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Letnik IX, št. 2–3, 2008

Na odločbo Ministrstva za notra-
nje zadeve (MNZ) RS, da bodo s 
šengenskim pravnim redom ukinili 
Policijsko postajo (PP) Kobarid, je 
Občina Kobarid reagirala osuplo in 
presenečeno. V ozadju zaprtja PP 
Kobarid, ki je le ena izmed PP s po-
dobno usodo, je kompleksna proble-
matika, ki že ima in bo imela velike 
posledice za Zgornje Posočje, česar pa 
se vodstvo policije očitno ne zaveda. 

Notranji ministri Evropske unije 
(EU) so 6. decembra lani v Bruslju 
potrdili širitev šengenskega območja 
na devet držav pristopnic, tudi Slove-
nijo. Nadzor na notranjih mejah (z 
Avstrijo, Italijo in Madžarsko) so tako 
odpravili 21. decembra, zaradi česar 
so ukinili nekatere policijske postaje. 
Med njimi je bila tudi PP Kobarid, 
kjer je bilo zaposlenih 28 policistov. 
Od tega je dvanajst policistov ostalo 
v Policijski upravi (PU) Nova Gorica, 
ostale pa so razporedili na mejo z 
Republiko Hrvaško. Zato je kobariški 
župan Robert Kavčič na MNZ poslal 
prošnjo in ugovor, da bi to odločitev 
spremenili, vendar pa je po 30 dneh 
dobil negativen odgovor.

Tako je PP Kobarid zaprla svoja 
vrata, kar bo prebivalcem kobariške 
občine prineslo veliko težav. Največja 
težava je seveda to, da s tem v Zgor-
njem Posočju ostaja premalo polici-
stov, ki bi skrbeli za tako veliko ob-
močje. PP Kobarid je namreč poleg 
nadzora državne meje na mednaro-
dnem prehodu Robič in na maloob-
mejnih prehodih opravljala tudi vse 
naloge policije, ki so določene v Za-
konu o policiji. Statistika kaže, da se 
naloge, odgovornosti in razne akcije 
policistov povečujejo, število polici-
stov pa se na drugi strani zmanjšuje. 
Poleg tega je po besedah Damjana 
Žagarja, zdaj že nekdanjega pomoč-

nika komandirja PP Kobarid, obmo-
čje kobariške občine ogroženo zaradi 
številnih gorskih nesreč, naravnih 
katastrof in nesreč na reki Soči, pri 
katerih seveda posreduje tudi polici-
ja. Kršitve se dnevno večajo, prihaja 
do prevoza ukradenih vozil iz Italije 
v države nekdanje Jugoslavije, pove-
čuje se igralniška dejavnost, zaradi 
povečanega turizma ter nevarnih in 
ovinkastih cest pa prihaja do vedno 
večjega števila prometnih nesreč. Po-
leg tega morajo vsi policisti, ki so 
bili preseljeni na PU Koper in PU 
Postojna, vsak dan prevoziti okoli 
300 kilometrov. To pomeni dodatne 
prevozne stroške ali celo zahteva na-
kup dodatnega vozila v družini, po-
večala pa se je tudi možnost prome-
tnih nesreč po utrujajočem delovni-
ku. Lahko bi si sicer poiskali začasno 
prebivališče v bližini novega delov-
nega mesta, vendar je treba poudari-
ti, da gre v veliki večini za policiste 
iz družin z majhnimi otroki. 

Kot pravi Alojzij Mohar, direktor 
PU Nova Gorica, so na novo ustano-
vili šest policijskih postaj za izravnal-
ne ukrepe. Novogoriška ima določe-
ne naloge na območju celotne poli-
cijske uprave, območje PP Kobarid 
pa zdaj pokriva PP Bovec. Pri tem pa 
so očitno spregledali dejstvo, da sta 
PP Tolmin in PP Bovec že prej po-
krivali veliko območje – PP Tolmin 
vse od vasi Kamno do Stopnika, PP 
Bovec pa od Vršiča do Kamnega. Te-
žava je seveda v velikih razdaljah, saj 
je Bovec od Kobarida oddaljen kar 
dvajset kilometrov, Tolmin pa šest-
najst, vsaka PP pa ima le po eno 
patruljo. Kot protiargument sicer po-
dajajo postajo za izravnalne ukrepe, 
ki pa bo v Novi Gorici, torej 37 kilo-
metrov od Tolmina. 

V dobrem mesecu, odkar je PP 

Kobarid zaprta, so kar dvakrat vlo-
mili v Mercatorjevo trgovino v Koba-
ridu ter odnesli večjo količino cigaret 
in denarja. Poleg tega je morala pri 
dveh prometnih nesrečah na Tolmin-
skem posredovati PP Bovec, saj je 
tolminska postaja že obravnavala 
drug primer. Takih in podobnih pri-
merov bo sčasoma vse več, s čimer 
se bo seveda podaljšal tudi odzivni 
čas policije, hkrati pa se bo njena 
učinkovitost zmanjšala. “S strani vod-
stva smo bili celo opozorjeni, naj ne 
širimo vesti o poslabšanju varnostnih 
razmer, ampak vemo lahko, kaj za 
okolje prinese ukinitev neke PP,” je 
povedal Mitja Miklavčič, nekdanji 
sindikalni zaupnik PP Kobarid. Gre 
za očitno sprenevedanje vrha sloven-
ske policije, ki ukinja notranje PP ter 
s tem slabi varnost in zmanjšuje pri-
sotnost policije v okolju. Tudi izjava 
ministra za notranje zadeve Dragu-
tina Mateja, ki je zagotovil, da nihče 
iz kobariške policije ne bo preme-
ščen tako daleč, je bila sicer pomir-
jujoča, a očitno tudi neresnična. Vod-
stvo policije na eni strani poudarja, 
da bo policijo in varnostne storitve 
približala državljanom, na drugi stra-
ni pa se dogajajo stvari, kot so uki-
njanje policijskih postaj. 

Niti izpolnitev zahtev sindikata, da 
bodo ob ugotovitvi odvečnega števila 
policistov na južni meji ti prišli nazaj 
v matične policijske enote in da ne 
bodo dopolnjevali dela splošnih po-
licijskih postaj, niti dejstvo, da bodo 
policisti delali skupaj in tako lažje 
usklajevali vožnje, in niti tako ime-
novani šengenski dodatek, ki bi ubla-
žil stroške, pa žal ne bodo spreme-
nili dejstva, da se bodo varnostne 
razmere v Zgornjem Posočju zaradi 
zaprtja PP Kobarid poslabšale. 
Mariša Bizjak
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Pogled naprej: Ko{arica 
kulture

Razpisi SO^A 2008 so 
objavljeni
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Regijska {tipendijska 
shema: Nova generacija 
regijskih {tipendistov

Sredi{~e za samostojno 
u~enje: V vlogi u~itelja in 
u~enca hkrati

Zaklju~ek mednarodnega 
projekta NENA: Kdo se bo 
grel z daljinskim ogrevanjem 
na lesno biomaso

Ekolo{ka gradnja in zdrav 
na~in `ivljenja: Naravna 
gradiva – korak naprej v 
kakovost bivanja

Za osve{~ene potro{nike: 
Smo to, kar jemo. In kaj jemo?

Iz ob~inskih uprav

Spletni bonton: Pravilo 7: Ne 
zlorabljajmo svoje mo~i

Pred na{im pragom: Lo~eno 
zbiranje odpadkov

Zgodba o najve~ji najdeni 
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bronasti situli: Zaklad 
svetolucijske situle
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Mladost in nadarjenost: 
Obleke so akcenti

Pustili so svoj pe~at: Pepca 
iz [tupice

Opa`anja

EPIjeva knji`na polica

Pesniki iz na{ih logov: 
Odra{~anje

Zlati Bogatin: Huda lakota v 
Ba{ki grapi

Povzetki javnih razpisov

Koledar prireditev

NOVOSTI NA e-VEM TO^KI

Ministrstvo RS za javno upravo 

je s 1. februarjem uvedlo nekaj 
novosti na e-VEM portalu. Od-
slej tako lahko na VEM točkah 
poleg registracije statusa samo-
stojni podjetniki ustanovite tudi 

enostavno družbo z omejeno od-
govornostjo. 
Postopki registracij in sprememb 
prek sistema e-VEM so zaenkrat 
za uporabnike brezplačni.
Za več informacij smo vam na vo-

ljo na VEM točki Posoškega razvoj-

nega centra, Ulica padlih borcev 
1b, 5220 Tolmin. Kontaktni ose-
bi: svetovalca Miloš Bajt in Ve-
sna Kozar (telefon: 05/38-41-500, 
e-pošta: info@pososki-rc.si). 

NOVI SPLETAJI ZA UKA@ELJNE

V Točki vseživljenjskega učenja v 
Tolminu in Bovcu lahko izbirate 
med različnimi tematskimi gra-
divi (spletaji): • italijanski, 
nemški, angleški, francoski, 
španski jezik, • računalništvo, 
• moj poslovni načrt – vodnik 

do uspešnega podjetja, • neverbal-
na komunikacija, • psihologija 
barv, • uredi si potovanje, • ustva-
rimo otrokom varno gnezdo, • 
učinkovito iskanje zaposlitve, • na-
črtovanje kariere, • živeti zdravo: 
zdravilne rastline.

Želite spoznati e-učno okolje? Vas zanima, kako poteka učenje 
s pomočjo spletajev in multimedijskih pripomočkov? Cenite in-
dividualni pristop s podporo mentorja?

IZREDNI VISOKO[OLSKI [TUDIJ STROJNI[TVA

Poleg tega vam na tem mestu 
omogočamo uporabo računalni-
ka za pisanje raznih nalog, br-
skanje po svetovnem spletu in 
uporabo elektronske pošte.

Za dodatne informacije pokliči-
te na Posoški razvojni center 
(Tjašo Maurič ali Patricijo Re-
jec); telefon: 05/38-41-500, e-po-
šta: info@pososki-rc.si. 

Fakulteta za strojništvo iz Lju-
bljane bo tudi za šolsko leto 
2008/09 razpisala  izredni vi-
sokošolski študij strojništva v 
Novi Gorici (z možnostjo študi-
ja v Tolminu). V primeru zado-

stnega odziva bo Posoški razvojni 

center (PRC) skupaj z omenjeno 
fakulteto organiziral informativni 
dan v Tolminu. Zato PRC že zbira 
tudi informativne prijave.
Dodatne informacije lahko dobite 

na Posoškem razvojnem centru 
pri Patriciji Rejec; telefon: 05/38-
41-500, e-pošta: info@pososki-
rc.si. 

Utrinki

LANI SE JE V POSO^JU 
RODILO VELIKO OTROK
Zgornje Poso~je – K sreči se poleg 
slabih hitro širijo tudi dobre vesti. Ta-
ko večina bralcev najverjetneje že ve, 
da se je v minulem letu v Zgornjem 
Posočju skupaj rodilo kar 25 otrok 
več kot leto poprej. Podatki, ki nam 
jih je posredovala Jolanda Golje-
všček Zlodej z matičnega urada na 
Upravni enoti Tolmin, namreč kažejo, 
da smo v vseh treh posoških občinah 
skupaj v letu 2007 zabeležili 166 
rojstev. Od tega se lahko občina Tol-

min pohvali s 111 novorojenčki, na 
območju občine Kobarid jih je bilo 
28 in v občini Bovec 27. Za primer-
javo še podatki iz leta 2006. Takrat 
se je pri nas rodilo 141 otrok, starši 
iz občine Tolmin so jih k temu številu 
“prispevali” 84, tisti iz kobariške ob-
čine 32 in njihovi kolegi z Bovškega 
25. Kot lahko opazimo, se je število 
novorojenih otrok v minulem letu zna-
tno povečalo v občini Tolmin, medtem 
ko so bili v občini Kobarid celo neko-
liko manj “pridni” kot leto pred tem. 
Besedilo in graf: Špela Kranjc

Število novorojenčkov v Posočju v 
letih 2006 in 2007

EPIcenter, letnik IX, {t. 2–3, 2008
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^eprav bom govorila o kulturi, 
se nameravam tokrat načrtno 
izogniti pisanju o dejstvu, da 

kulturi (in ne samo kulturi) vedno 
znova primanjkuje sredstev. Zavedam 
se, da samo s člankom tega ne bom 
spremenila, nekaj pa lahko vendarle 
storim. V to svojo košarico kulture 
sem posebej za vas naložila kup raz-
ličnih misli na to temo. Pa poglejmo, 
kaj vse je v njej … 

Kdor je kulturen, se ga ni 
treba bati

Kar nekaj desetletij že opazujem 
življenje, ki brzi mimo mene, in se 
sprašujem o smeri, namenu, cilju itd. 
Občutek imam, da kljub večji mate-
rialni blaginji naš duh nezadržno 

Ko{arica kulture

Kot opa`ajo na{i redni bralci, je Nada Pajntar z leti 
postala prakti~no na{a stalna sodelavka. Zaposlena 
sicer na Ob~ini Kobarid, med drugim namre~ skrbi 
tudi za obve{~anje na{ih bralcev o dogajanju na 
Kobari{kem. Nado pa poznamo tudi kot urednico 
Smaragdnega odseva in tisto “skrito” gonilno silo, ki 
v “zakulisju” skrbi, da {tevilne kobari{ke prireditve 
potekajo brez ve~jih zapletov. In ker se za februar 
spodobi, da re~emo kak{no tudi o kulturi, smo jo po-

vabili, da nam zaupa svoj pogled naprej ...  Uredništvo EPIcentra

V besedi KULTURA je skritih neskon~no mo`nosti, prav toliko, kot je raznoliko `ivljenje. Pisati o 
vseh teh oblikah in odtenkih bi bilo iluzorno. Kultura je pravzaprav vse, kar se okoli nas dogaja – 
predvsem v nas samih. Seveda enako pravijo tudi za politiko in konec koncev je na{e `ivljenje tako 
ali druga~e prepleteno kot ko{ara, ki slu`i svojevrstnemu tovoru, ki ga nosimo skozi odmerjen ~as. 
Prelagamo, praznimo in ponovno nalo`imo to svojo “ko{aro `ivljenja” … Eni jo nosijo z veseljem, 
drugi z `alostjo, tretji s strahom, da se v njej kaj ne polomi.

drsi navzdol … No, in tukaj vidim 
pomen kulture v najširšem smislu. 
Tisti rek, “kdor poje, zlo ne misli”, 
bi lahko malo posodobili in rekli: 
“kdor je kulturen, se ga ni treba ba-
ti”. Glede na vse strahove in parano-
jo, ki vladajo okoli nas, bi torej lahko 

zaključili, da je prisotnost kulture 
hudo vprašljiva. 

Ve~ kulture v vsako poro 
na{ega `ivljenja

Zaskrbljujoče opazujem tudi števil-
ne prepire, afere, podtikanja, boj za 

oblast in denar ter izbiro sredstev za 
dosego teh ciljev … V vsem tem re-
snično ne vidim prav nič kulturnega. 
Še bolj pa me skrbi, da vse to doga-
janje spremljajo naši otroci, ki bog ve 
kako doživljajo vse to. In potem se 
veliki strokovnjaki spravijo na kup ter 
se z vsemi mogočimi in nemogočimi 
ekspertizami svetovnih razsežnosti 
začudeno sprašujejo in ugotavljajo, 
zakaj ni rodnost večja, zakaj je toliko 
alkoholizma, mamil in drugih zasvo-
jenosti, duševnih in drugih bolezni 
in še bi lahko naštevala tegobe, ki 
pestijo sodobno dobo. Najbrž je to 
nekomu v korist in krojači (naj mi ti 
oprostijo) krojijo našo usodo dalje, 
pa čeprav je izhod iz tega pravzaprav 
zelo preprost: več kulture v vsako 

Utrinki

POSO^JE ZNOVA BREZ 
DR@AVNEGA SVETNIKA
Tolmin – V predhodni, bolj praznič-
no obarvani številki EPIcentra smo 
naše bralce želeli nekoliko manj 
obremenjevati s političnimi zadeva-
mi. Sedaj pa je že skrajni čas, da kaj 
zapišemo o aktualnem državnem 
svetniku, predstavniku 13. volilne 
enote s sedežem v Tolminu.

Omenjena enota obsega občine Bo-
vec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tol-
min. Vsaka občina je pred volitvami, 
ki so bile konec novembra na Obči-
ni Tolmin, imenovala svojega kandi-
data. Pred tem izbrani elektorji – po 
trije iz občin Idrija in Tolmin, dva iz 
občine Cerkno ter po eden iz občin 
Kobarid in Bovec – so tako lahko iz-
birali med petimi kandidati. Med nji-
mi so bili Darjo Velušček (Tolmin), 
Pavel Gregorčič (Kobarid), Robert 
Trampuž (Bovec), Jurij Kavčič 
(Cerkno) in Rastislav Jože Reven 
(Idrija). Elektorji so največ glasov 
(pet) namenili Revnu, enega manj 

Veluščku, en glas pa je dobil Gre-
gorčič. 

V prejšnjem mandatu je 13. volilno 
enoto v Državnem svetu RS štiri 
leta zastopal cerkljanski župan Jurij 
Kavčič. Novi svetnik Reven, ki je si-
cer zaposlen na Agenciji za kme-
tijske trge in razvoj podeželja v 
Ljubljani, je član Interesne skupi-
ne lokalnih interesov. Poleg te 
Državni svet RS sestavljajo še inte-
resne skupine delodajalcev, deloje-
malcev, negospodarskih dejavnosti 
ter kmetov, obrtnikov in samostojnih 
poklicev. Skupaj v slovenskem dr-
žavnem svetu sedi 40 članov oziro-
ma članic.
Špela Kranjc

PRVI^ JIM NI BILO TREBA 
^EZ MEJO
Kobarid – Letošnjega tradicionalne-
ga novoletnega srečanja Sloven-
cev Videmske pokrajine in Poso-
čja, ki je bilo 38. po vrsti, se bodo 

mnogi pripadniki slovenske manjši-
ne v Italiji gotovo spomnili po tem, 
da jim za udeležbo na prireditvi prvič 
ni bilo treba prestopiti meje.

V imenu gostiteljev – načelnika 
Upravne enote Tolmin Zdravka Li-
karja, župana Občine Tolmin Uroša 
Brežana, župana Občine Kobarid 
Roberta Kavčiča in župana Občine 
Bovec Danijela Krivca – je zbrane 
v dvorani kobariškega kulturnega 
doma pozdravil slednji. “Nekateri 
pravijo, da se je za eno samo ge-
neracijo v Sloveniji zgodilo skoraj 
preveč,” je na glas razmišljal o do-
godkih v zadnjem obdobju, ki ga je 
pomembno zaznamoval nedavni 
vstop naše države v schengensko 
območje in s tem padec meje. Kri-
vec je še poudaril, da takšnega sre-
čanja Slovencev iz matične države 
in tistih, ki smo jih dolga leta poznali 
kot zamejce, razen v Posočju nimajo 
nikjer drugje v Sloveniji. Prvo je bilo 
ob skromni udeležbi leta 1971 v go-

stilni v Starem selu, zadnjih 20 let 
pa ga pripravljajo v Kobaridu ter je 
preraslo v manifestacijo prijateljstva 
in sodelovanja ob meji. “Brezmejce 
sedaj ločujejo le še gorske ločni-
ce, za katere se moramo potruditi, 
da bodo čim nižje in čim lažje pre-
hodne,” je zaključil Krivec.

Predsednik Društva beneških izse-
ljencev Renzo Matelič je obiskoval-
ce nagovoril v imenu Slovencev Vi-
demske pokrajine – prebivalcev Re-
zije, Nadiških dolin ter Terske, Ka-
nalske in Rečanske doline. Tudi on 
se je dotaknil meje, ki je bila ena 
najhujših ovir za sodelovanje med 
Slovenci na eni in drugi strani Ma-
tajurja in Kanina. “Nismo več za-
mejci in onejci,” je spomnil. Dota-
knil se je dvojezične srednje šole v 
Špetru, ki so jo odprli, in povedal, 
da tu načrtujejo tudi prepotreben 
večnamenski kulturni center. “Za 
uresničitev računamo na sodelo-
vanje dežele Furlanije - Julijske 
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poro našega življenja. S tem mislim 
na pojem kulture v najširšem smislu 
– od naše notranje naravnanosti in 
odnosa do sočloveka pa do dejanske-
ga stika s kulturnimi dobrinami in 
ustvarjalnostjo.

Zaprta pokrajina, zaprti 
ljudje

Naša dolina je že po svojem kra-
jinskem izgledu zaprta in najbrž bo 
kar držalo, da tudi pokrajina, v kate-
ri bivamo, narekuje značaj prebival-
cev. Ujetost med gore in naša ne 
ravno rožnata preteklost sta nas prav 
gotovo širše zaznamovali in tako lah-
ko tudi pri nas govorimo o značaju 
Soške doline oziroma “Posočanov”. 
Skozi dolino se seveda neprestano 
pretakajo takšni in drugačni vplivi in 
tako nismo imuni tudi na širše, reci-
mo temu “globalno” dogajanje v do-
movini in svetu. Tako poleg svojega 
osnovnega tovora prenašamo še to-
vor, ki ga nosi globalni sistem. Trše 
kot so razmere, trši je tudi boj za 
obstoj in tako se srečamo še z doda-
tnimi težavami, kot so zapuščanje 
vasi in odhod mladih v večja sredi-
šča. In začaran krog je tu. 

Pomanjkanje kulture = 
neustvarjalna sredina

Pomanjkanje kulture nedvomno 
privede tudi do slabih odnosov in 
neustvarjalne sredine. Kdor s tem ni 
zadovoljen, pobere šila in kopita in 

gre, tisti malo manj pogumni ubere-
jo poti, ki so v sramoto predvsem 
njim samim …, ostali pa se borimo 
naprej, kot vemo in znamo. 

Upor planeta
Kljub temu da sem na svetu že 

nekaj časa, pa še vedno ne poznam 
odgovora na vprašanje, zakaj in kam 
tako hiti ta naš svet. Koga želimo 
prehiteti? Marsovce? Očitno smo hu-
do tekmovalnega duha, saj sebe lovi-
mo za rep. Vse v nas se upira takšne-
mu načinu življenja, celo Zemlja 
sama, mi pa še kar rinemo z glavo 
skozi zid. Tako kot naš planet posku-
ša ustvariti ravnotežje sil in počistiti 

“Neko~ sem prebrala, da bi moral prav vsak ~lovek gojiti dve dejavnosti 
kot poklic: eno, ki bi bila vezana na materialno delo, in drugo, ki bi izpol-
njevala kulturno poslanstvo posameznika. Beseda poklic nosi v sebi gla-
gol poklicati, ukvarjati se s tistim, kar te pokli~e in zadovolji v vseh smi-
slih … Potem si brez posebnega truda ustvarjalen, uspe{en in sre~en. Ven-
dar pa lahko prav pomanjkanje kulture pripelje tudi do slabih odnosov in 
neustvarjalne sredine,” je prepri~ana Nada Pajntar, kulturna delavka in 
organizatorka prireditev na Ob~ini Kobarid ter urednica Smaragdnega od-
seva.

kot poklic: eno, ki bi bila vezana na 
materialno delo, in drugo, ki bi iz-
polnjevala kulturno poslanstvo posa-
meznika. Beseda poklic nosi v sebi 
glagol poklicati, ukvarjati se s tistim, 
kar te pokliče in zadovolji v vseh 
smislih … Potem si brez posebnega 
truda ustvarjalen, uspešen in srečen. 
No, in zdaj se spet sprašujem, ali 
moramo do teh spoznanj priti šele 
na stara leta (če sploh) ali bi morda 
lahko zastavili naše bivanje tukaj in 
zdaj kako drugače?

Najbrž bo preteklo še kar nekaj 
voda v oblakih neba, da se bomo 
veselili vsakega dne posebej kljub 
zagotovilom, da je vse v nas samih. 

Prav skozi ogledalo kulture, ki jo 
imamo v našem okolju, lahko vidimo 
resnico in pravo sliko tistega, kar si 
naše srce želi. Prek ohranjanja kul-
turnih vrednot naših dedkov in ba-
bic, skozi ustvarjalnost mladih v 
nenehnem gibanju kulturnih dosež-
kov zagledamo stvari, ki plemenitijo 
našo dušo in kjer za trenutek poza-
bimo, da smo. Ob pogledu na sliko, 
ob gibu plesnega koraka, ob milo-
zvočni poeziji in pesmi, ob strastnem 
podajanju besedila igralca in ne-
skončnem številu drugih kulturnih 
dobrin, ki se nas dotaknejo, spozna-
mo tisto najboljše v nas. V druženju 
in ustvarjanju naših kulturnih skupin 
in posameznikov je toliko pozitivne-
ga in dragocenega, da smo lahko 
vsemu temu dogajanju samo hvale-
žni.

Z upanjem se oziram v prihodnost 
človeštva in nestrpno čakam tisti čas, 
ko bomo kulturo čutili na vsakem 
koraku, ob stisku roke in prijaznem 
pogledu … No, tudi pravljice so del 
naše kulture.

Dovolite mi, da ob kulturnem pra-
zniku (čeravno bo ob izidu EPIcen-
tra že mimo, pa nič ne de) čestitam 
vsem, ki se trudite, da kulturno do-
gajanje v našem okolju nikoli ne za-
mre, in seveda vsem tistim, ki ob tem 
uživate tako ali drugače.

Nada Pajntar, Občina Kobarid 
Foto: Mateja Kutin

navlako, tako se bori tudi naš duh, 
ki očitno mora skozi nešteto preizku-
šenj, da bomo dojeli bistvo življe-
nja. 

Beseda poklic nosi v sebi 
glagol poklicati

Nekoč sem prebrala, da bi moral 
prav vsak človek gojiti dve dejavnosti 

Skozi ogledalo kulture
V mesecu, ko praznujemo kulturni 

praznik (mimogrede, smo ena redkih 
držav, ki ga imamo), je morda prav, 
da spregovorimo tudi na takšen na-
čin o kulturi. Čeprav je članek bolj 
kritično naravnan, moj namen ni bil 
izničiti dosežkov na področju kulture 
in ustvarjalnosti, ravno nasprotno. 

Utrinki

OBISKOVALCE 38. NOVOLETNEGA SRE-
ČANJA je med drugim v imenu Slovencev 
Videmske pokrajine nagovoril tudi predse-
dnik Društva beneških izseljencev Renzo 
Matelič, ki jih je spomnil, da po novem “ni-
smo več zamejci in onejci”.

UTRINEK S SPREMLJEVALNEGA KULTUR-
NEGA POGRAMA

krajine, Slovenije, krovnih organi-
zacij v Italiji in vseh nas.”

Tokratni slavnostni govornik, pod-
predsednik državnega zbora mag. 
Vasja Klavora, se je strinjal, da bo 
morala pri vsestranskem razvoju in 
krepitvi slovenske manjšine v Italiji 
pomagati tudi slovenska država. Po-
udaril je, da matična država nikakor 
ne sme pozabiti dolgoletnih prizade-
vanj rojakov onstran nekdanje meje. 
Še posebej danes, ko je “meja, ki 
smo jo skoraj desetletja lahko pri-
merjali z železno zaveso, ena naj-
bolj odprtih v Evropi”. 

Tudi letos so na prireditvi podelili 
Gujonovo priznanje. Priznanje, s 
katerimi vsi trije posoški župani in 
načelnik tolminske upravne enote 
simbolično izrazijo zahvalo zaslu-
žnim za ohranjanje slovenstva v Itali-
ji, podeljujejo šest let. Pred tremi leti 

so ga poimenovali po zadnjem be-
neškem čedrmacu Pascalu Gujo-
nu, ki je kar šest desetletij župniko-
val v vasi Matajur. Tokrat so Gujono-
vo priznanje namenili režiserju, pe-
sniku in kulturnemu organizatorju iz 
Rečanske doline Aldu Klodiču. Ob 
prejemu priznanja iz rok načelnika 
UE Tolmin, Zdravka Likarja, je pove-
dal: “Hvala za priznanje, ki pride iz 
rok velikih prijateljev naše Beneči-
je. Zdravko je za nas Benečan, za-
to bi morali razmisliti, da ga dobi 
tudi on.” Dodal je še, da za to pri-
znanje ni zaslužen samo on, ampak 
tudi vsi prebivalci Rečanske doline, 
na katere se pogosto pozabi.

Županu občine Podbonesec Piergi-
orgiu Domenisu so podelili poseb-
no priznanje zaradi dolgoletnega pri-
zadevanja za dobre odnose, načel-
nik čedajske mejne policije Tiziano 
Chiarandini in njegov pomočnik 
Natalino Gošnjak pa sta prejela 
pohvalo za zgledno sodelovanje.
Besedilo in foto: Špela Kranjc
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Po povpraševanju sodeč je zani-
manje potencialnih prijaviteljev 
za pridobitev nepovratnih 

sredstev iz omenjenih javnih razpi-
sov (JR) precejšnje. Na Posoškem 
razvojnem centru (PRC) se trudimo, 
da bi zainteresiranim ponudili čim 
več ustreznih informacij. V ta namen 
smo v prvi polovici februarja pripra-

Razpisi SO^A 2008 so objavljeni
Zaradi objave prora~una Republike Slovenije v Uradnem listu RS konec minulega decembra je lahko 
naro~nik oziroma neposredni uporabnik Slu`ba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
(SVLR) javne razpise za izvedbeni program So~a 2008 objavil 1. februarja 2008.

Ime razpisa Javni razpis za spodbujanje začetnih investi-
cij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja 
mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih ter 
razvoja turističnih kapacitet na območju ob-
čin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2008

Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih v podjetjih na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 
2008

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja kadrov z najmanj srednje-
šolsko izobrazbo na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin v letu 2008

Predmet 
javnega 
razpisa

Sofinanciranje investicij v mikro, majhnih in sre-
dnje velikih podjetjih ter pri fizičnih osebah v dejav-
nosti turizma, in sicer v osnovna sredstva pri po-
stavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obsto-
ječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki po-
meni temeljito spremembo proizvoda ali proizvo-
dnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu 
(s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali mo-
dernizacije) in izboljšanje turistične ponudbe in 
povečanje nočitvenih kapacitet. 

Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za-
poslenih v podjetjih na območju omenjenih občin 
v obliki nepovratnih sredstev.

• Nadomestitev dela plače podjetjem in samostoj-
nim podjetnikom, ki bodo za nedoločen čas zapo-
slili kadre z najmanj srednješolsko izobrazbo;
• Sofinanciranje prispevkov za socialno varnost 
kadrom z najmanj srednješolsko izobrazbo, ki se 
bodo samozaposlili.

Posamezni 
sklopi

• Sklop A: Državna pomoč za majhna in srednje 
velika podjetja;

• Sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja;
• Sklop C: Državna pomoč fizičnim in pravnim

osebam v dejavnosti turizma.

• Izobraževanje zaposlenih za pridobitev višje sto-
pnje formalne izobrazbe od sedanje;

• Usposabljanje zaposlenih za pridobivanje ustre-
znih znanj in spretnosti, in sicer za:
- splošna usposabljanja zaposlenih in
- posebna usposabljanja zaposlenih.

Namen Spodbujanje začetnih investicij, investicij v turistič-
no-nastanitvene kapacitete, odpiranje novih de-
lovnih mest v mikro, majhnih in srednje velikih 
podjetjih ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turiz-
ma.

Spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in 
usposabljanju zaposlenih s ciljem dviga izobraz-
bene ravni zaposlenih in pridobivanje ustreznih 
znanj in spretnosti zaposlenih ter s tem večanja 
konkurenčnosti podjetij v Posočju.

• Spodbujanje delodajalcev za zaposlitev kadrov 
z najmanj srednješolsko izobrazbo iz Posočja, pri-
dobitev perspektivnih mladih kadrov iz drugih de-
lov Slovenije in tujine;
• Ustvarjanje možnosti za samozaposlitev kadrov.

vili delavnice s predstavitvami razpi-
sov, tokrat pa za boljšo predstavo 
objavljamo preglednico z osnovnimi 
podatki treh objavljenih razpisov. Več 
o njih si lahko preberete v rubriki 
Javni razpisi na strani 41.

Napoved razpisa za {tipendije
SOČA 2008 nam tudi v letošnjem 

letu obeta Javni razpis za pridobitev 
štipendij, ki bo predvidoma objavljen 
avgusta 2008. Za več informacij spre-
mljajte spletno stran Posoškega ra-
zvojnega centra (www.pososki-rc.si).

Individualna svetovanja na 
PRC-ju

V času odprtja razpisov PRC v svo-

jih poslovnih prostorih v Tolminu in 
Bovcu nudi vsem potencialnim prija-
viteljem tudi individualna svetovanja. 
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, 
da se prej najavite pri kontaktnih 
osebah, navedenih v zadnji vrstici 
preglednice.

Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

MED DOBITNIKI PUHOVEGA 
PRIZNANJA TUDI TOLMINEC
Ljubljana – Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo 
(MVŠZT) RS vsako leto podeli dr-
žavne nagrade za vrhunske do-
sežke na področju znanstvenoraz-
iskovalne in razvojne dejavnosti, 
za izume, razvojne dosežke in 
uporabo znanstvenih izsledkov pri 
uvajanju novosti v gospodarsko 
prakso. V skupini z Instituta Jože-
fa Stefana, ki je na zadnji podeli-
tvi ob koncu lanskega leta prejela 
Puhovo nagrado, je bil tudi Tolmi-
nec dr. Aleš Dakskobler.

Za leto 2007 je MVŠZT podelilo 
Zoisovo nagrado za življenjsko 
delo, tri Zoisove nagrade za vr-

hunske znanstvene in razvojne 
dosežke, pet Zoisovih priznanj za 
pomembne dosežke, dve priznanji 
Ambasador znanosti in tri Puhova 
priznanja za izume, razvojne dosež-
ke in uporabo znanstvenih izsledkov 
pri uvajanju novosti v gospodarsko 
prakso.

V skupini petih strokovnjakov z Inšti-
tuta Jožefa Stefana so bili poleg dr. 
Dakskoblerja še prof. dr. Tomaž 
Kosmač, prof. dr. Ljubo Marion, 
Iztok Zagožen in Čedomir Oblak. 
Puhovo nagrado so si prislužili s ke-
ramičnim zatičkom iz cirkonijevega 
oksida za estetsko fiksnoprotetično 
oskrbo zob, za katero naj bi na trgu 
vladalo precejšnje zanimanje. In še 
utemeljitev nagrade, kot jo lahko 

preberemo na spletni strani MVŠZT: 
“Keramični zobni zatiček je izviren 
timski interdisciplinarni razvojni 
dosežek raziskovalcev Instituta 
Jožef Stefan. Odlikujeta ga izbira 
materiala visoke trdnosti in žilavo-
sti ter domišljena geometrijska za-
snova in oblika. Tako so bili dose-
ženi ekonomična tehnologija izde-
lave, izognitev koroziji in estetski 
videz. Zobni zatič, ki je bil testiran 
v ZDA, Nemčiji in Rusiji, je pridobil 
CE-certifikat. Izdeluje ga podjetje 
GALD iz Tolmina, podjetje Inter-
dent iz Celja pa ga trži v trinajstih 
državah. Doslej je bilo prodanih 
več tisoč keramičnih zatičev.”
Špela Kranjc

Vir: MINISTRSTVO za visoko šolstvo, zna-

nost in tehnologijo. [Online]. [Citirano 4. 
februar 2008; 20:52]. Dostopno na sple-
tnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si/si/
novinarsko_sredisce/novica/article/94/
5556/?cHash=e48158b804 .

ALPSKI VAL BODO 
POSLU[ALI TUDI V 
OB^INI KANAL
Zgornje Poso~je – Lokalna radijska 
postaja Alpski val je 14. januarja za-
beležila deseto obletnico delovanja. 
Na ta dan leta 1998 je namreč ra-
dio Alpski val prvič začel z uradnim 
oddajanjem, poslušalce v Posočju 
sta takrat pozdravila tehnik Edi La-
harnar, svoj glas pa je posodila vo-
diteljica Alenka Prezelj, takratna 
sodelavka Radia Cerkno. Od ta-
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Upravičenci • Mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so v 
skladu z opredelitvami iz Uredbe Komisije ES,
• samostojni podjetniki,
• zadruge ter 
• sobodajalci, vpisani v register sobodajalcev pri 
AJPES-u, ali 
• fizične osebe, ki bodo uredile nastanitvene ka-
pacitete v skladu z razpisnimi pogoji, 
• tuja podjetja, vendar je prejemnik sredstev lah-
ko le podjetje, registrirano v RS.

• Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, 
ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih druž-
bah in ustrezajo še drugim kriterijem, objavljenim v 
razpisni dokumentaciji, 
• tuja podjetja, vendar je prejemnik sredstev lah-
ko le podjetje, registrirano v RS.

• Delodajalci, ki v Posočju za nedoločen čas za-
poslijo kader z najmanj srednješolsko izobrazbo; 
• osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo, ki se 
samozaposlijo. 
Prednost imajo tisti, ki zaposlijo kadre deficitarnih 
poklicev oziroma samozaposleni deficitarni kadri.

Upravičeni 
stroški

Med upravičene stroške sodijo:
• nakup zemljišč,
• gradnja in nakup objektov,
• nakup strojev in opreme,
• nematerialne naložbe, licence, “know-how” in 
nepatentirano tehnično znanje.
Sofinancirani bodo upravičeni stroškov prijave, ki 
bodo nastali od dneva objave javnega razpisa v Ur. 
l. RS, do najkasneje 20. 10. 2008. Nabavljena 
osnovna sredstva so lahko rabljena.

Subvencionirani upravičeni stroški so: 
• stroški izobraževanj in usposabljanj,
• potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposa-
bljajo na odobrenih izobraževanjih in usposablja-
njih, pri čemer potni stroški ne smejo presegati 10 
% upravičenih stroškov izobraževanj oziroma 
usposabljanj.

Vlagatelj ni upravičen do sofinanciranja stroškov 
lastnega dela.

Upravičeni stroški:
• za novozaposlene osebe v podjetjih in pri samo-
stojnih podjetnikih;
- za novozaposlene s srednješolsko izobrazbo: 60 
% minimalne plače mesečno;
- za novozaposlene z višješolsko izobrazbo: 80 % 
minimalne plače mesečno,
- za novozaposlene z visokošolsko, univerzitetno 
ali podiplomsko izobrazbo: ena minimalna plača 
mesečno;
• za samozaposlene: polovica mesečno odvede-
nih prispevkov za socialno varnost, pri čemer se 
upoštevajo tisti, ki jih v vlogi opredeli (točka 7.1.1 
b) vlagatelj.

Višina 
pomoči

645.070 € 
Op.: okvirna skupna višina nepovratnih sredstev 
za:
• Sklop A: 160.000 €,
• Sklop B: 335.070 € in
• Sklop C: 150.000 €.

157.900 €
Op.: skupna višina sofinanciranja izobraževanj in 
usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, pra-
viloma ne bo mogla preseči 8.400 €.

okvirno 87.412 €

Rok za 
oddajo vloge

7. 3. 2008, priporočena oddaja po pošti, 
ali 7. 3. 2008 do 12. ure: osebna oddaja v glavno 
pisarno Službe vlade za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko (SVLR).

28. 3. 2008, priporočena oddaja po pošti, 
ali 7. 3. 2008 do 12. ure, osebna oddaja v glavno 
pisarno SVLR.

31. 7. 2008, priporočena oddaja po pošti, 
ali 31. 7. 2008 do 12. ure, osebna oddaja v glav-
no pisarno SVLR.

Datum 
odpiranja

12. 3. 2008 3. 4. 2008 6. 8. 2008

Rok izbire 60 dni od odpiranja vlog 60 dni od odpiranja vlog 45 dni od odpiranja vlog

Razpisna do-
kumentacija 
in informacije

Razpisno dokumentacijo lahko dobite vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Posoškem razvojnem centru (PRC), Ulica padlih borcev 1b, Tolmin, telefon: 
05/38-41-500. Lahko vam jo posredujemo v e-obliki: info@pososki-rc.si ali si jo snamete s spletnih strani: www.svlr.gov.si ali www.pososki-rc.si.

Dodatne 
informacije

• Vinko Žagar, SVLR: telefon: 01/47-83-743, e-pošta: vinko.zagar@gov.si;
• Vesna Kozar, PRC: telefon: 05/38-41-503, e-pošta: vesna.kozar@pososki-rc.si;
• mag. Almira Pirih, PRC: telefon: 05/ 38-41-500, e-pošta: almira.pirih@pososki-rc.si;
• Brigita Bratina, PRC: telefon: 05/ 38-41-500, e-pošta: brigita.bratina@pososki-rc.si.

Utrinki

krat je radio širil svoj čas oddajanja 
pa tudi prostor slišnosti. V desetih 
letih je bilo mogoče Alpskemu valu 
prisluhniti na dveh frekvencah – 
105,1 in 88,3, s pomočjo katerih je 
slišen na Bovškem, Kobariškem, 
Tolminskem ter tudi na delu Cer-
kljanske in Idrijskega. Po predlogu 
Sveta za radiodifuzijo je bila radiu 
Alpski val s strani Agencije za po-
što in elektronske komunikacije 
dodeljena še odločba za frekvenco 
na lokaciji Kambreško. 89,1 MHz je 
valovna dolžina, prek katere naj bi 
bilo mogoče Alpski val spremljati tu-
di v Kanalu, Desklah in drugih krajih 
občine Kanal ob Soči.

“V letih oddajanja si je Alpski val 
kot lokalni medij izboril svoj medij-

govorni urednik programa radia, in 
dodaja: “Pokrivanje novega obmo-
čja bo za podjetje tako program-
ski kot tudi komercialni izziv, saj je 
želja vedno veliko, realizacija pa 
je odvisna predvsem od razpolo-
žljivih sredstev. V zadnjem obdo-
bju je bilo zamenjane tudi precej 
studijske opreme, ki že omogoča 
kvalitetnejši zvok in lažje delo 
vsem sodelavcem, ki jih je več kot 
30.” 

Novosti pa ne bodo le slišne, ampak 
bodo lahko prenovljene prostore in 
opremo poslušalci tudi videli, in si-
cer na dnevu odprtih vrat, ki ga Va-
lovci napovedujejo za pomlad.
Špela Mrak

ski prostor. Je namreč edina radij-
ska postaja, ki dnevno posega v 
ta lokalni prostor. Po rezultatih 
raziskave poslušanosti, ki jo izvaja 

RADIO ALPSKI VAL ŠIRI SVOJ PROSTOR SLIŠNOSTI – 89,1 MHz je valovna dolžina, prek 
katere naj bi bilo mogoče Alpski val spremljati tudi v Kanalu, Desklah in drugih krajih kanal-
ske občine. Na fotografiji je glavni oddajnik na Stolu s frekvenco 105,1 MHz. Foto: arhiv 
Alpskega vala

podjetje Mediapool iz Ljubljane, 
Alpski val že dalj časa zaseda pr-
vo mesto na svojem prostoru od-
dajanja,” navaja Miro Kristan, od-
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EKOLO[KA GRADNJA
Študijski krožek: Varovanje okolja se začne doma. Predavanje: Ekološka 
gradnja. Datum in čas: 18. marec 2008 ob 18. uri. Lokacija: Učilnica 
Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1c, Tolmin. Predava-
teljica: gradbena biologinja Mateja A. Leskovar, Center za ekološko gra-
dnjo in zdravo bivanje. Vsebina predavanja: • Naravna gradiva – razpo-
ložljive naravne alternative s področja: izolacij, ometov oziroma zida-
kov, naravnih zidnih barv, zaščite lesa, preparatov proti plesni. • Ekolo-
ška hišna tehnika: gospodarna raba vode, obnovljivi viri energije, vpra-
šanje elektrosmoga, čiščenje odpadnih voda.

RA^UNALNI[KO 
OPISMENJEVANJE
Se tudi vi še niste spoprijateljili z računalnikom in ste 

odvisni od tuje pomoči? Postavite se na lastne noge 

in se usposobite za samostojno delo z osebnim ra-

čunalnikom. Konec februarja bomo na Posoškem 

razvojnem centru začeli s 30-URNIM ZAČETNIM 

RAČUNALNIŠKIM TEČAJEM (BREZ PRED-

ZNANJA). Cena tečaja je 130 evrov.

Zbrala in pripravila: Patricija Rejec, Posoški razvojni center

PRC-jeva oglasna deska

JEZIKOVNO IZOBRA@EVANJE ZA 
USPE[NO KOMUNIKACIJO

Radi potujete? Želite kakovostno komunicirati s 

poslovnimi partnerji, prijatelji ali znanci iz tujine?

Da ne bo več zadreg pri sporazumevanju, vam konec 

februarja Posoški razvojni center ponuja 50-URNI 

ZAČETNI TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA. Cena tečaja 

je 160 evrov.

BREZPLA^NA DELAVNICA: 
HOJA ZA ZDRAVJE
Vaše telo je namenjeno gibanju in čeprav moč in gi-

bljivost telesa z leti pešata, se lahko s pomočjo tele-

sne dejavnosti temu procesu uprete.

Zato bomo na Posoškem razvojnem centru pod stro-

kovnim vodstvom zdravstvenega osebja in trenerjev 

v marcu začeli izvajati brezplačno delavnico za sta-

rejše odrasle z naslovom Hoja za zdravje.

Vsebina: • Raztezne vaje kot priprava na fizično ak-

tivnost; • Mavrični program hoje; • Nordijska hoja; 

• Test hitre hoje; • Program preprostih vaj za moč.

Redna telesna dejavnost je življenjskega pomena za 

ohranjanje lastne neodvisnosti. Pridružite se nam.

KAJ DOBREGA BOMO “SKUHALI” DANES
Posoški razvojni center (PRC) in društvo Projekt Človek vas v sklopu študij-
skega krožka v soboto, 29. marca, ob 16. uri vabita v učilnico PRC-ja, 
Ulica padlih borcev 1c, Tolmin na: • brezplačno dvourno predavanje BOLE-
ZEN NI PORAZ, TEMVEČ MOŽNOST ZA SPREMEMBO in • delavni-
co EVRITMIJA (doplačilo 10 evrov), ki bo trajala od 90 do 120 minut. 
Predavanje in terapevtsko evritmijo vodi Franc Božjak, ki je diplomiral na 
Akademiji komplementarne medicine Galileo Galilei v Trentu, v Italiji. 
Na predavanju boste lahko spoznali: • imunski sistem ali ozdravitveno 
moč (kako ga okrepiti in aktivirati); • simptome, sprožilne dejavnike in 
prave vzroke neharmonij; • bolezen ali neharmonijo kot našo zaveznico 
in možnost razpiranja zavesti; • težje zdravstvene izzive, kot so nespeč-
nost, motnje menopavze, sladkorna bolezen, rak – tumor, inkontinenca, 
zapeka, povišan krvni tlak, holesterol, artroza, artritis … • vzroke in se jih 
naučili odpraviti skozi način življenja in prehranjevanja; • moč intelekta 
– sindrom pregorevanja; • kako najti moč vitalnosti, harmonijo duše in 
imunskega sistema skozi telesno vadbo, tehnike sproščanja in masažne 
prijeme; • sedemletke kot razvojna obdobja in preobrazbo vitalnih sil 
mladostnika v moči modrosti, ki naj bi jih pridobili v drugem, tretjem ali 
četrtem življenjskem obdobju; • globlji pomen telesne vadbe, tehnik 
sproščanja, vrelca mladosti, molitve, meditacije, bachovih pripravkov, ho-
meopatije, zeliščarstva, kneippanja … • življenje – možnost osebnostne 
rasti in razvoja v vseh pogledih ali na vseh področjih, ravneh; • prehra-
njevanje glede na letne čase, temperament, vitalne moči, dnevne in letne 
ritme prebave maščob, sladkorjev, presne hrane; • netolerance, alergije 
ali preobčutljivost na beljakovine, celo na biološko oz. biodinamično 
vzgojene in celovite rastline, jedi.
Delavnica: z redno vadbo terapevtske evritmije bomo omogočili, da bo 
eterično telo postalo dovolj odporno, močno, organizirano in harmonič-
no (limfni sistem, žleze z notranjim izločanjem, sedem življenjskih proce-
sov, naše navade, nagnjenja, potrebe, temperament). Z redno vadbo dva-
najstih vaj bomo preprečevali duševne in organske motnje, ki izvirajo iz 
šibkosti duha in otrdelega eteričnega telesa. Pustite se presenetiti in nav-
dušeni boste, kajti vaje terapevtske evritmije zmorejo uspešno dopolnje-
vati prenekatero farmakološko in komplementarno zdravljenje, harmoni-
ziranje.

Dodatne informacije in prijave na Posoškem razvojnem centru; telefon: 05/38-41-500, e-pošta: patricija.rejec@pososki-rc.si 
ali tjasa.mauric@pososki-rc.si (Tjaša Maurič ali Patricija Rejec).
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Delodajalci so razpisali več šti-
pendij, kot jih je bilo podelje-
nih v regijski shemi. Vodja 

projekta Regijske štipendijske sheme 
mag. Almira Pirih s Posoškega ra-
zvojnega centra (PRC) za to navaja 
dva razloga. Tako kot v ostalih slo-
venskih regijah tudi na Severnem 
Primorskem (v Goriški statistični re-
giji) mladih ne zanima šolanje za 
poklice s področij, po katerih deloda-
jalci najbolj povprašujejo. Poleg že 
navedenih deficitarnih poklicev sodi-
jo mednje še poklici s področja go-
stinstva. Drugi razlog pa je po bese-
dah Pirihove ta, da so se nekateri 
delodajalci, ki so sicer vključeni v 
štipendijsko shemo, odločili podeliti 
štipendije sami. Postopek, vezan na 
črpanje evropskih sredstev, je namreč 
dolgotrajen in zapleten.

Nova generacija regijskih {tipendistov
Poso{ki razvojni center je za {olsko oz. {tudijsko leto 2007/08 v sodelovanju s 25 delodajalci z 
obmo~ja celotne regije in devetimi ob~inami podelil 82 {tipendij. Med {tipendisti prevladujejo tisti, 
ki se izobra`ujejo za deficitarne poklice s podro~ja strojni{tva, elektrotehnike in gradbeni{tva. Sla-
ba polovica jih obiskuje srednje {ole, dva sta vpisana na vi{je{olski program, polovica na visoko{ol-
ske in univerzitetne programe, eden pa bo po kon~anem {tudiju pridobil naziv doktorja znanosti.

Poziv delodajalcem `e na 
pomlad

Mošnjiček regijske štipendijske 
sheme bo v tem šolskem oz. študij-
skem letu “težak” 195.052,82 evrov. 
Od tega bo Javni sklad za razvoj 
kadrov in štipendije prispeval 
91.232,52 evrov, delodajalci, pri kate-
rih se bodo štipendisti po končanem 
šolanju zaposlili, 84.278,02 evrov in 
občine, na območju katerih imajo 
sedež v shemo vključeni delodajalci, 
19.542,28 evrov. “Že spomladi bodo 
vsi nosilci regijskih štipendijskih shem 
delodajalce pozvali k vstopu v štipen-
dijsko shemo za naslednje šolsko leto 
2008/09. Na osnovi izkazanega zani-
manja po štipendiranju bomo tako v 
regiji lahko med mladimi zastavili 
ustrezno akcijo promocije deficitarnih 
poklicev,” je razložila Pirihova.

PRC v vlogi {tipenditorja v 
na{i regiji

Projekt regijskih štipendijskih shem 
v nekaterih slovenskih regijah poteka 
že nekaj let. Do konca leta 2006 je po-
deljene štipendije sofinancirala Služ-
ba Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko. Z novim pro-
gramskim obdobjem 2007–2013 bo 
tudi projekt Regijske štipendijske she-
me sofinancirala Evropska unija ozi-
roma natančneje Evropski socialni 
sklad, zato je njegovo izvajanje na 
državni ravni prevzel Javni sklad za 
razvoj kadrov in štipendije in z jav-
nim razpisom izbral nosilce štipen-
dijskih shem po posameznih statistič-
nih regijah. Za Severno Primorsko 
(Goriško statistično regijo) naloge 
štipenditorja opravlja PRC. S tem pro-
jektom je vzpostavljen poenoten in 

trajni regionalni sistem štipendiranja 
mladih za razvojno perspektivne in 
deficitarne poklice. Mladi se na ta 
način že med šolanjem povezujejo z 
delodajalci in imajo kasneje zagoto-
vljeno zaposlitev, delodajalci pa lah-
ko računajo na potreben kader. “To naj 
bi postopno odpravljalo strukturna 
neskladja v zaposlovanju, izboljšalo 
kvalifikacijsko strukturo človeških vi-
rov v regiji in povečevalo zaposljivost,” 
je še pojasnila vodja projekta.

Projekt Regijske štipendijske sheme 
je kot prioritetni projekt vključen tako 
v Regionalni razvojni program Severne 
Primorske (RRP SP) Goriške statistič-
ne regije za obdobje 2007–2013 kot v 
Izvedbeni program RRP SP za obdobje 
2007–2009, saj se regija zaveda po-
mena zagotavljanja ustreznega kadra 
za nadaljnji razvoj gospodarstva.
Špela Kranjc

• Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij
• Enostavni, hitri in brezpla~ni postopki za ustanovitev podjetja in spremembo dejavnosti
• Podjetni{ko svetovanje po subvencioniranih cenah v okviru programa vav~erskega svetovanja

Vse na Enem Mestu, na vstopni to~ki VEM, brez administrativnih ovir

VEM-o tudi v Poso~ju

Za ureditev postopkov potrebujete le osebni dokument in va{o dav~no {tevilko.

www.pososki-rc.si/vem
Poso{ki razvojni center, Padlih borcev 1b (poslovni prostori), Tolmin, tel.: 05/38-41-500, e-po{ta: info@pososki-rc.si
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Kot že samo ime pove, poteka 
učenje v Središču za samostoj-
no učenje (SSU) samostojno. 

Uporabnik je tu hkrati v vlogi učenca 
in učitelja. Vsakdo lahko sam nadzo-
ruje in usmerja svoje učenje. Urnik 
in hitrost osvajanja novih znanj sta 
namreč popolnoma prilagojena upo-
rabnikovim željam in učnim zmožno-
stim. 

Brezpla~no dobljeno znanje
Učenje v SSU, ki na Posoškem ra-

zvojnem centru (PRC) deluje od ja-
nuarja 2007, je sofinancirano s sred-
stvi Evropskega socialnega sklada in 
Ministrstva za šolstvo in šport in je 
za uporabnika brezplačno. Ta svoje 
znanje pridobiva ob pomoči najra-
zličnejših multimedijskih pripomoč-
kov (predvsem zgoščenk jezikovnih 
tečajev), literature in dostopanja do 
svetovnega spleta. Ves čas mu je na 
voljo tudi mentor, ki ga na njegovo 
željo usmerja, mu svetuje, lahko pa 
mu po potrebi pomaga tudi pri uče-
nju. 

U~enje tujih jezikov
SSU ponuja različne možnosti sa-

mostojnega učenja, med drugim uče-
nje tujih jezikov prek interaktivnih 
jezikovnih tečajev. To pomeni, da se 
boste jezika za uspešno komunikaci-
jo naučili s poslušanjem zgoščenk na 
Ponsovih jezikovnih kompletih, ki so 
zasnovani za samostojno učenje. S 
pomočjo tega boste osnove novega 
jezika obvladali že v pičlih 40 urah! 
V SSU so na voljo:
• začetni tečaji španščine, italijan-

ščine, francoščine, nemščine in 
angleščine ter

• nadaljevalni tečaj angleščine.
Vsak jezikovni komplet odlikuje 

pregledna zgradba osmih lekcij in 
učenje na podlagi primerov iz vsak-
danjih situacij, kar uporabniku omo-
goča, da si izbere natančno to, kar 
želi in potrebuje.

V vlogi u~itelja in u~enca hkrati
V okviru {tevilnih dejavnosti Poso{kega razvojnega centra deluje tudi Sredi{~e za samostojno 
u~enje. Namenjeno je vsem, ki `elite ~im bolj izkoristiti svoj prosti ~as, ga nameniti odkrivanju no-
vosti ter se posvetiti raziskovanju in osvajanju novih znanj.

Je katera izmed na{tetih u~nih vsebin pritegnila va{o pozornost? Potem 
br` pokli~ite na{i mentorici Patricijo Rejec ali Tja{o Mauri~ na Poso{ki 
razvojni center (telefon: 05/38-41-500), nam po{ljite e-po{to (info@poso-
ski-rc.si) ali nas obi{~ite v Sredi{~u za samostojno u~enje v Tolminu ali 
Bovcu. Morda {e danes postanete bogatej{i za nova znanja.

• Moj poslovni načrt – vodnik do
 uspešnega podjetja;
• Učinkovito iskanje zaposlitve;
• Načrtovanje kariere;
• Živeti zdravo: zdravilne rastline; 
• Neverbalna komunikacija;
• Psihologija barv;
• Uredi si potovanje;
• Ustvarimo otrokom varno gnezdo.

Urnik:
• Središče za samostojno učenje v
 Tolminu, 
poslovni prostori Posoškega razvoj-
nega centra, 
Ulica padlih borcev 1b, Tolmin
torek in četrtek: 8.00 do 15.00
sreda: 16.00 do 18.30
• Središče za samostojno učenje v
 Bovcu,
nekdanji prostori občine, 
Trg golobarskih žrtev 8, Bovec
sreda: 8.00 do 13.00
Tjaša Maurič, mentorica, Posoški 
razvojni center
Foto: Tatjana Šalej Faletič

Spletni te~aj = spletaj
Spletno učenje je sodoben način 

pridobivanja znanja na daljavo, ki ni 
le koristno, temveč tudi zabavno. Na 
spletnem portalu www.cvzu-vita.si se 
nahajajo različne učne vsebine, samo 
učenje pa poteka prek spletajev. Gre 
za skovanko iz besed spletni tečaj in 
predstavlja sodobno učno gradivo, do 
katerega se v celoti dostopa prek sve-
tovnega spleta. Prednost spletnega 
učenja je predvsem v tem, da si lahko 
kraj in čas učenja izberete sami – 
znanje lahko pridobivate v doma-
čem zapečku ali v našem Središču. 

In kako do spletaja? Preprosto. 
Vse, kar morate storiti, je, da se nam 
oglasite osebno, prek telefona ali ele-
ktronske pošte, nam sporočite vaše 
osnovne podatke in vaše želje. Na 
podlagi tega vam bomo dodelili upo-
rabniško ime in geslo, s katerim bo-
ste lahko dostopali do želenega sple-
taja. Ponujamo vam naslednje brez-

plačne spletne vsebine (spletaje):
• Učenje računalništva;
• Upravljanje računalnika – osnove

v okolju Microsoft Windows XP;
• Urejanje besedil na enostaven na-
 čin s programom MS Word;
• Preglednice – pospešite svoje delo
 s programom Microsoft Excel;
• Podatkovne baze – stopite v ure-

jeni svet podatkovnih baz s progra-
mom Microsoft Access;

• Predstavitve – navdušite svoje po-
slušalce s prepričljivo Microsoft 
PowerPoint predstavitvijo;

• Internet – izkoristite orodja za glo-
balno izmenjavo informacij prek 
svetovnega spleta;

• ECDL spričevalo – ECDL vodnik:
predstavitev Evropskega računalni-
škega spričevala (European Com-
puter Driving Licence);

• ECDL testiranje – izmerite svoje
znanje računalništva in si prislužite 
evropsko računalniško spričevalo;

Utrinki

MRE@A NENA ZA 
INOVATIVNA IN TRAJNOSTNO 
USMERJENA PODJETJA
Alpske de`ele – Januarja 2008 je 
bila v Zürichu uradno ustanovljena 
nova mreža inovativno in trajnostno 
usmerjenih podjetij in krovnih orga-
nizacij v Alpah, v katero se je vključil 
tudi Posoški razvojni center. Mre-
žo so razvili v zadnjih dveh letih v 
okviru projekta Interreg Alpine Spa-
ce – NENA, ki ga sofinancira Evrop-
ska unija. Boljša raba endogenih vi-
rov, trajnostna proizvodnja ter inova-
tivnost v proizvodni in distribucijski 
verigi odpirajo alpskim podjetjem 
nove perspektive. Čeprav na regio-
nalni in tudi nacionalni ravni obstaja-
jo forumi za sodelovanje, naša pod-
jetja in njihove krovne organizacije 
večinoma le redko sodelujejo s pod-
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( 11 )Zaklju~ek mednarodnega projekta NENA

Kot edini slovenski partner je v 
okviru programa pobude sku-
pnosti INTERREG III B – ob-

močje Alp k izvajanju projekta NENA 
pristopil tudi Posoški Razvojni Cen-
ter (PRC). V sklopu projekta je obli-
koval smernice za povečanje izrabe 
lesne biomase (predvsem na podro-
čju daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso manjših krajev, ki imajo 
ustrezno gozdno zaledje ali primerno 
lesno industrijo) in analiziral poten-
ciale lesne biomase na območju ob-
čin Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, 
Kobarid in Tolmin. Vzpostavil je tudi 
različne baze podatkov, koristne pri 
pripravi in uporabi lesne biomase, ter 
izvedel študije izvedljivosti sistemov 
daljinskega ogrevanja na lesno bio-
maso (DOLB) za mesto Bovec, nase-
lje Kanal ob Soči in območje Poslov-
ne cone Poljubinj. 

V Bovcu se bodo greli na 
lesno biomaso 

Ker se je študija izvedljivosti za 

Kdo vse se bo grel z daljinskim 
ogrevanjem na lesno biomaso?

Mednarodni projekt NENA, ki je bil odobren konec februarja 2006, se po dveh letih zaklju~uje. De-
set partnerjev iz vseh alpskih dr`av (krovna zdru`enja, raziskovalne ustanove ter vladne in nevla-
dne organizacije z razli~nih strokovnih podro~ij) je s pomo~jo projekta vzpostavilo vsealpsko mre`o 
malih in srednje velikih podjetij ter podprlo podjetja, katerih dejavnost je usmerjena v trajnostni ra-
zvoj. Zadnje, peto sre~anje partnerjev, ki ga je organiziral Poso{ki razvojni center, je bilo v Bovcu 
med 11. in 13. februarjem.

dila korak na-
prej pri pripra-
vi in uskladi-
tvi interesov 
ter idejah za 
nadaljnji ra-
zvoj. Tako za-
sebni kot jav-

ni sektor sta složna, da je energija 
tisti predmet želja, ki bo v naslednjih 
letih igral glavno vlogo pri pripravi 
različnih projektov na področju razvo-
ja podjetij kot tudi razvoja celotne 
regije. Zato bo regija skušala v nasle-
dnjih letih zmanjšati porabo energije 
na področju gradbeništva – predvsem 
pri gradnji stavb – in v transportu. V 
pripravi so že posamezni projekti, ki 
bodo v naslednjih letih še kako aktu-
alni. V dolini Soče vidimo v tem pri-
ložnost za izrabo tukajšnjih naravnih 
potencialov – predvsem v gozdovih. 
Zato pripravljamo projekte, ki bodo 

omenjeno poslovno cono izkazala 
kot ekonomsko neupravičena, je Ob-
čina Tolmin zamisel o tovrstnem 
daljinskem ogrevanju zaenkrat opu-
stila. Kljub temu je župan Uroš Bre-
žan na zadnjem srečanju v Bovcu 
med drugim omenil, da na občini 
razmišljajo o novih lokacijah, kjer bi 
lahko investicijo DOLB upravičili. Za-
to pa je ugodna ekonomska računica 
prepričala Občino Bovec, ki je že pri-
stopila k prvim fazam izvajanja ta-
kšnega mestnega ogrevanja. Po na-
povedih podžupana Roberta Tram-
puža se lahko projekt DOLB po zelo 
optimističnem scenariju pri njih ure-
sniči že konec letošnjega leta. Na 
Občini Kanal pa so se znašli v pat 
potezi. Župan Andrej Maffi sicer ne 
more skriti razočaranja nad odločitvi-
jo stanovalcev sedmih stanovanjskih 
blokov, ki zaradi strahu pred novimi 
investicijami zaenkrat ne želijo raz-

mišljati o novem sistemu ogrevanja. 
Kljub temu ne obupuje in verjame, 
da se bodo ob morebitnem soinvesti-
torju, ki bi bil pripravljen podpreti 
projekt DOLB na njihovi OŠ, vrtcu, 
športni dvorani in domu starejših 
občanov, ki naj bi ga v prihodnje 
zgradili v bližini, nekoč tudi pri njih 
greli na lesno biomaso.

NENA skozi o~i vpletenih
Ker si lahko več o projektu in pro-

jektnih partnerjih preberete na sple-
tni strani PRC-ja (www.pososki-rc.
si/99), vam bomo v EPIcentru NENO 
raje predstavili skozi oči dveh članov 
ožje slovenske projektne skupine ter 
župana ene izmed sodelujočih občin. 
Pa si poglejmo, kaj so povedali:

Mag. Roman Medved, direktor Poso-
škega razvojnega centra: “Severnopri-
morska regija je v zadnjem letu nare-

Utrinki

jetji in organizacijami onstran meje. 
Mreža NENA želi svojim članom po-
nuditi priložnost, da povečajo kon-
kurenčnost, hkrati pa bolj trajnostno 
usmerijo svoje dejavnosti. Kar zade-
va druge vsealpske mreže, so cilji in 
dejavnosti mreže NENA umeščeni v 
okvir Alpske konvencije.

Cilji mreže NENA so omogočiti pod-
jetjem in njihovim krovnim organiza-
cijam izmenjavo izkušenj in znanja 
ter dolgoročno sodelovanje pri dolo-
čenih temah in projektih v Alpah. 
NENA med drugim pomaga alpskim 
podjetjem, da povečajo svoj inova-
cijski potencial in konkurenčnost 
ter krepi prispevek alpskih podjetij in 
njihovih krovnih organizacij k trajno-
stnemu razvoju v Alpah. Nekatere 
teme na področju obnovljive energi-
je, energijske učinkovitosti in verige 
proizvodnje lesa so ocena javnih 

objektov, pasivne hiše na veliki višini 
(gorske koče), financiranje modelov 
obnovljive energije, povečanje do-
dane vrednosti verige lesa (80 do 
100 km), zmanjšanje prevozov, mo-
bilizacija biomase in spodbujanje 
osveščenosti.

V mrežo NENA se lahko včlanijo ino-
vativno in trajnostno usmerjena pod-
jetja in njihove krovne organizacije 
ter druge posredniške ustanove, ki 
so jim teme mreže NENA blizu. NE-
NA svojim članom nudi priložnost, 
da se uveljavijo kot inovativno in traj-
nostno usmerjena podjetja v Alpah. 
Članstvo v mreži NENA jim omogo-
ča tudi večjo slišnost kot članstvo 
zgolj v svoji regionalni ali panožni 
mreži, s čimer lahko izboljšajo splo-
šne pogoje in promovirajo svoje de-
javnosti in proizvode. Člani veliko 
pridobijo tudi od izkušenj drugih ino-Z ZAKLJUČNEGA SREČANJA V BOVCU. Foto: arhiv PRC
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omogočili izrabo lesne biomase tako 
za ogrevanje kot tudi v druge name-
ne. Eden takšnih projektov je zagoto-
vo projekt NENA, v sklopu katerega 
smo že izvedli študije izvedljivosti za 
izrabo lesne biomase v občinah Bo-
vec, Kanal ob Soči in Tolmin.”

Mag. Miran 
Drole, višji 
svetovalec za 
področje ra-
zvoja Občine 
Tolmin: “Pro-
jekt NENA po-
meni na nek 

način razmislek o celotnem alpskem 
prostoru. Sprva smo razmišljali le o 
naših težavah in o tistem, kar bi radi 
k nam pripeljali in česar bi se radi 
naučili pri tistih, ki to v tujini že ob-
vladajo. Govorim predvsem o izkori-
ščanju lesne biomase, ki kljub veli-
kim zalogam in velikemu naravnemu 
bogastvu pri nas še ni dovolj razvito. 
Znamo se sicer ogrevati z lesom, ni-
mamo pa razvitih sistemov, ki bi to 
opravljali na sodobne, avtomatizirane 
načine. Zato je bila naša prvotna že-
lja, da v alpskem prostoru preverimo, 
kakšne so možnosti takšnega izkori-
ščanja in kako bi jih lahko na varen 
način prenesli v naše okolje. V osno-
vi smo s projektom preverjali naše 
gozdne potenciale in njihovo dosto-
pnost. Zbirali smo podatke o tem, 
koliko lesa sploh imamo in kako te-
meljito se lahko z njim ogrevamo. Ko 
smo to uspešno končali, smo se lotili 
drugega dela, s katerim smo želeli 
doseči konkretne primere – omenjeno 
izvesti na način, da bo okolju prija-
zen in da bo služil svojemu namenu 
tudi z ekonomskega vidika. Zato smo 
pripravili tri študije izvedljivosti da-
ljinskega ogrevanja z lesno biomaso. 

Z vsem tem smo počasi preraščali 
osnovno dimenzijo. Ko se namreč en-
krat vključiš v tako velik projekt, kot 
je NENA, nehote opazuješ druge, kaj 
počno in s kakšnimi problemi se sre-
čujejo. Postopoma ugotoviš, da se v 

alpskem prostoru srečujemo s podob-
nimi težavami in da imamo skupne 
težnje in cilje. Zato je pomembno na-
logo zastaviti tako, kot jo je v svojem 
izhodišču zastavila CIPRA Internati-
onal – poskrbeti za združevanje, pre-
našati informacije in znanje med 
posameznimi državami in podjetji. 
Na tak način lahko zastavimo nove 
projekte, novo sodelovanje in se pri-
bližamo tistemu, kar si pravzaprav 
vsi želimo – dosežen trajnostni razvoj 
v Alpah.”

Danijel Krivec, župan občine Bovec: 
“V Bovcu smo se za daljinsko ogreva-
nje na lesno biomaso odločili tako 
zaradi smernic Evropske unije, ki go-
vorijo o okoljevarstvenih problemih 
zaradi izpustov toplogrednih plinov, 
kot tudi zaradi problemov, ki jih ima-
mo z ogrevanjem predvsem v javnih 
objektih. Poleg tega se nam je pridru-
žila tudi večina večjih porabnikov, od 
hotelov do tovarniških objektov. Sedaj 
smo v fazi, ko predinvesticijsko študi-
jo postavljamo v življenje, podpisali 
smo tudi že pismo o nameri z doba-

viteljem bio-
mase, ki je 
ključen za ra-
zvoj tega pro-
jekta. Prav 
tako smo v 
fazi podpiso-
vanja predpo-

godb s potencialnimi odjemalci toplo-
te.”

Sodelovanje s podjetji, usmer-
jenimi v trajnostni razvoj

Posoški razvojni center je z name-
nom, da podpre podjetja, katerih 
dejavnost je usmerjena v trajnostni 
razvoj – poleg še nekaterih drugih 
lokalnih podjetij – k sodelovanju pri-
tegnil tudi tolminsko podjetje Smar-
teh d.o.o. Zanimivo je predvsem 
zato, ker je tekom svojega obstoja z 
iskanjem tržnih niš odkrilo pomen 
varčevanja z energijo. Prav zaradi 
njihove usmerjenosti so jih poleg so-
delujočih občin vključili v promocij-
ski film, s katerim so si projektni 
partnerji in drugi zainteresirani v av-
strijskem Bregenzu izmenjali svoje 

NA TRIDNEVNEM SREČANJU V AVSTRIJSKEM BREGENZU – Posoški razvojni center je v 
okviru projekta NENA skrbel tudi za izmenjavo izkušenj in znanja naših podjetnikov. Zato je na 
eno izmed srečanj partnerjev povabil tudi posoške arhitekte in projektante ter urbaniste. Ti so si 
med drugim ogledali, kako naši severni sosedje že vrsto let s pridom izrabljajo lesno biomaso v 
energetske namene, in se seznanili s številnimi primeri dobrih praks – predvsem v gradnji pasiv-
nih hiš.

Utrinki

Zaklju~ek mednarodnega projekta NENA

poglede, usmeritve in rezultate dela. 
Miro Črv, direktor podjetja Smarteh 

d.o.o., v filmu 
predstavlja 
konkreten pri-
mer njihove-
ga načina var-
č e v a n j a  z 
energijo. Gre 
za sistem, ki 

ga vgradijo v “energijsko nenasitne” 
javne zgradbe (hotele, vrtce, šole, 
poslovne stavbe, ladje, letališča …). 
Kot pojasnjuje, je tako imenovani 
“energy saving” postal nekakšen mo-
to njihove celotne usmerjenosti. “S 
tega naslova smo razvoj elektronike 
v proizvodnjo naravnali na opremo, 
ki omogoča upravljanje zgradb na 
način, da so te čim bolj ekonomične 
in prijazne do uporabnika. Na pri-
mer: da luči gorijo, kadar je to treba 
in da se prostori hladijo ali grejejo  
podnevi in ne ponoči oziroma kadar 
so v njih prisotni ljudje. Ponosni smo 
na to, da je našo opremo mogoče pri-
lagoditi kakršnemu koli sistemu in 
da pri tem naša udeležba sploh ni 
potrebna. Naj to praktično pojasnim 
na primeru hotela, ki velja za enega 
od največjih javnih porabnikov ener-
gije. Na recepciji gostu izdajo kartico, 
s katero odpre vrata hotelske sobe. 
Sistem hlajenja in ogrevanja se vzpo-
stavi šele, ko kartico odloži v odložil-
nik. Takrat se v sobi prižgejo luči, 
ventilacija in klimatizacija, s kateri-
mi bo gost lahko v nadaljevanju ne-
moteno upravljal. Ko bo sobo zapu-
ščal in iz odložilnika vzel kartico, se 
bo sistem postopoma pripravil na var-
čevalni način delovanja, z odhodom 
gosta iz sobe pa se bo avtomatsko in 
nemoteče izklopil. Lahko rečemo, da 
gre za sistem, s katerim sočasno za-
gotavljamo komfort in varčujemo z 
energijo. Praktično se tako kupcu na-
kup naše opreme splača skozi prihra-
nek energije.” 

Tatjana Šalej Faletič, odgovorna za 
promocijo projekta NENA
Foto: arhiv PRC, Blaž Jereb, Špela Kranjc

vativnih podjetij in krovnih organiza-
cij v Alpah.

Za dosego navedenih ciljev bo mre-
ža izvajala naslednje dejavnosti:
•  oskrbovanje svojih članov z novi-

cami in drugimi informacijami s 
pomočjo periodičnega glasila in 
spletne strani NENA;

•  promoviranje mreže in svojih čla-

nov prek spletne strani NENA 
www.nena-network.net in drugih 
medijev;

• ponujanje priložnosti za izmenjavo
strokovnega znanja in izkušenj s 
pomočjo srečanj, delavnic in ek-
skurzij;

•  razširjanje primerov dobrih praks;
•  udeležba na sejmih, povezanih s

 katero od tem mreže;
•  ponujanje okvira za oblikovanje in
 izvajanje skupnih projektov;
•  ponujanje podpore članom mreže

glede iskanja virov financiranja in 
vodenja projektov.

Takšne mreže ni mogoče splesti čez 
noč in glavni izzivi ostajajo. V začetni 
fazi bodo v mreži NENA aktivno so-

delovale predvsem skupine podjetij 
ali posredniških organizacij, saj te 
bolje poznajo mrežno kulturo. Ven-
dar pa je končni cilj vsekakor vključi-
ti podjetja, jim zagotoviti prepoznav-
no mesto na alpskem prizorišču traj-
nostnega razvoja ter jim pomagati 
pri iskanju inovativnih in trajnostnih 
rešitev v Alpah. Predvsem želi NENA 
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Osveščenega potrošnika zani-
majo tudi okoljski in zdra-
vstveni vidiki izdelkov in sto-

ritev. Za podrobnejše pojasnilo uvo-
doma omenjenih oznak smo popro-
sili gradbeno biologinjo Matejo A. 
Leskovar iz Centra za ekološko gra-
dnjo in zdravo bivanje iz Ljubljane. 
Bralcem EPIcentra v nadaljevanju 
ponujamo kratek slovarček navede-
nih oznak.

Trendovska BIO in EKO
Trendovska BIO in EKO označuje-

ta filozofijo razmišljanja proizvajal-
cev in graditeljev, vendar se oznaki 
pomembno razlikujeta. Leskovarjeva 
razlaga, da konsekventni bio(loški) 
materiali temeljijo na iskanju rešitev 
izključno znotraj naravnih surovin in 
procesov obdelave, kar hkrati pred-
stavlja prijazen pristop do človekove-
ga zdravja in narave. Eko(loške) hiše 
so zasnovane na osnovi energetske 
učinkovitosti posamezne stavbe. Iz-
delava izjemno tehnično dovršenih 
materialov za sabo potegne visoko 
stopnjo uporabljene energije. Ti ma-

Naravna gradiva – korak naprej v 
kakovosti bivanja

Na dana{njem trgu se pojavlja mno`ica gradiv z oznakami bio, eko, naravno in zdravo. Ni ~udno, ~e 
smo potro{niki pri tolikih oznakah nemalokrat zmedeni. Kaj natan~no naj bi pomenile, si najbr` 
vsak razlaga po svoje. Vendar pa je danes vse ve~ osve{~enih potro{nikov, ki zahtevajo vedno ve~ 
informacij o izvoru izdelkov, o okolju prijazni gradnji ...

In kako je lahko ~lovek ob nakupu najrazli~nej{ih ekolo{kih, zdravih in naravnih materialov sploh {e prepri~an, 
da je izbral energetsko var~nej{i in zdravju ne{kodljiv material?! Kje lahko dobimo verodostojno informacijo? Mor-
da na predavanju EKOLO[KA GRADNJA, ki ga 18. marca ob 18. uri v u~ilnici Poso{kega razvojnega centra (Ulica 
padlih borcev 1c, Tolmin) pripravljamo skupaj s Centrom za ekolo{ko gradnjo in zdravo bivanje. Predavala bo 
gradbena biologinja Mateja A. Leskovar s Centra za ekolo{ko gradnjo in zdravo bivanje. Na predavanju bo pred-
stavila: • naravna gradiva – razpolo`ljive naravne alternative s podro~ja izolacij, ometov oziroma zidakov, narav-
nih zidnih barv, za{~ite lesa in preparatov proti plesni ter • ekolo{ko hi{no tehniko, tj. gospodarno rabo vode, ob-
novljive vire energije, vpra{anje elektrosmoga in ~i{~enje odpadnih voda. Dodatne informacije dobite na 
Poso{kem razvojnem centru pri Patriciji Rejec, telefon: 05/38-41-500.

teriali se vedno ne prilagajajo narav-
nim zakonitostim, temveč na prisilen 
način uravnavajo klimo v prostoru. 
Večkrat niso naravnega izvora, saj bi 
ta (po mnenju snovalcev) poslabšal 
tehnično učinkovitost objekta.

EKO in BIO pasivna hi{a
V zadnjem času se zelo pogosto 

govori o pasivnih hišah. In kakšna je 
ta gradbena tehnologija? Gradbena 
biologinja pojasnjuje, da se “koncep-
ta pasivne hiše nekoliko razlikujeta. 
Eko pasivna hiša, ki temelji na ener-
getski učinkovitosti stavbe, gre v svo-
ji dovršenosti včasih celo tako daleč, 
da iz bivalnega okolja ustvari tehnič-
ni objekt, ki stanovalce oddaljuje od 

Utrinki

postopoma postati forum za obve-
ščanje in sodelovanje podjetniških 
projektov, ki prispevajo k trajnostne-
mu razvoju.

Leto 2008 že zaznamujejo skupne 
aktivnosti: dogodki, usposabljanja in 
publikacije ter stiki z drugimi poten-
cialnimi člani. Treba bo tudi organizi-
rati operativno pisarno, kjer bo pou-
darek na poznavanju mednarodne in 
podjetniške delovne kulture ter do-
brem znanju o obnovljivih virih ener-
gije in energijski učinkovitosti. Na 
tem področju dela bo sodelovala tudi 
CIPRA International. Mreža že po-

spešeno pripravlja prvi skupni pro-
jekt, ki bo predložen v program Inter-
reg IVB Alpine Space za sofinanci-
ranje. “Skrivnost uspešnega razvo-
ja mrež je v sodelovanju,” meni 
podpredsednik Willy Küechler iz 
podjetja ITZ (Innovations Transfer 
Zentralschweiz). “Sodelovanje je 
tudi načelo uspeha v znanosti, eko-
nomiji in politiki ter vseh službah 
socialnega skrbstva.” Prepričan je, 
da “lahko sodelujoča podjetja in 
organizacije resnično veliko prido-
bijo od članstva v mreži NENA”.
Claire Simon, CIPRA International

GLOBALNO SEGREVANJE 
BOMO OB^UTILI TUDI V 
POSO^JU
Bovec – Na januarskem predavanju 
z naslovom Globalno segrevanje 
ozračja in vplivi na okolje je z nekaj 
zanimivimi dejstvi seznanila ugledna 
slovenska klimatologinja dr. Lučka 
Kajfež - Bogataj z ljubljanske Bio-
tehniške fakultete. Direktor Poso-
škega razvojnega centra mag. Ro-
man Medved pa je predstavil pilo-
tne projekte za dejavnosti, ki se bo-
do v prihodnje odvijale na in ob reki 

Soči. Kako problematično je global-
no segrevanje, so nanizali tudi obi-
skovalci predavanja, ki so s številni-
mi vprašanji in mnenji izrazili veliko 
zaskrbljenost.

Leto 2007 je bilo v globalnem smi-
slu šesto in v Sloveniji drugo najto-
plejše leto doslej. Medtem ko je bilo 
še pred štirimi desetletji toplo pod-
nebje značilno za Obalo in Goriško, 
se danes ti pasovi širijo tudi v Belo 
Krajino, Prekmurje, na Štajersko in 
nekatera območja v osrednji Slove-
niji. Vse to prinaša vrsto nevšečno-

NARAVNI IZOLACIJSKI MATERIALI – ovčja volna, trstika, konoplja, lan ... Foto: arhiv Gaja na-
tura d.o.o.
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narave; v naravi običajne snovi v ta-
ko reguliran objekt (tesnenje, prezra-
čevanje) nimajo vstopa. Bio pasivna 
hiša to tehnično učinkovitost stavbe 
(izolativnost, poraba energije) nad-
grajuje z dodelanim odnosom do oko-
lja. Cilj tovrstne gradnje je samozado-
sten objekt, ki za svoje delovanje ne 
potrebuje priklopa na svetovne ener-
getske mreže, temveč se prilagaja lo-
kalnim virom obnovljive energije 
(sonce, biomasa, veter).”

Zdrav, ekolo{ki in naraven 
material

Naštetih materialov ne moremo 
metati v isti koš, saj so med njimi 
velike razlike. Če govorimo o zdra-
vem materialu, to pomeni, da mate-
rial nima nobenih negativnih zdra-
vstvenih učinkov na človeka. Oznaka 
ekološko pomeni, da nikakor ne 
obremenjuje okolja – niti v času svo-
je proizvodnje niti kot morebitni od-
padek. Beseda naravno pa označuje 
proizvod, ki je izdelan iz izključno 
naravnih surovin. Leskovarjeva opo-
zarja, da vse te besede označujejo le 
en segment izdelka in takšno enosmer-
no gledanje obenem pomeni, da:
•  naraven material ni nujno ekološki

(če monokultura zraste s pomočjo 
ogromne količine pesticidov),

•  zdrav material ni nujno tehnično
tako učinkovit, da bi ga lahko 
označili za ekološkega, saj stavba, 
narejena iz tovrstnega materiala, 
porabi preveč energije za ogreva-
nje, in

•  ekološki material ni nujno naraven
oziroma zdrav, saj je pomembna 

le njegova tehnična učinkovitost, 
ki se lahko dosega tudi s pomočjo 
kemikalij.

Naravna gradiva
V povprečju preživimo od 80 do 

90 odstotkov časa v zaprtem prosto-
ru, zato je pomembno, iz kakšnih 
gradbenih materialov je naša hiša 
oziroma stanovanje. Izbrani gradbeni 

materiali ne smejo biti obremenjujo-
či za naše zdravje in okolje. Mateja 
A. Leskovar nam je razložila, da prav 
zaradi tega postaja uporaba naravnih 
gradiv pri obnovi in gradnji naših 
bivališč vedno bolj pomembna. Lese-
na konstrukcija poskrbi, da objekt 
stoji pokončno in potresno varno ozi-
roma stabilno; podobno nalogo v 
našem telesu opravlja okostje. Ometi 
mineralnega izvora brez dodatkov 
(ilovica, apno) les zaščitijo pred po-
žarom in vlago ter posledičnim pro-
padom, obenem pa kot nežen obkla-
dek skrbijo za mikroklimo v prostoru 
(reguliranje vlage, absorbiranje ško-
dljivih snovi) in za energetsko učin-
kovitost stavbe (tesnenje, paropropu-
stnost, akumuliranje toplote). Da 
nam bo pozimi toplo, poleti pa ne po 
nepotrebnem preveč vroče, je na vo-
ljo kopica tehnološko dovolj dovrše-
nih oziroma trpežnih in za okolje 
celo blagodejnih rastlinskih vlaken, 
kot sta na primer konoplja in lan. Z 
bogato paleto naravnih barvnih od-
tenkov, naravnih talnih oblog in po-
hištva pa si lahko vsakdo sam zasnu-
je usklajeno psihološko okolje.

 
Patricija Rejec, Posoški razvojni center

Ekolo{ka gradnja in zdrav na~in `ivljenja

Utrinki

sti, med katere sodijo različne na-
ravne nesreče, pomanjkanje snega 
na smučiščih in nenazadnje tudi ve-
čja poraba energentov. Vplivi pod-
nebnih sprememb bodo v prihodnje 
narekovali tudi razvoj dejavnosti na 
in ob reki Soči, ki nudi odlične mo-
žnosti za razvoj turizma. 

Hitrejše spreminjanje podnebja be-
ležimo po drugi svetovni vojni, saj je 
temperatura še v 50. letih prejšnje-
ga stoletja naraščala za 0,3 stopinje 
Celzija na desetletje, po letu 1985 
pa se je to število kar podvojilo. Po-
leg tega beležimo manjšo količino 
padavin, ki so tudi neenakomerno 
razporejene. Pojavljajo se namreč 
sušna in poplavna obdobja, rak rana 
Slovenije in njenih oblastnikov pa je 
tudi to, da ne znajo zadržati velikih 
količin vode, saj še vedno sodimo 
med območja, ki se ponašajo z naj-
večjo količino padavin. Voda postaja 
največje bogastvo, strokovnjaki pa 
napovedujejo, da utegne postati ce-
lo držja kot nafta. Zalog pitne vode 
je na Zemlji vedno manj, z globalnim 
segrevanjem pa naj bi se ta trend 
nezadržno nadaljeval. 

Medtem ko je nekdaj največ padavin 
padlo spomladi, jih je sedaj največ 
jeseni, ko so manj koristne, pravi dr. 

Kajfež - Bogatajeva. V Sloveniji bi 
morali začeti razmišljati, kako te vi-
ške vode zadržati s pomočjo ume-
tnih jezer, kalov in kakršnih koli dru-
gih rešitev. Po mnenju klimatologinje 
je nedopustno tudi to, da enormne 
količine pitne vode porabimo za 
umetno zasneževanje smučišč. Raz-
iskava, ki jo je opravila skupina kli-
matologov in v katero so se z izjemo 

štiri stopinje Celzija toplejša, kar bo 
po mnenju dr. Kajfež - Bogatajeve 
spremenilo tudi turistične trende. 
Sredozemlje bo zaradi vse višjih 
temperatur in problemov z vodo po-
stalo manj zanimivo, turisti se bodo 
raje odločali za dopustovanje na se-
veru Evrope. Te spremembe nekoli-
ko v prid govorijo tudi območjem, 
kot je dolina Soče. Tu so poletja ve-
liko bolj znosna, noči so hladne, vo-
de in zelenja pa je na pretek. Dobro 
se obeta tudi Kaninu, ki je edino slo-
vensko visokogorsko smučišče in 
ga prav zavoljo segrevanja ozračja 
dr. Kajfež - Bogatajeva uvršča med 
tista smučišča, ki bodo še imela na-
raven sneg, čeprav so razmišljanja o 
dosneževanju tudi na Kaninu nujna. 
Ob tem ugledna klimatologinja opo-
zarja, da bi bilo nedopustno vodo za 
umetno zasneževanje napeljevati iz 
doline, saj je Kaninsko pogorje pre-
pleteno s številnimi globokimi bre-
zni. Ta so polna vode, ki pa zaradi 
apnenčaste sestave kamnin pronica 
skozi njih, zato bi bilo smiselno raz-
mišljati o tem, kako bi katero izmed 
brezen zadelali in tako v njem vodo 
zadržali. Sicer pa bi z omejevanjem 
onesnaževanja in porabe energije 
lahko znatno pripomogli k zmanjša-
nju segrevanja ozračja.

Slovenije vključile vse evropske dr-
žave, kjer razvijajo zimski turizem, je 
pokazala, da bodo postala v nasle-
dnjih desetletjih vsa smučišča, ki le-
žijo pod 1.500 metri nadmorske vi-
šine, nerentabilna. Slovenskim žični-
čarjem se v raziskavi ni zdelo vredno 
sodelovati, ker v globalnem segreva-
nju še ne vidijo problema. 

Poletja naj bi bila v povprečju kar za 

KAKO PROBLEMATIČNO JE POSTALO GLOBALNO SEGREVANJE, so s številnimi vprašanji in 
mnenji pokazali tudi obiskovalci predavanja, ki so izrazili veliko zaskrbljenost.

NOVOGRADNJA IZ NARAVNIH MATERIALOV. Foto: arhiv centra (www.lehm.at)
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^e verjamemo statistiki, potem 
je ne le po Evropi, ampak tudi 
pri nas zaznati gibanje zmanj-

ševanja kmetijskih površin, medtem 
ko se število prebivalcev v svetu po-
večuje. Kljub temu pa se v “razvitem 
svetu” še vedno obnašamo, kot da je 
hrane dovolj. Ne ganejo nas opozo-
rila, da se svetovne zaloge drastično 
zmanjšujejo. Svoj prispevek k temu 
pa daje tudi tako imenovana zelena 
energija, ki smo jo začeli uporabljati 
namesto nafte. 

Smo to, kar jemo. In kaj jemo?
Prakti~no ne mine dan, da ne bi bili potro{niki podvr`eni najrazli~nej{im oglasnim sporo~ilom. Z 
njimi nas prepri~ujejo, kako kakovostni so prehrambeni izdelki, ki k nam prihajajo iz tiso~e kilome-
trov oddaljenih de`el. Spra{ujem se – smo potro{niki res tako naivni in verjamemo, da njihova ka-
kovost presega na{o, slovensko? @e res, da je sosedovo navadno bolj{e od doma~ega. Toda kaj je ti-
sto, kar plemeniti njihovo zemljo bolj kakor na{o? Kaj je na njej, ~esar na na{i ni?

Ko lakomnost `re na{ planet
Tako se v današnjem “narobe” sve-

tu, ko se na eni strani poloble valja-
mo v izobilju in poljščine kurimo za 
energijo, na drugi strani soočajo z 
izginjanjem Amazonskih gozdov, ki 
predstavljajo kapaciteto zemeljskih 
pljuč, povečuje pa se tudi nerodovi-
tna in zasoljena prst. Postali smo 
priče iztrebljanju pestrosti, enoličnim 
in opustošenim pokrajinam ter degra-
daciji življenjskih habitatov kot po-
sledici gojenja monokultur. Kot ka-
žejo dejstva, rešitev zagotovo ni v 
gojenju energetskih rastlin. Z njimi 
namreč še izdatneje porabljamo fo-
silna goriva in kemična sredstva, 
energetski izkupiček agrogoriv (bio-
goriv) pa je zelo skop. Ob hitri eko-
nomski rasti radi pozabljamo, da so 
kmetijske površine omejene in da 
imamo le eno Zemljo. Kdaj bomo 
torej naravne vire in okoljsko breme-
nitev nekega izdelka vračunali v pra-
vično ceno? Kje so meje ekonomske 
rasti? Bo naša lakomnost po “še” po-
jedla edini planet, ki ga premoremo? 
Zdi se, da je prihodnost bolj kot ka-
darkoli zamegljena in da naša eko-
nomski in gospodarski sistem stojita 
na zelo trhlih temeljih. Dr. Gergely 
Toth, znanstvenik in strokovnjak na 
področju goriv, je prepričan, da se 
lahko tak gospodarski razvoj primer-
ja z vzpenjanjem po stopnicah, ki se 
končajo nad prepadom.

Pri nas kar 70 odstotkov 
uvo`ene hrane

V zadnjem času veliko beremo in 
govorimo o globalnih spremembah, 
predvsem o segrevanju ozračja. O 
posledicah političnih ukrepov in glo-
balizacije za hrano kot zadovoljeva-
nje elementarnih bioloških potreb pa 
doslej na takšni ravni še nismo raz-
pravljali. In vendar, Slovenija že 
zdavnaj ni več samozadostna država 

s svojimi zalogami hrane. Po ocenah 
se na naših trgovskih policah nahaja 
kar 70 odstotkov uvožene hrane. Pa 
ste se morda kdaj že vprašali, koliko 
kilometrov so prepotovale surovine 
za vaš dnevni obrok? 

Iluzija o bolj{i hrani
Potrošniki se velikokrat za nakup 

odločamo na podlagi privlačnih za-
vitkov, medtem ko sama vsebina po-
navadi ostaja prezrta. Uvožena živila 
v lično izdelanih barvnih embalažah 
nam dajejo le iluzijo o boljši, bolj 
kakovostni hrani. Če še nekako upra-
vičimo uvoz t. i. kolonialnega blaga 
(kave, trsnega sladkorja, kakava, 
tropskega sadja …), saj se ne želimo 
odpovedati luksuznim dobrinam, pa 
je na primer uvoz čebule s Kitajske 
čisti absurd. Kako je namreč mogoče, 
da je uvoženo jabolko iz Južne Ame-
rike kakovostnejše od našega, sloven-
skega? Tako se v današnjem sodob-
nem svetu, ko ima glavno besedo 
prosta trgovina in ko nam izkorišča-
nje človeka kot poceni delovne sile 
ne predstavlja nobenega zadržka več, 

da ne bi posegli po na milje prepo-
tovanih uvoženih izdelkih, kopičijo 
predvsem nezadovoljstvo, sebičnost, 
stiska in strah pred izoliranostjo.

Politika in hrana
Tako kot številni drugi narodi smo 

se tudi Slovenci zaradi poplave cenej-
ših živil že pred časom odpovedali 
samooskrbnemu sistemu. Kmetijske 
površine zato strmo upadajo (pred-
vsem se opuščajo njivske površine v 
hribovitem delu), kmetje pa so pre-
puščeni godrnjanju, da se pravzaprav 
ničesar več ne splača pridelovati. In 
ko pod drobnogledom pogledamo 
ekonomiko izkupička prodanega, 
ugotovimo, da imajo prav. Če se bo-
do namreč zadeve še naprej odvijale 
v začrtani smeri, potem smo pravza-
prav priče še zadnjim dnem sloven-
skega kmeta in bojkotu slovenskega 
porekla hrane. Še v času Prešerna je 
bil kmet gospod, danes pa postaja 
državni hlapec, ki se bolj kot s kme-
tovanjem ukvarja z izpolnjevanjem 
obrazcev za subvencioniranje njego-
ve dejavnosti. In vendar bodo tudi 

Utrinki

Da bi bili projekti naravnani okolju 
prijazno, si prizadevajo tudi na Po-
soškem razvojnem centru (PRC), 
kjer želijo pridobiti čim več denarja 
za spodbujanje projektov za varčno 
rabo energije. Mednje gotovo sodi 
mednarodni projekt NENA, ki pred-
videva ogrevanje Bovca in tamkaj-
šnje industrijske cone na lesno bio-
maso, trenutno pa iščejo možnost, 
kako v Posočju vzpostaviti pogoje za 
gradnjo pasivnih hiš, ki bi se ogreva-
le zgolj na sončno energijo. 
Prav tako se na PRC-ju zavedajo po-
mena reke Soče in ohranitve njene 
prvobitnosti, zato so že zasnovali pi-
lotni projekt za raziskavo porečja 
Soče in njenih pritokov, k sodelova-
nju pa so povabili tudi goriško pro-
vinco na italijanski strani in ljubljan-
sko univerzo, kjer bodo izvajali mo-
nitoringe in analize stanja. Rezultati 
bodo dober pokazatelj, koliko pitne 
in kakšno kvaliteto vode premore-
mo, kakšne so možnosti za razvoj in 
kakšen turizem bi bilo smiselno gojiti 
ob teh rekah, ki so neizmerno boga-
stvo in jih bo treba ohraniti tudi za 
prihodnje rodove. Sevedu pri tem 
ne gre zanemariti energetske izra-
be, ki pa je v večini primerov za oko-
lje dokaj občutljivo početje.
Besedilo in foto: Carmen Leban

POTROŠNIKI ODLOČAMO, KAJ BO NA TRGOVSKIH POLICAH – za nakup se pogosto odlo-
čamo na podlagi privlačnih zavitkov, medtem ko sama vsebina ponavadi ostaja prezrta. Foto: 
Tatjana Šalej Faletič
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državniki morali prej ali slej prepo-
znati poslanstvo kmetov in vrednost 
dela, ki ga opravljajo. Nenazadnje jih 
kmetje zalagajo s kakovostnim žitom 
in domačim mlekom, ki si ga med 
snovanjem nenaklonjene slovenske 

Bomo tudi pri nas kmalu u`ivali 
prehrambene izdelke kloniranih `ivali?

Informacijo, da naj bi se na trgu že čez dve leti pojavili prvi gensko 
spremenjeni (GS) živalski produkti (predvsem GS-lososi in GS-krapi), smo 
vam podali že v eni izmed prejšnjih številk EPIcentra. Sredi januarja 2008 
pa je Ameriška agencija za prehrano dala zeleno luč tudi prodaji pre-
hrambenih izdelkov iz določenih kloniranih živali. Takšni kloni se bodo 
tako lahko že čez pet let znašli tudi na naših trgovskih policah, in če se 
potrošniki ne bomo zavzeli za to, ne bodo niti posebej označeni.

Nenazadnje vsi skupaj prepogosto pozabljamo, da smo ravno potrošni-
ki tisti, ki odločimo, kaj je mogoče dobiti na policah samopostrežnih 
prodajaln. Morda je komu vseeno, ali hrana vsebuje gensko spremenjene 
organizme (GSO), ali so v mesu vbrizgani hormoni in ali je v izdelku 
veliko kemičnih nadomestkov (različnih E-jev). Vendar pa ima vsakdo 
pravico izbire. In le s pomočjo informacij bomo lahko izbrali tisto, kar si 
želimo. 

Vse, ki bi o tem želeli izvedeti še več, lahko pobrskate po spletni strani 
znanega slovenskega ekologa Antona Komata (www.GlobeTransformer.
org). Med drugim boste tam našli mnogo informacij o hrani. Objavljene 
novice so podane na poljuden, vsem razumljiv način, in govorijo tudi o 
stvareh, ki bi jih nekateri najraje pomedli kar pod preprogo.

Za konec še informacija, da v Sloveniji še vedno nismo sprejeli Zakona 
o soobstoju GS rastlin s konvencionalnimi. Potrošniki bi morali zato tiste, 
ki sprejemajo odločitve, prepričati, naj sledijo načelu previdnosti. Kot 
lahko razberemo iz spletnih strani (www.itr.si ali www.ajda-vrzdenec.si) 
je takšno načelo z vpisom na seznam Občin brez GSO podprlo že 70 
slovenskih občin. 

Patricija Rejec

kmetijske politike nalivajo v kavo.

Le trije odstotki ~love{tva so 
naravnani trajnostno

Okoljska aktivistka in avtorica šte-
vilnih knjig Vandana Šiva nas na 

problem supermarketov opozarja: 
“Ko govorimo o ekonomiji, mislimo le 
na trg in prek tega na globalni trg – 
to je model ekonomije kot supermar-
keta, ki temelji na tem, da sebe vidi-
mo kot potrošnike in ne kot soustvar-
jalce z naravo. Dve večji ekonomiji, 
na katerih sloni življenje, sta ekono-
mija narave, ki proizvede daleč več, 
kot lahko sploh kdaj proizvede člove-
ška proizvodnja (na primer opraševa-
nje, reciklaža vode v hidrološkem ci-
klu), ekonomija, v kateri proizvajamo 
za svoje snovne potrebe: vodo, ki jo 
potrebujemo, bivališča, hrano ... V 
tržni ekonomiji pa je 97 odstotkov 
človeštva netrajnostno naravnanih.” 
Ali je potemtakem v današnjem po-
trošniškem svetu sploh smiselno go-
voriti o kakršnemkoli trajnostnem 
razvoju? Kljub temu je ta skovanka v 
21. stoletju najpogosteje uporabljena, 
ko beseda nanese na ekološko pro-
blematiko.

EKO kmetijstvo kot 
najprimernej{a oblika 
kmetovanja v Sloveniji

Če sodobno konvencionalno kme-
tijstvo daje prednost ekonomiji, eko-
loško kmetijstvo daje prednost kako-
vosti pridelanega in ohranjanju zdra-
ve prsti ter za sabo pušča neoporeč-
no podtalnico. Ob tem pa ne gre 
zanemariti tudi okusnosti. Poleg tega 
je ekološko kmetijstvo energetsko 
varčnejše, saj ne troši energije za ra-
zne pesticide in herbicide, ki so pra-
vi energijski požeruhi. Praviloma se 

ekološka gospodarstva ne razprosti-
rajo na tisočih hektarjih, če pa že, 
dajo prednost vmesnim posevkom, 
živicam ali živim mejam, ki so bili 
na Slovenskem še pred nekaj dese-
tletji močno zastopani. Monokultura 
v ekološkem kmetijstvu nima prosto-
ra, saj mora za svoje preživetje upo-
števati naravni zakon in pestrost ra-
stlinskega sveta, ki je dosti bolj od-
poren na bolezni in škodljivce. Prav 
tako se pestrost pozitivno odraža tu-
di pri stresnih abiotskih dejavnikih, 
kot so ekstremna suša, ekstremni 
dvig temperatur itd. Poleg tega na 
ekoloških njivah ni zaželena težka 
mehanizacija, saj ti stroji v prvi vrsti 
potrošijo preveč energije, hkrati pa 
prst preveč zbijejo in je zato za na-
daljnje obdelovanje neprimerna.

Kdor obvladuje hrano, 
obvladuje narode

Vse premalo se zavedamo, da je 
hrana zelo pomemben del naše iden-
titete in kulture nasploh. Vzemimo 
na primer ajdovo kašo, s katero se 
pred tujci radi ponašamo, češ da gre 
za našo nacionalno jed, medtem ko 
se na naših krožnikih skorajda ne 
pojavlja več. Izgubili smo tudi velik 
delež drugih avtohtonih poljščin. O 
tem, kakšno ceno pravzaprav plaču-
jemo, ko smo brezkompromisno 
sprejeli globalni način prehranjeva-
nja, bomo v naslednjih letih še spo-
znavali. Saj poznate tisto – smo to, 
kar jemo. In kaj jemo? Naj ob tem 
citiram izjavo nekdanjega ameriškega 

Utrinki

Za osve{~ene potro{nike

PRVI LETO[NJI PO@AR V 
NARAVI 
Mrzli vrh – Ob vstopu v novo leto je 
na pobočjih pod vrhom zgodovin-
skega Mrzlega vrha nad Tolminom 
skupina posameznikov kurila kres in 
v čast novemu letu prižigala rakete 
ter s tem povzročila požar, ki je kma-
lu po polnoči zajel večje območje ju-
govzhodnega dela pod Mrzlim vr-
hom. Ta je že na začetku pokazal 
svoje razsežnosti, ko pa se je zdani-
lo, se je dim videl celo z vrha Trigla-
va. Ognjeni zublji so se namreč raz-
širili na več kot dva kilometra širo-
kem pasu 1.359 metrov visokega 
hriba, poraščenega z visoko suho 
travo, redkim grmičevjem in hitro 
vnetljivim podrastjem. K sreči je bila 
severozahodna stran pokrita s tanko 
plastjo snega, ki je preprečila širitev 
požara proti objektom na planini 
Pretovč. Zato pa je bila ogrožena na 
novo obnovljena hišica v zasebni la-

Tolminom opazili ogenj. Ob 00:19 
sledi prijava dogodka Prostovolj-
njemu gasilskemu društvu (PGD) 
Tolmin. Poveljnik se po posvetu z 
vodjem dežurne ekipe odloči, da na 
teren ponoči ne pošlje ljudi zaradi 
zahtevnosti terena. Pripravi se eki-
pa, ki takoj v dopoldanskih urah od-
hiti na ogled požara. Ker je dostop 
do planine Pretovč po ozki in strmi 
cesti, je zelo zahteven in se lahko iz-
vede le z manjšimi terenskimi vozili. 
S planine Pretovč je do požara še 
pol ure hitre hoje. Gasilci pridejo na 
kraj požara ob 8:15. Po ogledu po-
da poveljnik na 112 zahtevo za po-
moč helikopterja. Zaradi megle je 
zaprto letališče Jožeta Pučnika in 
helikopter ne more vzleteti. Ob 
13:00 se v akcijo vključi poveljnik 
Gasilske zveze (GZ) Tolmin ter po 
ogledu požarišča in pogovoru s po-
veljnikom PGD Tolmin aktivira še 
PGD Rut-Grant in PGD Ponikve-

ZARADI NEVARNOSTI NEEKSPLODIRANIH BOJNIH SREDSTEV IZ I. SVETOVNE VOJNE na 
Mrzlem vrhu moštev nismo po nepotrebnem izpostavljali, zato so se gasilci v glavnem gibali 
po uhojenih planinskih ali lovskih stezah.

sti na vzhodnem pobočju, ki je v in-
tenzivnem zaraščanju in zato izje-
mno dovzetna za gorenje. K sreči je 
gasilcem ta del uspelo še pravoča-

sno pogasiti. 
Potek intervencije: 1. 1. 2008 ob 
00:18 dobi RECCo Nova Gorica  
prijavo, da so na Mrzlem vrhu nad 
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zunanjega ministra Henryja Kissin-
gerja, ki pravi: “Kdor obvladuje gori-
vo, obvladuje države, kdor obvladuje 
hrano, obvladuje narode.” Ne poza-
bimo pa tudi, da tržni prag pravkar 
prestopa tudi gensko spremenjena 
hrana (o tem je bilo pred časom v 
EPIcentru že nekaj govora). In pri 
takšni hrani ne gre za nič drugega 
kot za kontrolo in obvladovanje na-
rodov. Zato je premik od globalnega 
k lokalnemu še kako pomemben. 
Živijo, lokalni nakupi, živijo, lokalna 
pridelava. Dodajam – živijo, ekološki 
način življenja.

Vloga ekolo{kega kmetijstva 
na dru`benem nivoju

Ko omenimo ekološko kmetijstvo 
in ekološki živež, moramo s tem na-
činom kmetovanja povezati tudi stil 
življenja na sonaraven način. Samo 
ekološko kmetovanje in njegovo trže-
nje nista dovolj za lepšo prihodnost, 
treba je tudi delovati v skladu z “bi-
ofilozofijo” in pokazati te vrednote 
navzven. Graziano Ganzit, name-
stnik predsednika APROBIO, nas je 
na lanskem Biosimpoziju Alpe-Adria 
2007 pozval, naj prekoračimo mejo 
egoizma in prestopimo v polje brat-
stva ter zgradimo temelje socialne 
ekonomije. Da bi prekoračili ta, zdaj 
že precej zakoreninjeni dualizem v 
nas, bo treba prestopiti meje med 
proizvajalcem in potrošnikom. Sle-
dnjega ne gre obravnavati kot pasiv-
nega, nemočnega opazovalca, ampak 
mu je treba prisluhniti in delovati v 

gosteje nakupujejo ekološke izdelke 
in pridelke. S tem bomo podprli lo-
kalno gospodarstvo, Slovenija bo po-
novno postala samooskrbna dežela z 
vsemi naravnimi danostmi, s svojim 
ravnanjem pa bomo lahko izkazali 

zdravju neprimerni (na to nas opo-
zarjajo analize poskusov neodvi-
snih institucij);

• se biocidi oziroma strupi, ki jih
konvencionalno kmetijstvo posipa-
va po travnikih in njivah, prek ve-

rige zrak–zemlja–voda–rastline in 
nazadnje žival kopičijo na primer 
v kravjem mleku (na žalost takšni 
poliklorni pesticidi niso redkost 
niti v materinem mleku);

• uradne mejne vrednosti strupov v
hrani, ki naj ne bi škodile zdravju, 
bolj ali manj slonijo na domnevah 
in špekulacijah in ne na preverlji-
vih dejstvih;

• je dokazano, da z industrijskimi
gnojili gnojeni in namakani pridel-
ki pridobivajo na donosnosti bolj 
ali manj le zaradi večje vsebnosti 
vode (ko so naredili poskus s sli-
vami in so jih kasneje posušili, so 
prišli do zaključka, da sta pravza-
prav pridelka izenačena, a da je 
bilo v ekoloških slivah več sladkor-
ja in da je bila kakovost konvenci-
onalnih sliv znatno slabša);

• je konvencionalno kmetijstvo poleg
prometa in industrije soodgovorno 
za segrevanje ozračja, saj se nagiba 
h kopičenju, kemikalizaciji dobrin, 
posledica pa je tudi osiromašenje 
zemlje s humusom. Novejše razi-
skave kažejo, da ima rodovitna 
humusna prst veliko kapaciteto za 
skladiščenje ogljikovega dioksida 
in tako tisoči hektarji dobre rodo-
vitne prsti znatno prispevajo k 
zmanjšanju tega plina v ozračju. 
Na drugi strani pa zasoljena, kisla 
prst s tanko plastjo humusa te spo-
sobnosti nima več.

Martina Gajšek, članica skupine pro-
jekta Za promocijo vrtičkarstva in kme-
tijstva na Slovenskem

Utrinki

skladu z njegovimi željami. Ekološki 
izdelki naj ne bi ubirali enakih tržnih 
poti kot konvencionalni, ampak bi z 
nakupom na primer lokalnega eko-
loškega nehomogeniziranega mleka 
podprli celoten kompleks sistema, v 
katerem v sam vrh sodita solidarnost 
in bratstvo. Zato pozivam kmete, da 
se preusmerijo na ekološki način 
kmetovanja. Poziv velja tudi za po-
trošnike, ki naj se začnejo zavedati 
pomena zdrave hrane in naj zato po-

tudi svoje nestrinjanje s trgovsko po-
litiko. Poleg tega bo tudi naš nakup 
postal bolj oseben.

Zakaj konvencionalno 
kmetijstvo ni primerno za 
na{e okolje?

Konvencionalno kmetijstvo za raz-
liko od ekološkega ni primerno za 
naše okolje, ker:
• ne varuje okolja, ampak ga ropa;
• kopiči strupe v pridelkih, ki so

Planota. Z vozili GVGP1 in posadko 
petih gasilcev je ob 15:15 na izhodi-
šču. Ob 16:00 začnejo z gašenjem. 
Teren je zelo zahteven, strma, pomr-
znjena pobočja, poraščena z visoko 
travo, nizkim grmičevjem. Gašenje 
traja do teme, ko je treba moštvo 
umakniti – južno pobočje še vedno 
gori. Ob 19:00 je devetnajst gasil-
cev v dolini. Po posvetovanju se od-
ločimo, da akcijo nadaljujemo nasle-
dnji dan. Še prej pa z namestnikom 
poveljnika PGD Tolmin opraviva 
ogled požarišča s ceste Tolmin–Ko-
barid, od koder je pobočje v celoti 
vidno.

2. 1. 2008 ob 6:30 je opravljen 
ogled. K sreči ugotovimo, da je 
ogenj ugasnil. Mraz in slana sta bila 
tista, ki sta preprečila njegovo širi-
tev. Ob sončnem vzhodu se na pla-
nini Pretovč skupina 25 gasilcev iz 
PGD Tolmin, PGD Podbrdo, PGD 
Most na Soči in PGD Ponikve-Pla-

nota razdeli v dve skupini in obhodi 
celotno območje požara, uredi in 
dokončno pogasi robove pogorišča. 
Posamezna žarišča so samo še v 
sredini pogorišča in niso nevarna za 
ponovni vžig. Ob 9:00 z letališča 
odleti helikopter slovenske vojske, 
ob 9:18 na planini Pretovč pobere 
poveljnika GZ Tolmin, ki opravi 
ogled pogorišča iz zraka. Skupna 
ugotovitev je, da je požar lokaliziran 
in da se lahko intervencija zaključi. 
Ob 12:00 so enote zbrane na zbor-
nem mestu in pripravljene za odhod 
v dolino. Ob 13:00 so gasilci zbrani 
pred gasilskim domom v Tolminu in 
pripravljeni za odhod v svoje enote.

Kljub manjšim pomanjkljivostim, ki 
smo jih sproti odpravljali, je bila in-
tervencija uspešna. Pravočasno 
smo pogasili vzhodno stran, kjer bi 
ogenj lahko ogrozil objekt. Zaradi hi-
trega gorenja je zgorela trava in po-
drast vendar še ta bolj površinsko, 

tako da se ni bati hujše erozije. 

Ob tem apeliramo na komisijo pri 
Gasilski zvezi Slovenije (GZS), ki 
se ukvarja s tematiko gašenja poža-
rov v naravi, naj v prihodnje razmisli 
o namestitvi dela helikopterske eno-
te tudi nekje na Primorskem, da bo 
lahko vzletela kljub megli na gorenj-
ski strani, ali pa vsaj o klicu na po-
moč helikopterja iz sosednje Italije. 
Dobro bi bilo, če bi Komisija razmi-
slila tudi o primerni opremi, ki jo ga-
silec potrebuje za gašenje požarov v 
sredogorju in visokogorju. Oprema, 
ki jo gasilci uporabljamo za gašenje 
v dolini, namreč še zdaleč ni primer-
na za gašenje požarov v hribovitem 
svetu. Prav tako imamo v takšnih pri-
merih zelo neprimerno obutev, zato 
je kar nekaj naših članov raje obulo 
svoje planinske čevlje. Poleg tega 
moramo nadrejeni paziti na to, koga 
pošljemo na gašenje požarov v hri-
bovitih območjih. V takšnih primerih 

pridejo v upoštev le tisti člani, ki so 
vajeni hoje in dela po gorah ter so 
na pogoje, ki jih narekuje narava, tu-
di psiho-fizično pripravljeni. Ob taki 
intervenciji mora gasilec nujno imeti 
s seboj tudi komplet rezervnih obla-
čil (majice, termo jopo, rokavice, ka-
po), v manjšem nahrbtniku pa še pi-
jačo in nekaj hrane. 

Naš apel ob tej priložnosti namenja-
mo tudi komisiji za tehniko pri GZS 
in poveljstvu GZS, da razmislita o 
našem predlogu izpred nekaj let. Ta-
krat smo jim predlagali, da se za 
prostovoljna gasilska društva tipizira 
terensko vozilo 1 + 6 za vozilo 
GVM1, ki deluje na hribovitem po-
dročju nad 450 metri nadmorske vi-
šine. Vozila, ki so za to tipizirana, 
služijo le za prevoze po lepih in širo-
kih cestah, v našem primeru pa so 
morala ostati v garažah. 
Besedilo in foto: VGČ Jože Daksko-
bler, poveljnik GZ Tolmin

EKOLOŠKI PRIDELKI IN IZDELKI naj ne bi ubirali enakih tržnih poti kot konvencionalni. Na 
primer, z nakupom lokalnega ekološkega nehomogeniziranega mleka lahko podpremo celoten 
kompleks sistema, v katerem v sam vrh sodita solidarnost in bratstvo. Foto: Patricija Rejec
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Ob~ina Bovec
V Bovcu drsajo

Lokalna turistična organizacija 
(LTO) Bovec je zadnjo zimo prebival-
ce in obiskovalce Bovca prvič razve-
selila z drsališčem na parkirišču pred 
bovškim kulturnim domom. Postavi-
li so ga še pred božično-novoletnimi 
prazniki, drsališče pod šotorom pa 
bo obratovalo do konca marca, in 
sicer vsak dan od 11. do 22. ure.

Najbolj so nad novostjo navdušeni 
otroci, po besedah direktorice LTO 
Bovec Alenke Čopi pa je odziv odli-
čen tudi pri njihovih starših in drugih 
odraslih. Obiskovalci si drsalke lahko 
sposodijo ali se na led podajo s svo-
jimi. “Želeli smo popestriti zimski 
čas, tako med prazniki kot tudi po 
njih. Drsališče pomeni dodatno turi-
stično ponudbo in je hkrati vrsta ak-
tivnosti za otroke in mlade iz Bovca 
in okolice. Poleg smučanja pozimi, ko 
v dolini ni snega, drugih zimskih de-
javnosti ni,” je odločitev za postavi-
tev pokritega drsališča utemeljila 
Čopijeva. Ker edini v Zgornjem Po-
sočju ponujajo to vrsto rekreacije, 

Osrednja kulturna prireditev 
na Bov{kem

Občina Bovec je ob državnem kul-
turnem prazniku tudi tokrat organi-
zirala osrednjo kulturno prireditev na 
Bovškem, ki je 9. februarja napolnila 
veliko dvorano bovškega kulturnega 
doma. V sodelovanju s Kulturnim 
društvom Golobar Bovec so priredi-
tev posvetili 500-letnici rojstva Pri-
moža Trubarja in 130. obletnici 
odprtja čitalnice v Bovcu. 

Slavnostni koncert je bil letos v 
znamenju klasične glasbe in pred-
vsem črno-belih tipk. Ta sprememba 
je bila za Bovčane, sicer vajene šte-
vilnih pevskih, folklornih in gledali-
ških predstav, zagotovo dobrodošla 
in zanimiva. Zanimiva pa je bila tudi 
zaradi t. i. mednarodnega dialoga, ki 
označuje leto 2008. Organizatorji so 
namreč v program vključili tolminsko 
violinistko Tino Grego, kobariškega 
harmonikarja Janija Pavletiča in 
bovško pianistko Ano Kravanja iz 
Glasbene šole Tolmin, harmonikarja 
Leonarda Snidaro iz špetrske glas-

DRSANJE OB VSAKEM VREMENU – Vse do konca marca se boste lahko v Bovcu preizkusili 
tudi v drsanju. Ker je tovrstna rekreacija v Zgornjem Posočju edina, organizatorji upajo na obisk 
šolskih skupin.

upajo tudi na obisk šolskih skupin. 
Njihova prednost je, da je drsališče 
odprto ob vsakem vremenu.

Ker pod šotorom poleg drsališča 
ponujajo skromno gostinsko ponud-
bo, je lahko obisk prijeten tudi za 

tiste, ki ne drsajo. Kot pravi Čopijeva, 
“je tako drsališče kraj prijetnega dru-
ženja in sproščene rekreacije za obi-
skovalce in domačine, zato je odziv 
ljudi zelo pozitiven”.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Utrinki

NEKDANJI @UPAN NI KRADEL 
POTRESNIKOM
Bovec – Po šestih letih, štirih mese-
cih in dveh dneh je okrožno državno 
tožilstvo v Novi Gorici 12. januarja v 
celoti umaknilo obtožnico zoper 
nekdanjega župana Občine Bovec 
Sinišo Germovška, 12. februarja 
pa mu je sodišče izreklo še zavrnil-
no sodbo.

Obtožnica je Germovška bremenila, 
da je v letih 2000 in 2001 skupaj z 
nekdanjim vodjo bovškega referata 
za popotresno obnovo Petrom Za-
mudo zlorabil uradni položaj ter v 
okviru popotresne obnove pokopali-
šča v Trenti in šole v vasi Soča 
Branku Kuku, lastniku podjetja In-
go inženiring, omogočil protipravno 
pridobitev premoženjske koristi v vi-
šini takratnih 34 milijonov tolarjev 
oziroma sedanjih 142.000 evrov. 
Kot je Germovšek pojasnil na novi-
narski konferenci, je umik obtožnice 
pričakoval, saj očitanih dejanj ni sto-
ril. “Obtožnica je temeljila pred-
vsem na izjavah prvoobtoženega 

Petra Zamude, preiskava pa je bila 
izredno pristranska. Vse, kar sem 
predložil v svoj zagovor, je bilo 
ignorirano – tako dokazi kot izjave 

dogajale nepravilnosti, in to celo v 
še večji meri, vendar pa se nikakor 
ni strinjal z vlogo glavnega negativ-
ca, ki so jo v tej zgodbi namenili nje-
mu. Meni, da je šlo za montiran pro-
ces zoper njega, ker je že od vsega 
začetka odločno nasprotoval krivič-
nemu in nepoštenemu konceptu po-
potresne obnove. “Nadzor nad ob-
novo po prvem potresu, ki ga je 
opravljala Državna tehnična pi-
sarna (DTP), je bil katastrofalno 
slab, kar se je potrdilo po potresu 
leta 2004. In tak nadzor je bdel 
nad 25 milijardami tolarjev, ki so 
bile porabljene v Posočju.” Germo-
všek je prepričan, da bi morali v 
okviru popotresne obnove opravlje-
na dela nadzirati strokovnjaki zunaj 
DTP, saj bi ti bolj delali v interesu in-
vestitorjev. 

Tožilstvo je obtožbe proti Petru Za-
mudi in Branku Kuku delno umakni-
lo, kar se Germovšku zdi vprašljivo. 
Sojenje prvo- in drugoobtoženemu 
se bo nadaljevalo 15. aprila. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

prič, ki proti meni niso povedale ni-
česar.” 
Nekdanji župan sicer ni dvomil, da 
so se v popotresni obnovi Posočja 

OPROŠČENI SINIŠA GERMOVŠEK je del šestletne zgodbe predstavil na javni novinarski kon-
ferenci. Z dokazi je seznanil tudi udeležence.
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bene matice v Benečiji ter skupino 
harmonikarjev Grupo Fisarmonicisti 
Tarcento iz pobratene občine Tarcen-
to iz Terske doline. Ob tem ne sme-
mo pozabiti tudi na pomoč Sloven-
skega kulturnega središča Planika 
iz Kanalske doline. Uvodne misli in 
spremno besedo je med prireditvijo 
prepletala članica Gledališke skupine 
BC Erna Wojčicki Germovšek, slav-
nostni nagovor pa je letos pripadel 
predsedniku Kulturnega društva Go-
lobar Bovec Robertu Trampužu. 

Robert Trampuž, podžupan Občine Bo-

vec

Gradijo novo tr`nico
Bovec bo bogatejši za manjšo me-

stno tržnico. Občina jo bo uredila na 
mestu nekdanjega bencinskega ser-
visa v bližini kulturnega doma. Tr-
žnico bosta sestavljala živilski in 
neživilski del, prodajalci pa bodo 
uporabljali stojnice in nov zidan 
objekt, ki je trenutno v gradnji.

Pripravo projektne dokumentacije 
so na Občini Bovec zaupali podjetju 
Biro Prostor iz Tolmina. Kot je v njej 
zapisal odgovorni projektant Božidar 
Rustja, bodo v obeh delih tržnice od 
spomladi do jeseni postavljene po tri 
stojnice, v zidanem objektu med nji-
ma pa bo potekala prodaja živil ži-
valskega izvora (sira in drugih mleč-
nih izdelkov ter mesnih izdelkov). Na 

robu predvidevajo še dve mesti, na 
katerih se bosta lahko občasno usta-
vila kombi za prodajo rib in tovor-
njak s suho robo. V objektu načrt 
predvideva še pisarno za upravnika 
tržnice. Če se bo njegova stalna pri-
sotnost izkazala za neupravičeno, 
bodo lahko ta prostor uporabili v 

predhodnem dogovoru z njihovimi 
lastniki.

Še pred začetkom gradnje novega 
objekta za tržnico domačih pridelkov 
in izdelkov so morali delavci na pla-
toju v celoti odstraniti obstoječi pro-
dajni objekt nekdanjega bencinskega 
servisa in nadstrešnico, ki jo je za 

KMALU MANJŠA MESTNA TRŽNICA – Kot je predvideno v projektni dokumentaciji, bodo v 
obeh delih tržnice od spomladi do jeseni postavljene po tri stojnice, v zidanem objektu med 
njima, ki je trenutno v gradnji, pa bo potekala prodaja živil živalskega izvora (sira in drugih mleč-
nih izdelkov ter mesnih izdelkov). 

druge namene, kot je na primer tra-
fika. Obenem bo zidani objekt opre-
mljen tudi z garderobo in sanitarija-
mi za zaposlene, medtem ko naj bi 
bile obiskovalcem na voljo sanitarije 
bližnjih gostinskih lokalov, seveda ob 

zaščito čolnov postavilo eno od bov-
ških športnih podjetij, ki je nazadnje 
uporabljalo to lokacijo. Na drugi stra-
ni je Rustja na tem mestu predvidel 
ohranitev štirih večjih dreves, ki bo-
do predvsem poleti nudila za tržnico 

pomembno senco in zagotavljala pri-
jetno okolje. 

Načrt v živilskem delu tržnice pod 
drevesom predvideva pitnik s pitno 
vodo, v neživilskem pa klop za pose-
danje. Proti občinski javni cesti na 
severu bo plato tržnice navidezno 
ločevala vrsta konfinov, proti jugu pa 
bo prešel v dve stopnišči (na vzho-
dnem in zahodnem robu), vodeči na 
sedanje parkirišče pred kulturnim 
domom oziroma bodoči trg. Med sto-
pniščema predvideva načrt klančino 
za invalide. Omenjeno javno cesto 
namerava občina v okviru ločenega 
projekta rekonstruirati in ob njej ure-
diti dve avtobusni postajališči. Za oba 
projekta – tako za urejanje tržnice in 
trga kot tudi avtobusnih postajališč 
– velja, da bo njuna izvedba pripo-
mogla k celoviti obnovi bovškega 
placa, o čemer smo že pisali v eni od 
prejšnjih številk EPIcentra.  

Vrednost investicije znaša 31.266 
evrov. Ker je bil projekt vključen v 
Izvedbeni program razvojne pomoči 
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za 
leto 2007 (Soča 2007), mu bo Služba 
Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko v okviru Ukrepa 
I: Vzpostavljanje razvojne infrastruk-
ture namenila 25.815 evrov, preosta-
lih 5.451 evrov pa bodo zagotovili 
lokalni viri. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Utrinki

DESETLETJE NA TERENU
Poso~je – Ob praznovanju 50. oble-
tnice izobraževanja in usposabljanja 
otrok s posebnimi potrebami v Poso-
čju, o čemer smo pisali v prejšnji šte-
vilki EPIcentra, je nekoliko v ozadju 
ostal še en pomemben jubilej. Mini-
lo je namreč tudi deset let, odkar je 
Ministrstvo za šolstvo in šport 
(MŠŠ) RS pri takratnem Centru za 
izobraževanje in usposabljanje 
Tolmin sistemiziralo prvo mobilno 
delavko – specialno pedagoginjo na 
terenu. Danes v okviru Podružnične 
šole za izobraževanje otrok s po-
sebnimi potrebami, ki je del OŠ 
Franceta Bevka Tolmin, na obmo-
čju Posočja in sosednje občine Kanal 
ob Soči delujejo štiri mobilne delavke.

Mobilna specialna pedagoška služba 
pomeni izvajanje dodatne strokovne 
pomoči otrokom v vrtcih, učencem v 
osnovnih šolah in dijakom v rednih 
programih izobraževanja, ki imajo 
učne ali razvojne težave izražene do 
te mere, da jih pomembno ovirajo 
pri napredovanju v procesu vzgoje 
in pridobivanja izobrazbe. Otroci so 

v program izvajanja dodatne strokov-
ne pomoči vključeni na podlagi 
predhodnega postopka usmerjanja 
in odločb Komisij za usmerjanje, ki 
jih imenuje MŠŠ in delujejo v okviru 
organizacijskih enot Zavoda RS za 
šolstvo. Tako bistvo mobilne službe 
pojasnjuje njena organizacijska za-
četnica v Posočju in profesorica de-
fektologije mag. Nikolaja Munih, ki 
ji je soglasje za izvajanje te oblike 
strokovne pomoči od pristojnega mi-
nistrstva uspelo pridobiti, še preden 
je bila mobilna služba opredeljena in 
določena tudi z zakonodajnimi šol-
skimi akti oziroma predpisi.
“Potrebe na terenu so velike,” 
ocenjuje Munihova in priznava, da je 
to delo precej naporno, saj zahteva 
širok spekter strokovnih specialistič-
nih znanj in praktičnih izkušenj, izre-
dno prilagodljivost in tudi raztegljiv 
delovni čas. “Mobilne delavke se 
sproti prilagajamo potrebam otrok 
in pouka oziroma učiteljev, ki ga 
izvajajo.” Na območju občin Bovec, 
Kanal, Kobarid in Tolmin trenutno 
poleg nje delujejo še specialna pe-
dagoginja Jožefa Terlikar ter profe-

sorici defektologije Maja Kenda in 
Katja Torkar. Munihova poudarja, 
da lahko v stik z mobilnimi delavkami 
stopi kdor koli – predvsem pa starši, 
ki se soočajo s težavami svojih otrok 
in si želijo svetovanja ali pa morebiti 
menijo, da bi njihov otrok potreboval 
dejansko pomoč strokovnjaka. Obe-
nem se ji zdi, da so starši morda 
premalo seznanjeni z možnostmi 
otrokovega nadaljnjega izobraževa-
nja, če je ta vključen v osnovno šolo 
s prilagojenim programom. Ti otroci 
namreč šolanje lahko nadaljujejo 
najprej na skrajšanem srednjem pro-
gramu in nato, če so uspešni, tudi 
na poklicni srednji šoli. 
Učenci in strokovno osebje šol so po-
moč mobilnih pedagoginj dobro spre-
jeli. “Integracija je prehoden proces. 
V integrativni šoli je poudarek na 
zmožnosti otroka, da se prilagaja 
zahtevam šole in okolja. Postopo-
ma naj bi v naših šolah in okolju 
zaživela inkluzija, pri čemer gre za 
dvosmeren proces, ki vsebinsko 
nadgrajuje integracijo in poeno-
stavljeno pomeni, da se tudi okolje 
prilagaja otroku in ne samo otrok 

okolju,” je pojasnila Munihova.  

Ne glede na deseto obletnico mobil-
ne službe, pa je statusni položaj mo-
bilnih delavk s strani MŠŠ še vedno 
neurejen. Po besedah Munihove 
morajo “za delo na terenu upora-
bljati kar svoja osebna vozila in 
svoje telefone, stroškov obrabe 
vozil in službenih pogovorov nam 
MŠŠ ne povrne, poleg tega pa na-
še delo ni ustrezno ovrednoteno, 
saj ne gre le za neposredno stro-
kovno pomoč otrokom, ampak tu-
di za svetovanje staršem in stro-
kovno podporo učiteljem, ki otro-
ke poučujejo pri pouku”. Povedala 
je še, da so neurejen položaj mobil-
nih delavk lani med drugim obravna-
vali na javni okrogli mizi na Pedago-
ški fakulteti v  Ljubljani in na po-
svetu v Državnem svetu RS. Sle-
dnji se je nanašal na položaj oseb s 
posebnimi potrebami v luči novih za-
konodajnih sprememb in na njem je 
Munihova sodelovala z uvodnim pri-
spevkom. A situacija se zaenkrat ni 
še nič spremenila. 
Špela Kranjc
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Ob~ina Kobarid
Meje smo dokon~no pre`agali

Dogodki, ki so se dogajali konec 
minulega leta, so bili posvečeni pred-
vsem “padcu meje”. Kljub nesramno 
mrzlim nočem se je na različnih mej-
nih prehodih zbralo veliko število 
ljudi, ki so vsak na svoj način poz-
dravili vstop v šengensko območje. 
Osrednji dogodek na Mednarodnem 
mejnem prehodu Robič-Štupica je še 
posebej zaznamovalo skoraj dva tisoč 
udeležencev z obeh strani meje. Oba 
slavnostna govornika dr. Dimitrij 
Rupel, minister za zunanje zadeve 
Repubilke Slovenije (RS), in Riccar-
do Illy, predsednik vlade Furlanije 
Julijske krajine, sta dogodek označi-
la kot zgodovinsko prelomnico. Žu-
pana Robert Kavčič in Piergiorgio 
Domenis pa sta v svojih nagovorih 
poudarila zgledno sodelovanje in od-
prte možnosti za prihodnost. V na-
daljevanju sta simbolično prežagala 
mejo. Slišali smo veliko lepih besed, 
ena simbolika je prekašala drugo … 
zdaj pa je nastopil čas, da odprto 
mejo preizkusimo tudi skozi realne 
izkušnje, ki jih prinaša odprt prostor 
v Evropo. Upajmo na najboljše.

Dobrodo{lica novemu letu
Konec leta smo s koncertom in 

druženjem v večnamenski dvorani 
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid obe-
ležili 30 let delovanja okteta Simon 

Gregorčič. Velik obisk je dogodku in 
nastopajočim dodal tisto vrednost, ki 
si jo ta pevska kulturna skupina za-
služi. Svoje poslanstvo namreč zna 
nadgrajevati skozi toliko let in obe-
nem dvigniti narodno in umetno pe-
sem iz povprečja. Koncert sta oktet 
in Občina Kobarid s svojo finančno 
pomočjo podarila občankam in ob-
čanom ob novem letu.

Poleg tega je oktet Simon Gregor-
čič v začetku januarja v goste povabil 
tudi prijatelje iz Ljutomera, ki so nas 
razveselili s komedijo Krivica boli in 
dvakrat popolnoma napolnili kobari-
ški kulturni dom. Odprtost in veselje, 

ki ga prinaša skupina iz Prlekije, sta 
nas že lani prijetno presenetila. Zato 
ni čudno, da se je dogovor o tradici-
onalnem srečanju porodil kar sam po 
sebi. 

Kobari{ki muzej se 
predstavlja Evropi

Ministrstvo RS za kulturo je ob 
predsedovanju Evropski uniji (EU) 
pripravilo tudi niz dogodkov, ki pred-
stavljajo kulturo in zgodovino naše 
države v različnih prestolnicah evrop-
skih držav. Med izbranci, ki bodo 
svoje kulturno in zgodovinsko po-
slanstvo predstavljali ob polletnem 

predsedovanju Republike Slovenije 
EU, je tudi Kobariški muzej, ki z raz-
stavo Velika vojna v Krnskem pogorju 
prikazuje gore nad dolino reke Soče, 
na katerih so prestajali težke preiz-
kušnje pripadniki številnih narodov 
Avstro-Ogrske in italijanski vojaki. 
Razstava govori o zgodovinskih do-
godkih med prvo svetovno vojno na 
severnem, goratem delu soške fronte. 
Razstava je svoje potovanje začela v 
Ljubljani, nadaljevala v Zagrebu, fe-
bruarja so jo nato gostili na Brdu pri 
Kranju ob neformalnem sestanku 
ministrov za obrambo, pot pa nada-
ljuje na Dunaj, v Ypres, Rim, Pariz, 
London in še kam. 

Pred našimi muzealci je tako od-
govoren in organizacijsko naporen 
projekt. Kot že mnogokrat tudi tokrat 
dokazujejo, da zmorejo svoje delo 
opraviti odlično in ponosni smo lah-
ko, da s tem projektom celotna naša 
dolina pridobiva na še večji prepo-
znavnosti v širšem evropskem pro-
storu.    

Mesec kulture
V februarju praznujemo slovenski 

kulturni praznik, v Občini Kobarid 
pa že nekaj let ta mesec poimenuje-
mo Mesec kulture v Občini Kobarid. 
Skozi ves mesec se zvrsti kar nekaj 
dogodkov, ki so za obiskovalce veči-
noma brez vstopnine. Letošnji febru-

Utrinki

“BEJ[ DU, BEJ[ DOU” SE 
ZAKLJU^UJE
Dre`nica – Na Podružnični šoli 
(PŠ) Drežnica smo si v letošnjem 
šolskem letu zadali mnogo dejavno-
sti, s katerimi si nameravamo pope-
striti šolske dneve. Če se za hip po-
vrnemo v minulo leto, naj povemo, 
da smo si v decembru skušali priča-
rati vzdušje, polno pričakovanj, ve-
selja in radosti. Učiteljica Sonja 
nam je vsak dan ob svečki pripove-
dovala pravljice, s čimer smo izve-
deli nekatere skrivnosti o pravljicah. 
Zadnji šolski dan v letu 2007 smo 
pripravili tudi ustvarjalne delavnice s 
straši, ki smo jih uvodoma pozdravili 
s kratkim kulturnim programom. Ob 
spremljavi Orffovih instrumentov, 
flavte in klavirja smo jim zapeli pra-

znične in zimske pesmi, program pa 
obogatili še z vmesnimi recitacijami 
in plesom. Druženje s starši pred-
šolskih in šolskih otrok smo nadalje-
vali ob ustvarjanju prazničnih venčk-
ov, slikanju na steklo, srečanje pa 
zaključili s pokušino drežniških štru-
kljev, po katerih je na šoli dišalo že 
dan poprej. Pripravili smo jih namreč 
skupaj, tako otroci naše šole in vrt-
ca kot tudi učiteljice, vzgojiteljica in 
seveda šolska kuharica.

In kakšni so naši načrti za naprej? V 
marcu nameravamo zaključiti projekt 
Bejš du, bejš dou, v sklopu katere-
ga primerjamo narečne besede v 
drežniških vaseh (na primer: dans – 
dens, gejnk – gajnk, jest – jst ...). 
Rezultate bomo predstavili na osre-
dnji javni prireditvi Pozdrav pomla-

di, kjer bomo prikazali še  druge de-
javnosti in vsebine, ki so se, se in se 
bodo dogajale na šoli vse leto. Izpu-
stili bomo le šolsko pustovanje, ki 
ga pri nas ne pripravljamo posebej, 
saj so otroci tudi letos Ta mal pust v 
drežniških vaseh organizirali in izve-
dli že 19. januarja.
Martina Rakušček, učiteljica, 
PŠ Drežnica

OB [MARNICI NOVA 
SKUPINA ZA SAMOPOMO^
Petrovo Brdo – Skupini za samo-
pomoč Šmarnica, ki v Domu 
upokojencev Petrovo Brdo deluje 
že od leta 1993, se je januarja pri-
družila nova, ki pa zaenkrat še nima 
imena, saj ga njeni člani še izbirajo. 
Potreba po ustanovitvi še ene skupi-

ne za samopomoč, kot se uradno 
imenujejo takšne pogovorne skupi-
ne, ki se sestajajo enkrat tedensko, 
se je izkazala že pred časom. Skupi-
na Šmarnica namreč šteje že toliko 
članov, da bi nove težko sprejela 
medse. S prihodi novih stanovalcev 
se je pokazala možnost, da se se-
stavi še ena skupina. 

Sicer pa v sklopu Doma upokojen-
cev Podbrdo deluje pet skupin za 
samopomoč, ki se občasno sreču-
jejo tudi med seboj. Zadnje takšno 
srečanje je bilo konec minulega leta 
v Tolminu. Kot je v drugi številki Zi-
mzelena, internega časopisa Doma 
upokojencev Petrovo Brdo, zapisal 
Jože Penko, eden izmed stanoval-
cev, so se skupine na skupnem sre-
čanju predstavile in pojasnile, kako 

PADEC MEJE na Robidiščih. Foto: Loredana Kavčič
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ar so tako odprle tradicionalne pu-
stne prireditve, ki predvsem na Dre-
žniškem s svojim stoletnim izročilom 
in arhaičnostjo pritegnejo veliko obi-
skovalcev. Tudi Kulturni dom Kobarid 
je vsak teden gostil najrazličnejše 
izvajalce – iz Loške doline so se nam 
predstavili gledališčniki s svojo novo 
komedijo, prisluhnili smo reviji pev-
skih zborov Zgornjega Posočja, v 
predstavi Pepelka so nas mladi iz 
Gledališkega kluba OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid prijetno presenetili 
s svojo ustvarjalnostjo, mesec pa za-
ključujemo s koncertom Borisa Ca-
vazze, ki ga bodo spremljali Igor 
Leonardi in Nino de Gleria. Ta do-
godek v mesecu kulture Občina Ko-
barid podarja vsem ljubiteljem kul-
ture. Prireditve so se vrstile tudi po 
drugih krajih v naši občini in tako 
prispevale k pestremu mesečnemu 
dogajanju tudi v zimskem času. V 
Domu Andreja Manfrede, kjer je lo-
cirana tudi knjižnica, potekajo vsakih 
štirinajst dni do konca marca pravljič-
ne ure za najmlajše, večnamenska 
dvorana pa gosti najrazličnejše delav-
nice in srečanja. 

38. sre~anje Slovencev 
Videmske pokrajine in 
Poso~ja

Ko govorimo o srečanjih, ki jih v 
Kobaridu pripravlja Upravna enota 
(UE) Tolmin v sodelovanju z vsemi 
tremi posoškimi občinami, pomeni 
38. srečanje že zavidljivo število po-
novitev. Iz manjšega dogodka pred 
desetletji, na katerem so se srečevali 
posamezniki s te in one strani meje, 
je prireditev prerasla v odmevno in 
tradicionalno srečanje Slovencev Vi-
demske pokrajine in Posočja. Poleg 

prizadevanj slovenske manjšine in 
pozval matično državo k vsestranski 
pomoči pri nadaljevanju razvoja pre-
bivalcev Nadiških dolin ter Terske, 
Kanalske, Rečanske doline in Rezije. 
Vsako leto svoj nagovor prispevajo 
tudi župani Bovca, Kobarida in Tol-
mina, letos je ta čast pripadla bov-
škemu županu in poslancu Državne-
ga zbora RS Danijelu Krivcu. 

Nekaj let se na teh srečanjih pode-
ljujejo tudi Gujonova priznanja. Le-
tošnje priznanje je šlo v roke kultur-
niku iz občine Grmek Aldu Clodigu. 
Kot je poudarila predsednica Sloven-
ske kulturno-gospodarske zveze za 

In kaj nas {e ~aka
K sreči ne vemo, kaj vse nas čaka 

… za prireditveno dejavnost pa ven-
darle lahko napovemo nekaj dogod-
kov, ki so že dogovorjeni. Stalnica v 
našem prostoru je “gledališka po-
mlad”, saj v tem času najrazličnejše 
skupine postavijo na oder svoja nova 
gledališka dela in tako naj bi bilo 
tudi letos. Tako nam bo marca, apri-
la in maja več gledaliških skupin 
postreglo s svojimi komedijami. Tra-
dicionalna glasbena prireditev Pri-
morska poje, ki jo organizira Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti, bo 
v aprilu gostovala tudi v Kulturnem 

kulturne prireditve, ki jo oblikujejo 
najrazličnejše kulturne skupine iz 
Posočja in Benečije, jo že več let s 
svojim slavnostnim govorom počasti-
jo tudi visoki državni gostje. Letošnji 
slavnostni govornik je bil podpredse-
dnik Državnega zbora RS mag. Vasja 
Klavora, ki se je dotaknil iskrenih 

Videmsko pokrajino Jole Namor, 
prav gotovo ne gre prezreti pridobitve 
v Špetru, kjer je zaživela dvojezična 
srednja šola, načrtuje pa se tudi kul-
turni dom. Vsakoletni dogodek izzve-
ni kot uspešno in prijateljsko druže-
nje, največ zaslug za to pa ima gotovo 
Zdravko Likar, načelnik UE Tolmin.

Utrinki

delujejo. “Sodelovalo je pet skupin 
iz vseh enot Doma upokojencev 
Podbrdo. Predstavil sem našo 
skupino Šmarnica. Povedal sem, 
da se snidemo enkrat na teden za 
eno uro. Vsaka skupina naj bi za-
pela eno pesem. Predlagal sem, 
da bi peli En hribček, ker jo vsi po-
znamo. Pogostili so nas s sendvi-
či, pecivom, sokom in vinom. Ime-
li smo tudi dva glasbenika, ki sta 
igrala harmoniko in trobento. Sku-
paj z njima sem zapel, pa tudi ple-
sal sem. Na tem srečanju smo se 
spoznavali in se malo pogovarjali. 
Predlagam, da bi se skupine sre-
čevale pogosteje, saj je zelo prije-
tno, če se družimo in spoznavamo.”
Barbara Bizjan, specialna pedagoginja, 
Dom upokojencev Petrovo BrdoČLANI ŠMARNICE v Tolminu. Foto: arhiv Doma upokojencev Petrovo Brdo

GUJONOVO PRIZNANJE je načelnik Upravne enote Tolmin Zdravko Likar letos izročil Aldu 
Clodigu. Foto: Špela Kranjc

domu Kobarid. Dvorana Doma An-
dreja Manfrede pa je zasedena pred-
vsem s sestanki, posvetovanji, preda-
vanji in delavnicami za zainteresiran 
krog ljudi. Kot najbrž veste, ima dvo-
rana tudi status poročnega prostora, 
in upamo, da bo v letošnjem letu teh 
dogodkov čim več … 

In ker čas očitno nima nobene oli-
ke več, saj prehiteva po levi in desni, 
bo tukaj kmalu poletje … No, malo 
za šalo, malo za res … ne prehitevaj-
mo sebe … in lepo se imejte do pri-
hodnje izdaje EPIcentra. 

Nada Pajntar, Občina Kobarid

Imenovali so delovna telesa
Občinski svet Občine Kobarid je 

na svoji 7. redni seji 8. januarja le 
potrdil predlog za imenovanje delov-
nih teles, ki ga je podala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja. Teh namreč Občina Kobarid 
zaradi številnih zapletov okoli ime-
novanja njihovih članov vse od na-
stopa župana Roberta Kavčiča ni 
imela. Kot je razvidno iz sestave pe-
tih delovnih teles, v nobenem ne 
sedi niti en svetnik oziroma svetnica 
iz občinske pozicije, ki je v Kobaridu 
v manjšini. Župana Kavčiča podpira-
jo člani Liste za Kobariško, Social-
nih demokratov, Liberalne demokra-
cije Slovenije in Slovenske ljudske 
stranke. V večinski opoziciji je deset 
od šestnajstih članov kobariškega 
občinskega sveta, ki prihajajo iz vrst 
Nove Slovenije, Slovenske demokrat-
ske stranke, Zveze za Primorsko, 
vanjo pa sodi še samostojni svetnik.   

Ker se s članstvom v štirih občin-
skih odborih in eni komisji lahko 
”pohvali” le nekaj zunanjih strokov-
njakov, morajo nekateri člani oziro-
ma članice kobariškega občinskega 
sveta sedeti tudi v dveh delovnih te-
lesih.
• Odbor za gospodarstvo: Marijan 
Stres, Edi Melinc, Darko Rosič, Darko 
Smrekar, Milan Štih, Bruno Grosar, 
Anton Volarič; • Odbor za negospo-
darstvo: Beti Melinc, Pavel Školč, 
Jasmina Šavli Lapanja, Tomaž Vidrih, 
Tanja Hrast, Rado Žagar, Darko Smre-
kar; • Odbor za turizem: Bruno Gro-
sar, Edi Lazar, Pavel Tonkli, Tomaž 
Vidrih, Vladimir Hvala, Rado Žagar, 
Danilo Ivančič; •Statutarna komisi-
ja: Milan Štih, Anton Urbančič, Bar-
bara Mozetič, Ivan Lavrenčič, Darko 
Bajt; • Nadzorni odbor: Darko Gre-
gorčič, Pavel Sivec, Marinka Ivančič, 
Anka Ohojak, Peter Kranjc

Špela Kranjc
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Župan je z opravljenim 
delom v minulem letu 
zadovoljen

Potem ko je sestavil poročilo o 
opravljenem delu v prvem letu svo-
jega županovanja, je tolminski župan 
Uroš Brežan z njim zadovoljen. V 
letu 2007 so namreč izvedli kar nekaj 
večjih investicij.

Dela v Poslovni coni Poljubinj, ki 
je že od leta 2002 ena najpomemb-
nejših investicij Občine Tolmin, se 
zaključujejo. Lani izvedena dela so 
občino stala približno 1,16 milijona 
evrov, od tega jih je 375.000 pridobi-
la iz programa Soča 2007. Po župa-
novih besedah naj bi gradbena dela 
zaključili marca, predvidoma junija 
pa bo tu na voljo štirinajst komunal-
no opremljenih parcel za podjetniško 
dejavnost, katerih skupna površina 
bo znašala dobre štiri hektare. Po 
Brežanovih zagotovilih “je interesa za 
parcele že kar nekaj, zato sem prepri-
čan, da bo poslovna cona zaživela 
tako, kot je bilo načrtovano”. 

Med investicijami v cestno infra-
strukturo Brežan izpostavlja rekon-
strukcije cest na Šentviški planosti, 
za katere je občina namenila 600.000 
evrov – 85 odstotkov tega zneska so 
pridobili na podlagi 21. člena Zakona 
o financiranju občin. Za rekonstruk-
cijo ceste Most na Soči–Kanalski Lom 
je bilo v lanskem občinskem prora-
čunu namenjenih skoraj 580.000 ev-
rov, za dokončanje investicije, kar 
načrtujejo letos, pa je potrebnih še 
približno 300.000 evrov. V okviru 
popotresne obnove so lani zaključili 
z gradnjo galerije v Tolminskih kori-
tih in nadaljevali s posodabljanjem 
ceste v Čadrg. Letos jih čaka še ure-
ditev zadnjih dveh kilometrov ceste, 
denar zanjo pa bodo pridobili na 
podlagi 21. člena omenjenega zako-
na. Prav tako bodo letos zaključena 
dela na cesti Volče–Solarji in njena 
povezava s cesto Tolmin–Kobarid, 
druga večja investicija republiške di-
rekcije za ceste pa je rekonstrukcija 
križišča v Bači pri Modreju. 

 Med investicijami v komunalno 
infrastrukturo pripisuje Brežan velik 
pomen začetku gradnje zbirnega cen-
tra za ravnanje z odpadki ob deponi-
ji v Volčah, ki ga tolminska občina 

gradi skupaj z Občino Kobarid in 
Občino Bovec. Investicijo bodo za-
ključili letos. Njena skupna vrednost 
je 700.000 evrov, delež Občine Tol-
min pa znaša skoraj 380.000 evrov. 
Prav tako bodo letos zaključili z re-
konstrukcijo vodovoda Zadlaščica v 
Zadlaz - Žabčah; lani so občino dela 
stala 156.000 evrov. Obenem je Ob-
čina Tolmin investirala tudi v vodo-
vodno omrežje Zatolmina in Dolj ter 
rekonstrukcijo vodnega črpališča v 
Dabru na Šentviški planoti. V sode-
lovanju z Direkcijo RS za ceste se je 
lotila komunalnega urejanja Podbrda, 
za ureditev 400-metrskega odseka od 
nekdanje tovarne Bača do središča 
naselja je morala nameniti okoli 
400.000 evrov. 

Končno se lahko občina pohvali 
tudi z uspešnimi pogajanji z Ministr-
stvom za delo, družino in socialne 
zadeve, s katerim se je dogovorila za 
menjavo premoženja. V zameno za 
stavbo Varstveno-delovnega centra 
Tolmin je dobila stavbo nekdanjega 
Doma Jugoslovanske ljudske armade, 
kar je bil predpogoj za začetek gra-
dnje nove glasbene šole. Pravnomoč-
no gradbeno dovoljenje je občina 
pridobila že lani, prav tako se je z 
Ministrstvom za šolstvo dogovorila 
za dinamiko sofinanciranja, začetek 
gradnje pa je predviden v letošnjem 
letu. Vrednost investicije je 1,7 mili-
jona evrov. 

Lani je občina pripravila tudi pre-

dinvesticijsko študijo za gradnjo tu-
rističnega centra Žabče in jo dala v 
javno obravnavo. Pokazala je, da so 
zemljišča nekdanjega strelišča pri 
Žabčah za omenjeno dejavnost pri-
mernejša od Cvetja na obrobju Tol-
mina. Zemljišča pri Žabčah naj bi 
občina od Ministrstva za obrambo 
pridobila v prvih mesecih tekočega 
leta, stala pa naj bi jo približno 
275.000 evrov. Velika pridobitev lan-
skega leta je po Brežanovih besedah 
ureditev začasnega pristajališča za 
helikopterje Na logu, za posoško go-

spodarstvo pa ima gotovo velik po-
men izredni študij strojništva, ki ga 
je v Tolminu začela izvajati ljubljan-
ska Fakulteta za strojništvo. Zasluge 
za to Brežan pripisuje Posoškemu 
razvojnemu centru ter Visokošolske-
mu in raziskovalnemu središču Pri-
morske iz Nove Gorice. Program 
poleg posoških občin sofinancira še 
gospodarstvo, pomemben vir pa so 
še sredstva iz programa Soča 2013 in 
prispevki študentov. 

S koncem lanskega leta se je za-
ključilo tudi programsko obdobje za 
pridobivanje evropskih sredstev in 
zato več mednarodnih projektov, v 
katerih je Občina Tolmin sodelovala 
s tujimi partnerji. Brežan je ob tem 
izpostavil projekte Ippovie, Lacjo-
drom, TIPI-NET in NENA.

Župan pri pregledu leta 2007 seve-
da ni mogel mimo septembrske uj-
me, ko se je narava znesla tudi nad 
Baško grapo. Najbolj sta bili v popla-
vah prizadeti območji Podbrda in 
Knežkih Raven. Skupna ocena škode 
je 2.766.000 evrov. Do konca lanske-
ga leta je Občina Tolmin za odpravo 
posledic porabila 300.000 evrov, ven-
dar jo po Brežanovih besedah večina 
investicij še čaka. “Čakamo na pro-
gram sanacije, ki ga pripravlja Mini-
strstvo za okolje in prostor, in se 
nadejamo znatnih sredstev,” je opti-

MED ŠTEVILNIMI PROJEKTI je tolminski župan Uroš Brežan omenil tudi predinvesticijsko štu-
dijo za gradnjo turističnega centra Žabče, ki jo je Občina Tolmin pripravila lani. Rezultati študi-
je so pokazali, da so zemljišča nekdanjega strelišča pri Žabčah za omenjeno dejavnost primer-
nejša od Cvetja na obrobju Tolmina. Foto: arhiv Občine Tolmin

Utrinki

NI MINIL MESEC BREZ 
GORSKIH RE[EVALCEV
Tolmin – Postajo Gorske reševal-
ne službe (GRS) Tolmin je v minu-
lem letu Republiški center za ob-
veščanje Nova Gorica aktiviral 56-
krat, kar je največ doslej. V primerja-
vi z letom 2006 je število intervencij 
naraslo kar za 40 odstotkov. 

Tolminski gorski reševalci so se v 
enajstih iskalnih in 45 reševalnih ak-
cijah trudili za 56 oseb, v sedemnaj-
stih akcijah pa jim je na pomoč pri-
skočil tudi helikopter. Največkrat 
(25) so morali posredovati zaradi 
nesreč jadralnih padalcev. 28 oseb 
je ostalo nepškodovanih, petim po-
nesrečencem pa žal ni bilo več po-
moči. Med reševanimi je bilo lani pr-

vič več tujcev kot slovenskih drža-
vljanov, in sicer 29.

Kot je v poročilu o delu v letu 2007 
še zapisal načelnik Postaje GRS 
Tolmin Žarko Trušnovec, niti en 
mesec ni minil brez intervencije. 
Največ nesreč, kar dvanajst, je bilo 
v avgustu, maja so morali posredo-
vati osemkrat, septembra sedem-
krat, aprila in julija pa šestkrat. De-
vetkrat so morali člani posredovati 
dvakrat, pa tudi trikrat v istem dne-
vu. Največ akcij (26) so zabeležili na 
Tolminskem, trinajst na območju Ko-
barida, ajdovska skupina je posre-
dovala devetkrat, na idrijsko-cer-
kljanskem območju so posredovali 
štirikrat, ravno tolikokrat pa tudi pod-
brška skupina.

Postaja GRS Tolmin ima skupaj 61 
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mističen župan. Vseeno ni pozabil 
omeniti solidarnosti države, občin, 
podjetij in posameznikov ter dobre 
organiziranosti prostovoljnih gasil-
skih društev, krajevnih skupnosti in 
civilne zaščite, kar je prizadetim lju-
dem olajšalo težke trenutke.
Špela Kranjc

Z obnovo {portnih igri{~ 
bodo nadaljevali

Izvršni odbor Občinske športne 
zveze Tolmin je na svoji zadnji skup-
ščini razpravljal o delovanju zveze v 
zadnjem letu. Zveza zaenkrat zdru-
žuje 31 članov, od katerih so se ji tri 
društva priključili lani.

Gorazd Leban je v poročilu o delu 
predstavil najpomembnejše dejavno-
sti: “Tudi v letu 2007 smo nadaljeva-
li z izboljševanjem športne infrastruk-
ture, pri čemer uspešno sodelujemo z 
Zavodom za šport Občine Tolmin, 
Občino Tolmin in s krajevnimi sku-
pnostmi.” Izpostavil je sestanek o 
rabi prostora v športnem parku Braj-
da, na katerem so se zbrali predstav-
niki zainteresirane javnosti. Dogovo-
rili so se o ureditvi otroškega igrišča, 
postavitvi montažnih tribun na sta-
dionu in zagotovitvi javnih sanitarij 
za obiskovalce Brajde. Načrtuje se še 
gradnja objekta, v katerem bodo pro-
stori tolminskega zavoda za šport, 
del pa jih bo namenjen športnim in 
drugim društvom. “Za potrebe Nogo-
metnega kluba Tolmin oziroma iz-
polnitev pogojev za njegovo nastopa-
nje v 3. slovenski nogometni ligi smo 
popravili preoblačilnice v lesenem 
objektu na Brajdi, Na logu pa smo 
zaključili s prenovo objekta in uredi-

tvijo namakanja igrišča,” je še naštel 
Leban.

Člani športne zveze Občine Tolmin 
so leta 2007 z denarjem iz različnih 
virov uredili in prenovili več športnih 
igrišč. Novo igrišče so tako dobili na 
Pečinah, bolj ali manj temeljito pa so 
obnovili športna igrišča na Grahovem 

tivne počitnice na Brajdi, ki so ga 
izvajali lansko poletje, obenem pa se 
Občinska športna zveza Tolmin lahko 
pohvali še z začetkom postavljanja 
spletnega portala o športu v tolmin-
ski občini.
Špela Kranjc

bolj družabno. V Penzionu Rutar se 
je 15. januarja zbralo šest staršev, 
drugi pa se županovemu vabilu niso 
mogli odzvati. “S tem srečanjem in pri-
ložnostnim darilom na občini simbo-
lično izražamo podporo družinam z 
veliko otroki. Razveseljivo je, da se je 
v občini Tolmin lani rodilo 111 otrok, 
kar je 35 odstotkov več kot leta 2006, 
ko smo zabeležili 82 novorojenčkov,” 
je povedal Brežan. Kot je še dodal, je 
to za ljudi vsekakor spodbudno, saj 
se v nasprotnem primeru zapirajo 
podružnične šole, zaradi manjšega 
števila otrok v Zgornjem Posočju pa 
težavo predstavlja tudi slab vpis v 
edino srednjo šolo na tem območju, 
tolminsko gimnazijo. “Upam, da po-
datki o rojstvih v minulem letu pome-
nijo prelomnico in da bodo naši kra-
ji v prihodnje spet zaživeli.” Župan je 
še pojasnil, da so skozi občinske pro-
jekte lani najmlajšim namenili kar 
nekaj sredstev za ureditev igrišč in 
izvedbo poletnih počitniških progra-
mov, in zagotovil, da nameravajo s 
tako politiko nadaljevati. 

Vera Čujec iz Dolj je mati petih 
otrok. “Lepo jih je imeti toliko, a je z 
njimi tudi veliko dela. Ker ima naj-
starejši že izpit za avto, mi je veliko 
prihranjenega. Pred kratkim pa sem 
kljub temu naštela sedem voženj iz 
Dolj v Tolmin in nobene ne bi mogla 
izpustiti,” je razložila. Marko in Po-
lona Kenda iz Bače pri Podbrdom 
prav tako vzgajata pet otrok. Kot pra-
vita, so prevozi veliko lažji in varnej-
ši, odkar imata kombi, saj tako lahko 
vse odpeljeta v šolo v Podbrdo. Tudi 
Meklavovi iz Loj so sedemčlanska 
družina. Mama Nevenka Meklav je 
pohvalila možnost, da lahko eden od 

DEJAVNI ČLANI ŠPORTNE ZVEZE OBČINE TOLMIN so leta 2007 z denarjem iz različnih virov 
uredili in prenovili več športnih igrišč. Zadovoljni so s sodelovanjem društev pri uspešni izvedbi 
projekta Aktivne počitnice na Brajdi, ki so ga izvajali minulo poletje, pohvalijo pa se lahko še z 
začetkom postavljanja spletnega portala o športu v tolminski občini. Foto: Tatjana Šalej Fale-
tič

V povpre~ju operejo dva 
stroja na dan

Tolminski župan Uroš Brežan je 
tako kot leto poprej tudi letos gostil 
starše s pet in več še nepreskrbljeni-
mi otroki z območja občine Tolmin. 
Takšnih družin je še vedno pet, žu-
pan pa upa, da se jim bo prihodnje 
leto pridružila še kakšna, saj je po-
tencialnih kandidatov po njegovih 
besedah kar nekaj.

Če so lani srečanje pripravili kar v 
stavbi Občine Tolmin, je bilo zadnje 

Utrinki

ob Bači, Šentviški Gori in v Dolenji 
Trebuši. Planinsko društvo Podbrdo 
je začelo z obnovo koče na Črni pr-
sti, s katero bodo člani društva nada-
ljevali v letošnjem letu. V načrtu so 
še ureditev balinišča na Grahovem ob 
Bači in športnega igrišča v Doljah, 
prenova igrišča na Mostu na Soči, 
asfaltacija poti do igrišča na Pra-
petnem Brdu in nadaljevanje del na 
igrišču v Dolenji Trebuši. Leban je 
zadovoljen tudi s sodelovanjem dru-
štev pri uspešni izvedbi projekta Ak-

POSTAJO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE TOLMIN je v minulem letu Republiški center za 
obveščanje Nova Gorica aktiviral 56-krat, kar je največ doslej. V primerjavi z letom 2006 je 
število intervencij naraslo kar za 40 odstotkov. Foto: Miljko Lesjak

članov oziroma 35 aktivnih reševal-
cev. V minulem letu so izvedli 26 
usposabljanj, štirje pripravniki so z 
uspešno opravljenim zimskim delom 
izpita iz reševalne tehnike postali 
gorski reševalci. Člani so sodelovali 
tudi na šestih tekmovanjih, pripravili 
več predavanj in predstavitev svoje-
ga dela, 22-krat so na različnih do-
godkih organizirali dežurstvo, brez 
katerega ni šlo v poletni sezoni – 
vsak teden je dežurala trojica gor-
skih reševalcev. 

Obenem je Postaja GRS Tolmin od 
lani širša za dodaten prostor občin-
ske Civilne zaščite za obe terenski 
vozili in prikolico z opremo, ki so ga 
člani uredili s prostovoljnim delom. Z 
Občino Tolmin so sodelovali tudi 
pri urejanju začasnega pristajališča 

za helikopterje Na logu. Nadaljevali 
so z dobrim sodelovanjem z okoli-
škimi planinskimi društvi, Gorsko 
reševalno zvezo Slovenije pa so 
zastopali na odmevni prireditve Dne-
vi zaščite in reševanja v Novi Gorici.

Kot poudarja Trušnovec, težavi osta-
jata nabava osebne zaščitne opre-
me iz sredstev Uprave RS za za-
ščito in reševanje ter aktiviranje 
GRS na območju Idrije. Na drugi 
strani pa je veliko pozitivnega. “Do-
bili smo štiri nove gorske reševal-
ce, imamo zagnane inštruktorje in 
vodje skupin, veliko pridobitev po-
meni skupina Ajdovščina, starejši 
člani ostajajo aktivni in pomemb-
no prispevajo pri delu,” je zadovo-
ljen Trušnovec. 
Špela Kranjc
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dnevno porabi tri do štiri kubike vo-
de. Ker njihova kmetija s 64 glavami 
živine leži na območju, ki ima s pre-
skrbo vode težave, jo poskušajo po-
rabiti čim manj. 

Z izjemo Zabelijevih iz Zatolmina, 
ki se srečanja niso udeležili, vse dru-
žine z najmanj petimi še nepreskr-
bljenimi otroki v tolminski občini 
vsaj delno živijo od kmetovanja. Nji-
hovi dnevi so gotovo pestri, tako kot 
vsi otroci pa znajo biti tudi ti za svo-
je starše včasih precej naporni. “Ko 
te kateri še posebej razjezi, vedno prej 
zavpiješ vsa ostala imena kot pa pra-
vega,” so v smehu pojasnili starši. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

^astitljivih sto let
Marija Šuligoj, ki jo sovaščani v 

Modrejcah poznajo kot Nanco, je 1. 
februarja dopolnila sto let. Ob tej pri-
ložnosti sta jo obiskala tudi tolminski 
župan Uroš Brežan in predsednik 
Zveze borcev za vrednote NOB Tol-
min Rok Uršič. 

Marija Šuligoj je otroštvo in prvo 
svetovno vojno preživela na rojstni 
Poljakovi domačiji na Prapetnem Br-
du. Leta 1919 je kot enajstletna de-
klica odšla služit v Roče in se tam 
kasneje tudi poročila. Ker so med 
drugo svetovno vojno v vasi skrivali 
partizane, so jo Nemci požgali. Kot 
se spominja Nanca, so v njihovi hiši 

ŽUPAN PONOVNO GOSTIL STARŠE S PET IN VEČ OTROKI – Starši so med drugim županu 
Urošu Brežanu, ki doslej še nima očetovskih izkušenj, v smehu pojasnili, kako zgleda, “ko te 
kateri še posebej razjezi.” Takrat menda vedno prej zavpiješ vsa ostala imena kot pa pravega. 

STOLETNA MARIJA ŠULIGOJ zadnji dve leti stanuje pri hčerki, vnukinji, pravnukinji in pravnu-
ku na Modrejcah. Foto: Č. J.

staršev ostane doma, dokler najmlaj-
ši otrok v družini ne dopolni deset 
let, temu pa so pritrdili tudi drugi. 
Franc in Irena Žbogar iz Kanalskega 
Loma, ki imata kar sedem otrok, sta 
omenila, da številčne družine vsako 
leto dobijo enkratno državno pomoč, 
ki pa jo hitro porabijo. “Dodaten do-
hodek je tudi otroški dodatek, nad 
katerim v primerjavi z nekoč danes 
res ne smemo tožiti. Osnovnih ži-
vljenjskih potrebščin imamo dovolj in 
še preveč, saj otroci iz tako velikih 
družin niso razvajeni kot nekateri 
njihovi vrstniki.” Mama Irena je de-
jala, da pralni stroj v povprečju na-
polni vsak dan dvakrat, družina pa 

Utrinki

NA SEJMU TURIZEM IN 
PROSTI ^AS
Ljubljana – Letošnjega sejma Turi-
zem in prosti čas, ki je na ljubljan-
skem Gospodarskem razstavišču 
potekal med 24. in 27. januarjem, 
so se na povabilo Turistične zveze 
Slovenije (TZS) udeležila tudi dru-
štva, vključena v Turistično zvezo 
Gornjega Posočja (TZGP). Ta je 
ob pomoči številnih informatorjev 
posameznih turističnih društev pri-
pravila celovito predstavitev temat-
skih turističnih in učnih poti, za kate-
re skrbijo turistična društva (TD), po-
samezne posoške šole in drugi turi-
stični subjekti v Zgornjem Posočju. 
Sočasno s tem so zainteresiranim 
predstavljali tudi posamezne kraje in 
nekatere večje prireditve, kot so 
Gorski maraton štirih občin, Noč 
na jezeru, Kmečki praznik ter raz-
lični poletni festivali.
Učenci Osnovne šole (OŠ) Duša-

na Muniha Most na Soči so pod 
vodstvom svojih mentorjev obisko-
valcem predstavili Kosmačevo uč-
no pot in Gozdno učno pot na 
Cvetje, ki so ju uredili že pred leti 
ter ob tem izdali tudi dva vodnika in 
družabno igro Mala mostarska mi-
ška. Poleg tega so na sejmu prika-
zali tudi, kako se izdela ščurkov ske-
denj. Sodelovali so tudi učenci OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid, ki 
so v sodelovanju z mentorji predsta-
vili Gregorčičevo učno pot in vo-
dnik po njej. Prikazali so tudi izdela-
vo ovčk iz žice in domače volne, ki 
so se jih razveselili predvsem naj-
mlajši obiskovalci sejma. V pokušino 
so obiskovalcem ponujali sir Tol-
minc in slano skuto. Živahno je bilo 
tudi ob celodnevni pokušini pršuta 
in vina, ki jo je pripravilo TD Most 
na Soči, na stojnici pa seveda ni 
manjkala niti znamenita medvedova 
kri. V animacijskem programu sta na 

NA SEJMU TURIZEM IN PROSTI ČAS – Predstavniki turističnih društev in njihovi podmladki, 
učenci osnovnih šol in drugi promotorji Zgornjega Posočja so pokazali in dokazali, da znajo 
poskrbeti za privlačno in okusno ponudbo, pestra doživetja, gostoljubnost, pristnost in do-
mačnost v svojem lokalnem okolju.

Nemci na kašči našli le salame, par-
tizanov pa k sreči ne. V lepšem spo-
minu ji ostaja obdobje, ko je služila 
pri Kotlarju v Kobaridu. 

Sicer pa je recept za to, da človek 
dočaka tako visoko starost, očitno 
skromno življenje. Nanca je vedno 
živela skromno – delala je na kmeti-
ji, največkrat jedla kislo zelje in moč-
nik, vodo je prinašala iz studenca … 
Mož ji je umrl leta 1973 in do pred 
dvema letoma je živela sama. Od ta-
krat pa stanuje pri hčerki, vnukinji, 
pravnukinji in pravnuku na Modrej-
cah. 
Špela Kranjc
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Pravilo 7: Ne zlorabljajmo svoje mo~i
Zasebnost je temelj ~love{kega dostojanstva in ena osnovnih ~lovekovih pravic. V sodobni dru`bi je 
{e posebej na udaru informacijska zasebnost in zasebnost komunikacij. Ve~ina spletnih pravil lepe-
ga vedenja od uporabnikov zahteva spo{tovanje zasebnosti ostalih uporabnikov in prepoveduje zlo-
rabo mo~i. 

K ot v realnem svetu, imajo ne-
 kateri posamezniki več moči
 kot drugi tudi v elektronskem 

svetu. Kljub temu jim poslovna etika 
ne dovoljuje zlorabljati njihove moči, 
ki izhaja iz dejstva, da vedo več kot 
ostali uporabniki. To so na primer 
administratorji in moderatorji sple-
tnih strani in forumov. Dostop do 
informacij in večja moč jim namreč 
še ne dajeta pravice, da to lahko iz-
rabljajo. Sistemski administrator tako 
na primer nikoli ne sme brati zaseb-
nih sporočil. Tudi delodajalec oziro-
ma direktor nekega podjetja nikoli ne 
sme brati elektronskih sporočil svojih 
uslužbencev.

Varnostna kultura
Bistvo varnostne kulture je aktivno 

varovanje zasebnosti s strani samega 
uporabnika interneta. Različni vidiki 
varnostne kulture so posojanje upo-

spletne strani od nas zahtevajo oseb-
ne podatke. Na to večkrat naletimo, 
ko nakupujemo prek svetovnega 
spleta, naročamo različne izdelke in 
kataloge … Poleg tega nikoli ne po-
šiljajmo zaupnih podatkov prek ele-
ktronske pošte. 
Mariša Bizjak
Viri:
• SHEA, Virginia. (1994). Netetiquette. 
[Spletne strani – online]. Albion Books. [7. 2. 
2007, 5:37]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.albion.com/netiquette/index.html
• InvisionFree. (2005). Netiquette ali Inter-
netni bonton. [Spletne strani – online]. [7. 2. 
2007, 6:31]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://s4.invisionfree.com/OKOLJE/ar/t78.
htm
• BRADAČ, Jelka. (2005). Enkripcija podat-
kov. [Spletne strani – online]. [10. 12. 2007, 
11:51]. Dostopno na spletnem naslovu: http://
www1.fov.uni-mb.si/Studentske_strani/semi-
narske/enkripcija%20podatkov/default.htm
• KOVAČIČ, Matej, Vasja VEHOVAR. (2000). 
Slovenski uporabniki interneta in zasebnost. 
[Spletne strani – online]. [28. 1. 2008, 13:16]. 
Dostopno na spletnem naslovu: http://www.
ris.org/si/ris2000/pub/infosoc1.pdf

DAN VARNE RABE INTERNETA 
Svetovni dan varne rabe interneta SID (Safer Internet Day), ki ga ve~ kot 
50 dr`av po celem svetu praznuje 12. februarja, sodi pod pokroviteljstvo 
evropske komisarke za informacijsko dru`bo in medije Viviane Reding. 
Letos ga je evropska mre`a za varno rabo interneta Insafe pripravila `e 
peto leto zapored. Ob tej prilo`nosti so organizirali veliko mednarodnih, 
nacionalnih in lokalnih dogodkov za mlade in odrasle. 
Na slovenski to~ki osve{~anja o varni rabi interneta Safe-si so ob omenje-
nem dnevu letos dali poudarek zelo aktualni in pere~i temi – zasvojenosti 
mladih s sodobnimi tehnologijami: internetom, mobilnimi telefoni, 
ra~unalni{kimi igrami …
^e namre~ preve~ ~asa deskate po svetovnem spletu, komunicirate prek 
mobilnega telefona ali svoj ~as zapravljate z igranjem iger, lahko kaj 
kmalu pozabite na obveznosti v resni~nem `ivljenju kot tudi na dru`enje 
in zabavo s prijatelji v `ivo. Zato nam ob leto{njem Dnevu varne rabe in-
terneta organizatorji sporo~ajo, da ne smemo pozabiti “negovati tudi ne-
virtualnih stikov s svojimi najbli`jimi, prijatelji in znanci.”

rabniških šifer, pošiljanje zaupnih 
podatkov prek svetovnega spleta, od-
daja osebnih podatkov v različne 
baze in javne imenike, obravnava 
elektronskih kolačkov, poznavanje in 

uporaba sistemov za zaščito podat-
kov na internetu ter uporaba požar-
nega zidu.

Mi kot uporabniki interneta pa bo-
dimo pozorni, predvsem ko določene 
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osrednjem odru s spleti plesov na-
stopili folklorni skupini KUD Ju-
stin Kogoj Dolenja Trebuša in 
Razor iz Tolmina. Trebušani so 
obiskovalcem v pristnem narečju 
predstavili, od kod prihajajo in kaj 
lahko na območju Trebuše zanimive-
ga vidijo in počnejo. Nastop skupine 
Razor so popestrili igrani skeči in 
ljudsko petje, čemur so obiskovalci 
pozorno prisluhnili. Veliko zanimanja 
je zbujal tudi prikaz tehnike izdelova-
nja slik iz peska ter darilca iz voska 
in peska avtorice Stanke Golob, ki 
se je sejma kot stalna informatorka 
udeležila vse štiri dni. 

V sodelovanju s Tolminskim muze-
jem in Lokalno turistično organi-
zacijo Sotočje so naši informatorji 
do zadnjega razdelili različne publi-
kacije in brezplačno promocijsko 
gradivo. Kot predsednico TZGP so 
me organizatorji povabili tudi v se-
jemski studio, od koder smo se 

vklopili v program osmih slovenskih 
radijskih postaj, prek katerih sem 
poslušalcem predstavila ponudbo 
naših tematskih poti. 
Obiskovalcev je bilo vse dni prese-
netljivo veliko, še posebej jih je pri-
tegnil animacijski živ-žav. Prvi dan 
so se po uradnem odprtju sejma tu-
di pri informatorjih TZGP pomudili 
nekateri najpomembnejši predstav-
niki slovenskega turizma, zadnji dan 
sejma pa jih je obiskal tolminski žu-
pan Uroš Brežan. Turistična društva 
in podmladki so kot promotorji lepot 
in dogajanja svojih lokalnih okolij po-
kazali in dokazali, da znajo poskrbeti 
za privlačno in okusno ponudbo, 
pestra doživetja, gostoljubnost, pri-
stnost in domačnost. Kot izletniki in 
turisti navadno vse to v neki destina-
ciji tudi iščemo, pa marsikdaj tudi 
pogrešamo – kajne?
Besedilo in foto: Mojca Rutar, 
predsednica TZGP

Z MAJHNIMI KORAKI DO 
VELIKIH REZULTATOV
Tolmin – Okoljevarstvena proble-
matika postaja tudi v našem kraju 
vedno bolj aktualna. Vključitev v 
EKO šolo ali vrtec danes skorajda 
že predstavlja nujo in hkrati izziv ča-
su, v katerem živimo. Tolminski vr-
tec se je v EKO šolo/vrtec vključil 
leta 2005 in se s tem zavezal, da se 
še bolj poglobi v ekološke dejavno-
sti. V tem času smo opravili sedem 
korakov, ki so pogoj, da bi naš vrtec 
dobil EKO zastavo, ki predstavlja 
znak visoke okoljske zavesti. Gre za 
vidno državno in mednarodno pri-
znanje za uspešno okoljsko delova-
nje. Prepričani smo, da smo se s 
svojim delom izkazali in da bo EKO 
zastava kmalu plapolala pred vrt-
cem. Aprila lani smo podpisali tudi 
EKO listino, izjavo o ekološkem po-
slanstvu za delovanje s partnerji v 
projektu in z nacionalno koordinaci-

jo. S tem dokumentom smo se zave-
zali, da bomo odgovorno uresniče-
vali zastavljene cilje. Prepričani smo, 
da je eden najpomembnejših ciljev 
okoljske vzgoje, da pri otroku razvi-
jamo zdrav način življenja in sposob-
nost odgovornega ravnanja v okolju.
V letošnjem šolskem letu v našem 
vrtcu na to temo poteka več projek-
tov in dejavnosti:
•  navajanje na ločeno zbiranje 

odpadkov – otroci so izdelali ko-
še za odpadni papir, medtem ko 
plastiko odnašajo v poseben za-
bojnik pred vrtcem;

•  varčevanje z vodo in elektriko 
– otroci so sami narisali simbole, 
ki so nameščeni v umivalnicah ter 
jih opozarjajo in navajajo k varče-
vanju z energijo in vodo;

• uporaba odpadnega in narav-
nega materiala – v prazničnem 
decembru so otroci vseh skupin 
izdelovali okraske in vizitke iz od-
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Lo~eno zbiranje odpadkov
Novice iz doma~ih in tujih krajev vse pogosteje govorijo o te`avah v zvezi z odpadki, zlasti z njiho-
vim odlaganjem. Koli~ina odpadkov nara{~a, odlagali{~a se polnijo, uporabniki pa se pogosto 
obna{amo, kot da se nas to ne ti~e.

Pred na{im pragom

V  gospodinjstvih se zbere velik 
del odpadkov in prav z loče-
nim zbiranjem odpadkov pri-

pomoremo k temu, da se lahko upo-
rabni odpadki ponovno uporabijo, 
medtem ko se na odlagališča odloži-
jo le njihovi ostanki.

Na~ini zbiranja lo~enih 
odpadkov

Dejavnost zbiranja odpadkov na 
območju občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin opravlja Komunala Tolmin 
d. d., ki se tako kot tudi druga slo-
venska komunalna podjetja trudi 
zagotoviti čim bolj učinkovit način 
ločenega zbiranja odpadkov iz gospo-
dinjstev. Načinov je več, in sicer zbi-
ranje kosovnih in nevarnih odpadkov 
dvakrat letno ter nameščanje t. i. eko-
loških otokov, kjer najdemo zabojni-
ke za papir, plastiko, steklo in teks-
til. 

Name{~anje ekolo{kih 
otokov

Naselja postopoma opremljamo z 
ekološkimi otoki v skladu s finančni-

Volarjih, v Gabrjah, Doljah, Zatolmi-
nu, Tolminu, Volčah, Poljubinju, Mo-
dreju, na Mostu na Soči, Postaji, v 
Idriji pri Bači, na Slapu ob Idrijci, 
Kneži, Koritnici in v Podbrdu. Gospo-
dinjstvom s teh območij smo zato 
pred kratkim dostavili tudi zgibanko 
z navodili o ravnanju z odpadki, v 
kateri je poudarjeno, kaj odlagamo v 
posamezne zabojnike. Ostalim go-
spodinjstvom bomo zgibanke dosta-
vili ob namestitvi omenjenih otokov. 
Vsem, ki morda zloženke zaradi na-
lepke na nabiralniku niste prejeli, 
sporočamo, da jo lahko brezplačno 
dobite na sedežu našega podjetja 
(Poljubinj 89h, Tolmin).

Negospodinjski odpadki
Ker se mora večina še naučiti, ka-

ko je treba odpadke ločevati, najbrž 
ne bo odveč, če vas ponovno opozo-
rimo, kaj sodi v posamezen zabojnik. 
Pa začnimo z negospodinjskimi od-
padki, ki se velikokrat naberejo pri 
spomladanskem in kasnejšem ureja-
nju vrtov, nasadov ipd. Teh ni dovo-
ljeno odlagati v zabojnike za mešane 

mi možnostmi. Trenutno so ekološki 
otoki nameščeni v Bovcu, Žagi, Srpe-

nici, Kobaridu, Starem selu, Sužidu, 
na Idrskem, v Ladrah, na Kamnem, 
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padnega ali naravnega materiala. 
V skupini Račka so si z izkupičk-
om prodanih EKO voščilnic kupili 
akvarij z zlatimi ribicami, skupinama 
Zmajčki in Škrati iz enote vrtca 
Volče pa je podjetje Tera d. o. o., 
ki se ukvarja s predelavo in izdela-
vo plastičnih izdelkov, omogočilo 
nakup fotoaparata;

•  skrb za živali – v tem projektu 
sodelujejo vse skupine z različni-
mi zanimivimi vsebinami. Otroke 
želimo namreč naučiti pravilnega 
odnosa do domačih in divjih živali 
ter spoznanja, da lahko z živalmi 
delimo skupen življenjski prostor. 
Del projekta je bila tudi uspešna 
prednovoletna akcija zbiranja raz-
ličnega materiala (starih odej, 
rjuh, posod …) za zavetišče za 

male živali v Horjulu, h kateri smo 
pritegnili tudi starše; 

•  zbiranje kartuš in tonerjev – v 
januarju smo v ta namen v vseh 
enotah vrtca namestili posebne 
zabojnike in o poteku akcije obve-
stili starše in delovne organizacije 
v lokalni skupnosti. Veseli smo 
pozitivnega odziva, saj se zabojni-
ki že polnijo;

•  otroci spoznavajo ekološke 
kmetije in sirarstvo v okolici 
Tolmina.

Skratka, lahko rečemo, da vsaka 
skupina otrok v našem vrtcu z vsebi-
no in na način, ki sta primerna staro-
sti in razvojni stopnji otrok, izvaja 
svoj EKO projekt. Koraki otrok so si-
cer majhni in negotovi, zato je naša 

V TOLMINSKEM VRTCU IZVAJAJO ŠTEVILNE EKO PROJEKTE – Del enega izmed njih je bila tudi 
uspešna prednovoletna akcija zbiranja različnega materiala (starih odej, rjuh, posod …) za 
zavetišče za male živali v Horjulu, h kateri so pritegnili tudi starše otrok. Foto: arhiv VVZ Tolmin

ZGIBANKO LOČEVANJE ODPADKOV je Komunala Tolmin že posredovala gospodinjstvom z 
območij, kjer so nameščeni ekološki otoki.
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ZABOJNIK ZA PLASTIKO 
• vanj odlagamo: plastenke in plasti~no embala`o, ~iste plastenke ~istil, 
trdo plastiko, plasti~no folijo, plasti~ne zama{ke, kartonsko embala`o za 
teko~ine – tetrapak, plo~evinke `ivil in pija~, plasti~ne kozar~ke in lon~ke, 
plasti~ne vre~ke in folije, embala`o za teko~a `ivila;
• vanj ne odlagamo: plasti~nih embala` nevarnih snovi ali njihovih ostan-
kov, kosovnih plasti~nih predmetov (otro{ke igra~e, polomljeni stoli ipd.).

ZABOJNIK ZA PAPIR
• vanj odlagamo: ~asopise, revije, prospekte, knjige, kataloge, zvezke, {ka-
tle, karton, lepenko, papirnate vre~ke, ovojni papir in ostalo papirno 
embala`o;
• vanj ne odlagamo: embala`, ki so sestavljene iz razli~nih materialov, 
plastificiranega, povoskanega in povo{~enega papirja, tetrapak embala`, 
celofana, tapet, plastike, lepilnih trakov, vre~ od krme in gradbenih materi-
alov, plenic in higienskega papirja, ovitkov od ~okolade.

ZABOJNIK ZA STEKLO
• vanj odlagamo: prazne steklenice in kozarce `ivil, pija~, kozmetike ter 
vso ostalo stekleno embala`o vseh barv brez pokrovov in zama{kov;
• vanj ne odlagamo: ogledal, svin~enega, okenskega in armiranega stekla, 
kristala, svetilk, žarnic, stekla iz umetnih mas, avtomobilskega stekla.

ZABOJNIK ZA TEKSTIL
• vanj odlagamo: vse vrste tekstila iz umetnih in naravnih vlaken;
• vanj ne odlagamo: oblek iz usnja in umetnega usnja, ~evljev, kuhinjskih 
filtrov, gradbenih filcev.

ZABOJNIK ZA KOSOVNE ODPADKE:
• vanj odlagamo: pohi{tvo, belo tehniko, vzmetnice, druge kose stano-
vanjske in hi{ne opreme, predmete iz plo~evine, kovine in lesa. 

komunalne odpadke. Zanje je najbolj 
primerno odlagališče kompost, med-
tem ko se za kompost neprimerni 
odpadki odlagajo na odlagališču Štr-
klepce Tolmin in Lesičja Vodenca Bo-
vec. Na teh odlagališčih se odlagajo 
tudi gradbeni materiali, izkopi in 
stavbno pohištvo (okna, vrata, ste-
klo). Izjema so salonitne plošče, ki 
jih je treba zložene na paleti in ovite 
s folijo oddati na odlagališču Volče.

Nevarni odpadki
Tudi nevarnih odpadkov, kot so 

• barve, • laki, • črnila, • lepila, • 
smole, • kiti, • detergenti, • čistila, 
• kozmetična in pralna sredstva, • 
topila, • razredčila, • kisline, • ba-
ze, • fotokemikalije, • pesticidi, • 
biocidi, • odpadna zdravila, • bate-
rije, • akumulatorji, • onesnažena 
embalaža iz lesa, stekla, plastike, pa-
pirja, kovine, • elektronska in elek-
trična oprema ter • fluorescentne 

cevi ni dovoljeno odlagati v zabojni-
ke, ampak jih je treba oddati prevze-
mniku, ki te odpadke zbira v večjih 
naseljih dvakrat letno.

Naj bo okolica zabojnikov 
urejena

Bralce EPIcentra želimo opozoriti 
še na to, da so zbiranju odpadkov 
namenjeni zabojniki, zato se ob za-
bojnikih ne odlaga odpadkov. Odpad-
kov, ki ne sodijo v posamezen zaboj-
nik, se ne pušča ob zabojnikih, am-
pak je treba poskrbeti za odlaganje v 
ustrezen zabojnik ali dostavo na 
ustrezno odlagališče. Za odlaganje 
večjih količin kosovnih odpadkov je 
možno naročiti najem zabojnika.

Površine ob skupnih posodah za 
mešane odpadke in ob ekoloških oto-
kih so pogosto onesnažene, saj upo-
rabniki ob odlaganju raztresejo ali 
odmetavajo odpadke okrog zabojni-
kov. S primernim zbiranjem odpad-
kov, skrbnim odlaganjem in odstra-
njevanjem raztresenih odpadkov bo 
okolica zabojnikov bolj urejena.

Zaradi napa~nega parkiranja 
onemogo~en dostop do 
zabojnikov

Pri praznjenju posod se nemalo-
krat srečujemo tudi z nedostopnostjo 
zaradi neustrezno parkiranih vozil. 
Zaradi napačno parkiranih osebnih 
vozil v ozkih ulicah ali na ovinkih z 
našimi vozili za odvoz odpadkov za-
radi velikosti velikokrat ne moremo 
mimo ali ne moremo doseči zabojni-
kov. Zato vljudno prosimo voznike, 
da pri parkiranju svojih avtomobilov 
upoštevajo tudi ta vidik.
Olga Štrukelj, Komunala Tolmin d. d.
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naloga, da jim pri tem pomagamo s 
svojim znanjem in okoljsko zavestjo. 
Tako počasi stopamo po stopinjah 
ekološke osveščenosti in vemo, da 
bomo tudi z majhnimi koraki lahko 
dosegli velike rezultate.
Jadrana Jukić, EKO koordinatorka, in 
članice Ekoprogramskega sveta VVZ Ilke 
Devetak Bignami Tolmin

SOBIVANJE ^LOVEKA Z 
VELIKIMI ZVERMI
Tolmin – Naravoslovni center 
(NAC) Tolmin je zavod, ki se ukvar-
ja z raziskovanjem, ohranjanjem in 
interpretacijo naravne dediščine. V 
letu 2007 so njegovi člani organizi-
rali pet strokovnih predavanj, in sicer 
dve na temo trajnostnega razvoja za-

varovanih območij (Natura 2000, 
Kozjanski park, Kraški rob in Krajin-
ski park Sečoveljske soline) ter tri o 
posebnih zavarovanih vrstah (CI-
TES, netopirji in gomoljike). Letos v 
NAC Tolmin nadaljujejo s ciklusom 
strokovnih predavanj o naravnih vre-
dnotah Posočja. 

Nazadnje so v Knjižnico Cirila Ko-
smača Tolmin v sodelovanju z Za-
vodom za gozdove Slovenije, OE 
Tolmin povabili strokovnjake, ki se 
ukvarjajo z raziskovanjem in varova-
njem velikih zveri v Sloveniji. Na pre-
davanju Velike zveri v obmejnem 
prostoru Slovenije in Italije so po-
jasnili, da bi velike zveri, kot so sivi 
volk, rjavi medved in evrazijski ris, v 
evropskih gozdovih lahko živele, 

vendar so zaradi vpliva človeka da-
nes prisotne le malo kje. Ena redkih 
držav, v kateri so omenjene vrste 
prisotne v naravi, je prav Slovenija. 

Raziskovalec na ljubljanski Biotehni-
ški fakulteti in član Društva Dinari-
cum Miha Krofel je množico poslu-
šalcev, ki so se udeležili predavanja, 
popeljal v svet velikih zveri in pred-
stavil njihove osnovne značilnosti ter 
njihovo vlogo v naravi. Povedal je, 
kje v Sloveniji lahko naletimo na vol-
ka, risa ali medveda in ali so človeku 
res tako nevarni, kot pogosto misli-
mo. Predstavil je raziskavo, s katero 
spremljajo mlado risinjo in njen pod-
mladek ter tako odstirajo številne 
skrivnosti o teh sicer plašnih živalih. 
Omenil je tudi pojavljanje šakala, ki 

PREDSTAVITEV NA TEMO VELIKIH ZVERI V 
OBMEJNEM PROSTORU SLOVENIJE IN 
ITALIJE je v sodelovanju z Območno enoto 
Tolmin Zavoda za gozdove Slovenije orga-
niziral Naravoslovni center Tolmin. Prav ve-
like zveri, ki za življenje potrebujejo velika 
območja ohranjenega okolja, so tako rekoč 
živi pokazatelji, kje je narava še ohranila 
svoje bisere. Foto: Zoran Matovski

prihaja preko Istre v Slovensko Pri-
morje in naprej v Italijo. 

Gozdar Rok Černe je lani uspešno 
zagovarjal diplomsko delo z naslo-
vom Analiza stanja velikih zveri v 
obmejnem prostoru Slovenije in 
Italije. V njem je ugotovil, da je Slo-
venija edina med alpskimi državami, 
kjer so prisotne vse tri že omenjene 
vrste velikih zveri, zato bo lahko de-
lovala oziroma že deluje kot država, 
iz katere se te širijo v Italijo in naprej 
v alpski prostor, kjer so nekoč že ži-
vele. Po zbranih podatkih je Zgornje 
Posočje eno od območij, na kate-
rem se zadržujeta predvsem med-
ved in ris, pojavlja pa se tudi volk. 

Po besedah Mateje Blažič, biologi-
nje z Agencije RS za okolje, je da-
nes za Evropo velik izziv, kako zago-
toviti ugodne razmere za ohranitev 
velikih zveri. To namreč terja pripra-
vo in uresničitev programov, ki bodo 
omogočali sobivanje kmetijstva in ži-
vinoreje ter velikih zveri. Blažičeva je 
obenem poslušalce seznanila z za-
konodajo, ki velja za področje veli-
kih zveri – tako s slovensko kot tudi 
z evropsko in mednarodno.

“Vedno bolj bi se morali zavedati, 
da je neokrnjeno okolje pomem-
bna vrednota. Velike zveri, ki za ži-
vljenje potrebujejo velika območja 
ohranjenega okolja, nam jasno ka-
žejo, kje je narava še ohranila svo-
je bisere. Po tej predstavitvi smo 
lahko veseli, da velike zveri živijo 
tudi v naši bližini, čeprav se bomo 
morda morali življenja z njimi zara-
di strahu in občasnih škod še na-
vaditi in naučiti,” je po predavanju 
razmišljal Gregor Podgornik iz 
NAC Tolmin.
Špela Kranjc
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( 28 )Zgodba o najve~ji najdeni poso{ki `eleznodobni bronasti situli

T olminski muzej je v počastitev 
 slovenskega kulturnega prazni-
 ka 6. februarja na ogled posta-

vil razstavo z odmevnim naslovom 
Zaklad svetolucijske situle, ki bo za 
javnost odprta vse do 3. decembra. 
Želja po majhni, a vsebinsko bogati 
razstavi, v kateri predstavljamo zgod-
bo enega samega muzejskega pred-
meta, največjega kar jih sploh hrani 
naša arheološka zbirka, se je začela 
že leta 1999. Takrat je družina Le-
ban z Mosta na Soči, ki je na svojem 
domu hranila slabo ohranjeno veliko 
kovinsko situlo, to poklonila našemu 
muzeju. 

Najve~ji znani poso{ki 
primerek

Nasploh so velike bronaste posode 
situlastih oblik v Posočju značilne za 
sredino šestega stoletja pred Kristu-
som (pr. Kr.), v uporabi pa so bile 
vse do konca petega stoletja pr. Kr. 
Z zahodnoslovenskega območja po-
znamo velike bronaste situle z Mosta 
na Soči in iz Kobarida. Nam najbliž-
ji primerek izvira iz dolenjske Stične, 
v avstrijskem Hallstattu pa so do da-

Zaklad svetolucijske situle 
Arheolo{ka najdi{~a in najdbe iz Zgornjega Poso~ja nas velikokrat presenetijo z novostmi ali zani-
mivostmi, ki zaradi svojih originalnosti sodijo v vrh srednjeevropske arheolo{ke dedi{~ine. Ena iz-
med zadnjih tak{nih je zagotovo tudi zgodba o nedavno restavrirani veliki bronasti situli z Mosta 
na So~i.

90 centimetrov in bi bil tako največji 
izmed vseh do zdaj znanih posoških 
primerkov. 

V grobovih z veliko situlo 
pokopani najimenitnej{i 
prebivalci

Te velike posode so prvotno služi-
le kot shrambeni lonci ali posode za 
prevoz žita in ostalih pridelkov, v 
drugotni rabi pa so služile tudi za 
grobne žare. V njih so hranili izbrane 
sežgane pokojnikove kosti, ki so bile 
skupaj z ogljem grmade ter pridani-
mi osebnimi predmeti in drugimi 
pridatki položene na dno posode. V 
grobovih z veliko situlo so bili poko-
pani najimenitnejši prebivalci teda-
njih Mosta na Soči in Kobarida. 

Postopek konservacije in 
restavriranja

Vrnimo s k zgodbi naše velike si-
tule. Železnodobno bronasto posodo 
smo leta 2003 prepeljali v restavra-
torske delavnice Goriškega muzeja, 
kjer ji je konservatorska-restavrator-
ska svetovalka mag. Jana Šubic Pri-
slan pridala lepšo in obstojnejšo 

OB RAZSTAVLJENI SITULI – Arheolog Miha Mlinar med razlago postopka konservacije in re-
stavriranja največjega predmeta, kar ga hrani arheološka zbirka Tolminskega muzeja. Foto: 
Tatjana Šalej Faletič

nes iz grobov izkopali kar okoli dvaj-
set tako oblikovanih velikih bronastih 
posod. 

Plašči velikih situl so sestavljeni iz 
več kosov bronaste pločevine, ki so 
med seboj pritrjeni s kovicami. Te 
posode imajo ponavadi na dnu še 
obroč, namenjen ojačitvi. Predstavlje-

na situla je zaenkrat edina, ki se lah-
ko pohvali s posebej izdelanim samo-
stojnim pločevinastim dnom, pričvr-
ščenim na ta obroč. Višina posoških 
in drugih primerljivih velikih situl se 
giblje med 50 in 83 centimetri. Re-
konstruiran razstavni primerek bi v 
celoti ohranjen meril nekaj manj kot 

Utrinki

OB ZAKLJUČKU TEČAJA ZA LOVSKE PRIPRAVNIKE – Na skupinski fotografiji so poleg pripravnikov ovekovečeni še njihovi mentorji in dele-
gati. Foto: Aljoša Mozetič

PO TE^AJU DESET NOVIH 
POSO[KIH LOVCEV
Zgornje Poso~je – Lovska zveza 
Gornje Posočje (LZGP), v katero je 
vključenih štirinajst lovskih družin, je 
konec minulega leta slovesno pode-
lila lovska spričevala prvi generaciji 
posoških lovcev. Še preden je pra-
znovala svojo prvo obletnico delova-
nja – ustanovljena je bila konec juni-
ja 2006 v Tolminu – je organizirala 
tečaj za lovske pripravnike in tako v 
svojo zeleno bratovščino sprejela 
deset novih lovcev. 

V pozni pomladi se je devet priprav-
nikov in dve pripravnici na tečaju 
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BRONASTA SITULA MED RESTAVRIRANJEM – Postopek konservacije in restavriranja je bil 
dolgotrajen. Največjo težavo sta predstavljali velikost in krhkost predmeta. Foto: Jana Šubic 
Prislan

podobo. Postopek konservacije in 
restavriranja je bil dolgotrajen. Naj-
večjo težavo sta predstavljali velikost 
in krhkost predmeta. Predmet ni imel 
dna, zato mu je bilo treba najprej 
zagotoviti dobro stojno ploskev in s 
tem preprečiti nadaljnje poškodbe. 
Čiščenje umazanije in oblog je bilo 
mehansko. Le tako je bilo mogoče 
nadzirati dogajanje in ohraniti pati-
no. Površino so zaščitili z inhibitor-
jem korozije in akrilnim lakom ter 
voskana. Glavni cilji konservatorsko-
restavratorskega dela so bili stabilizi-
rati stanje ohranjenosti predmeta, 
ohraniti čim več originalne površine 
ter predmetu dodati le tiste dele, ki 
so nujni za ohranitev njegove integri-
tete. Situli so izdelali tudi notranjo 
oporo iz obročev ali reber različnih 
premerov, narejenih iz akrilnega ste-
kla in nalepljenih z epoksidnim lepi-
lom na plašč situle. Po namestitvi 
obročev je situla ponovno dobila pr-
votno obliko koničnega valja. Na 
plašču situle so manjkali večji deli. 
Kjer okoliška pločevina ni bila defor-
mirana, so praznine oziroma lagune 
zapolnili s folijo iz armirane epoksi-
dne smole, ki je bila nalepljena z 
notranje strani stene. S tem je situla 
pridobila tudi na trdnosti. Na površi-
no pločevine in obroča so namestili 
in točkovno pritrdili tudi velik kos 
odtrganega dela plašča. Na koncu je 
bilo treba kovinsko posodo le še za-
ščititi s plastjo voska.

Rezultati kemijske analize 
potrdili bronast material

Ob konservatorsko-restavratorskem 
posegu je bilo nekaj odlomkov situle 
tudi kemijsko analiziranih. Poleg ke-
mijske sestave in nečistoč v litini nas 
je zanimala kemična sestava korozij-

Mojstrsko delo s spo{tljivim 
odnosom do kovine

V Tolminskem muzeju smo izdali 
tudi brošuro Zaklad svetolucijske si-
tule, ki je hkrati zbornik in katalog 
začasne razstave. S prispevki dr. Jo-
sipa Korošca, Bete Benko, mag. Jane 
Šubic Prislan in Mihe Mlinarja smo 
skušali skrivnosti in lepoto velike si-
tule približati ljubiteljem arheologije 
in strokovni javnosti. Samo na Mostu 
na Soči je bilo do danes izkopanih 
kar deset primerljivo velikih brona-
stih posod, zato skoraj ni dvoma, da 
v tem kraju ne bi delovala tudi de-
lavnica, v kateri so jih izdelovali.

Ob izjemnih grških in drugih uvo-
ženih izdelkih, ki poudarjajo blago-
stanje tedanjega prebivalstva, so po-
leg bronastih svetolucijskih fibul, s 
katerimi so si “Posočanke” krasile in 
spenjale oblačila v šestem stoletju pr. 
Kr., prav velike bronaste situle najiz-
razitejši lokalni izdelek. In šele z 
unikatnimi predmeti in prepoznavno 
kovinarsko proizvodnjo se je lahko 
začela krepiti tudi identiteta prebival-
stva.

Naj zaključim z mislijo, ki jo je v 
čast veliki svetolucijski situli izrekel 
dr. Josip Korošec, predstojnik Inšti-
tuta za konservatorstvo in restavra-
torstvo: “Opravljene preiskave sub-
stanc, analize stanja artefakta in 
vedenje o tehnologiji in vzrokih na-
stanka obravnavane najdbe z gotovo-
stjo pričajo, da gre za mojstrsko delo, 
ki poleg uporabe podedovanih in s 
prakso pridobljenih znanj ter dosle-
dnega sledenja narekovani formi iz-
raža tudi spoštljiv, poglobljen odnos 
do kovine, ne le do njenih material-
nih lastnosti, temveč posebej do nje-
nega simbolnega pomena.”

Miha Mlinar, arheolog, Tolminski muzej

skih produktov in morebitnih mate-
rialov za tesnenje spojev. Analize, ki 
jih je opravila kemijska inženirka Be-
ta Benko, so potrdile, da je situla v 
celoti izdelana iz brona. Kljub neko-
liko različni sestavi litine sestavnih 
delov situle (plašč, vrat ali rame ter 
ojačitveni obroč) gre v vseh primerih 
nedvomno za bron. Ker je razmerje 

bakra (Cu), kositra (Sn) in svinca 
(Pb) pri vzorcu s plašča situle pri-
merljivo z razmerjem pri tanjšem 
spodnjem sloju vzorca z vratu situle, 
lahko sklepamo, da gre za enako plo-
čevino. Podobno sestavo ima tudi 
litina ojačitvenega obroča, vendar so 
odstopanja vsebnosti Cu, Sn in Pb 
nekoliko večja. 

Utrinki

PODELITEV SPRIČEVAL – Ob podelitvi spri-
čeval sta predsednik LZGP Franci Ličer in 
predsednik izpitne komisije Branko Lonc-
ner poudarila pomembnost izobraževanja 
lovcev ter njihove strokovne podkovanosti v 
ohranjanju narave ter njenih pestrosti in ra-
znolikosti. Foto: Aljoša Mozetič

najprej spoprijelo z osvajanjem zna-
nja iz biologije in gospodarjenja z 
divjadjo, zgodovino lovstva, osnova-
mi balistike, boleznimi divjadi, s prvo 
pomočjo in še čim. Zgledno urejena 
učilnica biologije na OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči je pripravni-
kom v času izobraževanja nudila 
učenje na eksponatih, predavate-
ljem pa s svojo tehnično opremo 
olajšala podajanje snovi. Resnost 
kandidatov, ki so morali na koncu 
osvojeno znanje dokazati še na za-
ključnem izpitu pred izpitno komisi-
jo, je potrdil zelo dober končni 
uspeh, kar je prav gotovo odraz vi-
soke strokovnosti predavateljev, pri-

pravljenosti kandidatov na osvajanje 
novih znanj in nenazadnje odličnega 
učnega prostora. Izpit so praktično 
opravili vsi kandidati, razen ene pri-
pravnice, ki je morala tečaj zaradi 
poroda predčasno zapustiti.

Ob podelitvi spričeval sta tako pred-
sednik LZGP Franci Ličer in pred-
sednik izpitne komisije Branko 

Loncner poudarila pomembnost iz-
obraževanja lovcev ter njihove stro-
kovne podkovanosti v ohranjanju na-
rave ter njenih pestrosti in raznoliko-
sti. Po podelitvi smo si prisotni naj-
prej ogledali diapozitive Martina 
Rovščka, nato pa tudi film, ki ga je 
Rovšček posnel skupaj z Loncner-
jem. Oba prispevka sta zbrane v 
dvorani navdušila in, upamo, avtorje-
ma dala novih moči za nadaljnje pri-
spevke, ki jih mnogi lovci težko pri-
čakujemo. Poslovili smo se tako, kot 
se spodobi – z dobrim golažem in 
iskrenimi stiski rok vseh, ki nas je te-
čaj vsaj za kratek čas združil. 
Mojca Mavrar, LZGP Zgornje Posočje
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( 30 )Biti `ena, mati, babica, rejnica in {e kaj

Kdo je Ana Kragelj?
Ker se nezadr`no bli`ata kar dva praznika, povezana z `enami, smo se v na{em uredni{tvu odlo~ili, 
da tokrat izjemoma izpustimo rubriko Ambasadorji Poso~ja, v kateri vam sicer predstavljamo tiste 
posameznike, ki so s svojim dolgoletnim delom ime Zgornjega Poso~ja ponesli izven teh meja. To-
krat smo se povabili na obisk k Ani Kragelj, za katero niti {ir{a slovenska, kaj {ele svetovna javnost 
najbr` {e ni sli{ala, kljub temu pa si, kot nedvomno tudi {tevilni drugi posamezniki v na{ih krajih, 
zaradi svoje sr~nosti in pozitivne naravnanosti zaslu`i na{o pozornost. Kdo je torej Ana Kragelj?

Z  Ano (Anico) Kragelj se po-
 znava že vrsto let. Prvič sva 
 se srečala, ko sva oba s čopi-

čem v roki ustvarjala vsak po svojem 
platnu in se držala bolj zase. Danes 
me povabi na čaj in ocvirkovico na 
Idrijo pri Bači, kjer je doma in kjer 
ustvarja. Pri svojih 67 letih je žena, 
mati in babica, ki svoj prosti čas za-
polnjuje z vrsto dejavnosti, poveza-
nih z umetnostjo, pa tudi potovanja 
ji niso tuja. Zase pravi, da se v življe-
nju ni imela nikoli tako lepo, kot se 
ima sedaj. A pot ni bila lahka. Zače-
la se je v Drobočniku leta 1941 in 
nadaljevala na Idriji pri Bači, kamor 
se je preselila po poroki z Julijem 
Kragljem. “10. oktobra 2007 je mini-

lo 43 let skupnega življenja,” pove in 
v smehu doda: “Je pa to tako – eden 
z drugim morava včasih potrpeti. Saj 
se tudi skregaš kdaj, ker se z vsem 
pač ne moreš vedno strinjati. Druga-
če si pa že malo neumen.” Najraje se 
spominja rojstva otrok in dneva, ko 
se je družina povečala z rejencem. 
“Biti mati je nekaj najlepšega. Ni je 
ve č j e  s re če  v  ž i v l j e nj u  . . . ”

Mogoče je za začetek najinega po-
govora malce smešno vprašanje, pa 
vendar ... Kako preživite dan?

Zjutraj vstanem, in če sem prav 
pridna, grem za uro in pol hodit, po-
tem pospravljam in likam. Popoldan 
pa se ukvarjam s tistim, kar rada poč-
nem. Če bi se pri tem lahko oprede-

Utrinki

ANA KRAGELJ se je po poroki z Julijem Kragljem preselila na Idrijo pri Bači. Oktobra lani sta 
zabeležila že 43 let skupnega življenja.

DENAR ZA NOVO VOZILO SO 
PRISPEVALI TUDI KRAJANI
Podbrdo – Na občnem zboru Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Podbrdo, ki je bil 26. januar-
ja, so člani najprej pregledali v minu-
lem letu opravljeno delo in nato 
sprejeli letošnji načrt dela. Za konec 
so si pustili najprijetnejšo nalogo – 
podelitev odlikovanj in priznanj gasil-
cem in gasilkam za deset, dvajset, 
trideset in celo petdeset let dela v 
društvu.

V minulem letu so v PGD Podbrdo 
začeli zbirati denar za novo vozilo 
Renault Midlum off road, ki bo ga-
silcem ob morebitnih požarih omo-
gočalo večjo oskrbo požarišč z vo-
do. Na območju, ki ga pokriva PGD 
Podbrdo, je namreč kar nekaj mest, 
kjer je ob povečanih potrebah oskr-
ba z vodo nezadostna. Delež dru-
štva za novo vozilo znaša 37.000 ev-
rov. V ta namen je lani več prebival-
cev krajev na že omenjenem obmo-
čju podarilo svoj les. Prizadevni čla-

2007 sklenilo pogodbo za njegov 
nakup.

Operativni člani PGD Podbrdo so se 
v lanskem letu odzvali na devet inter-
vencij, ki jih je sprožil Regijski cen-
ter za obveščanje Nova Gorica. 
Največ dela so člani in članice opra-
vili ob oktobrski ujmi, ko je potok 
Batava svoj srd zlil na nekaj domačij 
ob svoji strugi v Podbrdu. Kar šest 
dni je trajalo, da so z velikimi napori 
ob pomoči mehanizacije očistili te-
ren in hiše. Sicer pa je gasilsko dru-
štvo skozi vse leto občanom poma-
galo na različne načine – posojalo 
je gasilski dom za sestanke in sre-
čanja, pomagalo pri postavitvi in iz-
vedbi mladinskega tabora v Bohinju, 
ob vseh prireditvah so člani skrbeli 
za  promet na regionalni cesti, čistili 
so kanale, stranske ceste, gozdne 
poti in dovažali pitno vodo. Pohvale 
vredno je tudi delo gasilk, ki so čisti-
le gasilski dom, od pomladi do jese-
ni skrbele za cvetje na oknih objek-
ta, prale delovne obleke in očistile 
tudi celoten vozni park. Vse to je 

ni društva so ga pogosto v zelo te-
žavnih razmerah spravljali vse leto, s 
spravilom pa nadaljujejo tudi letos. 
Doslej so opravili že preko 400 ur 
prostovoljnega dela. Denarne pri-

spevke za novo vozilo so – potem, 
ko jim ga je vodstvo PGD Podbrdo 
predstavilo na izrednem sestanku – 
namenili tudi drugi krajani. Društvo 
je tako lahko že pred iztekom leta 

NAJVEČ DELA SO ČLANI IN ČLANICE PGD PODBRDO opravili ob lanski oktobrski ujmi.
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lila samo za eno stvar, bi bila bolj 
uspešna. Ker pa me zanima vse, sem 
včasih bolj polovična (smeh). Če 
bom pridna, bom pri 70 letih imela 
tudi samostojno razstavo, kot sem si 
zadala. Začela sem z adventnimi 
venčki in božičnimi aranžmaji, sledi-
li so pirhi za veliko noč, glina in sli-
kanje. Prav sedaj smo se še dogovar-
jali, da bomo izdelovali tudi punčke 
za Unicef, in če bo uspelo, bom de-
lala tudi to. Vse, kar vidim, mi je 
lepo. Vedno, ko grem ven, nekaj pri-
nesem s seboj domov in takoj vem, 
za kaj bom stvar potrebovala. Na pri-
mer, šli smo obirat mandarine in s 
prijateljico sem nabirala tudi palmove 
cvetove in lubje. Kar naprej so me 
spraševali, kaj bom s tem. No, zunaj 
na polici je pa izdelek (smeh). Naj-
bliže pa mi je glina. Zdi se mi, da 
tudi zaradi roke. Imela sem namreč 
operacijo in ni prav taka, kot bi mo-
rala biti. Zaradi razgibavanja se mi 
zdi, da mi glina najbolj leži. Prav ve-
selim se tega dela. Svojo ustvarjalnost 
delim tudi z otroki. Bi jo še bolj, sa-
mo otroci nimajo časa, saj so zelo 
aktivni v šoli. Najdejo pa seveda tudi 
čas, da ustvarjajo skupaj z mano in 
zdi se mi, da so kar uspešni pri tem. 
Tudi zaradi tega, ker je njihova mama 
pridna (smeh). 

Kje ste pridobili vso to znanje?
Vključena sem v Aktiv podežel-

skih žena. Zdaj nismo več kmečke 

žene, ker ni več krav (smeh). Že tam 
smo imeli vedno kakšne tečaje aran-
žiranja. Hodila sem tudi v Kanal na 
delavnice iz oblikovanja z glino, kjer 
nas je bilo kar lepo število udeležen-
cev. Zatem sem na Mostu na Soči 
tovrstne tečaje obiskovala pri kerami-
čarki Alenki Gololičič, kjer sem hitro 
napredovala. Najbolj mi je všeč “ra-

Utrinki

ku” tehnika, ki je nekaj prav poseb-
nega. To moraš doživeti. Delo ni 
lahko, je pa prijetno. Mogoče mi je 
všeč tudi zaradi tega, ker pri tej teh-
niki nikoli ne veš, kakšen bo končni 
izdelek. Tukaj ni pomembno samo 
znanje, je še veliko drugih dejavni-
kov. Sem pa s svojimi zadnjimi izdel-
ki zelo zadovoljna. Prav posebno 

doživetje je tudi postavitev prvinske 
kope. Gre za stari način žganja gline, 
ki mi je še posebej pri srcu, in če le 
morem, se tega “obreda” udeležim 
vsako leto.  

Tudi potujete radi.
Lansko leto sem bila v São Paulu 

v Braziliji, kjer imam tri brate in ve-
liko sorodstva, ki ga prej niti nisem 

ANA RADA TUDI POTUJE – Lani je bila v São Paulu v Braziliji, kjer ima tri brate in veliko drugega sorodstva.

zahtevalo več kot 700 ur prostovolj-
nega dela.

Poleg omenjenega so se člani izo-
braževali na rednih mesečnih vajah,   
se izpopolnjevali v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje na 
Igu, sodelovali na Dnevih zaščite in 
reševanja 2007, in sicer v vaji gaše-
nja požara na Trstelju. Članice so se 
udeležile vaje na srečanju treh gasil-
skih zvez v Logu pod Mangartom. 

Med drugim so se predstavniki dru-
štva udeležili tudi občnih zborov so-
sednjih  društev, srečanja društev 
Baške grape ob kulturnem prazniku 
in srečanja Unimogov na Martinj vr-
hu. Sodelovali so na prazniku sv. 
Florjana v Oblokah, veterani so bili 
na srečanju na Ponikvah, ekipa dru-
štva pa je osvojila tudi prvo mesto 
na nogometnem turnirju v Tolminu. 

Gasilska zveza Slovenije je de-
cembra lani sprejela nov statut – 
prepozno, da bi ga lahko pripravili 
za obravnavo na občnem zboru 
PGD Podbrdo. Udeleženci so zato 

sprejeli statutarni sklep. Sedanjim 
društvenim organom pa so podaljša-
li mandat do naslednjega občnega 
zbora, da bodo dokončali začeto 
delo in nabavili novo vozilo. 
Olga Zgaga 
Foto: arhiv PGD Podbrdo 

DRU[TVO BA[KA DEDI[^INA 
NA STROKOVNIH 
EKSKURZIJAH
Ba{ka grapa – Statut društva Ba-
ška dediščina narekuje spodbuja-
nje strokovnega izpopolnjevanja čla-
nov društva in lokalnega prebival-
stva. Tako smo lani organizirali stro-
kovno ekskurzijo v Tolminski mu-
zej, konec januarja pa smo obiskali 
zakladnico naše kulturne dediščine, 
Slovenski etnografski muzej v 
Ljubljani. 

Med vodenim ogledom smo se naj-
prej sprehodili skozi stalno razstavo 
Med naravo in kulturo, ki obravna-
va slovensko dediščino in prikazuje 

tudi najatraktivnejše elemente zunaj 
evropske dediščine. Slovenska de-
diščina je vse še posebej navdušila. 
Številni predmeti, posodje, orodje, 
oblačila in pohištvo so nas spomnili 

na bogastvo življenja in dela naših 
prednikov, na njihovo iznajdljivost, 
doslednost v odnosu do naravnih 
pojavov, na povezanost z okoljem, v 
katerem so živeli … Kar nekaj nas je 
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poznala. Takrat so se doma vsi bali, 
da se bom izgubila, ker sem na pot 
odšla sama. Prvič z letalom. Pa se 
nisem, čeprav ne znam angleško 
(smeh).

In vedno ste dobre volje ...
Če sem res vedno dobre volje, bi 

moral vprašati moža (smeh). Bom 
povedala odkrito, da sem veliko bolj-
še volje od leta 2003 dalje. Bila sem 
namreč operirana na prsih, kjer so 
mi odkrili raka. Sedaj mi vsak dan 
pomeni veliko, vsak dan mi je lep, 
vsak dan, ki ga preživim bolj aktivno. 
Ni mi škoda časa za stvari, ki me 
veselijo. Denarja nimam veliko, am-
pak se da. Zdi se, da se mi je takrat 
prav spreobrnilo življenje. Prej sem 
bolj videla delo, vse je moralo biti na 
pravem mestu. Gledam pa tudi zdaj, 
da družina ne trpi zaradi mojih ho-
bijev. Vsem ženskam zato polagam 
na srce, da takoj, ko kaj nenavadne-
ga začutijo, obiščejo zdravnika. Ker 
se da pomagati ... Če odlašaš, si ve-
dno bolj zamorjen in vsak dan je 
težji. Biti moraš pogumen in vesel, 
čeprav so dnevi grozno težki. Najhu-
je je, ko čakaš izvide. Mene so vsi 
bodrili in mi stali ob strani, za kar se 
jim zahvaljujem. Zdaj to ni več no-
ben tabu. Rak je prav tako bolezen 
kot vse druge. Imela sem tudi dve 
operaciji hrbtenice, operacijo žolča in 
roke, čakam še operaciji kile in ožilja. 

V šempetrski bolnišnici so me vzeli 
že kar za svojo (smeh). 

Rekli ste, da je bil eden izmed naj-
lepših dogodkov v vašem življenju 
tudi ta, ko ste medse vzeli rejenca.

S tem je pa tako. V naši hiši je bi-
la delavnica, v kateri je delal sin ba-
bice iz Trebuše, ki je bila babica tudi 
mojim otrokom. Pripovedovala je o 
nekem dečku, čigar mama je ležala 
v bolnišnici. Takrat mi je rekel mož: 
“Veš kaj, vzemimo ga za en teden, ti 
bom pa jaz pomagal.” Ni bila lahka 
odločitev, a smo vzeli medse dečka, 
takrat starega tri mesece. Ves čas 
smo se bali, da bo teden prehitro 

minil. Minila pa so leta. Fant je rasel, 
v šoli je bil priden in je doštudiral. 
Seveda je bilo treba vložiti veliko tru-
da, da smo vse uredili. Vedno smo 
bili v dobrih odnosih s socialno služ-
bo in socialne delavke so bile zelo 
prijazne. Še posebej Varja Beguš, ki 
mi je vedno priskočila na pomoč, ko 
sem jo potrebovala. Mislim pa, da bi 
nam morala v takih trenutkih bolj 
pomagati tudi država. Po zakonodaji 
se rejništvo zaključi, ko otrok dopol-
ni 18 let. Kam naj gre otrok pri 18 
letih? Ne vem, kaj bi se zgodilo, če 
bi ostal takrat brez doma. Zato bi 
morala tudi država zanj poskrbeti 

vsaj toliko, da bi dokončal študij. Pa 
tudi želja vsakega mladega je, da ima 
svoje stanovanje. Če na primer rejni-
ki niso bogati, kako ti lahko potem 
nudijo stanovanje? Ne morejo. Pa se 
ne pritožujem. Žal mi ni bilo nikoli 
in mi nikoli ne bo. Lepo je bilo. Zdaj 
je otrok odrasel, ima dekle in ne pri-
čakujem, da bo vedno ob meni. Po-
nosna sem nanj, kot sem ponosna 
tudi na svoja otroka. Nihče mi ni 
povzročal sivih las, tudi če jih imam 
(smeh). Sem se pa zanj bolj bala. 
Strah me je bilo, da če bi šlo kaj na-
robe, bi ljudje rekli: “To je zato, ker 
ni njihov.” Sedaj si rečem, da če jaz 
ljudem ne želim nič slabega, imam 
lahko mirno vest in se s tem ni vre-
dno obremenjevati. Do tega ni lahko 
priti – pot je težka.

Je še kaj, kar bi želeli v življenju 
doseči ali poskusiti?

Želim si zdravja, predvsem, da bi 
se mi roka izboljšala. Ne glede na to 
pa naj bo tako, kot je, in bom zelo 
zadovoljna. Rada sem v družbi, rada 
ustvarjam, kuham in pečem – in če 
mi kaj uspe, sem vesela. Ko vidim 
vnuke, sem presrečna, prav tako se 
vedno razveselim otrok – zanje mi ni 
nič težko narediti. Mogoče me osre-
čuje to, da jaz osrečim koga. 
Pogovor pripravil: Gregor Maver
Foto: iz domačega albuma

“ZAČELA SEM Z ADVENTNIMI VENČKI in božičnimi aranžmaji, sledili so pirhi za veliko noč, 
glina in slikanje. Prav sedaj smo se še dogovarjali, da bomo izdelovali tudi punčke za Unicef” 
pravi Anica.

Utrinki

Biti `ena, mati, babica, rejnica in {e kaj

še okusilo delček takšnega življenja, 
medtem ko je za mlajše vse to le 
pravljica. Ogledali smo si tudi prilo-
žnostno razstavo Zvoki Slovenije – 
od ljudskih godcev do Avsenikov. 
Popeljala nas je po poti glasbe – od 
piščali do sodobnih zvočnih iznajdb.

V preostanku popoldneva smo se z 
lokalnim turističnim vodičem spreho-
dili po stari Ljubljani in odkrivali dedi-
ščino njene preteklosti. Preizkusili 
smo tudi najnovejšo pridobitev slo-
venske prestolnice – panoramsko 
tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad. 
Lepo obnovljena srednjeveška tr-
dnjava z razglednim stolpom nam je 
ponudila Ljubljano kot na dlani, v 
grajskem muzeju pa smo s pomočjo 
sodobnega virtualnega prikaza doži-
veli njeno zgodovino. 

Tako smo spoznali delček našega 
glavnega mesta z očmi turista ter ob 
tem popolnoma pozabili na blagov-
nice in velike nakupovalne centre, 
zaradi česar Ljubljano zadnje čase 
ponavadi obiščemo. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina 
Foto: Simona Kemperle

SVET DIVJIH @IVALI NA 
SLIKAH
Tolmin – Galerijo tolminske knjižni-
ce so med 17. januarjem in 8. febru-
arjem krasile slike Jurija Mikuleti-
ča. To je bila druga razstava z nara-
voslovno vsebino, ki jo je Naravo-
slovni center (NAC) Tolmin priredil 
v sodelovanju s Knjižnico Cirila 
Kosmača Tolmin.

Po besedah Gregorja Podgornika 
iz NAC Tolmin, ki je bil pobudnik Mi-
kuletičeve razstave, želijo z organi-
zacijo kulturnih dogodkov z naravo-
slovno tematiko in “z interpretacijo 
narave ljudem predstaviti naravne 
vrednote, dvigniti zavedanje o nji-
hovem pomenu ter širši javnosti 
približati opazovanje in ohranjanje 
narave. Dejstvo, da je galerija tol-
minske knjižnice dostopna tudi za 
invalide, je samo dodaten plus.” 
Nagovor k razstavi in predstavitev 
avtorja je pripravil Janez Bizjak z In-
štituta Alpe, v svet divjih živali pa jih 
je z glasbo popeljal profesor Stojan 
Milinković z Glasbene šole Tolmin.
Mikuletič je del življenja preživel v 

MIKULETIČEV CIKLUS SLIK DIVJIH ŽIVALI 
– Prvič so bile risbe Jurija Mikuletiča obja-
vljene, ko mu je bilo le šest let. Danes avtor 
ustvarja v različnih tehnikah. Blizu so mu pe-
rorisba s tušem, risbe s svinčnikom in 
ogljem, pasteli in olje na platnu, najraje pa 
ima akvarele. Foto: Marko Lampret

Tolminu, kjer je tudi obiskoval 
osnovno šolo in gimnazijo, svoj dom 
pa je nato našel v vasi Hum v Gori-
ških brdih. Na ljubljanski univerzi je 
diplomiral iz veterine, kar ga ni zavr-
lo pri njegovem nadaljnjem umetni-
škem ustvarjanju živalskega in tudi 
rastlinskega sveta. Sicer je risati in 
slikati začel že kot deček, za opazo-
vanje narave in živali v njej pa ga je 
navdušil oče, gozdarski inženir in lo-
vec. Prvič so bile Mikuletičeve risbe 
objavljene, ko mu je bilo le šest let. 
Danes avtor ustvarja v različnih teh-
nikah. Blizu so mu perorisba s tu-
šem, risbe s svinčnikom in ogljem, 
pasteli in olje na platnu, najraje pa 
ima akvarele. Kot pravi sam, včasih 
tudi kipari, in sicer z glino. 

“Mikuletičevo likovno udejstvova-
nje je zelo raznoliko,” je zapisal Ja-
nez Kavčič. Tako njegov opus ob-
sega številne knjižne in revijalne ilu-
stracije, objavljene doma in v tujini, 
ilustracije brošur, vodnikov in priroč-
nikov, veliko je risb v skicirkah, vi-
njet, osnutkov plakatov in plakatov, 
značk, nalepk, emblemov, priznanj 

EPIcenter, letnik IX, {t. 2–3, 2008



EPIcenter, letnik IX, {t. 2–3, 2008

( 33 )Mladost in nadarjenost

Dejan Krajnik, ki prihaja iz Ko-
barida, se z modo ukvarja že 
od nekdaj. Pravi, da je bil rad 

vedno skladno urejen in oblečen. Po 
gimnaziji, ki jo je obiskoval v Novi 
Gorici, se je sicer najprej vpisal na 
dvopredmetni študij japonščine in 
politologije, vendar je v drugem le-
tniku študij opustil. Nekaj časa je 
tako delal v znani modni blagovnici, 
kjer je ugotovil, da v trgovinah ni 
nobene dobre ponudbe in da se mo-
ra začeti učiti šivati. K modnemu 
oblikovanju ga je spodbudilo več do-
godkov. Najprej se je tako vpisal na 
visokošolski študij tekstilne konfek-
cije in ga leta 2001 tudi končal. Nato 
se je predvsem zaradi spodbude pro-
fesorjev vpisal še na študij oblikova-

“Obleke so akcenti”
Dejan Krajnik, {tudent 3. letnika oblikovanja tekstilij in obla~il na Naravoslovnotehni{ki fakulteti v 
Ljubljani, je edini mo{ki predstavnik med dvanajstimi oblikovalci, ki so sodelovali na nate~aju oble-
ke za miss Slovenije 2007. Zase pravi, da ni samo modni oblikovalec, temve~ iskalec novih oblik. 
Zadnje ~ase svoje podro~je ustvarjanja vse bolj {iri. Ukvarja se namre~ tudi s slikanjem na platno, 
filmom …

NA IZBORU OBLEKE ZA MISS SLOVENIJE 
2007 – Obleko Dejana Krajnika je nosila fi-
nalistka Maja Hribar. Foto: www.rtvslo.si

DEJANOVA SKICA OBLEKE, s katero je so-
deloval na izboru obleke za Miss Slovenije 
2007. Foto: osebni arhiv Dejana Krajnika

nja tekstilij in oblačil na Naravoslov-
notehniški fakulteti, kjer obiskuje 
tretji letnik.

Razli~ne izku{nje 
Kot pravi, je v prvem letniku dobil 

stik sam s sabo. Takrat je začel šiva-
ti, stopil pa je tudi v kontakt z Osnov-
no šolo Simona Gregorčiča Kobarid, 
s katero z različnimi predavanji so-
deluje še danes. V zadnjem času ve-
liko sodeluje tudi z Društvom slikar-
jev amaterjev Tolmin, delal pa je 
tudi v kobariški cvetličarni in gale-
riji Marsa. “Tam sem aranžiral rože 
in prav s tem dobil nek nov način 
oblikovanja oblačil,” pravi o svojih 
preteklih izkušnjah. Sodeloval je tudi 
pri Unicefovem projektu Posvoji punč-

Utrinki

VRHUNSKI SLOVENSKI SLIKAR FRANCE SLANA kljub visoki starosti še vedno ustvarja vsak 
dan. Za razstavo v Tolminskem muzeju, ki bo na ogled do konca februarja, je skušal izbrati 
nekaj svojih najboljših del. 

Dolenjskem. 
Zase pravi, da zanj še posebej velja 
rek, da je doma najlepše: “Na Krki 
imam pogoje za delo, zato sem 
rad tam. Lepo okolje me stimulira 

in praporjev, prospektov, v njem pa 
ne manjkajo niti stenske učne slike, 
osnutki poštnih znamk in stenski ko-
ledarji. Že leta 1993 je izšla njegova 
monografija z naslovom Jurij in div-
je živali. Med motivi so mu najljubši 
srnjad, jeleni, divji zajci, lisice, vol-
kovi, divji prašiči in ptice. “Živali 
umešča v njihovo avtentično ži-
vljenjsko okolje, ki ga skicira z mi-
nimalnimi lazurnimi potezami,” še 
piše Kavčič. O Mikuletičevem ciklu-
su divjih živali pravi, da “precejšen 
del vsebuje vse zahtevne zakoni-
tosti, ki jih mora vsebovati pleme-
nita risba. Prisotna sta talent in 
virtuoznost in marsikateri list iz 
skicirke pomeni drobno, žlahtno 
umetnino. Mikuletič ima smisel za 
fizično in psihično izrazno pojav-
nost živali, ki so ujete v gibkih mi-
rujočih pozah ali v bliskovitem gi-
banju.”

Gre za avtorjevo tretjo samostojno 
razstavo v Tolminu, sicer pa so ga 
imeli priložnost občudovati tudi na 
Mostu na Soči in v Trenti. Razstavljal 
je po številnih krajih v Sloveniji, s 

svojimi deli pa se je predstavil tudi 
na tujem, in sicer v sosednjem Vid-
mu, Trstu, Bellunu, Pavii, Aosti, Pra-
gi in celo v Capetownu. Naj omeni-
mo še, da je za svoje delo prejel več 
nagrad in priznanj – v Sloveniji, Itali-
ji, Nemčiji in Franciji. Člani vodstva 
NAC Tolmin obljubljajo, da to ni bila 
zadnja razstava oziroma umetniška 
predstavitev na temo narave.
Špela Kranjc

OKVIRJI BREZBRE@NOSTI
Tolmin – V galeriji Tolminskega 
muzeja bo do konca februarja na 
ogled razstava avtorja Franceta 
Slane Okvirji brezbrežnosti. 
Ustvarjalna pot 82-letnega, a krep-
kega in vitalnega likovnega umetnika 
je dolga že več kot pet desetletij. 
Začela se je leta 1949 z diplomo na 
ljubljanski Akademiji za likovno 
umetnost pri profesorju Gabrijelu 
Stupici. Leta 1962 je prejel nagra-
do Prešernovega sklada za ciklus 
umetniških stvaritev z motiviko po 
potresu porušenega Skopja, kjer je 
preživel otroštvo, njegova ustvarjal-

nost pa se je tudi potlej še strmo 
vzpenjala. Večji del življenja je sicer 
preživel v Ljubljani, danes pa v še 
vedno ustvarjalnem zrelem obdobju 
življenja živi in dela v vasi Krka na 
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S ČOPIČEM PO PLATNU – Od poletja se Dejan ukvarja tudi s slikanjem na platno. Foto: osebni arhiv Dejana Krajnika

ko in reši otroka in tako v dobrodel-
ne namene s svojo prodano punčko 
prispeval 250 evrov. Dva projekta je 
pripravil tudi s frizerskim salonom 
M styling z Mosta na Soči, za kate-

pojasnjuje Dejan. Letos pa je njegovo 
nadarjenost opazila tudi profesorica 
Metka Vrhunc, ki na omenjeni fa-
kulteti predava študentom četrtega 
letnika. Ker se bo prihodnje leto upo-

Zamisli od povsod
Po Dejanovih besedah je nekaj naj-

lepšega pri modnem oblikovanju to, 
da lahko ustvarjaš kadar koli: “Dobiš 
preblisk in to delaš. Ideje dobivam 

klopi s televizijo. Ko je zunaj, namreč 
vedno dela, opaža, dobiva zamisli.

Sodelovanje na izboru 
obleke za miss Slovenije

Junija lani se je Dejan kot edini 
moški predstavnik med dvanajstimi 
oblikovalci predstavil tudi na izboru 
obleke za Miss Slovenije 2007. Te iz-
kušnje ne šteje za nekaj posebnega, 
ampak je, kot pravi sam, samo še ena 
izkušnja več – tako kot vse ostalo. 
Pred dvema letoma se je sicer že pri-
javil, ampak ni bil sprejet. “Takrat 
sem bil na nivoju arogance – ‘Itak 
sem dober’,” takratni razplet komen-
tira danes. Tokrat mu je uspelo: “Zdi 
se mi lepa izkušnja, čeprav verjetno 
ne bom nikoli več sodeloval. Navezal 
sem nekaj dobrih stikov, kar pa se mi 
zdi v življenju najpomembnejše.” Ko 
se spominja izbora, pravi, da je prejel 
negativne in pozitivne kritike: “Kriti-
ka se mi ne zdi pomembna, važno 
je, da sem v to delo verjel.”           

Najbolj izstopajo~a obleka 
Po izboru obleke so Dejanovo kre-

acijo opisali kot “izredno bogato in 
zanimivo”, sploh dolžina in spodnji 
del, ki spominja na tulipan, presene-
čata. Sam pa o njej pravi, da zvesto 
sledi svoji viziji ženskosti. “Je nežna 
v obliki in trdna v konstrukciji, ne 
poudarja ničesar in ne pokaže niče-
sar, kar bi namigovalo na opolzkost, 
a vendar človeka, ki opazuje, zape-
ljuje, da pogled na njej ohranja še 
trenutek dlje. Njena navidezna pre-
prostost sodeluje z nosilko in je ne 

kojila, je Dejana že letos povabila k 
sodelovanju na modni reviji četrtih 
letnikov, kar je zanj prav gotovo lep 
dosežek. 

Utrinki

povsod. Včasih sem popolnoma len, 
dekadenčen, včasih pa popolnoma 
hiperaktiven.” Kot pravi, včasih celo 
sanja o tem, najlažje pa se lahko od-

rega je oblikoval obleke za njihovo 
revijo, na kateri so predstavljali fri-
zure. “Samostojna modna revija me 
še čaka. Hočem, da je na nivoju,” še 

za delo, predvsem pa imam mir. V 
tem smislu mi ta ambient poma-
ga. Ustvarjati v mestu je veliko 
drugače, to vem, saj sem dolga le-
ta delal v Ljubljani.” Kljub visoki 
starosti France Slana še vedno 
ustvarja vsak dan, saj pravi: “Tako 
kot športnik, glasbenik in drugi 
mora tudi slikar delati vsak dan, 
da obdrži delovno kondicijo, kon-
tinuiteto dela. Ne sme se izpreči, 
če človek lenari, gredo stvari nav-
zdol. Tudi umetnik, če želi biti do-
ber, mora trdo delati.” 

Slana v Tolminu ne razstavlja prvič, z 
omenjeno razstavo pa so se organi-
zatorji – na čelu s Kulturno ume-
tniškim društvom Mavrična hiša 
in Tolminskim muzejem – priključili 
praznovanju ob začetku predsedo-
vanja Slovenije Evropski uniji ter tudi 
letu medkulturnega dialoga. France 

Slana je kljub zanimivi pobudi k po-
stavitvi razstave poudaril, da mu poli-
tične okoliščine niso bile vodilo pri 
postavitvi in izbiri del za razstavo, tu-
di sicer je zanj najpomembneje, da 
dela “… predvsem za sebe. Če za-
dovoljim sebe, a največkrat nisem 
zadovoljen, je to bistveno.” Za raz-
stavo v Tolminu je skušal izbrati ne-
kaj svojih najboljših del, ni pa razmi-
šljal o političnih momentih. Tudi zato 
pričujoča razstava združuje kompo-
zicijsko, barvno in vsebinsko precej 
raznolika dela, ki sovpadajo z naslo-
vom razstave Okvirji brezbrežnosti. 
Umetnik se namreč z okvirji nekih 
dogovorjenih zakonitosti ni nikoli že-
lel omejevati. 
Vrhunski slovenski slikar France Sla-
na velja za izredno plodovitega in sa-
mokritičnega likovnega umetnika, ki 
nikdar ni nasedal modnim smerni-
cam in likovnemu spakovanju, da bi 

skrili praznino, kot rad poudari. Av-
torja in njegovo delo je na odprtju 
predstavil likovni kritik Lev Menaše, 
ki je predstavljena dela označil za 
“vznemirljiva dela, ki nam ustvar-
jalca predstavijo na enem njego-
vih čustvenih in predvsem likovnih 
vrhuncev.” Zbrane sta ob odprtju 
razstave nagovorila še župan občine 
Tolmin Uroš Brežan in sekretarka 
na ministrstvu za kulturo Nada Zo-
ran. 
Besedilo in foto: Špela Mrak

LETOS SE BODO PREIZKUSILI 
Z BOLJ MISTI^NO TEMO
Bovec – Članice in člani Sekcije 
slikarjev amaterjev (SSA) Bovške 
na leto pripravijo tri do štiri razstave. 
V zadnjem obdobju so tako ustvarjali 
na temo voda in se spopadli s tema-
tiko lova v Zgornjem Posočju. Z raz-

stavo Dediščina, na kateri so prika-
zali predvsem predmete, povezane 
s preteklostjo in vsakdanom bovških 
ljudi nekoč, so se predstavili tudi v 
Info središču Triglavskega naro-
dnega parka (TNP). Mentorica  sek-
cije, ki že tri leta deluje pod okriljem 
Kulturnega društva Golobar Bo-
vec, je likovna pedagoginja Slavica 
Mlekuž. V sekcijo je združenih pet-
najst aktivnih članov, vsako leto pa 
enemu izmed njih omogočijo tudi re-
trospektivno razstavo. 
Štirje letni časi so naslovili svojo za-
dnjo razstavo, ki so jo konec lanske-
ga leta postavili na ogled v bovškem 
kulturnem domu. Na njej se je z raz-
ličnimi likovnimi tehnikami, od olja in 
akrila do tuša, predstavilo trinajst 
članic in članov – Martin Berginc, 
Silva Berginc, Marica Braz, David 
Černuta, Miloš Domevšček, Dana 
Ivančič, Ivo Jelinčič, Jani Kem-

Mladost in nadarjenost
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opredeljuje, je samo maska, pod ka-
tero se skriva prenekatera informaci-
ja, vredna prepoznanja,” še dodaja 
Dejan. Sam koncept obleke je seksi, 
plapolajoče, nežno … Njen namen je 
poudariti žensko telo. Kreiranje oble-
ke mu je vzelo približno mesec in 
pol. “Moram poudariti, da ne maram 
blišča, ne uporabljam diamantov in 
podobnih stvari, saj sta mi oblika in 
linija najpomembnejši,” opisuje De-
jan svoje vodilo pri oblikovanju. Stro-
kovna žirija je za zmagovalko sicer 
izbrala Majo Ferme, vendar pa je po 
njegovem mnenju bila prav njegova 
obleka od vseh dvanajstih, ki so so-
delovale na izboru, najbolj izstopajo-
ča in posebna. 

Najljub{i modni oblikovalec
Občuduje Isseya Miyakeya, saj po 

Dejanovih besedah njegova genial-
nost preprosto nima meja. “Je človek, 
ki svoje vizije ni žrtvoval v zameno 
za modnost. Elegantno je združil fi-
lozofijo, tehnologijo in tradicijo. V 
istih vodah se giblje tudi Hussein 
Chalayan s Cipra, ki me ves čas pre-
seneča s svojo inovativnostjo, ekspe-
rimentiranjem in dojemanjem oblačil. 
Za njega bi tudi najraje delal,” raz-
mišlja o tujih modnih oblikovalcih. 
Za Slovenijo pa pravi, da imamo gle-
de na majhnost naroda veliko dobrih 
oblikovalcev. Njemu najljubši sta pro-
fesorici na Naravoslovnotehniški fa-
kulteti Nataša Peršuh in Almira 
Sadar: “Všeč mi je njun način razmi-
šljanja, fascinirata me s praktičnimi 
rešitvami.” 

da tako pestra, da je težko reči, kdo 
je dobro in kdo slabo oblečen. “Pri 
izbiri oblek je važno, da je obleka 
skladna z osebnostjo. Nikoli ne sme-
mo igrati,” svetuje Dejan. Motijo ga 
ljudje, ki igrajo imidž, ki ga ne živijo. 
Sam se najbolje počuti v udobnih 
oblačilih, čeprav pravi, da se še ve-
dno išče. “Najlepše izgledam, ko sem 
oblečen v temne barve. Če bi bil žen-
ska, bi se oblačil kot na prelomu sto-
letja. Takrat je bila v modi “S” linija, 
ki jo tudi največ uporabljam pri obli-
kovanju. Poudari lepoto.” In kaj zanj 
sploh je lepota? 

Na modne revije ne hodi
Na modne revije ne hodi, ker se 

boji, da bi to preveč vplivalo na nje-
ga in njegovo ustvarjanje. “Grem pa 
dvakrat ali trikrat na leto v Berlin 
gledat slike. Tam imam svoj mir in 
prostor, kjer lahko ustvarjam, ne da 
bi me kdo motil. To so moje najljub-
še počitnice. Mesto, ki mi nudi vse. 
Zabavo, kulturo, klasično glasbo, ar-
hitekturo, mestni vrvež in mir v 
enem, od mene pa zahteva samo 
ustvarjalnost.” Iz teh besed je pov-
sem razumljiva tudi njegova izjava, 
da obožuje Nemčijo. Všeč mu je 
predvsem spoštovanje do umetnikov, 
nemška disciplina, nemški jezik. In 
prav zaradi vsega tega bi, kot pravi 
sam, mogoče kdaj tudi živel v Nem-
čiji.

Rad ima Poso~je
Kljub temu, da ima rad Berlin in 

Nemčijo, se mu zdi sodelovanje z 
lokalnim okoljem izredno pomemb-
no: “Tu sem se šolal, rad imam to 
okolje, ne gre mi samo za denar. Rad 
bi ponudil lokalnemu okolju čim več, 
saj so ljudje dobri in pozitivni, če si 
seveda tudi ti tak do njih.” Kljub te-
mu pravi, da ga ni izoblikoval Koba-
rid, ampak tujina. Zato bi rad šel po 
koncu študija v London na Saint 
Martin’s School of Art, da spozna 
modno sceno. Ne bi še rad odprl svo-
jega podjetja: “Nimam ambicij biti 
slaven in pomemben. To pride na 
vrsto tam enkrat pri štiridesetih, zdaj 
pa je čas spoznavati trg, ljudi, nabi-
rati izkušnje.” 

Obleka naj bo skladna z 
osebnostjo

Včasih se zdi, da modni oblikoval-
ci radi kritizirajo, kako se ljudje obla-
čijo, Dejan pa pravi, da je danes mo-

“Jaz živim za lepoto. Ne morem 
reči, da mi je nekaj grdo. Vsaka stvar 
je posebna, ima svojo lepoto. Imam 
pa načela o tem, kaj je estetsko. Rad 
imam usklajenost, čistost, ne sme 
biti vsega preveč, ne pa tudi premalo 
– težko je najti neko vmesno mero 
med praktičnostjo in estetiko.” 

Lepotnih operacij ne 
odobrava

Pravi, da z oblekami ne spreminja-
mo podobe, ampak telo samo ople-
menitimo, poudarimo: “Obleke so 
akcenti”. Naše telo pa je, kot pravi 
Dejan, dano in mi z njim lahko ope-
riramo. Verjame v usodo: “Če telo 
spreminjaš, posegaš v božji načrt.” 

[iri podro~je ustvarjanja
Dejan rad poudarja, da so mu po-

membne oblika, linija, umetnost na 
splošno. Kot pravi, ga moda ne zani-
ma, zanima ga oblika: “Sem iskalec 
novih oblik. Iščem nove načine, zani-
mive kombinacije.” Želi, da ima vsak 
kos v ozadju neko zgodbo, ki jo sple-
tejo ljudje. Ko dela, se vedno prilago-
di človeku, za katerega dela: “Kvali-
teten oblikovalec se vedno pokaže na 
strankinem obrazu.” Poleg oblikova-
nja ga zanima še ogromno stvari. 
Letos poleti je začel slikati na platno, 
vedno znova širi svoje področje, 
predvsem vizualno, glasbeno, film-
sko. “Mislim, da me bo življenje pri-
peljalo v film,” o svoji prihodnosti 
razmišlja Dejan.
Mariša Bizjak

DEJAN KRAJNIK. Foto: osebni arhiv Deja-
na Krajnika

Utrinki

per, Vili Kemper, Fedja Klavora, 
Urška Mlekuž, Nela Vitez ter Slavi-
ca Mlekuž Z barvo in čopičem so 
skušali ujeti živost in žar trenutkov, ki 
jih obarvajo letni časi. Kot je pove-
dal predsednik sekcije Martin Ber-
ginc, je bila tematika razstave name-
njena vnosu barvitosti v čas, ko že 
bledijo vtisi in podobe vsega, kar je 
natresel val leta. Povedal je še, da 
so z omenjeno razstavo zaključili 
projekt razstav, ki so si jih zadali v le-
tu 2007. 

V letošnjem letu člani SSA Bovške 
načrtujejo najmanj dve razstavi, eno 
v okviru razstav TNP-ja in drugo v 
Bovcu. Berginc dodaja, da se bodo 
tokrat preizkusili tudi v bolj mističnih 
temah, upa pa tudi, da bodo uspeli 
povzetek razstav predstaviti zunaj 
bovške občine. 
Besedilo in foto: Gregor Maver

ZAKLJU^EN NATE^AJ SO[KA 
FRONTA IN POT MIRU V 
POSO^JU
Kobarid – Ustanova “Fundacija 
Poti miru v Posočju” je v sklopu 
prireditev ob 90. obletnici zaključka 
bojev na soški fronti organizirala li-
kovno-literarni natečaj za učence 
osnovnih šol na območju Upravne 
enote Tolmin. Vsebina natečaja z 
naslovom Soška fronta in Pot miru 
v Posočju se je vezala na temo miru 
in nenasilja. 

Učenci razredne in predmetne sto-
pnje so se lahko potegovali za naj-
boljša mesta v štirih kategorijah – 
poeziji, kratki prozi, fotografiji in na 
likovnem področju. Na natečaj so se 
odzvali osnovnošolci in osnovnošol-
ke iz osnovnih šol Bovec, Koba-
rid in Most na Soči, ki so skupaj s 
svojimi mentorji oddali kar 91 del. 

Z RAZSTAVO ŠTIRJE LETNI ČASI so člani Sekcije slikarjev amaterjev Bovške zaključili pro-
jekt razstav, ki so si jih zadali v letu 2007. V letošnjem letu že načrtujejo najmanj dve novi 
razstavi.
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V  tistih časih so naše dokumen-
te, avto, denarnice, včasih pa 
tudi naše žepe pregledovali mi-

ličniki – strogi, vsiljivi, včasih pa tudi 
dobrosrčni možje v zelenih unifor-
mah. Na drugi strani so hoteli vse o 
naši prtljagi in vsebini prtljažnika ali 
torbe vedeti domišljavi in nepopu-
stljivi financarji, dokumente pa so 
nam pregledali bolj ali manj zahtevni 
karibinerji. Vseeno se moramo zave-
dati, da so vsi le bolj ali manj vestno 
opravljali svoje delo, ki so jim ga na-
ložili njihovi  delodajalci v Beogradu 
ali Rimu.

Trgovina z vsem
Štupica je bila obvezna postajanka 

za mejo. Erminio, za njim Luciano 
ter po vsej dolini in Kotu znana Pep-
ca Špolatova so bili povod našega 
postanka ter nemalokrat pomoč in 
zadnja postaja našega potovanja v 
zamejstvo. V teh prodajalnah se je 
dobilo skoraj vse, kar je kupec potre-
boval in s skromno vsebino denarni-
ce lahko nabavil. Poleg riža, kave, 
testenin in drugih dobrot, ki jih je 

Pepca iz [tupice
Verjetno ga ni bilo lastnika prvih prepustnic, ki ne bi vedel, kje v Bene~iji tik ob Nadi`i le`i majhna 
strjena vasica [tupica. Vsi, ki smo {e ne dolgo tega odhajali po nakupih ~ez mejo v sosednjo Italijo, 
se dobro spominjamo, kako je bilo na mejnem prehodu ali tako imenovanem bloku.

na. Mali leseni pult in za njim vedno 
nasmejana prijetna ženica, polna hu-
morja, tik za njo pa bolj ali manj 
polne police vsakdanjih dobrot in 
vsakodnevnih potrebščin. V mali tr-
govinici se je dobilo praktično vse. 
Največja prednost Pepcine trgovine 
pa je bila tudi nelegalna hranilnica 
ali banka brez obresti in provizije. 
Primerke dragocene valute, ki so jih 
lastniki prepustnic tako težko zaslu-
žili in zamenjali na črnem trgu ali pa 
zaslužili s prodajo različnih izdelkov 
(mesa, tobaka, žganja in drugih do-
brot), ki so šli onkraj meje dobro v 
prodajo, je bilo treba varno shraniti, 
da ne bi prišli v roke možem v zele-
nih uniformah, še preden bi jih nji-
hovi lastniki sami koristno porabili. 
Da bi tako zaželeni bankovci in ni-
kljani kovanci prispeli v prave roke, 
je poskrbela Pepca. Zgovorna in po-
štena trgovka je imela v lesenem 
predalu pod pultom zvezek, v kate-
rem je vodila dragocene podatke o 
lastnikih in vsoti denarja, ki so ji ga 
zaupali v hrambo.

Da bi se izognili kontroli žepov, 

bilo na policah domačih trgovin tež-
ko dobiti ali pa so bile predrage, se 
je  po dogovoru in naročilu  lahko 
nabavilo tudi opeko, cement, ploče-
vino za prekrivanje stoga in senika, 
lahko pa tudi sirkove metle. Seveda 
so ponujali  še nekaj, čemur se je 
odrekel le redko kdo. Ob nakupu je 
v denarnici vedno ostalo ravno toliko 

drobiža, da je bilo za kozarček vina, 
še raje pa so posebno ženske naroči-
le čašo maršale, s katero sta v kuhinji 
postregla Luciano in Pepca.

Banka brez obresti
Trgovina Pepce Špolatove iz Štupi-

ce v dobi današnjih vele trgovskih 
centrov ne bi več zaslužila tega ime-

Utrinki

Vsi, ki so oddali dela, so prejeli pri-
znanja o sodelovanju. Komisija je v 
vsaki kategoriji med prispelimi izdel-
ki izbrala tri najboljše, njihovi avtorji 
pa so prejeli praktične nagrade.

Med posnetimi fotografijami so bile 
najboljše Nekdanja bojišča prekri-
je rastlinska odeja avtorice Jerce 
Koren iz Kobarida, Cikel s Kolov-
rata avtorice Rebecce Jeriha Sko-
čir iz Kobarida in Tod sekla bridka 
bodo jekla …, ki jo je posnel Tilen 
Rakušček, prav tako iz Kobarida. 

Med deli na likovnem področju so 
med učenci razredne stopnje nagra-
dili deli V plamenih avtorice Tinka-
re Uršič Fratina iz Kobarida in An-
gel miru avtorice Menara Uršič 
Fratina iz Kobarida. Med izdelki 

učencev predmetne stopnje so člani 
komisje izbrali dela Naj sonce vedno 
v takem miru zahaja Urše Koren iz 
Kobarida, Upajmo, da so za vedno 
minili časi, ko so krvavele gore, 
Blaža Uršiča iz Kobarida in Kluže 
avtorice Melise Gruntar iz Bovca.

Med deli, ki so se za nagrade pote-
govala v kategoriji poezija, so komi-

Foto: arhiv fundacije

TRGOVINA Z VSEM, v kateri je trgovala Pepca. Foto: iz hčerkinega domačega albuma
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torb in avtov na meji, je bila ustalje-
na navada, da smo doma zamenjane 
devize izročili dobremu znancu ali 
sorodniku iz Italije, ki jih je varno 
prenesel mimo zapornic, za njimi pa 
jih je izročil lastniku, da bi jih pora-
bil za nakupe ali pa izročil v hrambo 
Pepci Špolatovi na Štupici. Tako je ta 
dobrodušna ženica onkraj meje za-
slovela kmalu potem, ko smo posta-
li lastniki dragocenih prepustnic.

Pepca [polatova
Tik pred priključitvijo Primorske k 

Jugoslaviji se je družina iz Borjane 
odločila, da se pred odhodom zave-
znikov naseli v Italiji. S starši in se-
strama se je Pepca naselila v Petiaku 
ob Nadiži, kjer  je spoznala bodoče-
ga moža, čigar starši so se s Črnega 
Vrha v Benečiji preselili v dolino na 
Štupico. Odkupili in preuredili so 
hišo nekdanje postaje carinikov. Po 
poroki sta Pepca in njen mož v pri-
tličju uredila majhno trgovino, name-
njeno domačinom s Štupice in iz 
sosednjih zaselkov. Po uvedbi prepu-
stnic in s prihodom naših ljudi je 
Pepca s svojo iznajdljivostjo in do-
brosrčnostjo zaslovela po vseh koba-
riških vaseh – od tistih na sončni 
strani do zadnjih vasi na Breginj-
skem. A ta dobrosrčna ženica ni le 
hranila denar in nakupljeno blago, ki 
ne bi smelo biti na zalogi vaške pro-
dajalne. Ko je kakšni izmed starih 
strank v denarnici zmanjkalo denar-
ja za nakup skromne špeže, je Pepca 
pogosto kaj primaknila ali dala blago 
na up. 

Prvo begunsko zato~i{~e
Pepce in njene družine niso po-

znali le popotniki s prepustnicami. 
Ko so v letih stroge meje med našima 
državama mladi fantje in dekleta za-
puščali domovino kot ekonomski, 
včasih pa tudi politični begunci, so 
predvsem domačini iz Breginjskega 
kota za prehod meje uporabljali poti 
in stranpoti Mije. Po varnem prehodu 
so se spustili do struge Nadiže in 
največkrat do Špolatove hiše, kjer je 
prebivala Pepca iz Borjane. Čeprav je 
imela svojo družino in tudi v Italiji 
dobrot in denarja ni bilo na pretek, 
je vsakemu prišleku ponudila topel 
obrok in po potrebi tudi prenočišče. 
Še več, vsakomur je ne glede na to, 
zakaj se je odločil zapustiti domače 
kraje, svetovala, kako in kam naj na-
daljuje pot, da bo prispel do želene-
ga cilja. 

Birmansko kosilo
Leta 1953 so jugoslovanske oblasti 

po dogovoru z Rimom prvič dovolile 
obmejno srečanje sorodnikov z obeh 
strani meje. Na mostu, kjer je še do 
božiča stal mejni prehod, ali nekoliko 
nižje je obe strani ločila žičnata ogra-

ja, ojačana z bodečo žico. Na obeh 
straneh meje se je nagnetlo na stoti-
ne ljudi, ki so se rokovali in polju-
bljali skozi ožičeno ograjo in si izme-
njavali skromna darila. Deklica Mimi 
in njena sestra sta le nekaj dni pred 
tem opravili birmo z izposojenima 
botroma, saj sta njuni pravi botri ži-
veli v Trstu in Milanu. Obe pa sta 
nato prišli na srečanje ob meji. Mimi 
in sestra, stari le enajst in dvanajst 
let, sta se v gneči kljub nadzoru vo-
jakov in miličnikov zmuznili pod 
ograjo in skočili v objem bratoma na 
drugi strani meje. Hitro so se spusti-
li po klancu proti Štupici, kjer jih je 
čakala Pepca s svežim belim kruhom 
in birmanskim kosilom. Kosilo sta 
dekleti pojedli le na pol, ker sta se 
pred tem že najedli Pepčinega sveže-
ga kruha. Kmalu po kosilu sta se v 
spremstvu botre in Pepce vrnili do 
žične ograje, kjer je množica še ve-
dno ostajala. Prestrašeni deklici, ki 
sta se pred tem spraševali, ali se jima 
bo še uspelo stisniti se k materi, sta 
se v okrilju množice s skritimi darili 

varno priplazili nazaj v mamino var-
stvo.

“Pujte, pujte pobje, not zad, 
da ne pridejo financi.”

Še nekaj let po osamosvojitvi Slo-
venije so se pri Pepci vsak dan usta-
vljali v Italiji zaposleni Slovenci. Ko-
zarec vina ali steklenico piva so po-
pili kar stoje pred hišo, pozimi in ob 
slabem vremenu pa jih je Pepca po-
vabila v kuhinjo. Če je bila skupina 
starejših znancev, ki jih je gospodinja 
dobro poznala, tam še pred leti, je 
navadno rekla: “Pujte, pujte pobje, 
not zad, da ne pridejo financi.” Tako 
je naše vabila vse do zaprtja trgovi-
ne.

Ob prehodu znancev iz naših kra-
jev je vedno povprašala po novicah 
iz  Jugoslavije in domačih krajev še 
posebej pa so jo zanimale vesti iz 
njene Borjane. V letih, ko je meja 
počasi izgubljala svoj pomen, je Pep-
ca z možem in kasneje s hčerami in 
zeti redno prihajala po nakupih v 
Kobarid in na obiske k sorodnikom. 
Po porasti super marketov v Italiji in 
zamejstvu ter pri nas, je trgovinica 
na Stupici obratovala le še v Pepčino 
veselje brez dobička in za “pobe not 
zad v kuhinji”. Nekega dne leta 1994 
pa je Pepca na vztrajno pregovarjanje 
hčere s tesnobo v srcu za vedno za-
prla vrata najpopularnejše trgovine v 
Benečiji ali Nadiži.

Le {e sanje o trgovinici
Padec meje in odprava mejnih 

kontrol je simpatična in priljubljena 
84-letna Pepca dočakala v domu 
ostarelih v Špetru ob Nadiži. Žal se 
tega dogodka ne more več veseliti in 
tudi ne more več obiskati sorodnikov 
brez mejne kontrole in strahu pred 
uniformiranimi financi. Težka bole-
zen ji več ne dovoljuje srečanj z na-
mi. Morda pa v svojem svetu, v ka-
terega jo je spravila bolezen, še sanja 
o Borjani in svoji trgovinici. Hiša, ki 
je nekoč služila carini oziroma doga-
ni, kasneje pa nudila zavetje begun-
cem in nabavam vsakodnevnih po-
trebščin, je danes preurejena v lep 
topel dom družine Pepčine hčere. 
Prostor, v katerem smo nekoč kupo-
vali kavo in riž, je preurejen v lepo 
dnevno sobo “salotto” z velikim ka-
minom, ki danes ogreva nekdaj zna-
no trgovino namesto dobrega srca 
Pepce Špolatove.

Na številne pobude nekdanjih lastnikov 
prepustnic s Kobariškega, ki se še da-
nes s hvaležnostjo spominjajo Pepce 
Špolatove, zapisal: Pavel Četrtič

MALI LESENI PULT IN ZA NJIM VEDNO NASMEJANA PRIJETNA ŽENICA, polna humorja, tik 
za njo pa bolj ali manj polne police vsakdanjih dobrot in vsakodnevnih potrebščin. To je vtis, ki 
nam ga je zapustila Pepca iz Štupice. Foto: iz hčerkinega domačega albuma

Utrinki

sijo najbolj prepričala naslednja: Ci-
kel pesmi Jarek, Nevihta mori in 
Nikogaršnja zemlja avtorja Toma-
ža Rutarja iz Kobarida, Soča avtori-
ce Nataše Pavšič z Mosta na Soči 
in Spomin, pod katero se je podpi-
sala Alja Mohorčič iz Kobarida.

Tako kot fotografije in poezijo so tudi 
kratko prozo ustvarjali le učenci in 
učenke predmetne stopnje. Med na 
natečaj prispelimi izdelki je komisija 
nagradila dela Vojna na Soči, ki ga 
je napisala Erika Pavlin iz Kobarida, 
Pismo vojaka avtorice Andreje Ko-
košin iz Kobarida in Življenje na 
fronti Sare Kranjc, prav tako iz Ko-
barida.
Tadej Koren, Ustanova “Fundacija Poti 
miru v Posočju”
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Hotenjci z baklami k polno~nici
Lani, tik pred najlepšimi prazniki 

v letu, se nama je s sosedo Matejo 
uresničila dolgoletna želja – iti peš k 
polnočnici. Ideja je bila “po godu” 
tudi sorodnikom, ki so se nama z 
veseljem pridružili. Ker je v družbi 
prijateljev in sosedov običajno lepše, 
sva k pohodu povabili še druge pre-
bivalce naše idilične doline Hotenje.

A brez zapletov ni šlo. Tik pred 
pohodom bi skorajda ostali brez ba-
kel. Kupila sem namreč bakle na 
petrolej, česar pa nisem vedela vse 
do svetega večera. Še dobro, da me 
je sosed Edo vljudno vprašal, če mor-
da potrebujemo petrolej za bakle. 
Akcija je stekla in bakle so bile pra-
vočasno pripravljene.

Nasmejanih obrazov, oviti v tople 
šale in kape ter opremljeni z obvezno 

Opa`anja

opremo v nahrbtnikih (topel čaj v ter-
movki in steklenička žganega) smo 
z baklami v rokah krenili na pot. Ker 
je bilo bakel glede na število pohodni-
kov premalo, nam je pot osvetljevala 
luna, ki je sijala sredi jasnega neba, 
posejanega z zvezdami. Med potjo so 
se nam pridružili še drugi krajani in 
pohodniki iz Stopnika. Bolj kot smo 
se približevali cerkvi, več nas je bilo.

Doživetje je bilo nepozabno, zato 
bomo verjetno poslušali Justino, naj-
starejšo udeleženko našega pohoda, 
ki je izrazila željo, da bi se drugo 
leto ponovno dobili, se družili, po-
klepetali in se napolnjeni z mirom 
udeležili polnočne maše v domači 
cerkvi v Dolenji Trebuši.

Besedilo in foto: Adrijana Skok, Dole-
nja Trebuša

Vro~a kri zaradi silvestrskega 
nerajanja na kobari{kem trgu 

Zaradi odpovedi prednovoletnega 
“žura”, ki je bil predviden na koba-
riškem trgu, je marsikomu dobese-
dno zavrela kri. Obvestila, ki so na-
povedovala paznovanje in so jih 
prejela kobariška gospodinjstva, so 
seveda spravila v slabo voljo pred-
vsem tiste, ki so prišli na prazen trg. 
Vendar se včasih zgodi tudi to. Kra-
jevna skupnost Kobarid, ki je bila 
organizator dogodka, je naletela na 
nekaj ovir, ki so botrovale odpove-
di. 

Kot najbrž veste, po navadi orga-
nizacijo na svojih plečih nosi en sam 
človek, na katerega se praktično zgr-
ne vse. V primeru, da zboli, nenado-
ma nihče ne ve nič več. Nihče si 
tudi ne želi ali ne upa prevzeti bre-
mena “v. d.” glavnega organizatorja 
in rešiti nastalo situacijo. Tako je ti-
sti, ki je že tako nemočen, deležen 
kritike, ki se zlepa ne poleže. O mo-
rebitnem razumevanju situacije tu 
sploh ni govora. To dobro poznamo 
tisti, ki marsikdaj kljub slabemu po-

čutju spravimo pod streho kak dogo-
dek. Pri prireditveni dejavnosti skoraj 
ni možnosti, da bi si privoščil odso-
tnost ali za nekaj časa odložil delo … 
Ko je informacija enkrat posredovana 
javnosti, jo moraš izpeljati, sicer po-
staneš tarča, v katero letijo takšne in 
drugačne puščice.

Vsem “vitezom” zato priporočam, 
da letno pripravijo vsaj eno prireditev 
in se soočijo s sestavnim delom tovr-
stnih organizacij – nepopisnim stre-
som. S tem prispevkom želim opo-
zoriti sokrajane in tudi druge, da s 
takšnim vikom in krikom uspešno 
odvračamo še tisto peščico aktivnega 
prebivalstva, ki je za dobro drugih 
pripravljena organizirati kakšno pri-
reditev. Ob tem ne morem mimo 
javnega poziva, s katerim je Občina 
Kobarid želela pozvati vse, ki so pri-
pravljeni sodelovati pri organizaciji 
Kobariškega poletja. Odziva pa kljub 
ponujenim finančnim sredstvom ni 
bilo. 
Nada Pajntar, Kobarid

Kobari{ko zrcalo
Pisatelj, dramaturg in Prešernov 

nagrajenec z Mosta na Soči Saša Vu-
ga, rojen 1930 – prav na v današnjih 
časih kulturni praznik Slovencev, ta-
krat pa v krutih dneh preizkušanj 
slovenstva – je v januarskih dneh tu-
di v Posočju v Kobariškem muzeju 
predstavil svoje najnovejše delo. Ko-
bariško zrcalo je, kot avtor zapiše pod 
naslov, romaneskni triptih, ki obrav-
nava življenje ljudi ob slovensko-ita-
lijanski meji v pretresih nemirnega 
dvajsetega stoletja. V prepoznavnem 
literarnem slogu, ki je za povprečnega 
bralca pogosto prezahteven zalogaj, v 
Kobariškem zrcalu Saša Vuga popiše 
življenje malih ljudi, obrobnežev ob 
meji, ki so preživeli obe svetovni voj-
ni, ideološke spopade, dolgoletno 
italijansko okupacijo in osvobodilni 
boj. Literarni zgodovinar Taras Ker-
mauner o Vuginem literarnem slogu 
ob romanu zapiše: “Vuga v grmade-
nju nenavadnih metafor kot šokan-
tnih kombinacij običajno nezdružlji-
vega v povprečni fantaziji stereoti-
pnega človeka prebija meje konven-
cionalne dopustnosti, tudi meje obi-
čajne predstavljivosti.” In prav na ta 
način Vugina ‘Beseda’ učinkuje taka, 
kakršno poznamo že iz prejšnjih ro-
manov. “Vugi se je posrečilo vztraja-
ti na tej čez vse težki poti pričevanja 
resnice, ki ni več odrešujoča; je prej 
resnica Menad in Terzitov.” še pou-
darja Kermauner.

NASLOV: Kobari{ko zrcalo. AVTOR: 
Sa{a Vuga. IZDALA: Slovenska 
matica. KRAJ IN LETO IZDAJE:  
Ljubljana 2007. FORMAT: 13,5x20 
cm. [T. STRANI: 191.

Koledar 2008
Letošnja knjižna zbirka Goriške 

Mohorjeve družbe poleg treh drugih 
knjig vsebuje Koledar 2008, ki na pr-
vih straneh tradicionalno prinaša 
koledar z godovnimi imeni in vsemi 
prazniki. Nadaljevanje je razdeljeno na 
deset rubrik z uvodno Iz verskega do-
gajanja, kjer Anton Štrukelj pred-
stavlja knjigo papeža Benedikta XVI. 
o Jezusu Kristusu, zanimiv je prispe-
vek Renata Podberšiča o obnovi ver-
skega življenja na Goriškem po spopa-
dih na soški fronti. Silvester Gaber-
šček pa je v delu Pričevanja, razprave 
prispeval izčrpen članek o novih od-
kritjih iz “kobariške delavnice”. Izpo-
staviti velja še članek tolminskega 
arheologa Mihe Mlinarja, ki pod na-
slovom Soča in njeni arheološki zakladi 
piše o arheoloških najdbah, odloženih 
oz. odvrženih v porečju Soče. Zname-
nit dogodek, zabeležen v Mohorjevem 
koledarju, je tudi prvi šolski dan šol-
skega leta 2007/08, ki je bil poseben 
predvsem za dijake novoustanovljene 
dvojezične nižje srednje šole v Špetru 
v Beneški Sloveniji. V rubriki Družbe-
nopolitična stvarnost je izpod peresa 
Alojza Tula govora o 60-letnici pariške 
mirovne pogodbe, ki je razmejila Pri-
morsko na dve coni. Tudi ostale rubri-
ke prinašajo izdatno ponudbo zanimi-
vih tematik različnih avtorjev kot od-
mev dogodkov in ljudi na Primorskem. 

NASLOV: Koledar 2008. UREDIL: 
dr. Jo`e Marku`a. IZDALA: 
Gori{ka Mohorjeva dru`ba. ZA-
LO@ILA: Zadruga Gori{ka Mohor-
jeva. KRAJ IN LETO IZDAJE:  Gori-
ca 2007. FORMAT: 17x23,5 cm. [T. 
STRANI: 290.

EPIjeva knji`na polica
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“Izpitno obdobje ni ravno najbolj 
primerno, da izvabiš kak normalen 
stavek iz mene,” mi je zaupala mlada 
pesnica Bogdana Leban, ki bo v le-
tošnjem prvem pomladnem mesecu 
napolnila 24. leto. Zaradi študija sicer 
večino časa preživi v Ljubljani, a se 
zelo rada vrača domov na Knežo. 
Študira elektrotehniko na ljubljanski 
univerzi in ker je to pretežno moški 
študij, tudi sama priznava, da ji pisa-
nje in literatura še vedno pomagata 
preživeti v svetu moških. Bogdana 
sicer preliva včasih srd, včasih ljube-
zen na papir že iz osnovnošolskih 
let: “V življenju si vedno postavljam 
realne cilje, ki jih tudi pridno uresni-
čujem.”

Špela Mrak

ODRAŠČANJE

Večeri se,
ni mi več do igre,
do gradov v pesku,
ki jih izmije prvi dež.

So umrle pravljice, 
kjer zali princ
rešuje uboge deklice.

Težko je,
a v dvoje dan je lepši.
Kaj ko bi danes
skupaj glodala kosti.

Bogdana Leban

Odra{~anje

Kanalska dolina, 
La Valcanale

Kanalska dolina je ozka dolina na 
italijansko-slovensko-avstrijski trome-
ji. Na dobrih dvajsetih kilometrih so 
pod Julijskimi in Karnijskimi Alpami 
v bližini Trbiža poleg Naborjeta, Lu-
žnic in Kokava tudi s slovensko govo-
rečim prebivalstvom naseljene vasi 
Žabnice, Ovčja vas, Ukve, Lipalja vas, 
Bela Peč in Rabelj. Danes v dolini v 
sožitju sobivajo italijanski, slovenski, 
nemški in furlanski jezik. Vsa ta dej-
stva že dolga leta vabijo ‘čarodeja 
fotografije’ Milana Grego, ki je tako 
tudi z očesom fotografskega objektiva 
skozi leta spremljal spremembe v Ka-
nalski dolini, ki je bila že od nekdaj 
vozlišče poti, kultur in jezikov. Po 
knjigi Rezija in Beneška Slovenija je 
to že tretja fotomonografija Milana 
Grega, tokrat v sodelovanju z Rafkom 
Dolharjem. V knjigi so ljudje, narava 
in običaji ter povsem vsakdanje življe-
nje teh krajev upodobljeni na več kot 
450 fotografijah. Dvojezični tekst Ra-
fka Dolharja pa knjigi dodaja še zgo-
dovinski, cerkveni, geografski in etno-
grafski vpogled na dolino.  

NASLOV: Kanalska dolina, La Val-
canale. AVTORJA: Milan Grego in 
Rafko Dolhar. UREDIL: dr. Jo`e 
Marku`a. IZDALA: Dru`ina. KRAJ 
IN LETO IZDAJE:  Ljubljana 2007. 
JEZIK: slovenski in italijanski. 
FORMAT: 24x30 cm. [T. STRANI: 
279. NAKLADA: 1300 izvodov.

Svetloba teme
Vojko Rutar se je rodil leta 1946 v 

Volčah pri Tolminu. Osnovno in sre-
dnjo šolo za učitelje je obiskoval v 
Tolminu. Nato je kot učitelj služboval 

širom Primorske, zadnja tri desetletja 
pa je zaposlen pri Osnovni šoli Ka-
nal. Vojka Rutarja, med drugim tudi 
moža, očeta in dedka, so k pisanju 
poezije spodbudile velike osebnostne 
duhovne spremembe sredi njegovih 
petdesetih let. Kot lahko preberemo v 
knjigi, mu to pomeni notranjo potre-
bo za izražanje njegove preobrazbe 
na drugačen, umetniški način. V sla-
bih petih letih je tako nastalo več kot 
600 pesmi, ki jih namerava avtor po-
stopoma izdati v zbirkah. Svetloba 
teme je prva med njimi.

V Uvodni besedi bralca nagovarja 
Mišo Tošič, ki o pesniški zbirki pra-
vi: “V njej avtor z iskrenim, globokim 
in mestoma osupljivo neposrednim 
izpovednim tonom razodeva lastno 
potovanje po trnovi deželi spoznanj 
življenjskih resnic. Na vsakem kora-
ku tega popotovanja se srečuje in 
spopada z vprašanji in dvomi, s ka-
kršnimi se do sebe iskren človek sre-
čuje že od pradavnin. Vendar z eno 
pomembno razliko. Pesmi odražajo 
njegovo duhovno metamorfozo in z 
njo postopno odstirajo zaveso, za 
katero kot nepremični kipi velikanov 
stojijo življenjske resnice. Sladke in 
trpke. Avtor je doživel dva svetova, 
svet teme in svet svetlobe. Zdaj živi 
v slednjem. Avtorjeva globokoumnost 
ni izgubila srčnosti in iskrenosti nje-
govega notranjega otroka, zato sem 
prepričan, da bo v srcu iskalca lahko 
našla svoje mesto.”

Pesniško zbirko Svetloba teme se-
stavljajo trije deli, in sicer Tema, Sve-
tloba iz teme ter Svetloba. In za po-
kušino našim bralcem ponujamo še 
pesem, ki je avtorju očitno med naj-
ljubšimi, saj krasi zadnjo platnico 

njegovega prvenca.

ZAVEDANJE SVETLOBE

Zavedanje Svetlobe
izbriše solze. Brazgotine. 
Vse tegobe.
Ko spoznaš. Da si poln svetlobe 
sam.
Znaš in zmoreš. Hočeš! spremeniti 
noč v dan.

Prižiganje luči v nočeh.
Je notranjih oči odpiranje v ljudeh.
Če kaj, potem splača se za to živeti.
Ali še bolje: pripravljen tudi sem 
umreti – 
da bi se le zavedeli ljudje svetlobe.
Izbrisali si solze. Brazgotine.
Vse tegobe.  

NASLOV: Svetloba teme. AVTOR: 
Vojnimir - Vojko Rutar. IZDALA IN 
ZALO@ILA: Zalo`ba Vulkan, Vojni-
mir Rutar s. p. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Tolmin, 2008. FORMAT: 21 x 
14,5 cm. [TEVILO STRANI: 103 
NAKLADA: 400 izvodov.

Za dva gro{a tminskih
V začetku decembra so v Tolmin-

skem muzeju predstavili več novosti 
svoje ponudbe iz muzejske trgovine, 
med njimi tudi glasbeno-pripovedno 
zgoščenko Za dva groša tminskih, ki 
je izšla v koprodukciji Tolminskega 
muzeja, Radia Študent in Društva 
za oživljanje zgodbe 2 koluta. Ekipa 
“za dva groša fantazije”, ki že več let 
na Radiu študent pripravlja in inter-
pretira pravljice v istoimenskih odda-
jah, je izbrala in posnela 7 pravljic iz 
Posočja, v uvodu in zaključku pa so-
ustvarjalka ekipe Ana Duša zapoje 
dve tolminski ljudski pesmi Pa Tminu 
se patjepaje in Magdalenca. “Vse fol-
klorne pripovedi (v večini pravljice), 
zbrane na tej zgoščenki, so bile za-
pisane na Tolminskem, vendar pa so 
njihove številne različice znane po 
vsem slovenskem etničnem prostoru 
in še veliko širše. Na papir so bile 
prepisane še v času, ko so živahno 
krožile od ust do ust oziroma ko ta 
čas še ni bil toliko odmaknjen,” pra-
vi dr. Barbara Ivančič Kutin z inšti-
tuta za slovensko narodopisje ZRC 
SAZU. Pravljice odlikuje tudi glasbena 
spremljava zanimivih glasbenih za-
sedb, ki so jo prispevali različni izva-
jalci, med njimi celo popularni Ana 
Pupedan in domačini Čarangi. Sicer 

pa zgoščenka ni namenjena le otro-
kom, ampak vsem, ki radi prisluhne-
jo bogatemu domačemu folklornemu 
izročilu.

NASLOV: Za dva gro{a tminskih. 
IZDAL in ZALOŽIL: Tolminski mu-
zej v koprodukciji z Radiem [tu-
dent. GLASBENA OPREMA: Alen-
ka Veler, Nata{a Bivic. KRAJ IN 
LETO IZDAJE:  Tolmin 2007. 

Knjižno polico napolnili Špela Mrak in 
Špela Kranjc

( 39 )
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Utrinki

JOHNNY BRAVO SO SPET SKUPINA. Ustanoviteljema Primožu Janežu in Borutu Manfredi 
se je pred slabimi tremi leti pridružil solokitarist Borut Sovdat, zadnja dva meseca pa sta z 
njimi še Kristjan Kavčič na bas kitari in bobnar Boštjan Kavčič. Po letih 2004 in 2005 je bil to 
za zasedbo Johnny Bravo tretji nastop na Emi. Foto: Irena Kenda Janež

Huda lakota v 
Ba{ki grapi 

V ta starih cajtih so se ljudje pre-
življali največ s krompirjem, z obli-
cami, s sirotko in kislim mlekom. Po 
treh slabih letinah je bila 1817. taka 
lakota v Baški grapi, da so Bukovci 
prodajali celo planino za tri hlebe 
kruha.

Takrat so otroka že drugi dan nesli 
h krstu, ker so se bali, da jim bo 
umrl. Od krsta so ga nesli naravnost 
domov, ta revni so ga pa celo pustili 
v gostilni, če jih je bilo doma že pre-
več.

Ko je dozorelo ozimno žito, so ga 
hitro peljali v maln. Iz zmlete moke 
so hitro spekli kruh, a ga jim je bilo 
treba le malo pojesti in so bili siti, 
ker so se jim tako skrčili želodci. 
Zbral in zapisal: Janez Dolenc
(Hudajužna, 1978)
Vir: DOLENC, Janez. (1992). Zlati Bogatin. 
ČZP Kmečki glas. V Ljubljani: ČZP Kmečki 
glas.

KLUB ZDRAVLJENIH 
ALKOHOLIKOV TOLMIN V 
SVETU 
Videm in Montichiari (Italija) – 
Svetovno združenje klubov zdra-
vljenih alkoholikov (“World asso-
ciation of the clubs of alcoholics in 
tratament” oziroma krajše WACAT), 
ki je bilo ustanovljeno oktobra lani v 
italijanskem Vidmu, združuje klube 
iz devetnajstih držav, ki delujejo po 
Hudolinovem ekološko-socialnem 
sistemu pri prekomernem uživanju 
alkohola. Člani Wacata so se po 
podpisu ustanovne listine prvič sre-
čali na kongresu v  videmskem gra-
du, ki ga je organizirala Evropska 
šola alkohologije in ekološke 
psihiatrije. Za prvega predsednika 
Wacata je bil izvoljen Italijan Ennio 
Palmesino, poleg njega pa še trije 
podpredsedniki: Danec Niels Kohl, 
ki zastopa Evropo, Juan Manuel 
Cerna Guerrero iz Čila, predstavnik 
Severne in Južne Amerike, medtem 

LISICA MICA SPODBUJA 
BRALNO KULTURO OTROK
Zgornje Poso~je – Zadnji mesec 
minulega leta so v vseh oddelkih 
Knjižnice Cirila Kosmača Tol-
min, v Tolminu, Kobaridu in Bovcu, 
ponovno začeli z urami pravljic. Do 
marca potekajo v pravljičnih oddel-
kih knjižnic pri Lisici Mici in so na-
menjeni otrokom, starejšim od štirih 
let. Lisica Mica knjižnice obiskuje 
dvakrat mesečno. V Tolminu je ob 
torkih ob 17. uri, v Kobaridu in Bov-
cu pa ob petkih ob 17.30. 

Bibliotekar Peter Pavletič: “Ure 
pravljic z Lisico Mico spodbujajo 
bralno kulturo pri otrocih, saj sle-
dnji tako odkrivajo pravljični svet, 
spoznavajo knjige in različne vse-
bine, slikanice in pravljične juna-
ke, največji poudarek pa je na pri-
povedovanju ljudskih pravljic.” In 
prav iz slednjih izhaja tudi omenjena 
maskota, katere lik zasledimo v veči-
ni slovenskih ljudskih pravljic. 

Lisico Mico bodo otroci našli v knji-
žnici, kjer stanuje. “Skriva se med 
knjižnimi policami in skrivnostno 
opazuje otroke,” je povedal Pavle-
tič in dodal, da si včasih tudi sama 
izbere pravljico za prihodnje sreča-
nje. Njen naslov si zapiše na listek in 

URE PRAVLJIC Z LISICO MICO V KNJIŽNICI SPODBUJAJO BRALNO KULTURO OTROK – 
Medtem ko otroci spoznavajo svet pravljic, lahko njihovi starši mirno pobrskajo po knjižnih 
policah in najdejo berivo zase. Foto: arhiv knjižnice

ga pusti pri knjižničarki, ki bo pravlji-
co pripovedovala. Lisica Mica jo bo 
na uri pravljic tudi spremljala, še prej 
pa se bo z otroki spoznala. 

V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin so 
z obiskom ur pravljic zelo zadovoljni. 
“Otroci so navdušeni in tudi skupi-
ne so prijetne in ravno dovolj veli-
ke, da pravljice lahko predstavijo 
na najprimernejši način,” še doda 

Pavletič. Povprečno šteje skupina  
petnajst otrok in medtem ko otroci 
spoznavajo svet pravljic, lahko njiho-
vi starši mirno pobrskajo po knjižnih 
policah in najdejo berivo zase. Kot 
smo še izvedeli, lahko natančne da-
tume ur pravljic najdete na zgiban-
kah ali na plakatih, ki jih je Lisica Mi-
ca pustila oziroma izobesila v vam 
najbližji knjižnici. Sicer pa namera-
vajo s projektom v Knjižnici Cirila 

Kosmača Tolmin nadaljevati tudi v 
prihodnjih letih. 
Gregor Maver

JOHNNY BRAVO SO NA EMI 
ZASTOPALI POSO^JE
Ljubljana – V polfinale za izbor pe-
smi, ki bo Slovenijo konec maja pred-
stavljala na Pesmi Evrovizije v Beo-
gradu, je med dvajsetimi skladbami 
strokovna komisija uvrstila tudi pesem 
But’n ... But’n!!!! v izvedbi tolminske 
zasedbe Johnny Bravo. V telefon-
skem glasovanju gledalcev in poslu-
šalcev so fantje po nastopu v prvem 
polfinalu zbrali dovolj glasov in se uvr-
stili v finalni večer prireditve Ema 08.

Potem ko sta ustanovitelja zasedbe 
Johnny Bravo, Primož Janež in Bo-
rut Manfreda, zadnja štiri leta po 
raizdu z nekdanjimi člani skupine 
nastopala kot duet, so Johnny Bravo 
sedaj ponovno množina. Solokitarist 
Borut Sovdat se jima je sicer pri-
družil že pred slabimi tremi leti, za-
dnja dva meseca pa sta z njimi še 
Kristjan Kavčič na bas kitari in bob-
nar Boštjan Kavčič. Še vedno jim 
besedila in glasbo za pesmi piše 
večkrat nagrajeni Leon Oblak. 

S 4.683 glasovi so se Tolminci v pr-
vem predizboru, ki je bil 1. februar-
ja, uvrstili na drugo mesto. Prehitela 
jih je samo skupina Langa in civili 
s skladbo Za svobodo divjega srca 
(7.176 glasov), ki je v zadnjem deja-
nju letošnje Eme, superfinalu 3. fe-
bruarja, za pičlih 395 glasov zgrešila 
potovanje v Beograd. V srbski pre-
stolnici nas bo tako zastopala Rebe-

ka Dremelj, ki je prepevala Vrag 
naj vzame. Zanimivo, da se je v fi-
nalu kasnejša zmagovalka med de-
setimi nastopajočimi uvrstila na dru-
go mesto s 12.665 glasovi, medtem 
ko so jih Langa in civili prejeli kar 
21.193. V drugem predizboru pa je 
Rebeka Dremelj zasedla šele tretje 
mesto, saj so ji gledalci in poslušalci 
namenili “le” 3.541 glasov, kar je na 
primer celo manj, kot so jih zbrali 
Johnny Bravo. Ti so nazadnje v fina-
lu pristali na sedmem mestu, in si-
cer s 6.192 glasovi. 

“S svojo uvrstitvijo smo zelo zado-
voljni. Člani skupine smo dali vse 
od sebe, prav tako pa tudi vsi, ki 
so nas podpirali,” je vtise po tre-
tjem nastopu na Emi strnil Primož 
Janež in dodal: “K uspehu je svoje 
prispevala tudi skala, za katero so 
zaslužni Ivan Špolad, Anton Kra-
vanja - Tona in Dani Oblak. Ne 
smem pozabiti še na Anico Preše-
ren, ki je poskrbela, da je skala 
pripotovala v Ljubljano. Skratka, 
uspeli smo skupaj in to je od vse-
ga najlepše!” Johnny Bravo so na-

mreč svoj nastop na odru popestili s 
scenskim elementom, skalo v obliki 
Krna in barvi Soče. S to simboliko 
so tako zastopali vse Posočje. 
Špela Kranjc
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V celoti objavljene javne razpise in razpisno dokumentacijo lahko brezplačno dobite na Posoškem razvoj-
nem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin (tel: 05/38-41-500) vsak delovni dan v času uradnih ur 
od 9. do 12. ure. Objavljeni so tudi na spletnih naslovih: www.svlr.gov.si ali www.pososki-rc.si. 
(Uredništvo EPIcentra)

šestnajstih svetovnih držav. Naše 
poročilo o delu kluba v svetu in o 
delu novoustanovljene Zveze sem 
podala zadnji dan in zanj požela vr-
sto pohval. Ta dan sem med številni-
mi poslušalci opazila tudi predsedni-

ka našega kluba Mira Lapanja, ki 
mi je bil s svojo prisotnostjo v veliko 
moralno podporo. 
Z gotovostjo lahko rečem, da smo z 
našim skupnim delom (delom članov 
tolminskega kluba in članov lani 

ustanovljene Zveze KZA severne 
Primorske – ki poleg tolminskega 
združuje še ajdovski in novogoriški 
KZA – in ob pomoči naših družin-
skih članov) naredili velik napredek 
za zdravljence, naše družine in ne-
nazadnje za družbo samo. 
Nada Kenda, KZA Tolmin in Zveza KZA 
severne Primorske

S PRLEKI SE DOBRO 
RAZUMEJO
Kobarid – Pevci iz Okteta Simon 
Gregorčič so 12. januarja drugo le-
to zapored pripravili prireditev za do-
brodošlico novemu letu, ki so jo poi-
menovali Prleški pozdrav novemu 
letu. Ker je bila lanska izkušnja nabi-
to polna dvorana kobariškega kultur-
nega doma, so se tokrat odločili za 
dve ponovitvi programa. 

Povod za to zamisel je bilo gostova-
nje Okteta Simon Gregorčič po 
skrajnem vzhodu Slovenije, ki so ga 
pevcem omogočili njihovi prijatelji iz 

ko Afriko, Azijo in Oceanijo zastopa 
Olcott Gunasekara iz Šri Lanke. 
Prvega kongresa sva se udeležila tu-
di dva slovenska predstavnika, in si-
cer Aleksander Može, ki je kot prvi 
predsednik edine slovenske Zveze 
Klubov zdravljenih alkoholikov (KZA) 
severne Primorske podpisal pristop 
k Wacatu, in Nada Kenda, tajnica 
Zveze KZA severne Primorske ter 
tajnica in predstavnica za stike s tuji-
no KZA Tolmin.

Po končanem kongresu je Aleksan-
der Može odpotoval domov, jaz pa 
sem pot nadaljevala na tridnevni, 
16. mednarodni kongres v prav tako 
italijanski Montichiari. Prvi dan se je 
začel s Hudolinovim memorialom. 
Po uradnem delu so sledile delavne 
teme, ki so potekale vse tri dni, in si-
cer: • družina in terapevt, • mladi v 
klubu, • začnimo skupaj z družino, 
• izobraževanje, • klub v svetu. 
Mednarodnega kongresa se je ude-
ležilo okoli 1.400 predstavnikov iz 

Na osnovi Zakona o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja v Poso-
čju (ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št. 
26/05, spremenjen z ZUE, Uradni list RS, 
št. 114/06), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU,  127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSPDPO), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 
114/07), Uredbe o dodeljevanju regio-
nalnih državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 72/06), Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/07), Programa 
spodbujanja razvoja v Posočju 2007–
2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS št. 
30301-1-2007-5, z dne 15.3.2007) in 
Izvedbenega programa razvojne pomoči 
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za 
leto 2008 (Sklep Vlade RS št. 30301-
4/2007/3, z dne 11.10.2007), objavlja 
Služba Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (SVLR), Kotnikova 28, 1000 Lju-
bljana 

JAVNI RAZPIS za spodbuja-
nje za~etnih investicij in 
ustvarjanja novih delovnih 
mest, razvoja mikro, majhnih 
in srednje velikih podjetjih 
ter razvoja turisti~nih kapa-
citet na obmo~ju ob~in Bo-
vec, Kobarid in Tolmin v letu 
2008.

1. Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje investicij v mikro, majhnih, srednje 
velikih podjetjih ter pri fizičnih osebah v 
dejavnosti turizma v osnovna opredmetena 
in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi 
novega obrata, širitvi obstoječega obrata, 
diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi do-
datnimi izdelki in bistveni spremembi pro-
izvodnega procesa v obstoječem obratu 
in investicij v izboljšave nastanitvenih ka-
pacitet pri turističnih ponudnikih. Razpis 
je razdeljen na 3 sklope: sklop A (Držav-
na pomoč za majhna in srednja podjetja), 
sklop B (Državna pomoč za mikro podje-
tja), sklop C (Državna pomoč fizičnim in 
pravnim osebam v dejavnosti turizma).

 Vlagatelj se lahko prijavi samo na en sklop 
razpisa, in sicer samo z enim projektom. 

1.1 Investicija se mora izvajati na ob-
močju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin. 

1.2 Višina razpisanih sredstev – sku-
pna višina nepovratnih sredstev, ki bo na 
razpolago za sofinanciranje sklopov A, B 
in C, znaša 645.070 € v letu 2008. Ne-
povratna sredstva za te namene so zago-
tovljena na proračunski postavki Službe 
Vlade RS za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko 1166: Razvojna pomoč Po-
sočju. Okvirna skupna višina nepovratnih 
sredstev za: Sklop A (160.000 €), Sklop 
B (335.070 €) in za Sklop C (150.000 €).

V kolikor sredstva na posameznem sklopu 
ne bodo porabljena, se lahko prenesejo 
na drug sklop. O prenosu sredstev med 
posameznimi sklopi odloča strokovna ko-
misija ob izboru. Višina sofinanciranja je 
odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar 

v nobenem primeru ne sme preseči:
- 50 % vrednosti upravičenih stroškov za

mikro in majhna podjetja ter pri fizičnih 
osebah na področju turizma,

- 40 % upravičenih stroškov za srednje 
 velika podjetja in 
- 30 % upravičenih stroškov za podjetja, 

ki poslujejo v sektorju transporta, ne 
glede na to, iz katerih javnih virov (sred-
stva občinskih proračunov, državnega 
proračuna ali mednarodnih virov) je po-
moč dodeljena oziroma če je pomoč 
dodeljena po več shemah hkrati.

2. Pogoji dodeljevanja – Upravičenci 
so mikro, majhna in srednje velika podje-
tja v skladu z opredelitvami iz Uredbe Ko-
misije (ES) št. 364/2004 z dne 25. febru-
arja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 
70/2001 (Uradni list EU L št. 63 z dne 
28. februar 2004 (v nadaljevanju Uredba 
komisije ES)), samostojni podjetniki, za-
druge ter sobodajalci, vpisani v register 
sobodajalcev pri upravni enoti, ali fizične 
osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapa-
citete v skladu z razpisnimi pogoji in:
- niso v stečajnem postopku, postopku 
 prisilne poravnave ali likvidacije;
- ne pridobivajo državne pomoči za pod-

jetja v težavah Zakon o pomoči za re-
ševanje in prestrukturiranje gospodar-
skih družb v težavah (Ur.l. RS, 
112/05) 

- niso insolventni glede na 2. točko 3. 
odstavka 14. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi in-
solventnosti in prisilnem prenehanju 
(Ur. l. RS št. 126/07);

- nimajo neporavnanih zapadlih obvezno-

 sti do Republike Slovenije; 
- imajo registriran sedež ali podružnico

na območju občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin,

- fizične osebe in registrirani sobodajalci
morajo imeti stalno bivališče na obmo-
čju občin Bovec, Kobarid in Tolmin in 
morajo biti lastniki/najemniki objekta, ki 
je v zemljiški knjigi vpisan kot stanovanj-
ski objekt;

- katerih dejavnosti niso izločene iz shem
 državnih pomoči v EU.

Na razpis ne morejo kandidirati upra-
vičenci:
- ki so za svojo dejavnost pridobili igralni-
ško koncesijo; 
- katerim so na osnovi Javnega razpisa 
za spodbujanje začetnih investicij na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v 
letih 2002 in 2003, 2004, 2005, 2006 
ter 2007 že bila odobrena nepovratna 
sredstva za sofinanciranje investicijskega 
projekta, razen v primeru, da so do dne 
oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti 
izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki izhaja 
iz uspešne kandidature na omenjene raz-
pise (izpolnitev obveze glede novih zapo-
slitev morajo upravičenci dokazati s pre-
dložitvijo posebnega Poročila o izpolnitvi 
pogodbene obveznosti glede novih zapo-
slitev, v katerem natančno opredelijo rea-
lizirane zaposlitve, ter predložijo ustrezna 
listinska dokazila-M1/M2 obrazec);
- so za isti namen pridobili državno po-
moč iz drugih javnih virov (sredstva občin-
skih proračunov, državnega proračuna ali 
mednarodnih virih) v višini več kot 50% 
upravičenih stroškov naložbe;

ZVEZO KZA SEVERNE PRIMORSKE v svetu zastopajo (z leve proti desni): Renato Bernardinis 
iz Udin, njihov garant v svetu, tajnica Nada Kenda in predsednik Aleksander Može. Foto: arhiv 
KZA Tolmin
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Ljutomera. V zahvalo so zato lani pr-
vič pripravili “prleški večer” v Kobari-
du, kamor so seveda povabili tudi 
tamkajšnje kulturno društvo. 

Ker je prva prireditev uspela, dvo-
mov o organizaciji naslednje ni bilo 
več. Tokrat so gostje iz Prlekije obi-
skovalce nasmejali s komedijo To-
neta Partljiča Krivica boli, za uvod 
v večer pa so s svojo pesmijo poskr-
beli oktetovci. Gostje so menda iz 
naših krajev odnesli lepe spomine, 
pevce iz Gregorčičevega okteta pa 
so ob slovesu povabili na obletnico 
njihovega kulturnega društva, ki jo 
bodo praznovali jeseni.
Špela Kranjc

ZA^ELO SE JE S [OLSKO 
EKSKURZIJO
Tolmin – Deset let mineva letošnje 
šolsko leto, odkar na tolminski gim-
naziji deluje Mladinski mešani 
pevski zbor (PZ) Gimnazije Tol-
min. Cilja zbora kot vedno ostajata 
vzgajanje novih mladih pevcev in so-
delovanje v čim bolj zanimivih glas-
benih projektih.

Vse skupaj se je začelo na šolski 
ekskurziji v Salzburg, na kateri je 
skupina dijakov neutrudno prepeva-
la ob spremljavi kitare. Profesorici 
Marti Rutar, sicer tudi ljubiteljici pe-
tja, so bili glasovi gimnazijk in gim-

nazijcev tako všeč, da je predlagala 
ustanovitev PZ, ki ga do takrat na 
šoli še ni bilo. “Najprej nas je do-
ber ducat vadilo samih ob starem 
razglašenem klavirju v veliki pre-
davalnici,” se začetkov spominja 

eden od ustanovnih članov in seda-
nji zborovodja Matej Kavčič. “Ko 
so na Gimnaziji Tolmin opazili, da 
nismo le muha enodnevnica, so 
nam dodelili zborovodkinjo Eriko 
Bizjak. Pogoji za delovanje so se 

VZDUŠJE V MLADINSKEM MEŠANEM PEVSKEM ZBORU GIMNAZIJE TOLMIN JE ZELO POZITIVNO, saj se pevci in pevke radi družijo tudi po 
vajah, kar je po mnenju zborovodje za kakovost zelo pomembno. Obenem (predvsem fantje) obujajo lepo slovensko tradicijo petja podoknic 
– navadno presenetijo katero od pevk ali pa za rojstni dan obdarijo koga drugega. Foto: arhiv zbora

- ki so odvisna podjetja – so gospodarske
družbe, v kateri posamezna velika pod-
jetja ali velika povezana podjetja, razpo-
lagajo z lastniškimi deleži ali glasovalni-
mi pravicami, večjimi od 25 %;

- ki imajo kot glavno dejavnost registrira-
no ribištvo, premogovništvo, ladjedelni-
štvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pri-
delava kmetijskih proizvodov.

Na razpis lahko vlagatelji vlog kandidirajo 
tudi s posamezno (eno ali več) fazo inve-
sticije (faza nakupa, komunalnega in infra-
strukturnega opremljanja zemljišča, faza 
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa 
strojev in opreme ter nematerialnih investi-
cij (patenti, licence ...)), vendar pa mora 
skupna višina celotne faze izpolnjevati prej 
opredeljene kriterije. Na razpis lahko kan-
didirajo vlagatelji vlog tudi s posamezno 
fazo, ki pomeni nadaljevanje investicije iz 
prejšnjih let.

Investicija in novo odprta delovna me-
sta morajo ostati v regiji vsaj 3 leta, 
šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto 
prvič zasedeno s polnim delovnim časom 
za nedoločen čas. Razvojna sredstva za 
ustvarjanje novih delovnih mest se lahko 
dodelijo, če gre za delovna mesta, ki so 
povezana z izvedbo projekta začetne na-
ložbe. To pomeni, da se nanašajo na de-
javnost, za katero je bila izvedena naložba 
in so ustvarjena v treh letih po končani 
naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta, 
ustvarjena v treh letih po končani naložbi, 
zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti 
zmogljivosti s pomočjo nove naložbe. Po-
večanje števila delovnih mest se ugotavlja 
kot neto povečanje v primerjavi s povpre-
čjem zadnjih 12 mesecev pred dnem od-
daje vloge na razpis, upoštevajoč zaposle-

ne s polnim delovnim časom za nedoločen 
čas.

Do sofinanciranja bodo upravičeni le 
upravičeni stroški prijavljene investi-
cije, ki bodo nastali od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS, 
do najkasneje 20. 10. 2008.

V skladu s 11. členom Uredbe o dodelje-
vanju regionalnih državnih pomoči (Uradni 
list RS št. 72/06) so upravičeni stro-
ški:
- nakupa zemljišč,
- gradnje in nakupa objektov,
- nakupa strojev in opreme,
- nematerialnih naložb, ki pomenijo pre-

nos tehnologije z nakupom patentiranih 
pravic, licenc, know-howa in nepaten-
tiranega tehničnega znanja.

Nabavljena osnovna sredstva so lahko 
rabljena. 

V podjetjih, ki poslujejo v sektorju tran-
sporta, stroški nakupa transportne opre-
me (premično premoženje) ne spadajo 
med upravičene stroške.

Povračilo davka na dodano vrednost in 
davka na dobiček/dohodek ni upravičen 
strošek.

Neposreden nakup premoženja podjetja, 
ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo 
poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje 
kot začetna naložba, če je podjetje kupil 
neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se 
šteje kot začetna naložba strošek nakupa 
osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena 
od tretje osebe po tržnih pogojih. Stroški 
izdelave elaborata za prijavo na razpis ne 
spadajo med upravičene stroške.

Posebni pogoji sofinanciranja investi-

cije kot celote po posameznih sklopih: 

Sklop A: Za dodelitev nepovratnih sred-
stev lahko kandidirajo upravičenci s pro-
jekti, ki bodo odprli najmanj 2 novi delovni 
mesti v obdobju 3 let po zaključku investi-
cije in katerih celotna investicijska vre-
dnost je višja kot 40.000 € in bodo inve-
sticijo zaključili najkasneje do 31. 12. 
2010. Maksimalna višina sofinanciranja 
investicije kot celote (vseh faz oziroma 
upravičenih stroškov skupaj) je opredelje-
na tudi s pogojem novo odprtih delovnih 
mest, tako da se lahko za odprto delovno 
mesto do vključno V. stopnje zahtevnosti 
investicija sofinancira v maksimalni višini 
13.000 €, za odprto delovno mesto VI. in 
višje stopnje zahtevnosti pa v maksimalni 
višini 20.000 €. Skupna vrednost sofinan-
ciranja investicije ne bo mogla preseči 
80.000 €.

Sklop B: Za dodelitev nepovratnih sred-
stev lahko kandidirajo upravičenci s pro-
jekti, katerih celotna investicijska vrednost 
je višja kot 8.000 € in bodo investicijo 
zaključili najkasneje do 31. 12. 2010. Sku-
pna vrednost sofinanciranja investicije ne 
bo mogla preseči 50.000 €.

Sklop C: Za dodelitev nepovratnih sred-
stev lahko kandidirajo upravičenci s pro-
jekti, katerih celotna investicijska vrednost 
je višja kot 8.000 € in bodo investicijo 
zaključili najkasneje do 31. 12. 2010. Fi-
zična oseba ali sobodajalec vpisan v po-
slovni register sobodajalcev pri AJPES-u, 
je lastnik ali najemnik objekta, ki je v ze-
mljiški knjigi vpisan kot stanovanjski objekt 
v katerem bo uredil nastanitvene kapaci-
tete. Sedež podjetja oz. stalno prebivali-
šče vlagatelja mora biti na območju občin 

Bovec, Kobarid in Tolmin. Vlagatelj bo 
uredil nastanitvene kapacitete z vsaj štirimi 
novimi ali obstoječimi ležišči. Nova ležišča 
morajo biti kategorizirana z vsaj 3 zvezdi-
cami (***), adaptacija obstoječih prenoči-
tvenih kapacitet pa mora zagotoviti prehod 
na višjo kategorijo. Vlagatelj bo nastanitve-
ni obrat, za katerega bo v okviru tega raz-
pisa pridobil sredstva, registriral pri za ta 
namen pristojnem organu oz. registriral 
dejavnost v skladu z ZGD najkasneje 30 
dni po zaključku investicije oziroma najka-
sneje do 30. 1. 2011. Vlagatelj bo nastani-
tvene kapacitete oddajal turistom najmanj 
5 let po zaključku investicije. Višina nepo-
vratnih sredstev za vsako ustvarjeno novo 
ležišče znaša 2.000 € na posteljo (brez 
dodatnih ležišč). Višina nepovratnih sred-
stev za vsako obnovljeno ležišče znaša 
1.000 € na posteljo (brez dodatnih ležišč). 
Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko 
pridobi posamezni upravičenec je glede 
na skupno razpisano vsoto 15.000 €.

Upravičenci morajo prispevati naj-
manj 25 % vrednosti investicije iz la-
stnih sredstev, ki ne smejo vsebovati 
pomoči. Za lastna sredstva se štejejo 
sredstva upravičenca in pridobljeni krediti 
po tržnih pogojih.

3. Splošni in finančni pogoji – Upraviče-
nec mora do predpisanega roka za odda-
jo vlog v javnem razpisu predložiti pravil-
no izpolnjene obrazce, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije. Obraz-
cem morajo biti predložene zahteve in 
dokazila, ki jih zahteva SVLR od upravičen-
ca ter so navedene v poglavju IV. tega 
razpisa. Obdobje, za katerega so na-
menjena razpisna sredstva je prora-
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Utrinki

Na osnovi Zakona o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja v Poso-
čju (ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št. 
26/05, spremenjen z ZUE, Uradni list RS, 
št. 114/06), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU,  127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSPDPO), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 
114/07), Uredbe o dodeljevanju regio-
nalnih državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 72/06), Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/07), Programa 
spodbujanja razvoja v Posočju 2007–
2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS št. 
30301-1-2007-5, z dne 15.3.2007) in 
Izvedbenega programa razvojne pomoči 
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za 
leto 2008 (Sklep Vlade RS št. 30301-
4/2007/3, z dne 11.10.2007) in Sheme 
državne pomoči “Programi usposablja-
nja” (številka priglasitve: BE01-5022860-
2007), objavlja Služba Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko (SVLR), Kotnikova 
28, 1000 Ljubljana 

JAVNI RAZPIS za spodbuja-
nje izobra`evanja in usposa-
bljanja zaposlenih v podjetjih 
na obmo~ju ob~in Bovec, Ko-
barid in Tolmin v letu 2008.
1. Predmet javnega razpisa – je sofinan-
ciranje izobraževanja in usposabljanja za-
poslenih v podjetjih na območju občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2008 v 

izboljšali, število članov je nara-
ščalo, širil se je repertoar.”

Prvič se je novi gimnazijski PZ pred-
stavil na šolskem dnevu odprtih vrat, 
po treh letih pa so članice in člani 
pripravili še prvi samostojni koncert. 
Od takrat naprej veliko nastopajo ta-
ko za šolo kot tudi na revijah in ob 
drugih priložnostih v lokalnem oko-
lju. Sedem sezon je zbor vodila pro-
fesorica Erika Bizjak, med njeno od-
sotnostjo jo je za krajši čas nadome-
stila profesorica Maja Klanjšček, 
sedaj pa je tretjo sezono na čelu 
zbora s približno 40 pevkami in pev-
ci Matej Kavčič. Kot pravi, imajo že 
od nekdaj težave s pridobivanjem 
pevcev, zato je staž tistih, ki se jim 
pridružijo, nekoliko daljši. Starostni 
razpon članic in članov je torej med 
petnajst in 28 let. Že od začetkov 
poleg Kavčiča prepevata še Primož 
Barbič in Tomaž Šavli. “Očitno je 
petje za fante prav poseben bav-
bav, medtem ko se nam dekleta 
večinoma pridružijo že v prvem le-
tniku,” pojasnjuje Kavčič. Kljub te-
mu je vzdušje v zboru zelo pozitivno, 
saj se pevci in pevke radi družijo tu-
di po vajah, kar je po mnenju zboro-

vodje za kakovost zelo pomembno. 
Obenem (predvsem fantje) obujajo 
lepo slovensko tradicijo petja podo-
knic, navadno presenetijo katero od 
pevk ali pa za rojstni dan obdarijo 
koga drugega. 

V povprečju nastopijo desetkrat na 
leto, zato se bližajo stotemu nasto-
pu. Peto leto sodelujejo tudi s Hi-
drio AET Tolmin, ki jim pomaga pri 
pripravi projektov. Med temi pevci in 
pevke izpostavljajo širom Primorske 
zelo odmeven projekt Čarobni svet 
musicala, s katerim so nastopali la-
ni, ohranjanje kulturne dediščine in 
tolminskih ljudskih pesmi, sodelovali 
so na državni proslavi ob 80. oble-
tnici organizacije TIGR, pika nad i 
pa je bil kakovosten koncert ob nji-
hovem jubileju. Program so soobli-
kovali še priložnostni orkester z diri-
gentom Markom Munihom ter obe 
nekdanji zborovodkinji z njunima se-
danjima zboroma. “Nismo tekmo-
valni, smo pa vseeno ponosni, da 
so nas povabili že na marsikatero 
pomembno slovesnost,” zadovolj-
no pove Kavčič. 

Špela Kranjc

OB JUBILEJU PRIPRAVILI 
SAMOSTOJNI KONCERT
Grahovo ob Ba~i – Mešani pevski 
zbor “Ivan Kokošar” Koritnica je 
konec lanskega leta v šopek pove-
zal 25 let svojega delovanja. Ob tem 
prazniku je ljubitelje lepih pesmi po-
vabil na samostojni koncert v večna-
mensko dvorano na Grahovem ob 
Bači. Pevci so pod vodstvom diri-
genta Marjana Obida iz Kanala pri-
pravili obsežen program, ki so ga iz-
vedli sproščeno in doživeto. Ob tej 
priložnosti so v goste povabili tudi 
Ančko Šorli in Sonjo Bratina, ki 
sta z nežnimi, svojskimi zvoki iz citer 
izvabili cel venček melodij. Nekaj 
skladb je s klavirsko spremljavo 
obogatila še dirigentova hči Minka 
Obida. Prireditev je v domačem gra-
hovškem narečju povezovala doma-
činka Stanka Golob, sicer širši jav-
nosti bolj poznana po svojih slikah iz 
peska. Ob koncu je predstavnica 
tolminske izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti 
pevkam in pevcem, ki v zboru vztra-
jajo pet, petnajst ali vseh 25 let, po-
delila še Gallusove značke. 

In kako se je vse skupaj začelo? Iz 
uvodne projekcije smo izvedeli, da 
je leta 1982 takrat še domačin Mar-
jan Obid okoli sebe najprej zbral 
osem fantov in mož ter ustanovil ok-
tet. Ime so si nadeli po duhovniku in 
skladatelju Ivanu Kokošarju, rojaku 
iz bližnje Hudajužne, ki je še po 
upokojitvi devet let služboval kot vi-
kar na Grahovem. Oktetu se je kma-
lu pridružilo več ljubiteljev petja iz 
bližnje okolice in tako je moški pev-
ski zbor deloval še celih petnajst let. 
Kasneje so pevci ugotovili, da bo 
vzdušje najbrž še boljše, če v svoje 
vrste povabijo tudi dekleta in žene. 
Tako že deset let nastopajo družno 
kot Mešani pevski zbor “Ivan Koko-
šar”. 

Znano je, da se pevci radi odzovejo 
vsakemu povabilu, zato si v doma-
čem kraju druženja brez njihove pe-
smi sploh ne morejo več predstavlja-
ti. Nastopajo tudi na prireditvah po 
drugih krajih Baške grape, njihova 
pesem pa je obogatila številne prire-
ditve v vseh slovenskih pokrajinah in 
zamejstvu. Še posebej jim je v le-
pem spominu ostal koncert v Berli-

čunsko leto 2008. Obdobje, za katerega 
so namenjena razpisna sredstva iz točke 
I.3 je proračunsko leto 2008. SVLR bo 
sofinancirala le upravičene stroške, nasta-
le od dneva objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS, do najkasneje 20. 10. 
2008. SVLR bo posameznemu vlagatelju 
v enem proračunskem letu sofinanci-
rala največ en projekt in sicer v maksi-
malni višini do 50 % upravičenih stroškov 
prijavljenega investicijskega projekta, ozi-
roma v višini, ki jo določa kriterij novo od-
prtih delovnih mest. V primeru pozitivnega 
sklepa o dodelitvi sredstev bo vlagatelj s 
SVLR podpisal pogodbo (vzorec pogodbe 
je sestavni del razpisne dokumentacije). V 
pogodbi bo določen način financiranja, 
ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofi-
nanciranje. Pogodba bo začela veljati, ko 
jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, 
da pristopijo k podpisu pogodbe za 
nepovratna sredstva. Če se v roku osmih 
dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot 
da so odstopili od zahteve za pridobitev 
nepovratnih sredstev. S pogodbo SVLR s 
prejemnikom podrobneje opredeli način 
in obliko poročanja prejemnika o poteku 
izvajanja projekta, za katerega so bila do-
deljena nepovratna sredstva in postopek 
nadzora nad porabo sredstev. Osnova za 
izplačilo nepovratnih sredstev bo s 
strani SVLR potrjen zahtevek za sofi-
nanciranje, ki ga bo pripravil preje-
mnik, njegova oblika pa je predpisana z 
razpisno dokumentacijo. Prejemnik bo 
imel možnost izstavljanja delnih zahtevkov 
za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji 
rok za izstavitev zahtevka (končnega) 
za porabo sredstev proračunskega leta 

2008 pa je 20. 10. 2008. Prejemnik 
mora zagotoviti razliko med dodeljenimi 
sredstvi in dejansko vrednostjo investici-
je.

4. Vsebina vloge – Vloga je popolna, če 
vlagatelj do predpisanega roka za oddajo 
vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
zapečatene dokumente.

5. Merila za izbiro so podrobneje opre-
deljena v razpisni dokumentaciji. Za dode-
litev sredstev mora vloga doseči najmanj 
51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev 
razpisanih sredstev imajo investicijski pro-
jekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi 
meril za ugotavljanje učinkov investicije, 
do porabe sredstev.

6. Način prijave in razpisni roki – Brez-
plačno razpisno dokumentacijo v slo-
venskem jeziku lahko prijavitelji pre-
vzamejo brez plačila na Posoškem 
razvojnem centru (PRC), Ulica padlih 
borcev 1b, 5220 Tolmin (tel: 05/38-41-
500) vsak delovni dan v času uradnih ur 
od 9.00 do 12.00. Razpisna dokumenta-
cija se lahko posreduje tudi v elektronski 
obliki, (info@pososki-rc.si). Razpisna do-
kumentacija je na voljo tudi na spletnem 
naslovu: www.svlr.gov.si ali www.pososki-
rc.si. Dodatne informacije so v času 
odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: 
- Vinko Žagar, SVLR (tel.: 01/47-83-
743, e-pošta: vinko.zagar@gov.si),
- Vesna Kozar, PRC (tel.: 05/38-41-
500, e-pošta: vesna.kozar@pososki-rc.
si).

Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), 
na naslov Služba vlade Republike Slove-
nije za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana 
je:
- oddaja po pošti, 7. 3. 2008, 
- oziroma oddaja v glavno pisarno Službe

Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), 
najkasneje do 7. 3. 2008 do 12. ure. 

Vloga na razpis mora biti oddana v 
skladu s prejetimi navodili, in sicer v 
zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na spre-
dnji strani, dobesedno in brez okrajšav: 
“NE ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS 
ZAČETNE INVESTICIJE V POSOČJU 
2008”, navedenim sklopom na katerega 
se prijavljate in s polnim nazivom in naslo-
vom pošiljatelja. Razpisni dokumentaciji je 
priložen obrazec pravilne opreme ovojnice 
za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpol-
njenega v skladu z navodili nalepite na 
sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovoj-
nice v razpisni dokumentaciji – točka št. 
10 Oprema ovojnice). Vse vloge, ki bodo 
nepravilno označene oziroma bodo odda-
ne na navedeni naslov kasneje od predpi-
sanega datuma oziroma ure bodo zavrže-
ne in neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge 
morajo biti napisane v slovenskem 
jeziku, stroški investicije in ostali fi-
nančni izračuni pa morajo biti v evrih 
(€). Vloga in razpisna dokumentacija mo-
rata biti v skladu z zahtevami tega razpisa 
izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je to 
zahtevano in zvezani v skupen dokument. 
Dokumentacija mora biti razvrščena po 
vrstnem redu in označena z zaporednimi 
številkami (glej točko št. 8 v razpisni doku-
mentaciji: Seznam izpolnjenih prilog).

Dr. Ivan ŽAGAR, minister za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko
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obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo 
dodeljevala podjetjem za:
 -  Izobraževanje zaposlenih (izobraže-

vanje se nanaša na pridobitev višje sto-
pnje formalne izobrazbe od sedanje),

-  Usposabljanje zaposlenih (ki se na-
naša na pridobivanje ustreznih znanj in 
spretnosti), in sicer za: splošna uspo-
sabljanja zaposlenih (splošno uspo-
sabljanje je namenjeno pridobitvi splo-
šnega znanja, ki ni uporabljivo samo na 
sedanjem oziroma bodočem delovnem 
mestu zaposlenega v podjetju, ki je ko-
ristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, 
ki so široko prenosljive v druga podjetja 
ali področja dela in torej znatno izbolj-
šujejo možnost zaposlitve delavca) in 
posebna usposabljanja zaposlenih 
(osebno usposabljanje je namenjeno 
pridobitvi teoretičnega in praktičnega 
znanja, porabljivega na sedanjem ozi-
roma bodočem delovnem mestu zapo-
slenega v podjetju, ki je koristnik pomo-
či).

Višina razpisanih nepovratnih sred-
stev, ki bodo na razpolago v letu 2008, 
znaša 157.900 €. Nepovratna sredstva za 
te namene so zagotovljena na proračunski 
postavki Službe Vlade Republike Sloveni-
je za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko 1166 – Razvojna pomoč Posočju. 
Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičen-
ci:
- za izobraževanja in splošna usposablja-

nja ne bo mogla preseči 60 % upravi-
čenih stroškov usposabljanja in izobra-

razpisa. Obdobje, za katerega so na-
menjena razpisna sredstva je prora-
čunsko leto 2008. SVLR bo sofinanci-
rala le upravičene stroške, nastale od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS 
do najkasneje 30. 10. 2008. V primeru 
pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo 
podjetje s SVLR podpisalo pogodbo (vzo-
rec pogodbe je sestavni del razpisne do-
kumentacije). V pogodbi bo določen način 
financiranja, ostali pogoji in obrazec zah-
tevka za sofinanciranje. Pogodba bo pri-
čela veljati, ko jo bosta podpisali obe po-
godbeni stranki. Izbrani vlagatelji bodo 
prejeli pisni poziv, da pristopijo k pod-
pisu pogodbe za nepovratna sredstva. 
Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na 
poziv, se šteje, da so odstopili od zahteve 
za pridobitev nepovratnih sredstev. S po-
godbo SVLR s prejemnikom podrobneje 
opredeli način in obliko poročanja preje-
mnika o poteku izvajanja projekta, za ka-
terega so bila dodeljena nepovratna sred-
stva in postopek nadzora nad porabo 
sredstev. Osnova za izplačilo nepovra-
tnih sredstev bo s strani SVLR potrjen 
zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo 
pripravil prejemnik, njegova oblika pa je 
predpisana z razpisno dokumentacijo. 
Zadnji rok za izstavitev zahtevka za 
porabo sredstev proračunskega leta 
2008 je 30. 10. 2008. Upravičenec 
mora zagotoviti razliko med dodelje-
nimi sredstvi in celotno vrednostjo 
odobrenega projekta izobraževanj in 
usposabljanj zaposlenih.

Utrinki

Povzetki javnih razpisov

nu, kjer so se predstavili našim roja-
kom v župniji sv. Elizabete. Obogati-
le jih niso samo nove vezi in prijatelj-
stva, ampak tudi zavest, da lepa slo-
venska pesem tudi med našimi izse-
ljenci ni zamrla. Zato se še s toliko 
večjim navdušenjem udeležujejo vaj 
vsak konec tedna. Vseh 25 let sta 

za zbor skrbela predsednik Stanko 
Šorli in že omenjeni umetniški vodja 
Obid. S svojim strokovnim znanjem 
in nesebičnim razdajanjem sta kre-
pila umetniško rast zbora, poglablja-
la čut za skupinsko delo, prijetno 
druženje in prepotrebno razumeva-
nje. Po zadnjem občnem zboru ja-

nuarja letos je Šorli naloge predse-
dnika prepustil mladi članici Katji 
Torkar.

Kot pravijo, je lepa pesem ključ do 
srca in duše. Zato se je vsem, ki 
smo jo tistega večera lahko zajeli iz 
notnega vodnjaka, zlila prav do nju-
nega dna. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

KOLEKTIVNI DUH JE RECEPT 
ZA USPEHE
Bovec – Tekaško društvo Bovec 
je 18. januarja četrto leto zapored 
pripravilo predstavitev tekmovalne 
sezone oziroma Atletski večer, kot 
so poimenovali to prireditev. Pouda-
rili so, da dosežki v letu 2007 v no-
benem pogledu niso zaostali za tisti-
mi v letu pred njim, ki je društvu pri-
neslo tudi največ trofej. 

“Zvesti ostajamo osnovnemu na-
čelu, ki smo si ga zastavili pred za-
četkom delovanja – med nami je 
dobrodošel vsak, ki želi svoj prosti 
čas preživeti aktivno in v dobri 
družbi,” pravi predsednik Tekaške-
ga društva Bovec Vasja Vitez. Do-
daja, da so tudi v lanski sezoni veli-
ko pozornosti namenili kolektivnemu 

duhu, strpnosti in športnemu obna-
šanju na športnih igriščih in zunaj njih. 

Bovški atleti so v minulem letu sode-
lovali na 40 tekmovanjih po Sloveniji 
in v tujini ter dosegali odlične rezul-
tate. Dvanajstim posamičnim naslo-
vom na državnih prvenstvih so doda-
li še sedem ekipnih lovorik. Pohvali-
jo se lahko z zmagovalko 12. Lju-
bljanskega maratona v šolskih tekih, 
kjer si je moštvo OŠ Bovec prav 
tako priteklo prvo mesto. Iz vrst Te-
kaškega društva Bovec prihaja po-
kalna zmagovalka v gorskih tekih, 
ponosni so na osvojeno drugo me-
sto na vseekipnem krosu za osnov-
ne šole v Ivančni Gorici. Na osnov-
nošolskem ekipnem prvenstvu v 
atletiki so dekleta osvojila drugo me-
sto med 171 ekipami ter s 14.831 
točkami postavila drugi rezultat v 
konkurenci deklic, odkar to tekmo-
vanje organizirajo. Dvajsetkrat so 
Bovčani stopili na zmagovalni oder 
na tekmovanjih na državni ravni, iz-
boljšali so vse absolutne klubske re-
korde, najmlajši so po vidnejših uvr-
stitvah posegali v Pokalu Primor-
skih novic in še bi lahko naštevali.

Člani društva so se udeležili teka po 
ulicah z bovško občino pobratenega 

NA JUBILEJNEM SAMOSTOJNEM KONCERTU so pevci Mešanega pevskega zbora “Ivan 
Kokošar” Koritnica pod vodstvom dolgoletnega dirigenta Marjana Obida skupaj s povablje-
nimi gosti sproščeno in doživeto izvedli obsežen program ter tako obeležili 25 let delovanja. 
Foto: Alenka Zgaga

ževanja delavcev za velika podjetja in 
80 % za mala in srednja podjetja;

- za posebna usposabljanja zaposlenih
ne bo mogla preseči 35 % upravičenih 
stroškov usposabljanj v velikih podjetjih 
in 45 % v malih in srednjih podjetjih.

Skupna višina sofinanciranja izobraževanj 
in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravi-
čenec, praviloma ne bo mogla preseči 
8.400 €. 

2. Pogoji dodeljevanja – Namen tega 
javnega razpisa je spodbujanje deloda-
jalcev

k izobraževanju in usposabljanju zaposle-
nih s ciljem dviga izobrazbene ravni zapo-
slenih in pridobivanje ustreznih znanj in 
spretnosti zaposlenih in s tem večanja 
konkurenčnosti podjetij v Posočju.

Na razpis se lahko prijavijo gospodar-
ske družbe in samostojni podjetniki, ki so 
registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Ur.l. RS, št 15/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo) in:
- niso v stečajnem postopku, postopku 
 prisilne poravnave ali likvidacije, 
- ne pridobivajo državne pomoči za pod-

jetja v težavah (Zakon o pomoči za re-
ševanje in prestrukturiranje gospodar-
skih družb v težavah (uradno prečišče-
no besedilo) /ZPRPGDT-UPB1 (Ur.l. 
RS, št. 112/2005)),

- niso insolventni glede na 2. točko 3. 
odstavka 14. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS št. 
126/07);

- imajo registriran sedež ali podružnico v 
na območju občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin,

- nimajo neporavnanih zapadlih obvezno-
 sti do Republike Slovenije,
- katerih dejavnosti niso izločene iz shem
 državnih pomoči v Evropski uniji.

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki 
bodo v letu 2008, in sicer v času od obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
30. 10. 2008, vključevali zaposlene v pro-
grame izobraževanj in usposabljanj. Na 
razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, 
vendar pa je prejemnik sredstev lahko le 
podjetje, registrirano v Republiki Sloveni-
ji.

Upravičeni stroški, za katere je mogoče 
pridobiti subvencijo oz. pomoč, so: 
–  stroški izobraževanj in usposabljanj, 
–  potni stroški oseb, ki se izobražujejo in

usposabljajo na odobrenih izobraževa-
njih in usposabljanjih, s tem, da potni 
stroški ne smejo presegati 10 % upra-
vičenih stroškov izobraževanj oziroma 
usposabljanj. 

Stroški lastnega dela vlagatelja niso upra-
vičeni do sofinanciranja.

3. Splošni in finančni pogoji – Upravi-
čenec mora do predpisanega roka za 
oddajo vlog v javnem razpisu predlo-
žiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. 
Obrazcem morajo biti predložene zahteve 
in dokazila, ki jih zahteva SVLR od upravi-
čenca ter so navedene v poglavju IV. tega 
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4. Vsebina vloge – Vloga je popolna, če 
vlagatelj do predpisanega roka za oddajo 
vlog v javnem razpisu predloži pravilno 
zapečatene dokumente. 

5. Merila za izbiro – Merila bodo podrob-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
Sredstva bodo dodeljena vlagateljem, ka-
terih vloge bodo dosegle najmanj 51 točk. 
Prednost pri izboru za dodelitev nepovra-
tnih sredstev bodo imele vloge, glede na 
število doseženih točk, po padajočem vr-
stnem redu, do porabe sredstev.

6. Način prijave in razpisni roki – Raz-
pisno dokumentacijo v slovenskem 
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo 
brez plačila na Posoškem razvojnem 
centru (PRC), Ulica Padlih borcev 1 b, 
Tolmin vsak delovni dan med 9. in 12. uro. 
Razpisna dokumentacija se lahko posre-
duje tudi po elektronski pošti, če podjetje 
na e-pošta: info@pososki-rc.si posreduje 
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. 
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na 
internetnih naslovih www.svlr.gov.si in 
www.pososki-rc.si. Dodatne informaci-
je so v času odprtja razpisa na voljo vsak 
dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe:
- Vinko Žagar, SVLR (tel. 01/47-83-
 743, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si),
- Almira Pirih, PRC (tel. 05/38-41-500,
 e-pošta: almira.pirih@pososki-rc.si),
- Brigita Bratina, PRC (tel. 05/38-41-

500, e-pošta: brigita.bratina@pososki-
rc.si).

Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), 
na naslov SVLR, Kotnikova 28, 1000 Lju-

bljana je: oddaja po pošti, 28. 3. 2008, 
oziroma oddaja v glavno pisarno SVLR, 
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstro-
pje), najkasneje do 28. 3. 2008 do 12. 
ure. Vloga na razpis mora biti oddana 
v skladu s prejetimi navodili in sicer v 
zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na spre-
dnji strani, dobesedno in brez okrajšav: 
“NE ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V 
POSOČJU 2008” in s polnim nazivom in 
naslovom pošiljatelja. Razpisni dokumen-
taciji je priložen obrazec pravilne opreme 
ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga 
lahko izpolnjenega v skladu z navodili na-
lepite na sprednjo stran ovojnice (glej 
oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji 
– točka št. 16 Oprema ovojnice). Vse vlo-
ge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo oddane na navedeni naslov kasneje 
od predpisanega datuma oziroma ure bo-
do zavržene in neodprte vrnjene pošiljate-
lju. Vloge morajo biti napisane v slo-
venskem jeziku, stroški investicije in 
ostali finančni izračuni pa morajo biti 
v evrih (€). Vloga in razpisna dokumen-
tacija morata biti v skladu z zahtevami tega 
razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, 
kjer je to zahtevano in zvezani v skupen 
dokument. Dokumentacija mora biti razvr-
ščena po vrstnem redu in označena z za-
porednimi številkami (glej točko št. 14 v 
razpisni dokumentaciji: Seznam izpolnje-
nih prilog).

Dr. Ivan ŽAGAR, minister za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko

Utrinki

NA ATLETSKEM VEČERU so letos poleg častnega naslova najboljše atletinje v minulem letu, 
ki ga je tudi tokrat prejela Hani Mlekuž Kamarić, in naslova najboljšega atleta, ki je pripadel 
Tevžu Štruklju, izjemoma podelili še priznanje za izjemne dosežke, ki ga je prejela Adrijana 
Stres. Foto: Danijel Mavrič

Na logu 1, 5220 Tolmin, Tel.: 05/ 38 00 560
www.stavanja.si

OBVESTILO ZA LASTNIKE VOZIL
Volkswagen, Škoda, Audi in Seat
Pripravili smo var~evalne pakete za vozila letnika 
2003 in starej{a. Ponujamo 20 % oz. 25 % popust* 
na delo in vgrajene rezervne dele.
Na vgrajene dele in storitev zagotavljamo dve leti ga-
rancije. Nudimo obro~no odpla~evanje s Porsche 
Service Kredit Card.

Pooblaščeni 
serviser 

vozil:

*  Popust velja pri gotovinskem pla~ilu oz. s Porsche Service
 Kredit Card.
*  Popusti se ne se{tevajo z boni zvestobe.

bon za

za vozila modelnega leta 
2003–2001

bon za

za vozila modelnega leta 
2000 in starejša

25 % POPUST20 % POPUST

Velja za delo in vgrajene dele: • vodne ~rpalke, • komple-
te zobatih jermenov, • izpu{ne lonce, • zavorne diske in plo{~ice, 
• sklopke in • katalizatorje.

Prijedora v Republiki Srbski, kar je 
bilo po Vitezovih besedah nepozab-
no. “Ni manjkalo gostoljubja in 
fantastičnega vzdušja na tekmo-
vanju, kjer je prek 2.000 tekačev 
spodbujalo več kot 5.000 gledal-
cev.” Bovški atleti so si pritekli šest 
prvih mest, dve drugi mesti in eno 

tretje mesto.

Podelitve priznanj najboljšim in pred-
stavitve programa dela za sezono 
2008 sta se udeležila tudi župan 
Občine Bovec Danijel Krivec in di-
rektor Atletske zveze Slovenije Bo-
ris Mikuž. Atletinja leta 2007 je po-
stala Hani Mlekuž Kamarić, naslov 

atlet leta 2007 pa si je prislužili Tevž 
Štrukelj. Tokrat so poleg razglasitve 
najboljšega atleta in najboljše atleti-
nje izjemoma podelili še priznanje za 
izjemne dosežke, ki ga je prejela 
Adrijana Stres. “Sezono 2007 sta 
najbolj zaznamovali dve atletinji, 
vendar je atletinja leta lahko samo 
ena. So pa glede na njune rezulta-
te odločili le odtenki,” je odločitev 
Upravnega odbora Tekaškega 
društva Bovec za podelitev tega 
priznanja pojasnil Vitez.
Špela Kranjc

DOSE@KI IN NOVI CILJI 
NAJMLAJ[IH ATLETOV 
Kobarid – Tekaški klub (TK) Ko-
barid ima letos v svojih vrstah dese-
tčlansko ekipo atletov, starih od pet 
do dvanajst let. Pod vodstvom tre-
nerja ter ob izdatni moralni in finanč-
ni pomoči staršev so mladi atleti na 
tekmovanjih doma in v tujini že dose-
gli vrsto zavidljivih uspehov. Trener 
Marjan Krajnik pravi, da mu to delo 
nudi veliko zadovoljstva, čeprav mo-
ra za trening z najmlajšimi in njihovo 
spremstvo na tekmovanjih žrtvovati 
svoj prosti čas. Uspehi, ki jih dose-
gajo njegovi varovanci, pa mu poleg 

zadovoljstva prinašajo tudi spodbu-
do za nadaljnje delo. 

Ekipe članov, mladincev in najmlaj-
ših tekačev se poleg kvalifikacij za 
državna prvenstva udeležujejo še 
gorskih tekov, krosov in vseh razpi-
sanih atletskih tekmovanj. Koliko de-
la in truda zahteva delo z mladimi, 
pove podatek, da je do meseca juni-
ja razpisanih že dvajset tekmovanj 
doma in v tujini. Na vsa so se v svoji 
kategoriji prijavili tudi najmlajši člani 
TK Kobarid, saj želijo doseči predpi-

[KRATARIJE
Če nas je bila večina konec 
decembra že praznično razpolože-
na, pa se ni pustil motiti naš škrat 
Fon Feliks. V prispevku Doba potu-
jočega gledališča se vrača smo za-
to napačno zapisali ime gledališke 
skupine BESTheatre (in sicer 
BESTheathre) in angleški izraz za 
pravljico – namesto “fairytale” smo 
uporabili “fairytail”. Pod fotografijo 
ob prispevku Društvo Baška dedi-
ščina na murkovanju pa smo kot 
avtorja namesto Gorana Torkarja 
navedli Cveta Zgago. Za napake se 
vsem prizadetim opravičujemo.
Uredništvo EPIcentra

Popravek
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Utrinki

MLADI KOBARIŠKI ATLETI – Uspehi, ki jih dosegajo varovanci, prinašajo trenerju Marjanu 
Krajniku poleg zadovoljstva tudi spodbudo za nadaljnje delo. Foto: arhiv kluba

Povzetki javnih razpisov

sane norme Atletske zveze Slove-
nije. Starši bodočih tekaških asov 
so z delom trenerja Krajnika zado-
voljni, saj zna po njihovih besedah 
tudi najmlajše začetnike stimulirati 
za redno treniranje in vadbo. 
Že januarja so se mladi nadebudne-

ži udeležili dveh tekmovanj doma in 
v tujini. Na tekmovanju za pokal Pri-
morskih novic na Krasu, v Kamnju 
pri Ajdovščini so se v teku na 300, 
500 in 1.000 metrov dobro odrezali 
v množici tekačev z vse Primorske. 
V kategoriji najmlajših sta bili zelo 

uspešni Dea Manfreda z osvojenim 
prvim in Karin Cukljati z osvojenim 
drugim mestom.

V konkurenci nekoliko starejših, ti-
stih od osem do deset let, so uspe-
šno tekmovali Urška Uršič, ki je do-
segla drugo mesto, peta je bila Ha-
na Cukljati in osmi Miha Šturm. 
Veronika Volarič je med starejšimi 
deklicami v močni konkurenci zase-
dla tretje in Blažka Šturm peto me-
sto. Barve svojega kluba so uspe-
šno zastopali tudi na tekmovanju v 
sosednji Italiji, kjer so zimski krosi 
že dolgoletna tradicija. Veronika Vo-
larič in Matej Volarič sta v svoji ka-
tegoriji zmagala, Blažka Šturm si je 
pritekla drugo in Nika Šturm tretje 
mesto. Čeprav v ekipi prevladujejo 
dekleta, so tudi dečki neustrašni. 
Matej Volarič je namreč kljub močni 
konkurenci v svoji kategoriji že v Ka-
mnju prejel srebrno medaljo. 

Mladim atletom nedvomno daje odli-
čen zgled njihov trener Marjan Kraj-
nik, ki   je na tekmovanju za svetovni 
pokal v smučarskih tekih Dolomiten 
lauf med skupno 600 tekmovalci v 
svoji kategoriji dosegel deseto me-
sto.

Ob vseh visokih dosežkih najmlajših 
atletov se nam verjetno ni treba bati, 
da ne bi nekega dne posegli v sam 
državni vrh. Seveda pa lahko upamo 
tudi na mednarodne dosežke.
Pavel Četrtič

[AHISTI SO BILI ZNOVA 
USPE[NI
Tolmin – Kakšnih 40 šahistk in ša-
histov se je 20. januarja v Tolminu 
pomerilo na Primorskem šahovskem 
prvenstvu za dečke in deklice do 
10, 12 in 14 let. V kategoriji do de-
set let je med šestimi deklicami in 
trinajstimi dečki nastopilo tudi osem 
članov Šahovskega društva (ŠD) 
Hidria AET Tolmin – šest šahistov 
in dve šahistki. 

Najvišje se je uvrstila Erin Hala, ki 
je med deklicami zasedla drugo me-
sto, Tina Benčik pa je bila tretja. 
Med dečki je bil Jan Vasiljević peti, 
sedmi je bil Janko Tuta, za njim pa 
so se razvrstili Uroš Šturm na osmo, 
Miha Rutar na deveto, Jakob Mrak 
na deseto in Vid Rutar na enajsto 
mesto. Sicer pa je bila udeležba na 
prvenstvu nekoliko nižja od pričako-

Na osnovi Zakona o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja v Poso-
čju (ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št. 
26/05, spremenjen z ZUE, Uradni list RS, 
št. 114/06), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU,  127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSPDPO), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 
114/07), Uredbe o dodeljevanju regio-
nalnih državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 72/06), Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/07), Programa 
spodbujanja razvoja v Posočju 2007–
2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS št. 
30301-1-2007-5, z dne 15.3.2007) in 
Izvedbenega programa razvojne pomoči 
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za 
leto 2008 (Sklep Vlade RS št. 30301-
4/2007/3, z dne 11.10.2007), objavlja 
Služba Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (SVLR), Kotnikova 28, 1000 Lju-
bljana 

JAVNI RAZPIS za spodbuja-
nje zaposlovanja in samoza-
poslovanja kadrov z najmanj 
srednje{olsko izobrazbo na 
obmo~ju ob~in Bovec, Koba-
rid in Tolmin v letu 2008.
1. Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje upravičenih stroškov plač podje-
tjem in samostojnim podjetnikom za novo-
zaposlene osebe z najmanj srednješolsko 
izobrazbo oz. sofinanciranje prispevkov za 

socialno varnost za zasebnike in se dode-
lijo za obdobje dveh let (24 mesecev). 
Zaposlitev mora biti povezana z naložbo v 
osnovna opredmetena in neopredmetena 
sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, 
širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji 
izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, 
bistveni spremembi proizvodnega procesa 
v obstoječem obratu in mora biti realizirana 
najkasneje v roku treh let po končani na-
ložbi. Višina razpisanih nepovratnih 
sredstev, ki bo na razpolago, znaša v 
letu 2008 okvirno 87.412 €. Nepovratna 
sredstva za te namene so zagotovljena na 
proračunski postavki SVLR 1166: Razvoj-
na pomoč Posočju. 

2. Pogoji dodeljevanja – Namen tega 
javnega razpisa je spodbujanje deloda-
jalcev za

zaposlitev kadrov z najmanj srednješolsko 
izobrazbo iz Posočja, pridobitev perspek-
tivnih mladih kadrov iz drugih delov Slove-
nije in tujine. Namen instrumenta je tudi 
ustvarjanje možnosti za samozaposlitev 
kadrov. Na razpis se lahko prijavijo go-
spodarske družbe in samostojni podjetni-
ki, ki so registrirani po Zakonu o gospo-
darskih družbah (Ur.l. RS, št 15/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo) in:
-  niso v stečajnem postopku, postopku 
 prisilne poravnave ali likvidacije, 
-  ne pridobivajo državne pomoči za pod-

jetja v težavah (Zakon o pomoči za re-
ševanje in prestrukturiranje gospodar-
skih družb v težavah (uradno prečišče-
no besedilo) /ZPRPGDT-UPB1 (Ur.l. 
RS, št. 112/2005), 

-  niso insolventni glede na 2. točko 3.
odstavka 14. člena Zakona o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS 
št. 126/07);

-  nimajo neporavnanih zapadlih obvezno-
 sti do Republike Slovenije,
-  imajo registriran sedež ali podružnico v

na območju občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin,

-  fizične osebe morajo imeti registrirano
dejavnost na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin,

-  katerih dejavnosti niso izločene iz shem
 državnih pomoči v Evropski uniji.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja pod-
jetja, vendar je prejemnik sredstev lahko 
le podjetje, registrirano v Republiki Slove-
niji. Na razpis se lahko prijavijo:
-  delodajalci, ki bodo v času od objave

javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
31. 7. 2008 na novo za nedoločen čas 
zaposlili kadre deficitarnih ali drugih 
poklicev, in sicer z najmanj srednješol-
sko izobrazbo. Zaposlitev mora biti po-
vezana z naložbo v osnovna opredme-
tena in neopredmetena sredstva pri: 
vzpostavitvi novega obrata, širitvi obsto-
ječega obrata, diverzifikaciji izdelkov 
obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistve-
ni spremembi proizvodnega procesa v 
obstoječem obratu in mora biti reealizi-
rana najkasneje v roku treh let po kon-
čani naložbi. Iz predstavitve projekta 
vlagatelja mora biti razvidno, da bo de-
lovno mesto pri majhnih in srednjih pod-
jetjih ohranjeno vsaj tri leta, pri velikem 
podjetju pa vsaj pet let od podpisa po-
godbe;

-  samozaposlene osebe z najmanj sre-
dnješolsko izobrazbo, ki se bodo samo-

zaposlile v času od objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS do 31. 7. 2008. 
Iz predstavitve projekta vlagatelja 
mora biti razvidno, da bo delovno 
mesto ohranjeno vsaj 3 leta od pod-
pisa pogodbe. 

Do sofinanciranja niso upravičeni ka-
dri, ki so bili kadarkoli doslej pri vlagatelju 
že zaposleni za nedoločen čas. Do nepo-
vratnih sredstev niso upravičena pod-
jetja: 
-  ki so za svojo dejavnost pridobila igral-
 niško koncesijo; 
-  ki imajo kot glavno dejavnost registrira-

no: ribištvo, premogovništvo, ladjedel-
ništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, 
pridelavo kmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški za novozaposlene 
osebe v podjetjih in pri samostojnih 
podjetnikih so:
-  za novozaposlene s srednješolsko izo-

brazbo: 60 % minimalne plače meseč-
no;

-  za novozaposlene z višješolsko izobraz-
 bo: 80 % minimalne plače mesečno;
-  za novozaposlene z visokošolsko, uni-

verzitetno ali podiplomsko izobrazbo: 
eno minimalno plačo mesečno.

Upošteva se višina minimalne plače, 
ki velja v času objave javnega razpisa. 
Upravičeni stroški za samozaposlene zna-
šajo polovico mesečno odvedenih prispev-
kov za socialno varnost. Nepovratna sred-
stva, ki predstavljajo sofinanciranje upra-
vičenih stroškov plač za novozaposlene v 
podjetjih oz. sofinanciranje prispevkov za 
socialno varnost za zasebnike, se dodeli-
jo za obdobje 2 let (24 mesecev). Sredstva 
se dodeljujejo za vsako leto posebej, in 
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MLADI KARATEISTI KK SOČA so dokazali, da so zreli za nove barve svojih pasov. Foto: arhiv 
KK Soča

vane, menda zaradi bolezni.

V novogoriškem hotelu Perla je od 
23. januarja do 1. februarja potekal 
šahovski turnir Hit open Nova Gori-
ca. Šahisti iż osmih držav so tekmo-
vali v dveh skupinah. V skupini A je 
igralo 30 šahistov in šahistk z ratin-
gom nad 2.100 – med njimi je bilo 
tudi enajst velemojstrov, dve velemoj-
strici in sedem mednarodnih mojstrov. 
Zmagal je bosanski velemojster Bor-
ki Predojević, na drugo mesto se 
je uvrstil slovenski velemojster Luka 
Lenič, Tolminec Jure Škoberne, 
sicer član LŠK Metalka trgovina 
Ljubljana, pa je bil trinajsti.

V skupini B je igralo 60 šahistov in 
šahistk z ratingom do 2.200, tudi 
pet članov ŠD Hidria AET Tolmin. 
Najboljši med njimi je bil Renato 
Škoberne, ki je s 7,0 točkami zase-
del drugo mesto, med ženskami pa 
je Simona Uršič prav tako osvojila 
7,0 točk in zasedla četrto mesto. 
Jakob Uršič je bil devetnajsti (5,0 
točk), Mojca Uršič 37. (4,0 točke) 
in Silvo Winkler 39. (4,0 točke). 
Zmagal je Daniele De Val iz Italije.
Jožef Uršič, predsednik ŠD Hidria AET 
Tolmin

KARATEISTI KK SO^A 
USPE[NO OPRAVILI IZPITE 
Bovec – Karateisti Karate kluba 
(KK) Soča so 26. januarja v bovški 
telovadnici polagali izpite za pasove. 
Pred tričlansko komisijo so morali 
dokazati, da znajo vse, tako tehniko 
kot kato, tisti bolj izkušeni člani pa tu-

di elemente borbe. Kandidati so bili 
odlično pripravljeni in so zato izpite 
opravili brez težav. Uspeh so proslavili 
s pico in odličnim pecivom, ki so ga 
spekle mame bovških otrok, družabno 
popoldne pa zaključili z drsanjem na 
pokritem bovškem drsališču.
N. D., Karate klub Soča

sicer enkrat letno za nazaj, največ za ob-
dobje zaposlitve v tekočem letu. Upošteva 
se zadnja objava višine minimalne bruto 
plače v Uradnem listu RS pred zaključkom 
razpisa. Višina priznane minimalne bruto 
plače se v času trajanja pogodbe ne spre-
minja. Cilj javnega razpisa je znižanje 
stroškov:
-  delodajalcem, ki bodo v času od objave

javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
31. 7. 2008 v Posočju na novo zaposli-
li kadre deficitarnih in drugih poklicev, 
in sicer z najmanj srednješolsko izobraz-
bo za nedoločen čas in da bo delovno 
mesto pri malih in srednjih podjetjih 
ohranjeno vsaj tri leta, pri velikih podje-
tjih pa vsaj pet let in

-  samozaposlenim, ki se bodo v času od
objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS do 31. 7. 2008 v Posočju zaposlili 
za nedoločen čas, in imajo najmanj sre-
dnješolsko izobrazbo in bo njihovo de-
lovno mesto ohranjeno vsaj tri leta.

3. Splošni in finančni pogoji – Upravi-
čenec mora do predpisanega roka za 
oddajo vlog v javnem razpisu predlo-
žiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. 
Obrazcem morajo biti predložene zahteve 
in dokazila, ki jih zahteva SVLR od upravi-
čenca ter so navedene v poglavju IV. tega 
razpisa. Obdobje, za katerega so na-
menjena razpisna sredstva, so prora-
čunska leta 2008, 2009 in 2010. Če 
proračunska sredstva za izvajanje pogod-
benih obveznosti v letu 2009 in/ali 2010 
ne bodo zagotovljena, pogodbene obve-
znosti SVLR prenehajo, pogodbene obve-
znosti prejemnika glede trajanja zaposlitev 

pa se proporcionalno zmanjšajo. V prime-
ru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, 
bo podjetje s SVLR podpisalo pogodbo 
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne 
dokumentacije). V pogodbi bo določen 
način financiranja, ostali pogoji in obrazec 
zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo 
pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe 
pogodbeni stranki. Izbrani vlagatelji bodo 
prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu 
pogodbe s SVLR. Če se v roku osmih dni 
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da 
so odstopili od zahteve za pridobitev ne-
povratnih sredstev. S pogodbo SVLR s 
prejemnikom podrobneje opredeli način 
in obliko poročanja prejemnika o poteku 
izvajanja projekta, za katerega so bila do-
deljena nepovratna sredstva in postopek 
nadzora nad porabo sredstev. Osnova za 

izplačilo sredstev bo s strani SVLR 
potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki 
ga bo pripravil prejemnik, njegova obli-
ka pa je predpisana z razpisno dokumen-
tacijo. Prejemnik bo enkrat letno izsta-
vil zahtevek za dodelitev nepovratnih 
sredstev:
- do 15. 11. 2008 za leto 2008,
- do 15. 11. 2009 za leto 2009 in
- do 15. 11. 2010 za leto 2010 oziroma

v roku 8 dni po izteku dvoletnega obdo-
bja od nastopa delovnega razmerja.

Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna obli-
ka zahtevka je priloga k pogodbi Priloga 
pog. št. 1), podpisan in žigosan. Zahtevku 
morajo biti priložene kopije posameznih 
plačilnih list (za delodajalce) oziroma kopi-
je potrdil o plačilih prispevkov (za samoza-
poslene) z dokazili o opravljenih izplačilih 

za obdobje, na katerega se nanaša zahte-
vek. Upravičenec mora zagotoviti raz-
liko med dodeljenimi sredstvi in de-
jansko vrednostjo investicije.

4. Vsebina vloge – Vloga je popolna, če 
vlagatelj do predpisanega roka za oddajo 
vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
zapečatene dokumente. 

5. Merila za izbiro – Merila bodo podrob-
neje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
Vloge bodo razvrščene glede na število 
doseženih točk. Razpisana sredstva bodo 
dodeljena vlagateljem katerih vloge bodo 
dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri iz-
boru za dodelitev nepovratnih sredstev 
bodo imele vloge, ki dobijo najvišjo oceno 
na podlagi meril do porabe sredstev.

6. Način prijave in razpisni roki – Raz-
pisno dokumentacijo v slovenskem 
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo 
brez plačila na Posoškem razvojnem 
centru (PRC), Ulica Padlih borcev 1b, 
Tolmin vsak delovni dan med 9. in 12. uro. 
Razpisna dokumentacija se lahko posre-
duje tudi po elektronski pošti, če podjetje 
na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje 
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. 
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na 
spletnih naslovih: www.svlr.gov.si in www.
pososki-rc.si. Dodatne informacije so 
v času odprtja razpisa na voljo vsak dan 
med 9. in 12. uro, kontaktne osebe:
- Vinko Žagar, SVLR (tel. 01/47-83-
 743, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si),
- Almira Pirih, PRC (tel. 05/38-41-500,
 e-pošta: almira.pirih@pososki-rc.si),
- Brigita Bratina, PRC (tel. 05/38-41-

500, e-pošta: brigita.bratina@pososki-
rc.si).

Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), 
na naslov SVLR, Kotnikova 28, 1000 Lju-
bljana je oddaja po pošti, 31. 7. 2008, 
oziroma oddaja v glavno pisarno SVLR, 
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstro-
pje), najkasneje do 31. 7. 2008 do 12. 
ure. Vloga na razpis mora biti oddana 
v skladu s prejetimi navodili, in sicer v 
zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na spre-
dnji strani, dobesedno in brez okrajšav: 
“NE ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS 
ZAPOSLOVANJE V POSOČJU 2008”, in 
s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. 
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec 
pravilne opreme ovojnice za prijavo na 
javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v 
skladu z navodili nalepite na sprednjo stran 
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni 
dokumentaciji – točka št. 13: Oprema 
ovojnice). Vse vloge, ki bodo nepravilno 
označene oziroma bodo oddane na nave-
deni naslov kasneje od predpisanega da-
tuma oziroma ure bodo zavržene in neod-
prte vrnjene pošiljatelju. Vloge morajo 
biti napisane v slovenskem jeziku, 
stroški investicije in ostali finančni 
izračuni pa morajo biti v evrih (€). Vlo-
ga in razpisna dokumentacija morata biti v 
skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, 
podpisani, žigosani, kjer je to zahtevano 
in zvezani v skupen dokument. Dokumen-
tacija mora biti razvrščena po vrstnem redu 
in označena z zaporednimi številkami, kot 
je določeno v točki št. 10: Seznam izpol-
njenih obrazcev in prilog.

Dr. Ivan ŽAGAR, minister za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko
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Informacije za Koledar prireditev lahko posredujete: za ob~ino Tolmin na LTO Soto~je: 05/38-00-480, e-po{ta: info@lto-sotocje.si, za ob~ino Kobarid Nadi Pajntar: 05/38-99-
220, e-po{ta: nada.pajntar@kobarid.si in za ob~ino Bovec na PRC: 05/38-41-500.

Datum Kraj Prireditev Informacije
do 29. 2. TOLMIN; Tolminski muzej Razstava slovenskega slikarja Franceta Slane Okvirji 

brezbrežnosti
Tolminski muzej: 05/38-11-360

21. 2. (19.00) TOLMIN; Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

Priložnostna razstava in predstavitev fundacije The Art of Living Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 
05/38-11-526.

21.–23. 2. TOLMIN; različne lokacije KTŠ-jev kulturni vikend KTŠ: 051-306-408

22. 2. (19.00) BOVEC; Kulturni dom Bovec Predavanje norveške free ride smučarke Karine Hollekim – 
Predavanje v angleškem jeziku

ŠD Outdoorfreaks: 041-553-675

22.–24. 2. (11.00) BOVEC; smučišče Kanin OF Freeride camp Kanin 2008 ŠD Outdoorfreaks: 041-553-675

23. 2. (dopoldne) ITALIJA; smučišče Trbiž Smučarska tekma v veleslalomu SK ATC Kanin (Matjaž Žagar):
041-781-252

23. 2. (17.00) BOVEC; Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin – oddelek Bovec

Ura pravljic lisice Mice za najmlajše Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

23. 2. (19.00) KOBARID; Kulturni dom Kobarid Koncert Borisa Cavazze ob spremljavi Igorja Leonardija na kitari
in Nina de Glerie na kontrabasu – Vstop prost.

Občina Kobarid: 05/38-99-220

23. 2. (zvečer) BOVEC; Kulturni dom Bovec Koncert Zlatka Dobriča Iris Stres: 05/38-86-758

23.–24. 2. TOLMIN–HAHLIĆI (HRVAŠKA) Hahlići–Obruč (zaledje Reke) – Lahka pot Planinsko društvo Tolmin: 05/38-83-211

28. 2. (18.00) KOBARID; Dom Andreja Manfrede Predstavitev Trinkovega koledarja in beneška kultura Kulturno društvo Stol

29. 2. (17.30) KOBARID; Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin – oddelek Kobarid

Ura pravljic lisice Mice za najmlajše Knjižnica Kobarid: 05/38-90-190

29. 2. (17.00) TOLMIN Osnovni tečaj biodinamike Marija Poljanec: 041-262-196

V marcu TOLMIN Brezplačna delavnica za starejše odrasle Hoja za zdravje Posoški razvojni center (Patricija 
Rejec): 05/38-41-500

2. 3. NANOS Po Vojkovih poteh na Nanos – Lahka pot Planinsko društvo Tolmin: 05/38-83-211

7. 3. (20.00) TOLMIN; Kinogledališče Tolmin Koncert ob dnevu žena – Jazz Punt Big Band in Kristina Oberžan ZKD: 05/38-11-801

9. 3. SNEŽNIK Pohod na Snežnik – Zahtevna pot Planinsko društvo Tolmin: 05/38-83-211

15. 3. (17.00) TOLMIN Osnovni tečaj biodinamike Marija Poljanec: 041-262-196

15. 3. PLANICA Organiziran prevoz in vstopnica za Svetovni pokal v smučarskih 
skokih – Za zabavo na avtobusu bo poskrbljeno.

Tadej Vidic: 040-330-482

18. 3. (18.00) TOLMIN; učilnica Posoškega 
razvojnega centra

Študijski krožek – predavanje Ekološka gradnja Posoški razvojni center (Patricija 
Rejec): 05/38-41-500

21. 3. (22.00) TOLMIN; Center MinK Metal March koncert skupine Iron Median KTŠ: 051-306-408

29. 3. Po poteh Valentina Staniča – Lahka pot Planinsko društvo Tolmin: 05/38-83-211

29. 3. (16.00) TOLMIN; učilnica Posoškega razvo-
jnega centra

Študijski krožek – dvourno predavanje na temo Bolezen ni poraz 
temveč možnost k spremembi

Posoški razvojni center (Patricija 
Rejec): 05/38-41-500

29. 3. (18.00) TOLMIN; učilnica Posoškega razvo-
jnega centra

90- do 120-minutna delavnica z naslovom Evritmija (doplačilo 10 €) Posoški razvojni center (Patricija 
Rejec): 05/38-41-500

30. 3. POREZEN  Pohod na Porezen – Zahtevna pot Planinsko društvo Tolmin: 05/38-83-211

3. 4.  (10.00) TOLMIN; Kinogledališče Srečanje otroških folklornih skupin JSKD (Silva Seljak): 05/38-01-170

4. 4. (20.00) TOLMIN; Kinogledališče Srečanje odraslih folklornih skupin ter pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž

JSKD (Silva Seljak): 05/38-01-170

do 3. 12. TOLMIN; Tolminski muzej Občasna razstava Zaklad svetolucijske situle Tolminski muzej: 05/38-11-360

Utrinki

“KAR MAT’ JE U^ILA, 
JE DOBRO POSNET’ ...”  
Podbrdo – Osnovna šola Simona 
Kosa Podbrdo in Društvo Baška 
dediščina sta 9. februarja občane 
povabila na prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Učenci so pred-
stavili projekt Od zrna do mize, ki 
so ga pripravili v okviru 22. festivala 
Turizmu pomaga lastna glava. Za 
letošnji festival so bila sprejeta nova 

pravila, tako da morajo sodelujoče 
šole pripraviti raziskovalno nalogo na 
temo raziskave turizma v domačem 
kraju in sodelovati na turistični tržnici. 
Podbrški osnovnošolci so ob pomoči 
mentorjev zgodovinskega krožka po-
sneli film o pridelavi žita na Bači pri 
Podbrdu, o peki kruha v krušni peči 
na kmetiji Lonik v Stržiščah in o starih 
jedeh na tem območju. Pripravili so 
tudi dopolnjeno izdajo starih recep-

tov z naslovom Kar mat’ je učila, je 
dobro posnet’... V drugem delu pri-
reditve je Društvo Baška dediščina 
povabilo mag. Silva Torkarja, doma-
čina iz Hudajužne, imenoslovca in 
raziskovalca etimološko–onomastič-
ne sekcije Znanstveno-raziskovalne-
ga centra SAZU, ki je leta 2004 ma-
gistriral s študijo o nastanku priimkov 
na vzhodnem Tolminskem. V Podbr-
du je iz njegovega širokega razisko-

valnega opusa s področja slovenske-
ga izraznega fonda izbral predavanje 
z naslovom O naselitvi zgornje Ba-
ške doline v luči osebnih in zemlje-
pisnih imen. Izvedeli smo veliko o 
pomenu in izvoru imen krajev in pri-
imkov, značilnih za omenjeno obmo-
čje. Prireditev je obogatila pesem do-
mačega ženskega pevskega zbo-
ra Okarina.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

Vse, ki se želite naročiti na e-EPIcenter, vabimo, da nam na epicenter@pososki-rc.si sporočite svoj e-naslov. Uredništvo EPIcentra
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