Peter Cuder prejel nagrado za 
najboljšo glavno moško vlogo v regiji 
za tekoče leto, leta 2007 pa je na-
grada za najboljšo stransko moško 
vlogo v regiji pripadla Nejcu Cudru. 

Skupina vadi enkrat tedensko po 
dve uri in pol, mesec dni pred pre-

miero pa vaje podvojijo. Bovški kul-
turni dom jim nudi prijetno okrilje za 
njihovo dejavnost, še posebno po 
zadnji prenovi. Kot pravijo, bi bili ve-
seli, če bi se jim pridružilo še nekaj 
mladih ljudi, ki jih igralstvo zanima. 
Ruža Srdoč, članica Gledališke skupine 
Bc iz Bovca 

OBELE@ILI 140 LET DRU[TVA 
SLOVENSKIH PISATELJEV 
Tolmin – Po vsej Sloveniji je 3. ok-
tobra potekalo deset literarnih veče-
rov, posvečenih 140. obletnici Dru-
štva slovenskih pisateljev (DSP). 
Eden od večerov se je v organizaciji 
Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti, območne izpostave Tolmin 
(JSKD OI Tolmin) odvijal v prostorih 
Knjižnice Cirila Kosmača, praznova-
nje na državni ravni pa je zaokrožila 

proslava v Cankarjevem domu. Dru-
štvo je ob svoji 140. obletnici časti-
tljiva stanovska institucija s sicer 
precej turbulentno zgodovino. Leta 
1872 je društvo v Ljubljani zaživelo 
na pobudo prvega predsednika – 
Davorina Trstenjaka. Ustanovljeno 
je bilo kar štirikrat, enkrat razpušče-
no in vedno znova oživljeno. V DPS 
se je iz začetnih 52 članov število pi-
sateljev in pesnikov, ki so vanj zdru-
ženi, do danes povzpelo na 349, 
med njimi pa je 99 avtoric. Ena iz-
med članic je bila tudi posebna go-
stja tolminskega literarnega branja. 
Pisateljica in prevajalka Maja Novak 
se je z velikim veseljem odzvala po-
vabilu na branje v Tolminu. Novako-
va ima izdan lep nabor del za odra-
sle, pri čemer slovi kot inovativna in 
vodilna na področju slovenske krimi-

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012

( 32 )

Utrinki

nalne zgodbe, izdala je tudi več del 
za mladino ter se podpisala pod 
mnoge prevode. Ob njej so se pred 
velikim občinstvom knjižnične galeri-
je predstavili še pesnik, glasbeni pe-
dagog in publicist, in s 13-imi izdani-
mi zbirkami tudi član DSP, domačin 
iz Tolmina Jože Štucin, Gregorči-
čev rojak ter predstavnik zrelejše 
generacije pišočih Pavel Četrtič, ki 
ga zelo dobro poznajo tako bralci 
EPIcentra kot tudi Sočasnika, in 
mlada, večkrat na natečajih nagraje-
na avtorica, gimnazijka Karolina 
Zgaga iz Podbrda. Posrečen izbor 
avtorjev, ki so predstavili zanimiva in 
raznolika besedila ter duhovita, go-
stobesedna gostja večera Maja No-
vak so v uri in pol ljubiteljem literatu-
re pričarali različne vidike lepe bese-
de – od skopega haikuja do razbur-
ljive kriminalke. 
Špela Mrak, kulturna koordinatorka na 
ZKŠM OT

FESTIVAL NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ GORI[KE 
Tolmin – Zadnjo soboto v septem-
bru je Ustanova Fundacija BiT Pla-
nota v sodelovanju s Turistično zve-
zo Gornjega Posočja v sklopu pro-
jekta Regionalno stičišče NVO Pla-
nota priredila 3. Festival nevladnih 
organizacij Goriške statistične regije 
na tolminskem Mestnem trgu in v 
preddverju Kinogledališča Tolmin. 
Dogodek, ki je po dveh uspešnih iz-
vedbah v Ajdovščini in Idriji postal 
tradicionalen, vsako leto poteka v 
drugem kraju in nevladnim organiza-
cijam (NVO) predstavlja priložnost iz-
menjave izkušenj in navezovanja no-
vih stikov na različnih ravneh. Na le-
tošnjem festivalu se je v sejemskem 
delu na Mestnem trgu predstavilo 
kar 32 društev in drugih nevladnih 
organizacij iz celotne regije. V pred-
dverju kinogledališča je sočasno s 
sejmom in predstavitvami društev 

LITERARNI VEČER, POSVEČEN 140. OBLETNICI DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV, je 
potekal v družbi (iz leve proti desni) pesnika, glasbenega pedagoga in publicista, ter z 13-imi 
izdanimi zbirkami tudi člana DSP, domačina Jožeta Štucina, mlade, na natečajih večkrat nagra-
jene avtorice, gimnazijke Karoline Zgaga, povezovalke Špele Mrak, zapisovalca ljudskih prigod 
Pavla Četrtiča in posebne gostje tolminskega literarnega branja – pisateljice in prevajalke Maje 
Novak. Foto: arhiv JSKD OI Tolmin

Fotoreporta`a
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Leto 2012 si bomo zapomnili tudi po:
1 – NACIONALNO ZDRUŽENJE 
ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA – OZA-
RA je po večletnem gostovanju v 
Tolminu v začetku marca začela 
delovati tudi v Bovcu. Njihova vrata 
so odprta vsem osebam s težavami 
v duševnem zdravju, in sicer od po-
nedeljka do petka med 8. in 16. 
uro. Več informacij na telefonu: 
070-419-879 (Tanja), 070-550-662 
(Maša) ali na www.ozara.org. Ko-
nec leta je OZARA  v Bovcu za širšo 
javnost organizirala tudi zanimivo 
predavanje na temo stres.

2 – NA ROBIČU SO SREDI JULI-
JA IZBRISALI ŠE ZADNJE SLEDI 
NEKDANJEGA MEJNEGA PRE-
HODA MED ITALIJO IN SLOVENI-
JO – Stari in mladi še danes obuja-
jo spomine, ki jih vežejo na nekda-
nje adrenalinsko obarvano uvaža-
nje (beri »švercanje«) najrazličnej-
ših materialnih dobrin, kot so kava, 
»kavbojke«, petarde ... iz sosednje 
Italije. Danes se večina ob tem na-
smehne, čeprav so se nekoč zaradi 
iste stvari najbrž pošteno potili (če 
že drugače ne, potem zato, ker so 
morali na sebi nositi po dva ali celo 
tri pare jeans hlač). Na meddržav-
no mejo nas danes opozarja le še 
obcestni znak. 

3 – PRESTIŽNO NAGRADO ZLA-
TO JABOLKO (»GOLDEN APPLE«), 
ki v Sloveniji doslej še ni bila pode-
ljena, je Svetovno združenje turi-
stičnih novinarjev in piscev (FI-
JET) letos podelilo Ustanovi »Fun-

1

2

3

4
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potekala okrogla miza z naslovom 
Povezani smo močnejši, na kateri so 
gostje Peter Misja, župan Podčetrt-
ka in predsednik Turistične zveze 
Slovenije, Uroš Brežan, tolminski 
župan, Anka Lipušček Miklavič, 
direktorica Mlekarne Planika Koba-
rid, Peter Debeljak, direktor Urada 
RS za mladino na Ministrstvu za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport 
in Igor Miljavec, predsednik Med-
občinskega društva slepih in slabo-
vidnih Nova Gorica ter predsednik 
Sveta NVO Severne Primorske spre-
govorili o tem, kako lahko le s pove-
zovanjem na različnih ravneh in 
ustrezno organiziranostjo krmarimo 
v dobro razvoja lokalne skupnosti in 
širše okolice.

Ob zaključku festivala so bile naj-
boljšim nevladnim organizacijam v 
regiji podeljene nagrade in priznanja 
Naj NVO 2012. Te so prejeli: Dru-
štvo Baška dediščina, Prosvetnemo 
društvo »Justin Kogoj« Dolenja Tre-

buša, Agencija LARS Cerkno, Med-
občinsko društvo slepih in slabovi-
dnih Nova Gorica, Društvo upoko-
jencev Renče, ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno zdravje – eno-
ta Nova Gorica, Društvo DOLI in 
Društvo tabornikov Rod mladi bori 
Ajdovščina.
Polona Kante Pavlin, koordinatorka 
programov v Fundaciji BiT Planota

VONJ PO FRIKI, VONJ PO 
USPEHU
Tolmin – Tistega sobotnega popol-
dneva, sredi septembra, vreme res 
ni kaj prida obetalo, saj se je sonce 
ves dan uspešno skrivalo za oblaki. 
A ljudje smo že taki, da se prav ve-
dno ne vržemo po vremenu in tako 
je kmalu po 16. uri na placu pr’ fon-
tan’ začelo dišati po dogajanju. Pod 
taktirko Turističnega društva (TD) 
Tolmin je praznik frike zaživel v svoji 
peti izvedbi.

OKROGLA MIZA z naslovom Povezani smo močnejši? Foto: Arhiv Ustnove Fundacije BiT 
Planota
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daciji Poti miru v Posočju«, in si-
cer za projekt Pot miru, ki povezuje 
dediščino soške fronte z naravnimi, 
kulturnimi, etnološkimi in drugimi 
posebnostmi na območju nekda-
nje soške fronte ter Krasa od Alp 
do Jadranskega morja. Na fotogra-
fiji so (iz leve proti desni): Tijani 
Haddad, predsednik svetovnega 
FIJET-a, kobariška županja Darja 
Hauptman, predstavnika Fundacije 
Urška Lazar in Tadej Koren ter 
predsednik Društva turističnih novi-
narjev FIJET Slovenija Drago Bulc. 
Foto: T. Š. F. 

4 – KOBARID SE JE PO MNENJU 
STROKE ZAVIHTEL NA TRETJE 
MESTO V KATEGORIJI NAJLEP-
ŠIH SLOVENSKIH TURISTIČNIH 
KRAJEV. − Komisija je bolje oceni-
la le Bled – ta se je znašel na dru-
gem mestu – in Piran, ki je osvojil 
laskavi naziv »najlepši«. Nekoliko 
drugačnega mnenja so bili glaso-
valci, ki so za najlepši turistični kraj 
prek spleta izglasovali prav Koba-
rid. Priznanja najboljšim v sklopu 
akcije Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna, ki teče že več kot 20 let, vsa-
ko leto podeljuje Turistična zveza 
Slovenije v sodelovanju z Direktora-
tom za turizem in internacionaliza-
cijo na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Oba prejeta 
priznanja je na Dnevih slovenskega 
turizma 2012 v Zdravilišču Radenci 
sredi oktobra prevzela županja 
Darja Hauptman. Ob tem je treba 
omeniti še to, da sta v akciji sodelo-
vala še dva predstavnika Zgornjega 
Posočja, in sicer Tolmin, ki se je v 
isti kategoriji uvrstil na 13. mesto in 
kobariški Kamp Koren, ki je v kate-
goriji slovenskih kampov pristal na 
petem mestu. 

5 – SKUPINA ZA PRIPRAVO KON-
CEPTA PRAZNOVANJA OBLETNI-
CE PUNTA – Občina Tolmin se že 
nekaj časa pospešeno pripravlja na 

300. obletnico tolminskega kmeč-
kega punta, ki jo bomo z najrazlič-
nejšimi projekti zaznamovali pri-
hodnje leto. Na fotografiji je del 
omenjene skupine (iz leve proti de-
sni stojijo): tolminski župan Uroš 
Brežan, slovenski urednik, scena-
rist in prevajalec Valentin (Zdrav-
ko) Duša, predstavnik Lokalne turi-
stične organizacije Sotočje Haris 
Bohorič, predstavnica Občine Tol-
min mag. Verena Tuta, priznani 
slovenski dirigent Marko Munih in 
direktorica Tolminskega muzeja 
mag. Damjana Fortunat Černilo-
gar. Na fotografiji manjkata še Mar-
jan Bevk in Silvester Gaberšček. 

6 – RDEČ ALARM ZA POSOČJE V 
NOČI NA PRVI NOVEMBRSKI PO-
NEDELJEK – Kot so napovedovali 
hidrologi, so reke zaradi obilnega 
dežja močno narasle in v zgodnjih 
jutranjih urah prestopile bregove. 
Meteorna voda je trgala brežine in 
pred seboj odnašala vse, na kar je 
naletela: ceste, mostove, bale se-
na, neprivezane čolne, kajake, po-
drta drevesa, prometno signalizaci-
jo, premične toaletne WC-kabine, 
za zimo pripravljena drva itd. Zalite 

so bile kleti in pritličja stanovanj-
skih objektov ter lokalov, preplavlje-
ne čistilne naprave … Skupna oce-
na škode v Posočju znaša več kot 
trinajst in pol milijonov evrov. Od 
vseh treh posoških občin so jo naj-
slabše odnesli prav na Bovškem, 
kjer so zabeležili nekaj manj kot 
7.200.000 evrov škode. V občini 
Kobarid je ocena škode znašala 
okoli 3.180.000 evrov, v tolminski 
občini pa okoli 3.200.000 evrov. 
Na fotografiji je zalita galerija Pod 
ključem, na relaciji Tolmin–Most na 
Soči. 

7 – KAM S SMETMI? Čeprav so 
bili na Komunali Tolmin prepriča-
ni, da bodo lahko deponijo v Vol-
čah uporabljali vse do konca leta 
2015, pa jih je presenetila nedavna 
odločitev države, da bo treba depo-
nijo na začetku prihodnjega leta 
zapreti, saj ta, tako kot še nekatere 
druge deponije v Sloveniji, kljub iz-
polnjevanju tehničnih pogojev za 
obratovanje, nima ustreznega oko-
ljevarstvenega dovoljenja. Zanj bi 
morale občine, kot lastnice odlaga-
lišč, zagotoviti finančno jamstvo v 
vrednosti 2.300.000 evrov. Glede 

na trenutne razmere pa je to, kot 
pojasnjujejo vsi trije posoški župa-
ni, povsem nesprejemljivo. Zato so 
Vlado RS pozvali, da se omenjene-
mu jamstvu odpove in namesto te-
ga sprejme poroštveno zavezo ob-
čin, saj bodo sicer v nasprotnem 
primeru, zaradi odvoza odpadkov 
na druge oddaljene deponije, na-
stali dodatni stroški v višini najmanj 

650.000 evrov na leto. Na konfe-
renci za novinarje (iz leve proti de-
sni): bovški župan Siniša Germov-
šek, njegov tolminski kolega Uroš 
Brežan in direktor Komunale Tol-
min Berti Rutar. 

Besedilo in foto: 
Tatjana Šalej Faletič
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Utrinki

Utrinki

Na prizorišču se je pomerilo šest 
moštev: Tminska pustna muzika, 
Rekreativno društvo Lahnica z Vola-
rij, Palbinska lakata iz Poljubinja, 
Kurja vas iz Tolmina, Klub tolminskih 
študentov in kombinirana ekipa dija-
kov Gimnazije Tolmin ter njihovih so-
vrstnikov iz jeseniške gimnazije. Sku-
pine so imele pred sabo dve odgo-
vorni in zahtevni nalogi: kritičnim že-
lodcem obiskovalcev postreči z oku-
sno friko ter pričarati umetniški vtis 
ekip (kostume, ureditev stojnice … 
in ostale dramske presežke), ki ga 
je skrbno ocenila tričlanska komisija. 
Ta je odločila, da nagrada pripada 
Rekreativnemu društvu Lahnica, ka-
tera frika pa je bila najboljša, je osta-
la osebna skrivnost pokuševalcev.

Praznik frike je postregel tudi z za-
bavnim spremljevalnim programom. 
S humorističnimi točkami se je pred-

stavila dramska skupina folklorne 
skupine Razor, pogumnejši obisko-
valci pa so se imeli priložnost pome-
riti tudi v različnih družabnih igrah. 
Nepotrjena in neraziskana novica 
ostaja, da je med občinstvom za tre-
nutek zavladala panika zaradi boga-
tih kaloričnih vnosov, ki jih lahko po-
nudi samo frika. Ker je bilo za kakr-
šno koli gulcanje že malce prepo-
zno, ne pa tudi guncanje, je za pre-
ventivno kurjenje kalorij poskrbela 
skupina Trio Damačica, ki je občin-
stvu servirala prijetno bero tako hi-
trih kot počasnih okolisučnih viž. 
Okoli 350 ljudi se je tako zabavalo 
do spodobnih in zakonsko dovolje-
nih večernih ur in kar je ostalo, je bil 
duh uspele prireditve. Se vidimo na-
slednje leto.

Zapisal, fotografiral in s kruhom pomazal 
Marko Leban, TD Tolmin

KALORIČNI PRESEŽKI OZIROMA PRAZNIK FRIKE – Šest skupin je imelo pred sabo dve od-
govorni in zahtevni nalogi: kritičnim želodcem obiskovalcev postreči z okusno friko ter pričarati 
umetniški vtis posameznih moštev (kostumi, ureditev stojnice … in ostale dramske presežke), ki 
ga je skrbno ocenila tričlanska komisija. 

POKLONILI SO SE 
HRIBOVSKIM MATERAM
Ba~a pri Podbrdu – Društvo Baška 
dediščina je na Bači pri Podbrdu 
postavilo pomnik hribovskim mate-
ram, edinstven te vrste v Sloveniji. 
Odkrila sta ga predsednik Krajevne 
skupnosti Podbrdo Tomaž Šten-
kler in vaščanka Marija Kusterle. 
Slikarka in članica društva Stanka 
Golob z Grahovega ob Bači je po-
vezala svoje izkušnje in znanje ter 
pomnik izdelala kot sliko iz naravne-
ga peska. Upodobila je žensko – 
mater, ko oprtana z nepogrešljivim 
košem stopa čez prag gopodarske-
ga poslopja in odhaja na delo. S 
svojo sporočilnostjo in žlahtnostjo 
simbolizira hribovske matere, ki so z 
nečloveškimi napori na strmih poljih 
in še bolj strmih tudi več ur oddalje-
nih senožetih garale, ljubile ter so-
vražile, vendar ohranile marsikatero 
domačijo in rod do današnjih dni. 

Največ ljubezni so razdajale zemlji. 
Le njej so zaupale in upale, da jim 
bo v zadostni meri povrnila trud. Da 
bo dala toliko, da bo družina preži-
vela. Njihove zgodbe razgaljajo v 
ploščo izklesani verzi domače ljud-
ske pesnice Marjuče Volf: »… dvoj-
ni tovor so nosile, na hrbtu koš, 
pod srcem pa življenja klic …«. 

Med prireditvijo so jih skozi ganljive 
spomine pripovedovale še Stanka 
Golob, Vera Bizjak, Marjuča Volf, 
Karmen Beguš, Marta Šavli in Ol-
ga Zgaga. 

Pomnik hkrati nagovarja k razmišlja-
nju o popolnoma svojevrstnem nači-
nu preživetja v Baški grapi nekdaj. S 
svojo specifično izraznostjo pa se 
dotika tudi zgodb hribovskih mater 
izven lokalnih meja in slovenska hri-
bovska območja povezuje v skupen 
spomin in izkustvo.

Prireditvi, ki ji je svoj čas podarilo le-
po število obiskovalcev, je povezoval-

no nit stkala Mojca Mavrar. Z ljud-
sko pesmijo jo je obogatil Vocal Ba-
ča, instrumentalne viže pa so vpletli 
osnovnošolci Neža in Hana Bizalj 
na violini in flavti ter Aleks Černe in 
Andraž Ambrožič na harmonikah.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

DRUGI POHOD V SPOMIN NA 
FRANCETA BEVKA
Hudaju`na–Zakojca – Člani Dru-
štva Baška dediščina, katerim so se 
letos prvič pridružili tudi pohodniki 
od drugojed, so se konec septem-
bra drugič zapored podali na pot iz 
Hudajužne v Zakojco. Med potjo so 
prisluhnili tudi Bevkovim spominom 
na Baško grapo – njegova mati izha-
ja iz Oblok, sestra Nežka pa se je 
poročila na Bačo pri Podbrdu. Sta-
rejši so se ga spominjali iz mladih 
let, ko je v svoji dolgi suknji hitel na 
vlak, ali jih je obiskoval v šoli in jim 
bral svoje povesti.

Pred njegovo domačijo v Zakojci so 
se udeleženci srečali s pohodniki s 
Cerkljanskega, ki so se pohoda 
udeležili v organizaciji lokalne turi-
stične organizacije (LTO) Laufar 
Cerkno. Nagovorom je Kulturno 
umetniško društvo Zarja iz Zakriža 
dodalo kratek kulturni program, Cer-
kljanski muzej je poskrbel za brez-
plačen voden ogled domačije, Turi-
stično društvo Pod Kojco pa je v 
središču vasi vsem ponudilo malico. 
Povabljeni so bili tudi na turistično 
kmetijo Pri Flandru, kjer so poobla-
ščeni kontrolorji prikazali, kaj je po-
membno za učinkovit nadzor na 
ekološki kmetiji. 

Vsi pohodniki so prejeli informacij-
sko knjižico LTO Sotočja – TIC Ko-
barid s seznamom letošnjih poho-
dov, zgibanko o Bevkovi domačiji in 
lične kartončke za »zbiranje« poho-
dov po Bevkovi poti.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

POMNIK HRIBOVSKIM MATERAM je edinstven te vrste v Sloveniji. Na pobudo Društva Baška 
dediščina ga je izdelala slikarka in članica društva Stanka Golob. Na fotografiji so člani Vocala 
Bača, ki so z ljudsko pesmijo obogatili kulturni program ob odprtju pomnika. Foto: Alenka 
Zgaga

POHOD PO BEVKOVI POTI, ki se je lansko leto prvič vpisal na spored Festivala pohodništva 
dolina Soče je v Zakojco privabil več kot sto pohodnikov. Foto: Cveto Zgaga
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Bogastvo podeželja 
ob Smaragdni poti

Knjižica Bogastvo podeželja ob 
Smaragdni poti predstavlja Lokalno 
akcijsko skupino LAS za razvoj, Lo-
kalno razvojno strategijo za hribovski 
del Severne Primorske in pristop LE-
ADER – podporo uresničevanju pro-
jektov lokalnega prebivalstva. V njej 
so zbrane tudi kratke predstavitve 
vseh 54 projektov, ki so bili v obdobju 
2007–2013 sofinancirani s sredstvi 
LEADER.

NASLOV KNJIGE: Bogastvo pode-
želja ob smaragdni poti. Uresničene 
zamisli in želje v območju LAS za 
razvoj v programskem obdobju od 
2007 do 2013. UREDILI: mag. Vesna 
Erhart in Tatjana Šalej Faletič. IZ-
DAL IN ZALOŽIL: Posoški razvojni 
center. LETO IZDAJE: 2012. ŠTEVILO 
STRANI: 42. FORMAT: 20,9 x 26 cm. 
VEZAVA: mehka.

Vida 
Kravanja

Vida Kravanja je mlada literar-
na ustvarjalka iz Trente, ki obi-
skuje 6. razred OŠ Bovec. Pred 
časom je izdala svojo prvo pesni-
ško zbirko, ki jo je naslovila Mi-
ka me, premierno pa jo je zain-
teresirani javnosti predstavila 
maja letos v bovškem kulturnem 
domu. Prvo pesem je napisala pri 
osmih letih. Kot pravi, so njene 
pesmi nastajale kar same od sebe 
in nikakor ne zaradi želje ali po-
trebe po serijskem pisanju. Ker 
meni, da se lahko ena tema zelo 
hitro izčrpa, se Vida vseskozi tru-
di, da pesmi ne bi postale dolgo-
časne. Njena najljubša pesem iz 
zbirke je Morska roža, ki je pred-
stavljena v nadaljevanju. 
Maja Piuzi, 
članica Literarnega kluba Bovec

MORSKA ROŽA
Globina morja je trda skorja,

tam le redko kdo živi, 
a čeprav je tako temna,
je nobena roža nikoli ne 

zapusti.

Morsko dno krasi 
ena sama morska roža,

če pa hočete izvedeti ime,
se z mano potopite tja do nje.

Samo morsko dno ji je dalo 
ime,

ki pa ga nihče ne ve
in bojim se,

da ga tudi nihče nikoli ne izve.

Zate sem jo iskala,
zate sem jo izbrala
in tebi jo bom dala.
Da ti bo ob njej lepo

in da bo skrbno krasila 
tvoje morsko dno.

Vida Kravanja

Sto let gasilstva v 
Drežnici

Prostovoljno gasilsko društvo Dre-
žnica letos praznuje 100. obletnico 
delovanja. Jernej Bric, gasilski ča-
stnik 1. stopnje in poveljnik PGD Dre-
žnica, je avtor knjige, ki je izšla ob 
tej priložnosti. Predstavil je zgodovino 
društva in njegovo delovanje danes. 
Knjiga zajema tudi seznam vseh čla-
nov omenjenega društva.

NASLOV KNJIGE: Sto let gasilstva v 
Drežnici. AVTOR: Jernej Bric. IZDA-
LO: PGD Drežnica. LETO IZDAJE: 
2012. ŠTEVILO STRANI: 86. FOR-
MAT: 14,7 x 21 cm. VEZAVA: mehka.

60 let Planinskega 
dru{tva Kobarid: 
1952–2012

Planinsko društvo Kobarid je ob 
60. obletnici delovanja izdalo knjiži-
co, v kateri je predstavljena dejavnost 
društva v zadnjih desetih letih (leta 
2002 so izdali knjigo, ki je predstavi-
la prvih 50 let delovanja), v njej pa 
najdemo tudi seznam članov društva 
v letošnjem jubilejnem letu in foto-
grafski material iz celotnega obdobja 
delovanja.

NASLOV KNJIGE: 60 let Planinske-
ga društva Kobarid: 1952–2012. URE-
DIL: Zdravko Likar. ZALOŽILO: 
Planinsko društvo Kobarid. LETO 
IZDAJE: 2012. ŠTEVILO STRANI: 87. 
FORMAT: 21 x 29,6 cm. VEZAVA: 
mehka.

Mika me
Pesniška zbirka Vide Kravanja 

predstavlja drugačen pristop k pisa-

nju pesmi, saj gre za sorazmerno 
mlado avtorico. Pesmi so jedrnate in 
razigrane, avtorica pa črpa motive iz 
domišljijskega sveta vsakdanjih do-
godkov ter neponovljivih čudes nara-
ve. S pomočjo Vidinih pesmi se lahko 
potopimo v barvit svet poezije in se 
popolnoma prepustimo svojstvenemu 
pogledu na svet te mlade avtorice.

NASLOV KNJIGE: Mika me. AVTO-
RICA: Vida Kravanja. IZDALA IN 
ZALOŽILA: samozaložba. KRAJ IN 
LETO IZDAJE: Trenta, 2012. ŠTEVI-
LO STRANI: 125. FORMAT: A5. VE-
ZAVA: trda.

Na{e kulturno 
bogastvo

Brošura je nastala v okviru projek-
ta Vrednotenje nesnovne kulturne 
dediščine, ki ga sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj v okviru 
programa Srednja Evropa. Predstavlja 
najpomembnejše elemente nesnovne 
kulturne dediščine Bovškega. Kot so 
zapisali, želijo s projektom »izposta-
viti spretnosti in znanja, na katera 
smo lahko ponosni in ki dajejo naši 
regiji edinstvenost.«

NASLOV KNJIGE: Naše kulturno 
bogastvo/Our cultural wealth. ZBRA-
LI IN UREDILI: Nataša Bartol, Met-
ka Belingar, Črt Cuder, Evridika 
Cuder, Dolores Čarga, Peter Mlekuž 
in Anja Rebek. IZDAL: LTO Bovec. 
LETO IZDAJE: 2012. ŠTEVILO STRA-
NI: 60. FORMAT: 22 x 21,8 cm. VE-
ZAVA: mehka.
Pripravili: Mateja Kutin in Maja Piuzi 

Pesniki iz na{ih logov
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KAKO SE TURIZMU STRE@E 
NA BALKANU
^rna gora – Turistično društvo (TD) 
Most na Soči zadnja leta med drugim 
v svojem programu ponuja tudi izved-
bo večdnevnih izletov. Po izletih v do-
lino reke Neretve in Srbijo smo se to 
jesen za štiri dni odpravili še v Črno 
goro. 

Naš prvi postanek je bil v Dubrovniku, 
od tam pa nas je pot vodila v najbolj 
priljubljeno turistično mesto Črne go-
re, Budvo, kjer smo se nastanili blizu 
znamenite Slovenske plaže. Drugi 
dan smo si v pomorskem mestu Ko-
tor ogledali muzej, ki ohranja tudi 
spomin na našega rojaka Sergeja 
Mašera. Nato smo se po gorski ce-
sti, ki se z znamenitimi 25-imi serpen-
tinami dviga na planino Lovćen, naj-
prej zapeljali v vas Njeguši, rojstni kraj 
vladike, filozofa in največjega črno-
gorskega pesnika Petra II. Petro-
vića Njegoša, večina pa se je pov-
zpela še po 461 stopnicah do njego-
vega mavzoleja, ki kot pika na i zazna-
muje narodni park Lovćen. Ob vrnitvi 
v Budvo smo v večernih urah vzeli še 
nekaj časa za občudovanje turistične-
ga utripa tukajšnje tople jeseni. Tretji 
dan smo se z ladjo zapeljali po Ska-
darskem jezeru, ki leži na meji med 

ko Žbogar. V društvu namreč meni-
mo, da takšni izleti poleg druženja in 
širjenja osebne razgledanosti turistič-
nim delavcem med drugim omogoča-
jo vpogled, kako se turizmu streže 
drugje. Vsekakor pa je treba omeniti 
še to, da bi se člani TD s svojimi sim-
patizerji brez pomoči Krajevne sku-
pnosti Most na Soči in podjetja Jeze-
ro d. o. o. takšen izlet privoščili neko-
liko težje, kot smo si ga sicer. V priha-
jajoči zimi nas bo tako grel spomin na 
podaljšano poletje v Črni gori, tam-
kajšnje izjemne kulturno-zgodovinske 
in naravne znamenitosti ter prijazne 
domačine. 
Danica Taljat, članica TD Most na Soči

ZMAGALI SO TOLMINSKI 
VODNIKI RE[EVALNIH PSOV 
Okolica [marne gore – Memorial 
Boža Talana je tradicionalno tekmo-
vanje vodnikov reševalnih psov, ki ga 
prireja Enota reševalnih psov Kinolo-
škega društva (KD) Šmarna gora. Po-
svečen je spominu na priznanega ki-
nološkega vodnika, inštruktorja in so-

dnika ter vsem prezgodaj preminulim 
reševalcem. 

Memorial je zasnovan kot tekmovanje 
trojk – treh vodnikov s psi. Celodnev-
no tekmovanje je sestavljeno iz disci-
plin, s katerimi se udeleženci srečuje-
jo na resničnih reševalnih akcijah. 
Predvsem gre za vzdržljivostno celo-
dnevno preizkušnjo, ki zahteva veliko 
iznajdljivosti vodnikov, kondicijo psov 
in vztrajne pasje smrčke s katerimi 
najdejo pogrešane, ki jih morajo na-
kazati z vztrajnim laježem. Reševalci 
se tako v enem dnevu pomerijo v is-
kanju izgubljenih v gozdu, zasutih 
pod ruševino in pogrešanih ob poti. V 
tekmovanje je vključen tudi prikaz po-
slušnosti psov, premagovanje težjih, 
nestandardnih ovir, spuščanje vodni-
ka in psa po žičnici s pomočjo vrvne 
tehnike kot tudi osnove dajanja prve 
pomoči ponesrečencu. 

Na letošnji jesenski memorial, ki je 
potekal na poligonu in v okolici KD 
Šmarna gora, se je prijavilo 13 mo-
štev iz Hrvaške in Slovenije. Vztraj-
nost, sreča, znanje, dobra volja in 
predvsem sproščenost v ekipi iznaj-
dljivih vodnikov ter psov so prinesli 
zmago enoti reševalnih psov Športno 
kinološkega društva (ŠKD) Tolmin, ki 
je ta naslov osvojilo že tretjič v zadnjih 
štirih letih. Za ekipo ERP Tolmin smo 
tekmovali Igor Skočir z labradorko 
Elo, Ivan Tavčar z bokserko Piko in 
Maja Kenda z bokserko Ajšo. Na 
tekmovanje vsako leto pošljemo dru-
go moštvo in tokrat smo dokazali, da 
je tudi naš reševalski podmladek spo-
soben seči na sam vrh. Delo v enoti 
je prostovoljno, v šolanje psov pa je 
vloženo veliko truda, odrekanja in pro-
stega časa. Tudi s to zmago smo do-
bili potrditev, da v enoti ERP ŠKD Tol-
min delamo v pravi smeri. Želimo si čim 
manj reševalnih akcij in dobro priprav-
ljene pse z zanesljivimi pasjimi smrčki.

Maja Kenda, ERP ŠKD Tolmin

Stavanja Nova Gorica
(Ind. cona Kromberk)
Industrijska c. 4d / Nova Gorica
t: 05 33 84 590

Stavanja Tolmin
Na logu 1, Tolmin / t: 05 38 00 550 info@stavanja.si / www.stavanja.si
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Utrinki

KAKO SE TURIZMU STREŽE NA BALKANU, lahko povedo člani TD Most na Soči, ki zadnja 
leta med drugim v svojih letnih programih načrtujejo tudi izvedbo večdnevnih izletov. Foto: Slav-
ko Žbogar

Črno goro in Albanijo. Sledil je ogled 
samostana Ostrog, duhovnega sredi-
šča Črne gore. Ob vrnitvi domov smo 
se ustavili še v pristaniško-mornarsko 
mestecu Perast v Boki Kotorski in hr-
vaškem mestecu Ston s petkilometr-
skim obrambnim obzidjem, ki spomi-
nja na kitajski zid.

Za izvedbo našega zadnjega izleta so 
zaslužni predvsem člani upravnega 
odbora TD Most na Soči Niko Moč-
nik, predsednik Rado Taljat in Slav-

ZMAGOVALNO MOŠTVO VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV – Kot pravijo naši reševalci, si želijo čim 
manj reševalnih akcij in dobro pripravljene pse z zanesljivimi pasjimi smrčki. Foto: arhiv društva
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VITALIS, IRENA VRČON S.P., PRVAČINA 119, 5297 PRVAČINA

•  davčno in pravno svetovanje
•  računovodski servis
•  marketinško svetovanje
•  odpiranje in zapiranje podjetij
•  tujcem urejamo vsa dovoljenja
•  vodenje facebook profilov in 

izdelava spletnih strani
•  individualna šola pozitivnega 

razmišljanja
•  caffe time pogovorne skupine

M: 031 218 979  |  E: irenavrcon@hotmail.com Žnidarčičeva ulica 19, Šempeter pri Gorici
(nasproti  trgovine Hofer), Tel.: 05 99 41 904

Utrinki

SRE^ANJE PLANINCEV
^rna prst – »Oj, zdaj pa pojdem na 
goro, da se oči mi napijo, višin, da-
ljin …« vabijo verzi pesnika Otona 
Župančiča na železniški postaji v 
Podbrdu. Slednje je zagotovo imelo 
v mislih tudi Planinsko društvo (PD) 
Podbrdo, ko je planince že šestič 
zapored povabilo na srečanje. Res 

se je v ta svet tišine, čistosti in vonja 
rastlin v prijetnem jesensko obarva-
nem jutru podalo lepo število planin-
cev z obeh strani gore. Ob prihodu 
na vrh jih je pričakala očarljiva pano-
rama čipkasto razčlenjenih višin. 

Ob 11. uri so se zbrali pred planin-
skim domom Zorka Jelinčiča, kjer 
jih je nagovoril član upravnega od-

daljšem odseku reke Soče. Čišče-
nje je potekalo v okolici vstopno-iz-
stopnih mest in na reki. S čiščenjem 
smo začeli v Vodenci, končali pa na 
izstopnem mestu Srpenica. Gre za 
13 kilomerov dolg odsek, na kate-
rem so najbolj obljudena vstopno-iz-
stopna mesta. Čeprav je s poplavo 
podobnih dogodkov naša tradicio-
nalna čistilna akcija malce izgubila 
na prepoznavnosti, želimo tradicijo 
nadaljevati, saj bi bilo škoda obupa-
ti, čeprav je v teh časih težko najti 
prave podpornike tovrstnih dogod-
kov. 

Kljub temu je letošnja akcija uspela 
v celoti, saj se je je udeležilo 48 lju-
biteljev Soče iz Slovenije in tujine. 
Zelo veseli smo bili udeležbe mlade 
generacije (15 otrok), ki že sedaj iz-
kazuje bistveno bolj odgovoren od-
nos do narave kot mnogi odrasli. S 
skupnimi močmi smo nabrali dobra 
2 kubična metra odpadkov, med ka-
terimi so prevladovale plastenke in 
pločevinke. Na tem delu se namreč 
v poletnih mesecih odvija veliko pi-
knikov in zabav, udeleženci pa prizo-
rišča običajno pustijo onesnažena. 
Kljub dejstvu, da črna odlagališča 
ob Soči ne obstajajo več, je reka to-
krat »odkrila« odlagališče kamion-

SREČANJE PLANINCEV NA ČRNI PRSTI, ki ga je šestič zapored organiziralo Planinsko dru-
štvo Podbrdo.  Foto: Alenka Zgaga

bora društva Marko Dakskobler. 
Seznanil jih je s prizadevanji društva 
za čim boljšo oskrbo in vzdrževanje 
doma ter njegove okolice. Zatem so 
pristopili k sveti maši. Kakor vsa leta 
doslej jo je daroval župnik iz Sorice 
Mirko Turk, letos ob somaševanju 
patra Franca Kejžarja. Prežeta je 
bila z mislimi na preminule planince, 
ki jim je korak za vedno zastal sredi 
gorskega razkošja. Izrečene so bile 
tudi prošnje za zdravo in srečno vr-
nitev ljubiteljev gorskega sveta na 
svoje domove. 

Trenutna oskrbnica Ivanka Čuden 
se je potrudila, da je iz kuhinje oma-
mno dišalo, člana društva Simon 
Drole in Livjo Dakskobler pa sta 
že tradicionalno za vse spekla ribe. 
Planince so k postanku nagovarjali 
tudi domači zvoki harmonike, ki sta 
jo »raztegnila« harmonikaša iz Ja-
gršč.
Olga Zgaga, društvo Baška dediščina

TRADICIONALNI  EKOLO[KI 
SPUST
Bov{ko – Tradicionalni 21. ekološki 
spust na reki Soči je zaradi visokega 
vodostaja letos potekal po nekoliko 

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 5-6, 2012

( 38 )Utrinki

skih gum. Tako smo pospravili dve 
kamionski gumi, eno s platiščem, ki 
je tehtala dobrih 80 kilogramov. Na-
šli smo tudi nakladalno žlico kopa-
ča, veliko kosov stare pločevine, ar-
mirano železo, boben pralnega stro-
ja, preprogo, senčnik itd. Pri čišče-
nju nam je pomagala tudi Soča, ki je 
v preteklih dneh z ekstremnim preto-
kom (ta je znašal 30 m3/s – za pri-
merjavo naj povemo, da je bil poleti 
pretok okoli 8 m3/s) dobesedno po-
čistila prodišča med vasjo Čezsoča 
in Boko.

Poleg organizatorja so se akcije 
udeležile tudi tri druge lokalne špor-
tne agencije: Alpe šport Vančar, 
Sport Mix in Aktivni Planet. Po akciji 
smo si privoščili skupno večerjo, 
kjer smo najprizadevnejšim udele-
žencem podelili nagrade. Skladno s 
popularnostjo družabnih omrežij 
smo tudi mi dali poudarek na doku-
mentiranju akcije – naredili smo več 
kot 500 fotografij, ogled pa je bil lep 
spomin na zaključek dogodka. Ves 
material je objavljen na naših dru-
žabnih omrežjih. 
Goran Kavs, organizator, Soča rafting 

[ENTVI[KA GORA OSVOJILA 
PRENOSNI POKAL 
[entvi{ka planota – Da je na Pla-
noti lahko pestro tudi v jeseni, doka-
zuje prireditev Pozdrav jeseni, ki že 
tradicionalno združuje prebivalce iz 
vse Planote in od drugje. Športno-
družaben sobotni dan se je začel s 
kolesarskim maratonom, ki je pote-
kal v sklopu akcije Slovenija kolesa-
ri. Udeležilo se ga je okoli 60 kole-
sarjev, ki so lahko izbirali med dve-
ma težavnostnima stopnjama bicikli-
ranja. Drugi, malo manj zagriženi, a 
kljub temu skoraj stoodstotno pre-
pričani, da se naslednje leto res 
udeležimo maratona, smo k špor-
tnemu duhu tega dne pripomogli z 
glasnim navijanjem na različnih stra-
teških vaških položajih po Planoti. 

Kdor se s kolesom ni pognal čez 
drn in strn, je stavil na spretnosti in 
srečno roko pri popoldanskih dru-

žabnih igrah. Odbojkarsko moštvo 
Prapetnega Brda je v odbojki na 
mivki pometlo z vso konkurenco, 
medtem ko so drugi člani njihovega 
tima dokazali, da imajo smisel za ha-
zardiranje in gladko premagali na-
sprotnike v »planotarskem kazino-
ju«. Ponikovci so v družabnih igrah 
dokazali, da so gospodarni in da 
znajo zelo dobro pospravljati ozimni-
co ter vleči vrv ne glede na bojno 
razpoložene nasprotnike. Omeniti je 
treba, da so vse igre potekale pod 
strogim nadzorom sodnikov, ki se ni-
so pustili zmesti tudi najbolj izzival-
nim udeležencem iger. 

Glavna novost letošnjega Pozdrava 
jeseni je bila tržnica, na kateri so se 
s svojimi izdelki predstavila planotar-
ska društva in kmetje. Aktiv kmečkih 
žena je z domačimi pecivi poskrbel 
za ravno pravo raven sladkorja v kr-
vi, kmetija Drole se je predstavila z 
mlečnimi izdelki, društvo Materna 
dušca pa je z izdelki iz zelišč poskr-
bela za dobro počutje. 

Turističnemu društvu Planota gre 
čestitat za ponovno uspešno organi-
zacijo prireditve, Šentviški Gori pa 
za osvojen prenosni pokal Planote.
Nika Kikelj, Krajevna skupnost Ponikve

[PORTNA PRIREDITEV Z 
DOBRODELNIM KONCERTOM
Bovec – Člani Športnega društva 
gluhih (ŠDG) »Silent« smo tudi letos 
organizirali športno prireditev z do-
brodelnim koncertom, s katero smo 
želeli ljudem približati drugačnost in 
pokazati, da smo v življenju izposta-
vljeni situacijam, ki nam lahko za 
zmeraj spremenijo življenje. 

Prireditev smo začeli že v petek zve-
čer s prijetnim druženjem ob glasbi 
DJ Simonai. Naslednji dan so igri-
šče napolnili mladi nogometaši iz 
Bovca, Čezsoče in Žage, ki so v do-
poldanskih urah odigrali otroški tur-
nir v malem nogometu. Zmago so 
slavili tekmovalci iz Čezsoče. 

Popoldanskega turnirja odraslih se 
je udeležilo šest moštev: AS Balan, 

Guines, Kostim, Prva vrsta.net, So-
ča in ŠRD Doblar. Po zanimivih tek-
mah so prvo mesto osvojili igralci iz 
moštva Prva vrsta.net in tako postali 
tudi prvi ponosni lastniki prehodne-
ga pokala. Drugo mesto so si izborili 
igralci iz ŠRD Doblar, tretje tekmo-
valci iz AS Balan. Ekipe prvih treh 
mest so si prislužile pokale, denar-
no nagrado in vrednostne bone za 
čolnarjenje, soteskanje in rečni bob 
oziroma »hydrospeed«. Pokale in 
nagradne bone so ob koncu prejeli 
tudi najboljši strelec Aljaž Laharnar 
(Prva vrsta.net), najboljši vratar Ja-
nez Melnik (ŠRD Doblar) in najbolj-
ši igralec Tine Kravanja (Guines). 
Za najboljšo peterko turnirja so velik 
pokal osvojili igralci ekipe Prva 
stran.net, pokala sta prejela tudi so-
dnika Jure Bradaškja in Valter 
Mlekuž za dobro sojenje.

Večer sta z dobro glasbo popestrili 
glasbena skupina Tretja izmena in 
ansambel Globina, nekaj besed sta 
nam ob tem namenila tudi bovški žu-
pan Siniša Germovšek in predse-
dnica Lions kluba Soča Kobarid 
Sanda Lah Kravanja. Ob zaključku 
smo bili tako organizatorji kot tudi 
udeleženci  nepopisno srečni, saj je 

bil ves trud poplačan. 
Gabrijel Kravanja, predsednik ŠDG 
»Silent«

DESETLETJE DELOVANJA 
KMN OPLAST
Kobarid – Klub malega nogometa 
(KMN) Oplast, ki po desetih letih de-
lovanja še vedno temelji na prosto-
voljnem delu in veliki podpori lokal-
nega okolja, se je v tem času prebil 
med najboljše futsal klube v državi. 
Člansko moštvo je v sezoni 
2009/2010 osvojilo naslov državne-
ga prvaka, izborilo pa si je tudi dva 
naslova pokalnega prvaka 
(2004/2005 in 2005/2006), med-
tem ko so mlade selekcije doslej na-
brale šest naslovov državnih prva-
kov. Kako neverjetni uspehi so to, 
kaže dejstvo, da so se člani v pokalu 
evropskih prvakov srečali s klubi iz 
treh evropskih prestolnic: Bratislave, 
Lizbone in Skopja.

Člani kluba so deseto obletnico 
obeležili s slovesnostjo, na kateri so 
najprej podelili štiri simbolne zahva-
le. Prvo so podelili navijačem, ki so 
motiv za njihovo delo v klubu, drugo 

TRADICIONALNI 21. EKOLOŠKI SPUST NA REKI SOČI je zaradi visokega vodostaja letos 
potekal po nekoliko daljšem odseku reke Soče. Foto: arhiv Soča rafting

ČLANI ŠDG »SILENT« SO TUDI LETOS ORGANIZIRALI ŠPORTNO PRIREDITEV Z DOBRO-
DELNIM KONCERTOM – Popoldanskega turnirja odraslih se je udeležilo šest moštev: AS Ba-
lan, Guines, Kostim, Prva vrsta.net, Soča in ŠRD Doblar. Po zanimivih tekmah so prvo mesto 
osvojili igralci iz moštva Prva vrsta.net in tako postali tudi prvi ponosni lastniki prehodnega po-
kala. Foto: arhiv ŠDG »Silent«
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Varstveno delovni center TOLMIN

vabimo vas, da obišèete
našo trgovino 

z unikatnimi izdelki 
lastnega programa
na Rutarjevi ulici 18 
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pa so prejeli prostovoljci, ki s svojim 
delom predstavljajo kadrovsko in or-
ganizacijsko strukturo kluba. Zahvali 
sta prejeli tudi lokalna skupnost in 
sponzorji, ki zagotavljajo materialne 
ter finančne pogoje za nemoteno 
delo kluba. 

Vrhunec slavnostnega dela prazno-
vanja je bil 30-minutni dokumentarni 
film Kobariških deset, v katerem je 
avtor Sandi Škvarča na zanimiv, 
atraktiven in šaljiv način predstavil 
ključne akterje ter dogodke desetle-
tne zgodovine kluba. Polna dvorana 
je film sprejela z navdušenjem, saj 
so posnetki na platnu mnogim v 

spomin priklicali nepozabne trenut-
ke, zato je bil dokumentarec že med 
samim predvajanjem deležen števil-
nih aplavzev.

V preddverju kobariškega kulturne-
ga doma je priložnostna razstava 
pokalov in priznanj ter medijskih ob-
jav prikazala uspehe kluba, ki so jih 
športni poznavalci poimenovali kar 
Kobariški čudež. Nekateri pravijo, 
da je »Čudež pri Kobaridu« v Evropo 
pripeljal Kobariški muzej, s »kobari-
škim čudežem« pa se je v Evropo 
uvrstil KMN Oplast.
Branko Velišček, predsednik KMN 
Oplast

SREBRO NA DR@AVNEM 
MO[TVENEM TEKMOVANJU 
V ATLETIKI
Slovenj Gradec – Finale državnega 
ekipnega tekmovanja v atletiki je tek-
movanje, ki vsem šolam, ki gojijo 
atletiko, pomeni največ. Med slo-
venskimi šolami je bila tudi OŠ Fran-
ceta Bevka Tolmin s svojim atletskim 
moštvom, ki se na to tekmovanje še 
posebej pripravlja. Kljub temu pa se 
zavedamo, da gre največja zahvala 
za delo na področju atletike prav 
Atletskemu društvu Posočje, ki s 

svojimi tekmovalci naredi piko na i. 
Ta je bila letos srebrno obarvana, 
saj so naše učenke v končnem se-
števku točk dosegle izvrstno drugo 
mesto. Za šolo so se trudile in tek-
movale: Hana Bizjak, Pia Faletič, 
Tjaša Gabršček, Pia Gerbec, Nu-
ša Gerbec, Tinkara Gregorčič, 
Diana Jeklin, Eva Jeklin, Nika Le-
ban, Mia Medved, Blažka Ortar, 
Sara Rovšček, Katja Rutar, Klara 
Rutar, moštvo pa smo vodili učitelji 
Matej Gaberšček, Saša Leban in 
Blanka Rot.
Besedilo in foto: Matej Gaberšček

ČLANI KMN OPLAST S SVOJIMI NAVIJAČI V BRATISLAVI – Pozitivna energija, ki jo je bilo, ob 
deseti obletnici delovanja kluba, moč čutiti med prireditvijo, napoveduje, da to ni bila zadnja 
obletnica. Foto: arhiv KMN OPLAST

DOBITNICE SREBRNEGA ODLIČJA V ATLETIKI – Učenke OŠ Franceta Bevka Tolmin so na 
državni finalni moštveni tekmi v atletiki v končnem seštevku točk dosegle izvrstno drugo me-
sto.
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Izobra`evanja v letu 2013

Kraj, datum, ura Vsebina predavanja Izvajalec 

Delavnica bo izvedena v januarju 
ali februarju, predvidoma na ob-
močju cerkljanske občine. O točni 
lokaciji in terminu izvedbe boste 
prijavljeni obveščeni naknadno.

Tehnologija predelave mesa – svinjsko meso (od razseka dalje) – Na delavnici se boste seznanili s 
praktičnim delom pri predelavi svinjskega mesa. Zajete bodo vse faze dela: od razseka svinjske polovice 
do izdelave različnih vrst mesnin. Poučili se boste o pravilnem razseku klavne polovice, oblikovanju kosov, 
primernem nasoljevanju in izdelavi različnih vrst mesnih izdelkov. Sledila bo razprava ob degustaciji izdelkov 
z delavnice.

Biotehniška šola, Šolski 
center Nova Gorica

Cerkno, Hotel Cerkno – dvorana 
nad bazenom, četrtek, 17. januar 
2013, ob 17. uri

Kmetija kot podjetje – Na delavnici se bomo osredotočili na tri vprašanja: kako širiti ponudbe izdelkov in 
storitev na kmetiji, kako vstopiti na nove trge ali v prodajne kanale (predstavljene bodo različne možnosti 
prodaje: prodaja prek spletnih strani, prodaja vzgojno-izobraževalnim institucijam, prednosti in slabosti po-
vezovanja ponudnikov pri prodaji) in kakšni so pravni statusi kmetije ter s tem povezan davčni vidik. 

Posoški razvojni center,
mag. Vesna Erhart, vodja 
sektorja za podeželje

Idrija, Center idrijske čipke, torek, 
22. januar 2013, ob 17. uri

Sirotka – mlečna skrivnost – Sirotka je prehransko najkakovostnejši del mleka. Njen pozitivni vpliv na 
telesno odpornost, presnovo, na razstrupljanje in čiščenje telesa, regeneracijo ter izgubljanje odvečne 
telesne teže je že dolgo raziskan in dokazan. Vendar sirotka žal še vedno ni tako izkoriščena, kot bi lahko 
bila. Seznanili se boste o možnih načinih njene uporabe tako doma kot pri predelovalcih mlečnih izdelkov.

Posoški razvojni center,
Peter Domevšček, inž. 
agr., strokovni sodelavec na 
področju razvoja podeželja

Kobarid, Zelena hiša, torek, 22. 
januar 2013, o točni uri boste 
prijavljeni obveščeni naknadno

Osnove računovodstva – Udeleženci boste na delavnici spoznali osnove računovodstva: zakonske pod-
lage, knjigovodski proces, najpogostejše knjigovodske listine, priprava letnega popisa, vrste izplačil, način 
vodenja poslovnih knjig, kontni okvir, računovodski izkazi, osnovna sredstva in amortizacija, vrste poslovnih 
poročil.

Ustanova Fundacija BiT
Planota

Tolmin, prostori Posoškega 
razvojnega centra, četrtek, 31. 
januar 2013, ob 17. uri

Zakaj in kako razvijati lokalno kulinariko? – Tradicija tipičnih jedi našega območja je zelo dolga, zato 
jo moramo ohranjati ter razvijati tudi mi. Na predavanju bo govora o: zgodovinskih in etnoloških značilnosti 
naše prehrane, hrani kot naši kulturni dediščini, vključevanju tradicionalne prehrane v sodobno kulinarično 
ponudbo, temeljnih živilih v naši dediščinski prehrani.

Slavica Plahuta, zgodovinarka

Kobarid, Zelena hiša, torek, 12. 
februar 2013, ob 17. uri

Uspešni primeri trženja vrtnin – V zadnjih letih so se razvile številne oblike trženja svežih vrtnin. Posebej 
uspešne so lahko ekološke kmetije, ki imajo predvsem v okolici večjih mest zelo velik potencial za trženje 
domačih pridelkov in izdelkov na kmetiji v lastni trgovini. Na predavanju bomo prikazali različne oblike trže-
nja vrtnin, prednosti takih oblik organiziranosti prodaje ter sodelovanja in zadovoljstva s potrošniki.

Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije – Zavod Nova Gorica 
(KGZS NG), Jana Bolčič, 
svetovalka specialistka za 
zelenjavarstvo 

Grgarske Ravne, Zeliščni center 
Herbitium, torek, 12. februar 
2013, o točni uri boste prijavljeni 
obveščeni naknadno

Predavanje in delavnica zeliščnega centra – Na delavnici se boste udeleženci seznanili z enostavnimi 
postopki predelave zelišč – s postopkom izdelave mil iz naravnih materialov. Spoznali boste, kaj je milo, 
njegove sestavine, pripomočke, ki jih potrebujete za pripravo, postopek pridobivanja in navodila za varno 
delo. Predavanje je primerno za tiste, ki se z zelišči že ukvarjate ljubiteljsko ali profesionalno. Delavnica bo 
izvedena tako, da boste udeleženci po zaključku usposobljeni za samostojno izdelavo mil.

Zeliščni center Herbitium 
v sodelovanju  z Ustanovo 
Fundacija BiT Planota

Ročinj, Dom Valentina Staniča, 
četrtek, 14. februar 2013, ob 
17. uri

Predavanje za ponudnike na tržnici – Prodaja lastnih pridelkov iz kmetijske dejavnosti na tržnici je eden 
od najbolj poznanih načinov za neposredno prodajo, ki jo imajo kmetje na voljo. Taka prodaja ima za kmete 
kar nekaj prednosti, zadovoljni pa so tudi potrošniki. Govora bo o prednosti in slabostih takšne prodaje. *

ICRA d. o. o. Idrija,
Darja Lahajnar, univ.dipl.živ.
tehn.

Cerkno, Hotel Cerkno – dvorana 
nad bazenom, torek, 19. februar 
2013, ob 17. uri

Zelenjadarstvo – Pri ekološki pridelavi zelenjave je treba upoštevati zahteve rastlin, omogočiti pogoje za 
uspešno rast in razvoj kulturnih rastlin ter osvojiti različne tehnike pridelave za dosego rezultatov. Pri tem 
velja omeniti tudi različne primere zasajevanja mešanih kultur, ki še dodatno pripomorejo k uspešni pride-
lavi, ker si rastline s svojimi rastlinskimi izločki pomagajo druga drugi. Spregovorili bomo tudi o ohranjanju 
rodovitnosti tal z različnimi ukrepi.

KGZS Nova Gorica,
Jana Bolčič, svetovalka 
specialistka za zelenjavarstvo 

Tolmin, prostori PRC, torek, 5. 
marec 2013, ob 18. uri

Predavanje za ponudnike na tržnici – * (enaka vsebina) ICRA d. o. o. Idrija, Darja 
Lahajnar, univ. dipl. živ. tehn.

Tolmin, sejna soba Kmetijske 
zadruge Tolmin (Rutarjeva 35), 
petek, 8. marec 2013, ob 10. uri

Ekološka živinoreja – Na predavanju bo govora o preusmeritvenem načrtu, pravilniku o ekološki pridelavi 
in predelavi kmetijskih pridelkov, krmnih obrokih, uporabi ekološkega kataloga in splošno o priporočilih v 
ekološki živinoreji. Slušatelji boste dobili osnove, na podlagi katerih se boste lažje odločali za preusmeritev 
v ekološko živinorejo, ekološki kmetje pa napotke in izhodišča za lažje ter racionalnejše odločitve in same 
postopke pri ekološki prireji mleka in mesa.

KGZS Nova Gorica,
Bogdan Črv, svetovalec 
specialist za ekološko 
živinorejo 

Bovec, Podeželski ustvarjalni 
center, petek, 15. 3. 2013, ob 
9. uri

Certificiranje bovškega sira (predavanje za sirarje) – Na predavanju bodo prikazani postopki certifici-
ranja bovškega sira s strani zunanjega certifikacijskega organa in naloge izdelovalcev sira, ki so vključeni 
v sistem certificiranja.

Javni zavod Triglavski narodni 
park, Davorin Koren, univ. 
dipl. živ. tehn.

Lokalni krožnik Posočja bo izvede-
na predvidoma marca v Tolminu, 
delavnica Lokalni krožnik Idrijsko-
Cerkljanskega pa v Idriji. O točni 
lokaciji in terminu boste prija-
vljeni obveščeni naknadno.

Kulinarični delavnici – Spoznali boste nekaj dediščinskih jedi, ki imajo značilnosti Zgornjega Posočja 
oziroma Idrijsko-Cerkljanskega. Te jedi boste tudi pripravili in pokušali. Na delavnici v Posočju se bo spo-
znavalo značilne posoške jedi, na delavnici v Idriji pa značilne jedi z Idrijskega in Cerkljanskega. Število 
udeležencev je omejeno. Delavnici sta v prvi vrsti namenjeni registriranim ponudnikom hrane na obeh 
območjih in ti bodo imeli tudi prednost pri prijavi.

Zgodovinarka Slavica Plahuta 
in kuhar, poznavalec lokalne 
kulinarike

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

Projekt KROG je sofinanciran s pomočjo Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Za vsebino informacij je odgovorna Občina Bo-
vec. Organ upravljanja za Program razvoja po-
deželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje.

Letos se je na celotnem območju lokalne akcijske skupine začel izvajati 
projekt Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomi-
je ob Smaragdni poti (KROG). 

Udeležba je brezplačna, število udeležencev pa je omejeno, zato vabljeni 
k čimprejšnjemu vpisu. Prijave zbiramo na telefon: 05/37-43-911 ali prek e-
pošte: izobrazevanje@icra.si.


