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B
ližajoče se novo leto navadno
zaznam že od daleč in to z
vsemi možnimi čutili. Najprej

ga opazujem, kako se približuje. Zdi
se, da počasi, potihoma, skoraj skri-
vaj. Potem pa je iz dneva v dan več
prižganih lučk ter svečk in naenkrat
je tu!

Tudi slišim ga. Le kako ga ne bi,
če pa takrat še mobiteli brnijo v zvo-
kih Merry Xmas in Jingle bells. Tu
so božično-novoletni napevi, pa zvo-
njenje cerkvenih zvonov, zvončklja-
nje okrasnih zvončkov ter nenazad-
nje izrečene številne lepe želje.

In že ga vonjam. Diši kot sveže
pečeni kruh, le da drugače … tako
bolj po cimetu, vaniliji, rumu, morda
po pomarančnih olupkih, smrekovih
vejicah … ne vem … tako, po novem
letu pač.

In kako ga šele okušam! V najrazli-
čnejših možnih okusih in oblikah, skri-
tih v božičnih jogurtih, sadnih čajih,
mandarinih, čokoladah, kruhkih itd.

S krašenjem, zavijanjem in odvi-
janjem darilnih škatlic,  stiski rok ga
tudi tipam in nenazadnje ga zaznam
še s tistim zadnjim, šestim čutom –
še posebej takrat, ko si z dragimi ose-
bami izmenjujem voščila in delim
poljube, oziroma ko v očeh bližnjih
zaznam spokojnost in zadovoljstvo.
Takrat se umirim tudi jaz. Redko, a
se …

V novem letu želim tako vam kot
tudi sebi, da bi v vsakodnevnem vr-
vežu vsaj malce postali. Da bi takrat
globoko zadihali in predihali vse ti-
sto, kar nam ne služi, ter se naužili
novega, svežega zraka in nove, tiste
pozitivne energije seveda. Pa še eno
željo imam, ki sicer ni zrasla na mo-
jem zelniku, mi je pa kljub temu všeč.
Želim si, da bi imeli pravo mero mo-
drosti, po domače povedano, da bi
v novem letu premogli pristno zdra-
vo pamet! To namreč rad poudari
tolminski kaplan in prav ima. Še
večkrat bi jo lahko poudaril. Vseeno
upam, da se nas z leti kaj prime.

Tatjana Šalej Faletič,
glavna in odgovorna urednica

V novo leto z vsemi ~utili
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www.iskanipoklici.net

PODJETJEM, ki še niso vključena na spletno stran
www.iskanipoklici.net, ponujamo možnost, da se brezplačno
predstavijo, opredelijo potrebe po kadrih, možnosti opravlja-
nja delovnih praks, prosta delovna mesta … Tista, ki so že
predstavljena, pa pozivamo, da svoje podatke posodobijo.
Spletna stran www.iskanipoklici.
net je bila vzpostavljena v okviru
projekta Mladim v regiji približu-
jemo deficitarne poklice – podje-
tjem pomagamo pridobiti ustre-
zne kadre, ki ga je leta 2004 Po-
soški razvojni center v partner-
stvu z ostalimi razvojnimi agencijami
v regiji (ROD iz Ajdovščine, ICRA
iz Idrije in RRA severne Primor-
ske iz Nove Gorice) prijavil na javni
razpis Zavoda RS za zaposlovanje.

CI, DIJAKI, ŠTUDENTI in BREZ-
POSELNI našli marsikakšno infor-
macijo, ki jim bo pomagala pri odlo-
čanju o nadaljnji poti.
Prijavne obrazce dobite na www.
iskanipoklici.net in na www.
pososki-rc.si, kjer si lahko prebe-
rete več o projektu. Dodatne infor-
macije na telefon: 05/ 38-41-500
(Mateja Kutin, skrbnica projekta) ali
po e-pošti: mateja.kutin@pososki-
rc.si. 

Most do izobrazbe

Kaj nudi program UŽU – MI?

• Pridobivanje učnih tehnik za uspe-
šno učenje,

• računalniško opismenjevanje,

• izboljšanje temeljnih pisnih in račun-
skih spretnosti,

• motiviranje za nadaljevanje izobra-
ževanja,

• dvigovanje osebne prepričanosti o
nujnosti vseživljenjskega izobraže-
vanja in učenja.

Cilji programa
• Obnavljanje in pridobivanje te-

meljnega znanja in spretnosti,
• razvijanje socialnih spretnosti,
• usposabljanje za vseživljenjsko

učenje in aktivno državljanstvo.
Trajanje: 100 do 120 ur. Udelež-
ba je brezplačna.
Prijave sprejemamo na telefonski
številki: 05/ 38-41-500 ali na
elektronskem naslovu info@
pososki-rc.si. 

V prvi polovici januarja 2006
bo Posoški razvojni center
začel z drugo izvedbo javno
veljavnega programa
Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Most do izobrazbe
(UŽU – MI). Namenjen je
odraslim, ki so se ali se bodo
vključili v nadaljnje formal-
no izobraževanje.

So{tipendiranje s PRC-jem

Čeprav se je projekt uradno končal,
z delom nadaljujemo. Prizadevamo si,
da bi spletna stran živela, saj bo le
tako koristila mladim in podjetjem.
Projekt je usmerjen v povezovanje
gospodarstva in šolstva. Podjetja
naj bi pravočasno opredelila svoje po-
trebe po kadrih, možnosti štipendira-
nja, nudenja opravljanja prakse ter
naznanila zanje zanimive seminarske
in diplomske naloge. Na spletni strani
www.iskanipoklici.net bodo UČEN-

Podjetja, že načrtujete nove štipendije za šolsko leto 2006/2007
(za študente, ki bodo pridobili najmanj VII. stopnjo izobrazbe)?

Če ste zainteresirana za soštipendi-
ranje s Posoškim razvojnim cen-
trom, vas vabimo, da izpolnite
obrazec (objavljen je na naši spletni
strani www.pososki-rc.si) in nam

ga pošljete.
O razpisanih štipendijah morate ustre-
zno obvestiti tudi Zavod RS za zapo-
slovanje, Območno službo Nova
Gorica.

Izpolnjene obrazce nam pošljite
na naslov: Posoški razvojni center,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid čim
prej (najkasneje pa do objave razpi-
sa, ki bo konec avgusta 2006). 

PRC obve{~aKazalo

Pogled naprej: Kak{no je
poslanstvo PRC-ja?

Dan “prepiha”

Programi izobra`evanja
odraslih v letu 2006:
Kaj ponujamo uka `eljnim

^etrta generacija
{tipendistov

Program in pristop Leader:
Nova razvojna prilo`nost
pode`elja

Rezervirano za PUMovce

Izbor najbolj{ih diplomskih
nalog na temo Poso~je (1)

Podjetja in razvojni
program So~a 2006: Hotel
Hvala – Restavracija Topli

val

Iz ob~inskih uprav

Ambasadorji Poso~ja –
Ivan Bo`i~: Nekoliko druga~e
o Bo`i~u

ERA – Eko Regia Alpe
Adria: Parki se povezujejo

Va{ki posebne`i: Pleskarski
mojster Pavle Jelarjev

Opa`anja

Brskamo po preteklosti:
Pridnim polna skleda,
porednim {iba

Vsi na zrak za zdrav korak:
^elni pogled z Velikega ~ela

Karate klub Goryu

Naj odmeva ... Tercet Juhana

Pesniki iz na{ih logov:
Javorca nad Tolminom

Knji`na polica: Med glasbo
in besedo, Posebne vrste
patroni, Tam je ko{~ek sveta,
Ivan Primo`i~, [olar~ek
izpod ^rne prsti

Koledar prireditev
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Pogled naprej

Ko sem pred slabim letom prev-
zemal vodenje PRC-ja, sem v
svoj program zapisal, da bo-

mo več pozornosti namenili sodelo-
vanju z lokalnimi skupnostmi. S tem
sem želel poudariti pomembnost so-
delovanja našega zavoda z vsemi tre-
mi posoškimi občinami, ki so naš za-
vod ustanovile in deloma finančno
krijejo njegovo delovanje. Izkušnje iz
nekajletnega delovanja so nas naučile
podjetniškega razmišljanja in izkoriš-
čanja podjetniških priložnosti, ki so
na trgu poslovnih storitev, izobraže-
vanja in drugih dejavnosti. PRC-jevci
smo pri svojem delu izpostavljeni ne-
nehnim pritiskom z dveh strani. Po
eni strani je tu javnost – prebivalci
Posočja in (po novem) celotne Goriš-
ke statistične regije, ki od nas kot de-

Kak{no je na{e poslanstvo?

klarirane razvojne ustanove pričaku-
jejo rezultate, ki bodo vidni takoj in
se jih bo dalo otipati. V ta sklop bom
štel tudi občine, ki od nas pričakujejo
pomoč na področjih, ki so v javnosti
dobro sprejeta – cestna infrastruk-
tura, poslovne cone, nova podjetja …
Po drugi strani pa se zaposleni sre-
čujemo z veliko bolj prozaičnimi
vprašanji. Ker financiranje delovanja
razvojnih agenciji ni sistemsko reše-

no (financiranje je bolj ali manj pre-
puščeno ustanoviteljem), veliko veči-
no finančnih sredstev za svoje delo-
vanje pridobimo na trgu – kar 80 od-
stotkov. To v praksi pomeni pridobi-
vanje sredstev prek državnih in ev-
ropskih javnih razpisov.

In tu nastane tako imenovano nas-
protje interesov. Razpeti smo med ra-
zvojnim delovanjem – ki resnici na
ljubo ni enostavno in je težko izmer-

Z naslednjo {tevilko EPIcentra nameravamo uvesti novo rubriko, ki bo

zajemala serijo prispevkov na temo razvojne problematike v Poso~ju.

Vanjo bomo vklju~evali razmi{ljanja PRC-jevcev, k razmi{ljanju pa bomo

povabili tudi nekatere posameznike, ki se na razli~nih podro~jih

spopadajo z razvojem pri nas in {ir{e. V ta namen bomo v prvi polovici

leta novega leta organizirali nekaj delavnic na temo razvojnega programa

za obdobje 2007–2013. Prepri~an sem, da bomo s skupnimi mo~mi

uspeli tudi v Poso~ju napraviti {e kak{en korak, ki nas bo popeljal naprej.

Zadnje ~ase se je v javnosti pojavilo kar nekaj vpra{anj o vlogi in nalogah, ki naj bi jih opravljal
Poso{ki razvojni center (PRC). Nekateri nas hvalijo, drugi kritizirajo, kar je razumljivo in dobrodo-
{lo, saj lahko pripomore k sprejemanju {e bolj{ih poslovnih odlo~itev. V okviru teh razmi{ljanj se
odpirajo vpra{anja o razvoju v Poso~ju, kako spodbuditi razvoj, kako uskladiti razli~ne interese in
kaj lahko prebivalci sploh pri~akujemo v naslednjih letih.

ljivo z ekonomskimi kazalci na kra-
tek rok (ne moremo se pohvaliti z
visokimi dividendami, novimi stroji,
patenti ...) – in vsakodnevno skrbjo
za tekoče poslovanje ter zagotavljanje
sredstev za plače in druge stroške. V
PRC-ju smo se s to dilemo srečali že
v začetku delovanja. Občine ustano-
viteljice so zagotavljale le slab del fi-
nančnih sredstev, medtem ko smo
preostali del potrebnih sredstev za
delovanje dobili z upravljanjem raz-
vojnega programa Soča 2006. Z na-
vedenimi sredstvi (ki se v teh letih
po višini niso bistveno spremenila)
bi lahko PRC zaposloval največ dva
ali tri delavce. Pa nismo ostali samo
pri tem. Odločitev o širitvi poslovanja
in novih zaposlitvah je na svoja ra-
mena prevzel tedanji direktor Luci-
jan Rejec, rezultati pa so vidni danes
– PRC je s šestnajstimi delavci (deset
jih je zaposleno za nedoločen čas, tri-
je za določen, trije pa so vključeni v
program javnih del) ena najmočnej-
ših razvojnih ustanov v zahodni Slo-
veniji. To smo dosegli predvsem s
podjetniškim razmišljanjem zaposle-
nih, da je treba izkoristiti prav vsako
priložnost, ki se ponuja na trgu.

Rek Razmišljaj globalno, deluj lo-
kalno nam je pisan na kožo, saj to
tudi počnemo. V Posočje skušamo
pripeljati čim več različnih progra-
mov, projektov, finančnih sredstev in
posledično delovnih mest. Včasih
kakšen projekt, ki smo ga izvedli, ne
kaže konkretnih vidnih rezultatov –
smo pa marsikdaj odvisni od tre-
nutne ponudbe na trgu, domačih in
tujih javnih razpisov in, verjeli ali ne,
nekateri celo omogočajo doseganje
rezultatov, ki so vidni in merljivi.

Bralcem EPIcentra in vsem, ki bo-
drijo razvoj v našem delu Posočja,
želim v novem letu veliko uspehov,
pa naj bodo osebni ali poslovni!

Roman Medved, direktor Posoškega
razvojnega centra

Utrinki

KAR TRI

POSLANSKE PISARNE

Tolmin – V tokratnem poslanskem
mandatu ima Posočje v državnem
zboru kar tri predstavnike in vsi so v
Tolminu do sedaj že odprli svojo
poslansko pisarno. Novembra se je
Cirilu Testenu (NSi) in Vasji
Klavora (DeSUS) namreč pridružil
še Danijel Krivec (SDS), sicer tudi
župan občine Bovec.
Krivčevo pisarno boste našli v pro-
storih nekdanje tolminske izpostave
DURS v spodnji stavbi Posoškega
razvojnega centra na Ulici padlih
borcev 1c. Poslanec ima uradne
ure vsak prvi ponedeljek od 15. do
16. ure, dosegljiv pa je tudi na tele-
fonski številki 041-458-122. Pred
poslancem pozicijske SDS sta svojo
pisarno v Tolminu in Bovcu odprla
tudi izvoljena poslanca NSi in
DeSUSa. Ciril Testen je volivcem na
Ulici Petra Skalarja 6 na voljo vsak
prvi ponedeljek v mesecu od 13. do

15. ure, njegova telefonska številka
pa je: 051-373-876. Vasja Klavora
vas na naslovu Brunov drevored 13
pričakuje vsak ponedeljek od 11. do
13. ure, oglasi pa se vam tudi na
številki: 051-374-489. Prav Klavora
in Krivec pa sta svoji poslanski pi-
sarni odprla tudi v Novi Gorici. Sicer

pa lahko poslance obišče vsakdo, ki
ga zanima karkoli, na kar mu oni lah-
ko odgovorijo, in vsak, ki ima teža-
vo, za katero meni, da mu jo pred-
stavniki v državnem zboru lahko po-
magajo rešiti.
Špela Kranjc
Foto: Tatjana Šalej Faletič
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PRC predstavil svoje delo

Z a zamisel se gre zahvaliti  pred-
vsem Hiacinti Leban iz Uprav-
ne enote Tolmin in Vereni

Tuta iz Občine Tolmin, ki je kasneje
postala v. d. direktorica Posoškega
razvojnega centra (PRC). Prav slednji
se lahko zahvalimo tudi za drugo,
malo manj okroglo obletnico; pred
petimi leti je poskrbela, da je začel
izhajati EPIcenter.

Otipljivi rezultati dela
Da bi predstavili program Projekt-

nega učenja za mlajše odrasle (PUM)
in pokazali, kaj smo v letih svojega
delovanja uspeli doseči, smo zadnji
novembrski dan na PRC-ju na stežaj
odprli svoje duri ter povzročili Dan
“prepiha” (kot so to poimenovali naši
PUM-ovci), ki je obiskovalcem pripi-
hal nova spoznanja. V prvem delu
smo predstavili rezultate programov
in projektov, ki smo jih oziroma jih
še izvajamo. In ker je bilo precej
vprašanj vezanih na konkretne rezul-
tate, s katerimi se lahko ponašamo
na PRC-ju, smo se odločili, da za jav-
nost prebrskamo po našem arhivu in
predstavimo nekaj podrobnosti oziro-
ma oprijemljivih številk in drugih
dejstev.

V Posočje na leto pripeljemo okoli
20 najrazličnejših programov in pro-
jektov, namenjenih različnim ciljnim
skupinam tukajšnjega prebivalstva:
brezposelnim, podjetjem, podjetni-
kom in zaposlenim, šolajoči se mla-
dini, kmetovalcem, članom različnih
društev … V sedmih letih našega de-
lovanja se je s pomočjo raznih vzpod-
bud, usposabljanj, svetovanj, delav-
nic, krožkov, štipendijske sheme itd.
v različnih aktivnostih zvrstilo okoli
6.000 ljudi (gl. tabelo).

Med otipljive rezultate našega dela
štejemo tudi glasilo EPIcenter ter pri-

Dan “prepiha”
V letu 2005 je Poso{ki razvojni center praznoval kar dve obletnici. Sredi decembra smo praznovali

okroglih 10 let od prve zamisli o ustanovitvi institucije, ki bi v Poso~ju skrbela za razvojne smerni-

ce. Takrat se najverjetneje nikomur niti sanjalo ni, kaj vse naj bi sodilo pod njeno okrilje oziroma

kaj vse naj bi se tu po~elo. Bila je torej {e ena, morda za tiste ~ase nekoliko “nora” zamisel, ki pa

se je {tiri leta kasneje uresni~ila.

NA DNEVU “PREPIHA” – V prvem delu so direktor mag. Roman Medved ter vodje posameznih področij Uroš Brežan, mag. Almira Pirih,
mag. Rosana Ščančar in Tatjana Šalej Faletič predstavili rezultate številnih programov in projektov, ki smo jih in jih še vedno izvajamo.
Gostje so lahko po končanem uradnem delu obiskali PUM-ovce in se sprehodili po novih prostorih. Foto: Mateja Kutin

pravo in izdajo vrste promocijskih
materialov: • brošuro s povzetkom
Regionalnega razvojnega programa,
• brošuro s slikami najbolj prepoz-
navnih in kakovostnih kmetijskih
izdelkov na območju RPP, • mapo
z vložnimi listi za promocijo Posoš-
kega kovinarskega grozda, • tri pred-
stavitvene DVD-je za tri deficitarne
poklice, • dva plakata za promocijo
deficitarnih poklicev, • dvojezično
publikacijo o poslovnih conah Goriš-
ke statistične regije, • več kot deset
različnih zgibank, • knjižico Poseb-
ne vrste patroni, • prezentacije do-
ma in v tujini itd.

Zadnja konkretna pridobitev je nova
računalniška učilnica PRC-ja, ki šteje
12 računalnikov in že služi svojemu
namenu. Zaradi prenosne opreme jo
lahko preselimo na drugo lokacijo,

ki omogoča ustrezno priključitev.

80 odstotkov lastnih sredstev
In ko že operiramo s številkami,

ne moremo mimo finančnega stanja,
ki “skrbi” prenekaterega Posočana. Ob
tem se zdi najbolj zanimiv podatek,
da so v letu 2005 prihodki PRC-ja
znašali nekaj manj kot 254 mio SIT
(s štipendijami vred) oziroma 225
mio SIT (brez štipendij). Slaba polo-
vica sredstev je namenjena delovanju
zavoda (plače, materialni stroški: te-
koči stroški, stroški vzdrževanja stav-
be, EPIcenter …), ostalo predstavljajo
stroški sofinanciranja programov in
projektov. 80 odstotkov lastnih sred-
stev pridobimo na trgu dela (pred-
vsem s pomočjo razpisov Agencije
RS za regionalni razvoj, Ministrstva
za šolstvo in šport (MŠŠ), Ministr-

stva za delo, družino in socialne za-
deve, Ministrstva za gospodarstvo,
Zavoda RS za zaposlovanje, Javne
agencije za podjetništvo in tuje inve-
sticije). Za primerjavo naj povemo,
da so nam ustanoviteljice v letu 2004
(za 2005 v času nastajanja prispevka
še ni dokončnih podatkov) namenile
11 odstotkov vseh prihodkov: Občina
Bovec dva odstotka, Občina Kobarid
le odstotek, Občina Tolmin pa osem
odstotkov. Sredstva, dobljena s strani
ustanoviteljic, na PRC-ju prikazujemo
kot lastno udeležbo v različnih pro-
jektih.

PUM – motivacija
mladim, ki pustijo {olanje

Drugi del Dneva “prepiha” je bil
namenjen PUM-u, javno veljavnemu
izobraževalnemu programu, ki ga je
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Utrinki

Programi / projekti (2001–2005) Okvirno
{tevilo oseb

Opombe

550

270

250

85

33

1.850

600

350

350

200

131

52

400

80

50

8 + 3 do 4 društva

LOKALNI PODJETNIŠKI CENTER

Program vavčerskega svetovanja

Program javnih del (JD) za popotresno
obnovo Posočja

Žensko podjetništvo

Program ohranjanja obstoječih in odpiranja
novih delovnih mest v popotresni obnovi
Posočja

Javni razpis za spodbujanje začetnih
investicij v mikro, malih in srednjih podjetij
od 2002 do 2005
…

PODROČJE RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV

Usposabljanje in izobraževanje

Sklad dela Posočje

Programi izobraževanja odraslih

Projekt Drugače o poklicih

Delavnice za mlade – PCMG

Štipendije

Zaposlovanje kadrov s VII. stopnjo izobrazbe
…

PODROČJE RAZVOJA PODEŽELJA

Razvojni program podeželja

CRPOV Kneža

Projekti promocije varstva okolja

Individualna svetovanja posameznikom in
pomoč društvom
…

SKUPAJ

1.700

Koordinacija in nadzor vseh programov JD v Posočju

Različne ciljne skupine žensk (podjetnice, brezposelne,
ženske na podeželju)

Soča 2006 – Na podlagi teh razpisov se je do danes
odprlo več kot 60 novih delovnih mest, skupaj pa naj bi
bilo na novo odprtih 231 delovnih mest

3.538

Razvojni program Soča 2006

Trajno oziroma potencialno presežni delavci iz različnih
gospodarskih družb celotnega območja Primorske in
Notranjsko-kraške statistične regije?

Študijski krožki, računalniško usposabljanje, PUM,
programi usposabljanja za življenjsko uspešnost in drugi
programi izobraževanja odraslih

Osnovnošolci in dijaki

Dijaki in študentje

Razvojni program Soča 2006

Razvojni program Soča 2006

700

vsako leto

približno 6.000

OKVIRNO ŠTEVILO OSEB, S KATERIMI SMO SODELOVALI V RAZLIČNIH PROJEKTIH – Tabela zajema okvirno število posameznikov, ki
so bili neposredno vključeni v svetovanja, usposabljanja, delavnice, prejemali štipendije … Všteti pa niso posredno vključeni člani društev
oziroma družinski člani na kmetijah, v podjetjih itd. Prav tako število ne zajema osnovnošolcev višjih razredov (7., 8. in 9.), dijakov in
študentov, ki smo jih leta 2003 vključili v obiske podjetij oziroma delavnice v Zgornjem Posočju in širše po Goriški statistični regiji.

PRC na razpisu Ministrstva za zna-
nost, šolstvo in šport pridobil leta
2004, izvajati pa se je začel marca
2005. Vanj se vključujejo mladi med
15. in 25. letom, ki so iz različnih
razlogov opustili šolanje ter tako
ostali brez kakršnekoli izobrazbe, na
trgu dela pa zaradi pomanjkanja iz-
kušenj spadajo med težje zaposljive.
Namen programa, ki ga financirata
Evropska unija skozi Evropski social-
ni sklad ter MŠŠ, je motivirati mlade,
da se ponovno vključijo v prekinjeno
izobraževanje ter si pridobijo izobraz-
bo, hkrati pa jih želimo usposobiti
za večjo konkurenčnost na trgu de-
lovne sile. O pomenu PUM-a so na
novinarski konferenci spregovorile
mag. Katja Dovžak z MŠŠ, mag.
Ester Možina z Andragoškega centra
Slovenije, Erna Kufersin Rehberger
z Zavoda RS za zaposlovanje, Obmo-
čna služba Nova Gorica, in Brigita
Bratina, vodja mentorske skupine
PUM Tolmin. Poleg povabljenih pred-
stavnikov različnih institucij (med
njimi naj omenimo načelnika uprav-
ne enote Tolmin Zdravka Likarja,
tolminskega župana Ernesta Kemper-
leta in njegovega kobariškega kolego
Pavla Gregorčiča, direktorico tolmin-
ske občinske uprave Vereno Tuta in
tolminskega kaplana Damijana Baj-
ca) in predstavnikov sedme sile so
nas ta dan kljub novozapadli snežni
odeji obiskali mentorji in udeleženci
PUM-a iz Ajdovščine in Novega me-
sta (več o tem si lahko preberete na
13. in 14. strani). Obiskovalci so si
po uradni predstavitvi ogledali aktiv-
nosti, ki so se odvijale na PUM-u, in
novo pridobljene prostore PRC-ja.

Mateja Kutin in Tatjana Šalej Faletič

PRC predstavil svoje delo

POPOTRESNA OBNOVA IN
SANACIJA PLAZU V 2005
Tolmin – Tik pred zaključkom reda-
kcije smo v uredništvo EPIcentra z
Ministrstva za okolje in prostor
(MOP)  prejeli gradivo, ki za minulo
leto navaja potek popotresne obno-
ve po potresih leta 1998 in 2004 ter
sanacijo plazu v Logu pod Mangar-
tom.
Obnova po velikonočnem potresu
pred sedmimi leti je letos prešla v
zaključno fazo in bo predvidoma
končana do konca prihodnjega leta.
Vsi objekti, ki so bili neprimerni za
bivanje, so obnovljeni in na svoje
domove se je vrnila večina razselje-
nih prebivalcev. Do konca obnove

bo saniranih še okoli 40 objektov, ki
pa niso prioritetni. Z njihovimi lastni-
ki – v glavnem sta to občina in cer-
kev – je namreč dogovorjeno, da se
sanacija zaradi lanskega potresa
prestavi v leto 2006.

Obnovo po potresu julija lani so se-
stavljali gradnja in dokončanje naj-
nujnejših objektov (11 donatorskih
in 12 nujnih nadomestnih) ter pripra-
ve za obnovo ostalih objektov. Zače-
tek leta je bil namenjen pregledom
objektov, izdelavi projektnih nalog in
razgovorom z oškodovanci, jeseni
pa se je obnova dejansko začela
tudi na terenu, torej s projektiranjem
in prvimi izvedbami. Izmed 24 novo-
gradenj (12 v okviru državne pomoči

in 12 donatorskih) jih je 18 že vse-
ljenih, na petih potekajo dela, en
objekt pa je v fazi projektiranja. Sa-
nirali so tudi 426 streh in dimnikov.
Državna tehnična pisarna je pre-
gledala 370 objektov, za katere so
bile izdelane tudi projektne naloge.
Opravljenih je bilo 173 uvodnih raz-
govorov z oškodovanci. Projektira-
nje se je začelo na 85 objektih, tik
pred podpisom pa so tudi prve po-
godbe z izvajalci. Na javnem razpisu
za Priznanje usposobljenosti za
projektiranje objektov (sanacij ob-
jektov, rekonstrukcij objektov, gra-
denj nadomestnih objektov, novo-
gradenj objektov), namenjenih po-
potresni obnovi po potresu dne

12. 7. 2004 je bilo za obdobje treh
let – tako MOP – izbranih 13 za pro-
jektiranje objektov usposobljenih
projektantov. Seznam je objavljen
na spletni strani MOP: www.sigov.si/
mop.

V Logu pod Mangartom so po bese-
dah Barbare Sterle, predstavnice
za odnose z javnostmi na MOP, od
splazitve novembra 2000 do danes
poleg priprave strokovnih podlag in
dokumentacije za celovito sanacijo
ogroženega območja izvajali tudi
dela, s katerimi so postopno dosegli
povečanje varnosti na prizadetem
območju. Ocenjujejo, da so z že
izvedenimi aktivnostmi in deli v izva-
janju zagotovili bistveno večjo sto-

EPIcenter, letnik VII, {t. 1, januar 2006
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1. PROJEKTNO U^ENJE
ZA MLAJ[E ODRASLE (PUM)

O PUMu smo v EPIcentru že več-
krat pisali, v vsaki številki pa lahko
prebirate tudi vtise udeležencev o
tamkajšnjem dogajanju. Gre za brez-
plačni izobraževalni program, name-
njen mladim od 15 do 25 leta, ki so
iz različnih razlogov opustili šolanje
in tako ostali brez kakršne koli izo-
brazbe, na trgu dela pa zaradi po-
manjkljivih izkušenj spadajo med
težje zaposljive. Posoški razvojni
center (PRC) je leta 2004 na javnem
razpisu Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport uspel s prijavo progra-
ma, ki smo ga začeli izvajati marca
2005. S tem smo za mlade v Posočju
pridobili nove vsebine, ki jim bodo
omogočile nadaljevanje šolanja in ve-
čjo zaposljivost. Gre za dolgoročen
program, ki ga financirata Evropska
unija (EU) skozi Evropski socialni
sklad (ESS) in Ministrstvo za šolstvo
in šport (MŠŠ).

PUM traja eno šolsko leto. Mladi
se lahko vanj vključijo kadar koli

Programi izobra`evanja odraslih v letu 2006

Kaj ponujamo uka `eljnim
Za tiste, ki se `elijo izobra`evati na razli~nih podro~jih, Poso{ki razvojni center `e nekaj let zapored

organizira razne delavnice, {tudijske kro`ke in te~aje. S tako obliko izpopolnjevanja in dviganja

ravni znanja nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje. Tokrat vam predstavljamo do sedaj znane

programe, ki smo jih uspeli pridobiti na razli~nih razpisih in se bodo izvajali v letu 2006. In kar je

najpomembneje – za udele`ence so brezpla~ni!

NOVOSTI NA PODRO^JU RAZVOJA ^LOVE[KIH VIROV

Na PRC-ju bomo imeli v letu 2006 kar nekaj novosti. Poleg novih pro-
gramov izobraževanja in usposabljanja, ki jih bomo izvajali, bomo z de-
narno pomočjo ESS in MŠŠ vzpostavili še:

• Informacijsko središče za izobraževanje odraslih (ISIO)
Vzpostavitev Centra vseživljenjskega učenja v Novi Gorici (nosilec

projekta je Ljudska univerza Nova Gorica) predvideva širitev dejavnosti
ISIO v Tolmin. Tako bo PRC (kot partner v projektu) izvajal dejavnost
brezplačnega in celovitega informiranja prebivalcev Zgornjega Posočja o
možnostih izobraževanja ter usposabljanja.

• Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)
V sklopu zgoraj omenjenega projekta je predvidena vzpostavitev nove

dejavnosti, to je CIPS-a, ki bo imel svoj kotiček tudi v Tolminu. Za obmo-
čje Zgornjega Posočja bo to dejavnost izvajal PRC. Namenjena je mladim
na prehodu iz nižjega v višjo stopnjo izobraževanja, brezposelnim, presež-
nim delavcem in drugim.

• Točko za samostojno učenje Tolmin
V sklopu vzpostavitve Centra vseživljenjskega učenja VITA Ajdovščina

bo odprta tudi Točka za samostojno učenje Tolmin. PRC (kot partner v
projektu) bo prebivalcem Zgornjega Posočja ponudil možnost samostoj-
nega učenja. Udeleženci se bodo lahko učili tujih jezikov, računalništva …
brezplačno in v svojem ritmu. Imeli bodo brezplačen dostop do interneta.
V Točki bodo dobili tudi nasvete, kako se učiti ter brskati po internetu,
da bodo pri učenju in delu uspešnejši.

mag. Almira Pirih, vodja področja razvoja človeških virov

med šolskim letom, prav tako pa lah-
ko iz njega kadar koli izstopijo. Če
se za program odločijo, ga obiskujejo
brezplačno, kot brezposelni pa so de-
ležni tudi ugodnosti, ki jim iz tega
statusa pripadajo.

V šolskem letu 2005/2006 smo
program začeli izvajati 19. septem-
bra. Sedmim “starim” PUMovcem
(posameznik je v program vključen,
dokler ne doseže svojega cilja, to je
zaposlitve ali nadaljevanje šolanja
oziroma največ eno leto) se je po-
stopoma pridružilo devet novih ude-
ležencev.

2. PROGRAMI ZA ZVI[EVANJE
RAVNI PISMENOSTI ODRASLIH

V ta sklop sodijo različni programi,
ki jih denarno podpirata ESS in MŠŠ,
od katerih PRC izvaja štiri:

2.1 Usposabljanje za življenjsko
uspešnost (UŽU) – Most do izobraz-
be (MI)

Program UŽU – MI je namenjen
odraslim, ki so že ali se še bodo vklju-

Utrinki

pnja varnosti prebivalstva. Kljub te-
mu pa bo varnost naselja ob ponov-
ni splazitvi zagotovljena šele z izved-
bo vseh, z lokacijskim načrtom
načrtovanih ukrepov. “Načrtovanje
obnove stanovanjskih objektov,
porušenih zaradi plazu, se konču-
je, prav tako tudi vsi projekti za
obnovo komunalne infrastrukture.
Z gradnjo bomo pričeli v prihod-
njem letu,” še zagotavljajo na MOP.
Špela Kranjc

KT[ IMA NOVEGA
PREDSEDNIKA
Tolmin – Po tradicionalnem sreča-
nju študentov iz Posočja na ljubljan-

skem Rožniku 16. novembra je re-
dna letna skupščina Kluba tolmin-
skih študentov (KTŠ), ki je bila 25.
novembra v Centru MinK, tokrat
prinesla novega predsednika in vod-
stvo Kluba sploh.

Dosedanja predsednica Maša Kla-
vora se po dveh letih zelo uspeš-
nega vodenja društva poslavlja, KTŠ
pa bo vsaj do naslednje skupščine
vodil Domen Rovšček iz Tolmina.
Sicer študent tretjega letnika Fakul-
tete za strojništvo je bil tudi edini
kandidat za naslednika, prisotni pa
so ga soglasno izvolili za predsed-
nika. Izvršni odbor Kluba bo letos
štel trinajst članov, poleg Rovščka
pa ga bodo sestavljali še: Jurij Vrta-

LETNA SKUPŠČINA KTŠ-ja je prinesla novega predsednika in novo vodstvo kluba. Foto:
Katarina Beguš

EPIcenter, letnik VII, {t. 1, januar 2006
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Programi izobra`evanja odraslih v letu 2006

čili v nadaljnje formalno izobraževa-
nje. Njegov cilj je obnavljanje ali pri-
dobivanje temeljnega znanja ter
spretnosti, povezanih s pismenostjo
in rabo računalnika, razvijanje social-
nih spretnosti, usposabljanje za vse-
življenjsko učenje in aktivno držav-
ljanstvo ter spoznavanje učnih me-
tod. Program traja 100 do 120 ur. PRC
je s prvo izvedbo začel leta 2005, leta
2006 pa bosta uresničeni dve.

2.2 Usposabljanje za življenjsko
uspešnost (UŽU) – Beremo in piše-
mo skupaj (BIPS)

UŽU – BIPS je namenjen izboljša-
nju pismenosti in razvijanju bralne
kulture pri vseh družinskih članih.
V program se lahko vključijo starši
otrok na začetku šolanja, ki bi radi
obnovili svoje spretnosti branja, pisa-
nja in računanja ter se seznanili z ra-
bo računalnika, da bi pomagali svo-
jim otrokom pri učenju. Program po-
teka v obliki srečanj, ki se jih udele-
žujejo starši in otroci, vodita pa jih
za to usposobljeni učiteljici. Vključuje
50 ur organiziranega izobraževalnega
dela in 25 ur vodenega samostojnega
dela udeležencev. PRC je s prvo iz-
vedbo začel v letu 2005, v letu 2006
pa bosta realizirani dve izvedbi za
dve osnovni šoli.

2.3 Usposabljanje za življenjsko us-
pešnost (UŽU) – Izzivi podeželja (IP)

Program UŽU – IP je namenjen od-
raslim, ki so se šolali deset let ali
manj, so prebivalci podeželja ter so
motivirani za pridobitev temeljnih
spretnosti in novih znanj ter za iz-
vajanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.

Namen programa je omogočiti pri-
dobitev temeljnega znanja in spretno-
sti, povezanih s pismenostjo, s kate-
rimi bodo udeleženci lažje prepoz-
navali ter vrednotili lastne potenciale
in potenciale podeželskega okolja za
izboljšanje svojega ekonomskega in

O natan~nej{ih datumih izvajanja in o programih, ki jih bomo {e pridobili
tekom leta, boste obve{~eni prek EPIcentra, na{e spletne strani
(www.pososki-rc.si) in drugih sredstev javnega obve{~anja.

socialnega položaja. Program traja
120 ur, delo pa poteka v obliki delav-
nic po načelih projektnega učenja.

2.4 Računalniško opismenjevanje
odraslih

Udeleženci programa spoznajo os-
nove operacijskega sistema Windows,

lastnosti programskih paketov Micro-
soft Word, Internet Explorer in Out-
look Express. V letih 2005 in 2006
bo PRC izvedel sedem 30-urnih ter
šest 60-urnih tečajev.

3. DRUGI PROGRAMI
IZOBRA@EVANJA ODRASLIH

3.1 Študijski krožki
Študijski krožki, ki jih denarno

podpira Ministrstvo za šolstvo in
šport, so oblika neformalnega učenja,
v kateri se zbirajo ljudje, željni nove-
ga znanja in druženja, ter tisti, ki že-
lijo narediti nekaj koristnega zase, za
svoj kraj in druge ljudi. So odlična
priložnost za učenje, druženje in de-
lovanje v okolju za ljudi, ki se redko
udeležujejo standardnih oblik izobra-
ževanja v majhnih krajih, kjer ni izo-
braževalnih možnosti.

V šolskem letu 2005/2006 bo PRC
izvedel pet študijskih krožkov. Od
novembra dalje potekata dva: Izdelki
iz čebeljega voska in V naravi je
zdravje II – Kaj s sirotko?

3.2 Računalniško opismenjevanje
za brezposelne

V Tolminu bo tudi brezplačno ra-
čunalniško opismenjevanje za brez-
poselne. Opismenjevanje bo potekalo
v okviru dveh projektov Phare, ki sta
ju na javnem razpisu Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve
(MDDSZ) pridobila RRA Severne Pri-
morske in Tehniški šolski center No-
va Gorica; PRC v obeh nastopa kot
partner. Udeleženci bodo lahko pri-
dobili ECDL spričevala.

Mateja Kutin

Utrinki

UTRIP S ŠTUDIJSKEGA KROŽKA – Izdelki iz čebeljega voska. Foto: Patricija Rejec

čnik (blagajnik), Mateja Marinič
(odnosi z javnostmi), Jorma Man-
freda, Matic Leban, Miha Vehar,
Melita Rutar, Tanja Šturm, Andrej
Mohorčič, Urška Mlekuž, Blaž
Valentinuzzi, Mariša Bizjak in
Ožbe Trušnovec. Kot je povedal
novi predsednik, gre res za eno ve-
čjih menjav v KTŠ-ju sploh, saj se je
zamenjala tudi generacija študentov.
Kljub temu po njegovem to ne po-
meni, da bo ekipa nekvalitetna, saj
se med seboj poznajo še od prej,
kar se bo morda pokazalo kot do-
bro. Rovšček je še obljubil, da bo
nadaljeval delo Maše Klavora in se
tudi on boril proti napovedanim vla-
dnim reformam, ki grozijo z zmanj-
ševanjem finančnih sredstev za štu-
dentske klube, kar bi utegnilo pre-
cej ogroziti njihovo delovanje.

Obenem je njegov mandat pomem-
ben tudi zato, ker se obeta ustano-
vitev zveze primorskih študentskih
klubov. Na koncu je še povabil k
sodelovanju vse, ki imajo nove zami-
sli in jih želijo uresničiti.
Skupščine so se udeležili tudi koba-
riški župan Pavel Gregorčič, Rafa-
el Šuligoj z Občine Tolmin, Dušan
Jug z UE Tolmin in predsednik
Zveze tolminskih mladinskih društev
Peter Jan. Pohvalili so delovanje
Kluba v minulem letu in novi ekipi
zaželeli veliko sreče, obenem pa jim
ponudili pomoč. Jug je posebej
izpostavil problematiko odhajanja
perspektivnega mladega kadra iz
Posočja. Po njegovih podatkih je v
zadnjih desetih letih kar 80 odstot-
kov diplomirancev ostalo v prestol-
nici, proti čemur bi se morali boriti.

Študentom je svetoval, naj se s svo-
jimi težavami obrnejo tudi na po-
slance, ki jih je z našega območja
dovolj.
Špela Kranjc

ZA USPE[NEJ[E ZDRAVLJENJE
Tolmin – Okrogla miza z naslovom
Pomagajmo sočloveku v stiski, ki
jo je v okviru novembrske akcije Za
mladost brez drog pripravila Lokal-
na akcijska skupina (LAS) Tol-
min, je na eni strani postregla z
izkušnjami strokovnjakov, na drugi
pa z zgodbami tistih, ki so zasvoje-
nost občutili na lastni koži oziroma
na koži najbližjih. Organizatorje pri-
reditve, ki je potekala v šolskem
centru, so žal razočarali starši tol-
minske mladine, saj jih med udele-

ženci skoraj ni bilo videti.
Po besedah psihoterapevta iz Am-
bulante za bolezni odvisnosti v Novi
Gorici Mihe Kramlija se letno sre-
čajo s 6.000-imi mladimi, njihovimi
starši in profesorji, vendar so rezul-
tati preventive že vidni. “Pri uporabi
drog opažamo pri prehodu iz
osnovne v srednjo šolo več kot 30-
odstotni upad. Od 620 uporabni-
kov našega programa jih je 130 na
metadonu, od tega 90 doživljenj-
sko.” Kot je še povedal Kramli, os-
tali zdravil nikoli ne vidijo, saj to ni v
interesu ambulante. Njim pomagajo
le s svetovanjem in psihoterapijo. V
ambulanto lahko pride vsak, poma-
gajo pa lahko samo tistim, ki drogo
uporabljajo manj kot eno leto. Osta-
le pošljejo v komuno, saj je “nujen
rez z družino in domačim krajem”.
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P osoški razvojni center (PRC) je že četrto
študijsko leto zapored na osnovi Pravilnika
o štipendiranju (Ur. l. RS št. 85/02) objavil

razpis za štipendiranje kadrov, ki bodo v procesu
izobraževanja pridobili najmanj VII. stopnjo izobra-
zbe. Skladno z omenjenim pravilnikom PRC pode-
ljuje dve vrsti štipendij; štipendije v kombinaciji s
podjetji iz Zgornjega Posočja in samostojne štipen-
dije. Pri izbiri štipendistov se upoštevajo merila,
opredeljena v razpisni dokumentaciji. Med njimi
so najpomembnejša tista, ki opredeljujejo deficitar-
nost poklicev, torej poklice, po katerih posoško go-
spodarstvo najbolj povprašuje.

Pregled nazaj
• Šolsko leto 2002/03 – Prvih 30 štipendij je bilo
podeljenih v študijskem letu 2002/03, med njimi
18 samostojnih in 12 kombiniranih. Večina je bila
dodeljenih za dodiplomski (26), štiri pa za podi-
plomski študij. Največ izbranih štipendistov se je
v tem študijskem letu izobraževalo na Fakulteti
za elektrotehniko, sledile so Fakulteta za računal-
ništvo in informatiko, Ekonomska fakulteta in
Fakulteta za strojništvo.
• Šolsko leto 2003/04 – Izmed 116 vlog, ki so

^etrta generacija {tipendistov
V okviru Programa spodbujanja razvoja v Poso~ju za obdobje 2002–2006 (So~a 2006) je
med razli~nimi aktivnostmi na podro~ju razvoja kadrov najbolj poznano {tipendiranje
mladih, ki bodo v izobra`evalnem procesu pridobili najmanj VII. stopnjo izobrazbe. V
leto{njem {tudijskem letu so {tipendije podeljene ~etrti~.

prispele na javni razpis leta 2003, je strokovna ko-
misija na novo izbrala 39 štipendistov, nadaljevalo
pa se je s štipendiranjem 19 štipendistov, ki so
bili izbrani na javnem razpisu leta 2002. V študij-
skem letu 2003/04 je bilo podeljenih 58 štipendij;
33 samostojnih in 25 kombiniranih. Večina štipen-
distov (53) je bila vpisana na dodiplomski, pet pa

na podiplomski študij. Največ jih je študiralo na
Fakulteti za elektrotehniko in Fakulteti za strojni-
štvo, sledile so Fakulteta za računalništvo in infor-
matiko, Ekonomska fakulteta ter Fakulteta za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo.
• Šolsko leto 2004/05 – Na javni razpis za štipen-
dije v letu 2004 je v predpisanem roku prispelo
68 vlog. Na novo je bilo izbranih 32 štipendistov,
nadaljevalo pa se je s štipendiranjem 13 štipendi-
stov, ki so bili izbrani na javnem razpisu leta 2002,
in 21 štipendistov, izbranih na javnem razpisu leta
2003. V študijskem letu 2004/05 je štipendijo preje-
malo 66 štipendistov; 40 je bilo samostojnih, 26
pa kombiniranih štipendij. Večina štipendij je bila
dodeljena za dodiplomski (64), dve pa za podi-
plomski študij. Največ štipendistov se je izobraže-
valo na Fakulteti za elektrotehniko, sledile so Fa-
kulteta za strojništvo, Fakulteta za računalništvo
in informatiko in Ekonomska fakulteta.

Leto{nji {tipendisti
Na Javni razpis za štipendije v letu 2005 je v

predpisanem roku prispelo 126 vlog. Na novo je
bilo izbranih 30 štipendistov, nadaljuje pa se šti-
pendiranje 14 štipendistov, ki so bili izbrani na

POGLED NAZAJ – Graf prikazuje po letih razdeljeno število
štipendij, sočasno pa lahko ugotavljamo, katere štipendije
so bile podeljene.

Utrinki

Čas zdravljenja je v tem primeru
podvojen čas drogiranja. Zvone
Horvat Žnidaršič iz Zavoda Karitas
– Pelikan, odgovoren za Skupnosti
Srečanje, je dejal, da mora odvisnik
za vsak program, še posebej resen,
prej dozoreti. “To je tragika odvis-
nosti.” Za vključitev v program sta
po njegovem potrebni osebna
pripravljenost in pripravljenost vložiti
nekaj več časa za zdravljenje.
Jana Urbanija se je iz komune
vrnila pred enim letom, pred tem je
imela pet let težave z drogo. Danes
je na svojo pot ponosna in se je ne
sramuje. Z govorjenjem o njej želi
pomagati tudi drugim in pri ljudeh
odpraviti predsodke do odvisnikov.
“Če postaneš odvisnik, je to zato,
ker si tega želiš,” pravi in razloži, da
je z drogo bežala od same sebe. Na

to, da se je odločila za zdravljenje v
komuni, je vplival splet okoliščin.
Njena mati Ana Urbanija je pove-
dala, da je najbolj grozen občutek,
ko ti strokovnjaki, ki jim zaupaš,
naložijo še dodatno breme. Kolikor
se kot starš ne kriviš sam, s svojim
odnosom to povzročijo oni z razga-
ljanjem družine. Olajšanje je obču-
tila šele v Zavodu Karitas – Peli-
kan. Lučka Lalič je mati Ivane, ki
se je pred letom in pol vrnila iz retro
centra v Španiji, kjer je premagala
svojo odvisnost. Za zdravljenje se je
odločila, ker po predoziranju in sko-
rajšnji smrti ni imela druge izbire.
Kot je povedala mati, so pri tem zelo
prizadeti tudi starši. Veliko ji zato po-
magajo mesečna srečanja s tistimi,
ki imajo za seboj podobno izkušnjo.
Akcija Za mladost brez drog je letos

FANTJE IZ KOMUNE SO BILI VESELI OBISKA tako pomembnih gostov kot drugih občanov.
Vsem so rade volje razkazali hišo in jih seznanili s svojim načinom življenja v Čadrgu.
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javnem razpisu leta 2002, 20 štipendistov, izbranih
na javnem razpisu leta 2003, in 20 štipendistov,
izbranih na javnem razpisu leta 2004. V študijskem
letu 2005/06 štipendijo prejema 84 štipendistov;
izmed teh je 42 samostojnih, 42 pa kombiniranih
štipendij. Večina štipendij je dodeljenih za dodi-
plomski (82), dve pa za podiplomski študij. Največ
štipendistov se izobražuje na Fakulteti za elektro-
tehniko, sledijo Fakulteta za strojništvo, Fakul-
teta za računalništvo in informatiko in Ekonom-
ska fakulteta.

Uspe{nost {tipendistov
Do letošnjega šolskega leta je štipendijo prejemal

101 študent. Njihova uspešnost ob začetku šolske-
ga leta 2005/06 kaže naslednje rezultate: 12 štu-
dentov je diplomiralo, 52 jih še študira, 8 jih je v
tem šolskem letu vpisalo absolventski staž, 15-im
štipendija v tem šolskem letu miruje, z 10-imi smo
prekinili pogodbo o štipendiranju, 4 pa so magistri-
rali oziroma pripravljajo magisterij (eden izmed njih
je vpisan na doktorski študij).

Vra~ali {tipendijo
V študijskem letu 2004/05 je bil 17-im štipendi-

stom izdan sklep o mirovanju štipendije, s štirimi
pa je bila zaradi spremembe smeri študija brez
soglasja štipenditorja ali zaradi prekinitve študija
prekinjena pogodba o štipendiranju in je stekel po-
stopek dogovarjanja o njenem vračilu.

V letošnjem šolskem letu je bil sklep o mirovanju
štipendije izdan 15-im štipendistom, šestim pa je
bila zaradi spremembe smeri študija brez soglasja
štipenditorja oziroma prekinitve študija prekinjena
pogodba o štipendiranju in je stekel postopek vra-
čanja štipendije.

Vi{ina sredstev
Namenska sredstva za štipendije v okviru

Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006

(SOČA 2006) so prvo leto znašala 11 mio SIT, v
šolskem letu 2003/04 je bilo v ta namen na razpo-
lago 23 mio SIT, leta 2004/05 so se sredstva povz-
pela na 29 mio SIT, v letošnjem šolskem letu pa
že čez 36 mio SIT. Izplačevanjem štipendij za teko-
če študijsko leto se bo začelo decembra (za oktober
in november), nato pa mesečno do konca študij-
skega leta.

[tipendije do leta 2013
Sprememba Zakona o popotresni obnovi Posočja

iz avgusta 2004 vključuje razvojna sredstva do leta
2013. To pomeni, da bo štipendiranje kadrov (na
osnovi sprejetja razvojnega programa za obdobje
2007–2013) možno tudi po letu 2006, ko se bo iz-
tekel sedaj veljavni razvojni program. Podaljšanje
štipendiranja v naslednje desetletje odpira možno-
sti mladim, ki bodo lahko pridobili štipendije,
podjetjem pri zagotavljanju ustreznega kadra in ce-
lotnemu območju, saj bo vse več mladih izobra-
žencev lahko ostajalo doma ter tako prispevalo k
razvoju Posočja.

Aktivnosti
Po izboru letošnjih štipendistov nadaljujemo z

aktivnostmi in iščemo podjetja (soštipenditorje) za
štipendiste, ki ne prejemajo kombiniranih štipendij.
Seveda je to najprej naloga štipendistov, saj so se
s pogodbo k temu obvezali. Naš cilj je, da štipendi-
ste čim prej vežemo na konkretno podjetje oziroma
organizacijo in jim tako zagotovimo, da bodo po
uspešno končanem šolanju zaposleni v Zgornjem
Posočju.

Patricija Rejec, Posoški razvojni center

Informacije o {tipendijah dobite na telefonski
{tevilki 05/ 38-41-500, svoja vpra{anja pa
lahko po{ljete tudi na elektronski naslov:
almira.pirih@pososki-rc.si.

Utrinki

Utrinki

potekala drugič, pri organizaciji pa
so moči združili Zavod Karitas –
Pelikan, vse tri posoške občine
ter LAS Tolmin in LAS Bovec. Lani
se je večina dogajanja odvijala na
Goriškem, tokrat pa je bil program
najbolj pester prav v Posočju. Poleg
omenjene okrogle mize so v Bovcu
za strokovno javnost organizirali po-
svet o tej problematiki, v Novi Gorici
je potekal seminar ob deseti oblet-
nici tamkajšnje skupnosti Srečanje.
Zadnji dan akcije, 18. novembra, je
bila širši javnosti na ogled komuna v
vasi Čadrg, kjer se trenutno zdravi
pet fantov. Program se je zaključil s
športno-zabavno prireditvijo v tol-
minski športni dvorani. Nastopila sta
Pihalni orekester Tolmin in Ple-
sna skupina Torso, v nogometu pa
se je pomerilo več ekip – fantje iz
don Pierinovih komun z župani in

lokalnimi veljaki, dekleta iz edinega
slovenskega centra pa s športnimi
novinarkami TVS. Prireditve se zara-
di težav z zdravjem in odsvetovanja
zdravnikov žal ni udeležil ustanovitelj
Skupnosti Srečanje don Pierino
Gelmini.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

DIJA[KA INFOBOMBA TUDI
LETOS NI IZOSTALA
Tolmin – Tolminska gimnazija je 26.
novembra že peto leto zapored
gostila Dijaško infobombo (DIB). Pri
organizaciji prireditve, katere koncept
se je v minulih letih že dobro prijel,
so kot vedno do sedaj sodelovali
člani Kluba tolminskih študentov
(KTŠ) in gimnazijska psihologinja
Barbara Gruntar.

Namen prireditve je bodoče bruce

NA GIMNAZIJI SO OPTIMISTI^NI
Tolmin – Gimnazija Tolmin je v novo šolsko leto
vstopila z optimizmom, podkrepljenim z dobrim
vpisom in številnimi novostmi. Pouk tujih jezikov
letos  prvič poteka ob pomoči nove asistentke
angleščine in nemščine, ki jo je šola pridobila na
razpisu evropske šolske agencije Comenius. V
okviru omenjene agencije gimnazija skupaj s part-
nerji iz Anglije, Italije, Avstrije in Poljske kandidira
tudi na triletni naravoslovni projekt Voda – vir
življenja in znanja. Z njim želi svojim dijakom
omogočiti potovanja v države sodelujočih šol,
predvsem pa med mladimi spodbuditi zanimanje
za naravoslovje in tehniko. Prav njeni dijaki naj bi
se namreč po končanem študiju vračali v Posočje
ter ohranjali in razvijali lokalno gospodarstvo.

Kakovostnega pouka, podprtega s sodobno
tehnologijo, ki dijakom omogoča hoditi v korak z
razvojem, pa si ne moremo zamisliti brez ne-
nehnega obnavljanja računalniške in audio-video
tehnologije. Sredstva, ki jih za materialne stroške
namenja Ministrstvo za šolstvo in šport, ne
omogočajo rednega nadgrajevanja opreme, zato
se je šola že pred leti odločila, da del opreme
nabavlja s prispevkom staršev.  S prošnjo za
pomoč pri nakupu opreme se je Gimnazija Tolmin
obrnila tudi na lokalno gospodarstvo. Odzvalo se
je kar nekaj podjetij, tako da smo lahko kupili tri
sodobne računalnike, iz sredstev ostalih sponzor-
jev pa še multimedijski projektor.

Poleg tega se na gimnaziji trudimo čim bolje
opravljati svojo obvezo, ki nam narekuje, da sku-
šamo skupaj z gospodarstvom dijake seznanjati s
potrebami po kadrih ter s tem posledično spod-
buditi zanimanje za študij deficitarnih poklicev.
Novembrska Infobomba, na kateri so lahko dijaki
iz prve roke oziroma bolje iz ust študentov  izve-
deli vse, kar jih zanima o študiju, je le ena v vrsti
prireditev in obiskov po podjetjih, ki naj bi zago-
tavljali doseganje omenjenega cilja.

Branka Hrast Debeljak, Gimnazija Tolmin

LETOŠNJA DIJAŠKA INFOBOMBA – Glavni organizator DIB Vasja Laharnar je v drugem
delu navduševal za študij računalništva.
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Nova razvojna prilo`nost pode`elja
Program Leader je samostojna pobuda Skupnosti evropske unije, namenjena razvoju
pode`elja. Z njim naj bi pripomogli k izbolj{evanju `ivljenjske kakovosti in ekonomske
blaginje lokalnih obmo~ij.

Slovenija programa Leader trenutno ne izvaja. Nekaj izku{enj s pristopom Leader smo uspeli
pridobiti z izvajanjem programov CRPOV in razvojnih programov pode`elja (RPP).

Utrinki

PRISTOP LEADER mora med drugim vsebovati tudi lokalna javno-zasebna partnerstva. Foto: Tatjana Šalej Faletič

kar najbolje informirati o posamez-
nih študijskih smereh in programih
ter jim s tem olajšati njihovo izbiro,
obenem pa jih tudi pripraviti na štu-
dentsko življenje sploh. Tudi tokrat-
na DIB je potekala v dveh delih. V
prvem so dijaki višjih letnikov najprej
poslušali predavanje o bolonjski re-
formi sistema visokega šolstva. Sa-
nja Leban in Jan Klavora iz Štu-
dentske svetovalnice Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani
(ŠOU) sta dijakom predstavila študij
in študentsko življenje v prestolnici
sploh, nato pa so ti poslušali tudi
Boštjana Lužnika iz Študentske
organizacije Univerze na Pri-
morskem (ŠOUP). V drugem delu
prireditve je petdeset študentov
različnih študijev zainteresiranim
dijakom predstavilo svoje študijske
programe in smeri.

Kot je povedal glavni organizator
Vasja Laharnar s KTŠ-ja, še vedno
največ dijakov zanima študij na eni
izmed ljubljanskih fakultet. Zanima-
nje za naravoslovje je še vedno
manjše, nekoliko pa le narašča zani-
manje za tako imenovanje deficitar-
ne poklice s področja tehnike. Po
Laharnarjevih besedah je prireditev
glede na okoliščine kar dobro uspe-
la, saj se je zaradi sveže zapadlega
snega ni moglo udeležiti samo nekaj
dijakov oz. študentov. “Zadovoljstvo
je bilo čutiti tudi s strani dijakov in
upam, da niso štedili z vprašanji.
Mislim, da je zanje prednost pred-
vsem to, da jim študij predstavljajo
večinoma nekdanji dijaki iste šole,
ki jim lahko povedo, kaj na tolmin-
ski gimnaziji dobro naučijo in kje
se lahko kasneje pojavijo težave.”
Besedilo in foto: Špela Kranjc

NA^RT UPRAVLJANJA NA
NARAVOVARSTVENO
POMEMBNIH OBMO^JIH –
PalpisJu
Bovec – PalpisJu je mednarodni
Interregov projekt, pri katerem iz
Slovenije sodelujejo Triglavski na-
rodni park, Občina Bovec, Obči-
na Kobarid, iz sosednje Italije pa
Naravni park Julijsko Predgorje
in Skupnost gorskih občin Ge-
monese, Kanalske in Železne
doline. Cilj projekta je izdelati čez-
mejni Načrt upravljanja na naravo-
varstveno pomembnih območjih v
južnih Julijskih Alpah. V občini Ko-
barid so v projekt vključena obmo-
čja Natura 2000, kamor sodijo Stol,
Nadiža s pritoki, Kobariško blato,
melišča pod Mijo in Soča; v občini
Bovec pa Soča, Polovnik in Kanin.
Načrt upravljanja je osnovni doku-

ment, ki ureja odnose med naravo
in človekovimi vplivi na naravo, še
posebej na naravovarstveno
pomembnih območjih. Območja
Natura 2000 v obeh sodelujočih
državah so podvržena predpisom
Evropske zveze, zato je izdelava
Načrta upravljanja obveznost države
oziroma upravljavca zavarovanega
območja. Predeljevanje območij in
ukrepi, po katerih naj bi se človek z
namenom ohranitve narave ravnal,
so naslednji korak – toda ne proti
človeku, ampak skupaj z ljudmi in
lokalnimi skupnostmi. Občani bodo
tako vključeni v celoten proces izde-
lave Načrta upravljanja in bodo na
različnih srečanjih lahko izrazili svoja
mnenja, predloge in pridržke glede
vsebine. Javne predstavitve projekta
bodo med 5. in 15. januarjem 2006.
Grega Krže, Triglavski narodni park

C ilj programa in pristopa Leader je ustvarjanje
pogojev za celovit razvoj podeželja prek

lokalnih partnerstev in s pomočjo obliko-
vanja ter izvajanja lokalnih razvojnih strategij s pri-
stopom od spodaj navzgor. To pomeni, da lokalno
okolje samo oblikuje razvojne strategije na podlagi
lastnega razmisleka o dolgoročnih potencialih oko-
lja. Program Leader spodbuja uveljavljanje inovativ-
nosti, izrabo naravne in kulturne dediščine, krepi-
tev gospodarskega okolja, odpiranje novih delovnih
mest ter razvoj organizacijskih sposobnosti na lo-
kalni ravni. Do pomoči so upravičena vsa podežel-
ska območja, v katerih delujejo lokalne akcijske
skupine (LAS) in imajo od 10.000 do 100.000 pre-
bivalcev. Postopke in merila za izbor podeželskih
območij, vključenih v program Leader, opredelijo
države same.

Prenos temeljnih na~el
pristopa Leader v nacionalne programe

V novem programskem obdobju (2007–2013) se
bo Leader izvajal drugače kot doslej. Ne bo več
samostojen program, ampak bo integriran v celovi-
to politiko razvoja podeželja kot njen sestavni del.
Po oceni Evropske unije (EU) je pobuda Leader
po treh programskih obdobjih izvajanja dosegla
stopnjo zrelosti, ki podeželskim območjem omo-
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goča njegovo širšo uporabo v osred-
njih programih razvoja podeželja.
Države članice zavezuje, da morajo
zagotoviti prenos temeljnih načel
pristopa Leader v svoje nacionalne
programe in v njih oblikovati pose-
bno os Leader ter ji nameniti znaten
del finančne podpore. Skladno z
Uredbo Sveta EU o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, ki je bila
sprejeta septembra 2005, mora pri-
stop Leader vsebovati:
• območne lokalne razvojne strategi-

je, ki so namenjene dobro oprede-
ljenim subregionalnim podežel-
skim območjem;

• lokalna javno-zasebna partnerstva
(lokalne akcijske skupine, sestav-
ljene iz predstavnikov javnega se-
ktorja, civilne družbe in privatnega
sektorja);

• pristop od spodaj navzgor, ki vklju-
čuje pristojnost odločanja lokalnih
akcijskih skupin pri izdelavi in iz-
vedbi lokalne razvojne strategije;

• večsektorsko pripravo ter izvedbo
strategije, ki temelji na vzajemnem
delovanju med akterji in projekti
iz različnih sektorjev lokalnega go-
spodarstva;

• izvajanje/uporabo inovativnih pri-
stopov;

• izvajanje projektov sodelovanja
• in vzpostavitev mreže lokalnih part-

nerstev.

Partnerski pristop
Uredba Sveta opredeljuje partner-

ski pristop k lokalnemu razvoju. Iz-
vajajo ga lokalne akcijske skupine, ki
morajo:
• predlagati celovito lokalno razvoj-

no strategijo ter biti odgovorne za
njeno izvedbo;

• biti sestavljene iz različnih partner-
jev javnega sektorja in civilne dru-
žbe. Na ravni odločanja morajo
ekonomski in socialni partnerji ter
drugi predstavniki civilne družbe
(kmetje, kmečke ženske, mladi in
njihova združenja …) predstavljati
vsaj 50 odstotkov lokalnega part-
nerstva;

• pokazati sposobnost določitve in
izvedbe razvojne strategije za to
območje;

• zagotoviti povezanost območja, ki
mora imeti dovolj kritične mase na
področju človeških, finančnih in
ekonomskih virov, da se lahko pod-
pira trajnostna razvojna strategija;

• imeti organ upravljanja oziroma
administrativnega in finančnega
vodja, ki je sposoben izvajati uprav-
ljanje in zagotavljati zadovoljivo

delovanje partnerstva ali pe se zdru-
žiti v strukturo s splošnim pravnim
statusom ter

• izbrati projekte, ki se financirajo v
okviru strategije.

Denarna pomo~
Podpora, ki se bo dodeljevala v

okviru osi Leader, bo lahko name-
njena:
• izvajanju lokalnih razvojnih strategij;
• izvajanju projektov sodelovanja

med različnimi Leader območji na
nacionalni in evropski ravni

• ter vodenju lokalnih akcijskih sku-
pin, pridobivanju strokovnih znanj
in animaciji območij.
Podpora za izvajanje osi Leader

lahko znaša do 55 odstotkov upravi-
čenih javnih izdatkov v večini regij,
v regijah, upravičenih po konvergen-
čnem cilju, pa do 80 odstotkov upra-
vičenih javnih izdatkov.

V pri~akovanju
novega javnega razpisa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano (MKGP) je junija
2005 nosilce RPP-jev obvestilo, da so
njihovi razvojni programi (priprav-
ljeni po Navodilih o vsebini in načinu
izdelave RRP-jev) ena od osnov za
izvajanje ukrepov osi Leader v no-
vem programskem obdobju. Upravlja-

nje z razvojnimi programi podeželja
bo potekalo po principih, ki jih dolo-
ča Uredba Sveta ter po usmeritvah
in navodilih MKGP. Slednja bo mini-
strstvo pripravilo na osnovi uredbe,
smernic, informacij in priporočil Sve-
ta, slovenske zakonodaje in predlo-
gov lokalnih partnerjev in strokovnih
organov. Navodila bodo posredovali
prijaviteljem na javni razpis za sofi-
nanciranje dopolnitve že obstoječih
in izdelavo novih RPP-jev ter obliko-
vanje LAS zaradi prilagoditve Uredbi
Sveta o podpori za razvoj podeželja
za programsko obdobje 2007–2013.

Do vzpostavitve LAS-a bodo RPP-
je upravljali koordinatorji, ki so bili
izbrani v fazi uvajanja in priprave
programov. Njihov pravni status je v
večini ostal nedorečen, kar predstav-
lja težavo z vidika izvajanja skupnih
aktivnosti, pri katerih je treba upošte-
vati pravila, ki veljajo za javna naro-
čila. V obdobju prilagajanja na izva-
janje nove uredbe in osi Leader bo
izpeljan tudi prehod iz obstoječe obli-
ke upravljanja in koordiniranja izvaja-
nja RPP-jev na vzpostavitev lokalne
akcijske skupine ter njenega uprav-
ljavca v skladu s sprotnimi navodili
in usmeritvami MKGP.
mag. Zlata Plostajner, Razvojna agencija
Kozjansko, in mag. Rosana Ščančar,
Posoški razvojni center

Utrinki

POSO[KI
^EBELARJI BLESTELI
Semi~ – 17. septembra je Čebelar-
sko društvo Semič v sodelovanju
s Čebelarsko zvezo Slovenije or-
ganiziralo sedmo mednarodno oce-
njevanje medu, ki slovenskim čebe-
larjem predstavlja priložnost, da se
seznanijo s konkurenco iz tujine. Na
ocenjevanje je prispelo 338 vzorcev
medu iz držav nekdanje Jugoslavije,
Češke, Slovenije, Švedske, Švice in
ZDA. Ocenjevalna komisija ocenjuje
kakovost medu skladno z določili
Pravilnika o ocenjevanju medu, ta
pa zajema senzorično analizo
(izgled, vonj in okus), ki je osnova za
razumevanje rezultatov fizikalno-ke-
mijskih in pelodnih analiz. Rezultati
letošnjega ocenjevanja so boljši kot
lanski. To očitno pomeni, da se ka-
kovost izboljšuje in da ocenjevanje
ni zgolj tekmovalnega značaja, tem-
več dobiva tudi izobraževalni značaj.
Hkrati je takšno ocenjevanje prilož-
nost za čebelarje, da na cenejši na-
čin pridejo do analiz svojih izdelkov,
saj so kemijsko- fizikalne analize
sicer zelo drage (okoli 50.000 SIT).

Letošnjega mednarodnega ocenje-

vanja se je udeležilo tudi šest čebe-
larjev iz Zgornjega Posočja, članov
Čebelarskega društva Tolmin, ki
so na ocenjevanje dali več sort me-
du: akacijev, cvetlični, gozdni in
lipov med. Že večkrat so naši čebe-
larji dokazali, da imamo v Zgornjem
Posočju zelo dobre pogoje za čebe-
larstvo in seveda dobre čebelarje, ki
znajo te pogoje s pridom uporabiti
ter pridelati zelo kakovosten med.
Letos se lahko z zlatim cvetličnim
medom pohvali Branko Komac iz
Bovca, z zlatim lipovim medom Ivan
Božič iz Tolmina, najprestižnejši
naslov šampion pa je za lipov med
dobil Julij Anton Gabršček iz Volč.
Slednji čebelari že od leta 1960 in
je velik poznavalec čebelarskega
poklica. Čeprav se s čebelarstvom
ukvarja ljubiteljsko, razpolaga s kar
60-imi panji in 30-imi prašilčki.
Zima je že tu, z njo pa tudi raznoraz-
ne gripe, prehladi in ostale nadloge.
Saj veste, kaj pravijo: med je narav-
no alternativno sredstvo, ki krepi
odpornost! Zato si ga le priskrbite in
si posladkajte dolge zimske dni, pa
pri tem glejte na kakovost, saj ni
vsak med iz Zgornjega Posočja.
Peter Domevšček, Posoški razvojni center

TRAJNOSTNO
GOSPODARJENJE Z DIVJADJO
Gorica (Italija) – V soboto, 3. de-
cembra, je potekala predstavitev
mednarodne raziskovalne naloge z
naslovom Trajnostno čezmejno go-
spodarjenje z divjadjo na obmej-
nem območju med Slovenijo in
Italijo (Deželo Furlanijo – Julijsko
krajino). Gre za nalogo, katere cilj
je proučiti dva habitata: kraškega in
sredogorskega. Prvi je z izgradnjo
avtocest na italijanski in slovenski
strani postal neke vrste obora v
trikotniku Vilesse–Vrtojba–Razdrto–
Sežana–Opčine–Vilesse (okoli
70.000 ha), ki jo seka državna me-
ja. Sredogorski habitat zajema ob-
močje med Učjo in Terom na seve-
ru, Sočo na vzhodu, Furlansko niži-
no na zahodu in do Goriške ravnice
na jugu (okoli 85.000 ha). Sodelujo-
či partnerji bodo opravili analizo sta-
nja po vrstah divjadi, analizo stro-
kovnih gojitvenih predpisov in krite-
rijev, analizo habitata in opredelili
skupna strokovna stališča do gojitev
različnih vrst divjadi v tem prostoru.
Izdelali bodo predloge namenskih

rab prostora in mirnih con z vidika
divjadi. Program obsega tudi odlov
nekaterih vrst, spremljanje gibanja
in zdravstveno analizo odvzetih vzor-
cev krvi redno uplenjene divjadi na
obmejnem prostoru.

Pogodbo so partnerji (Lovska zve-
za Slovenije, Biotehniška in
Veterinarska fakulteta Univerze
v Ljubljani, Zavod za gozdove
Slovenije in videmska univerza)
podpisali konec maja 2005. Pismo
o nameri za sodelovanje je bilo pod-
pisano že leta 2002. Leta 2003 ga
je ob predhodnem soglasju Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano potrdil Upravni odbor
Interreg III A/Phare CBC za izva-
janje čezmejnih programov med
Italijo in Slovenijo. Vrednost pro-
grama na slovenski strani znaša
250.000 € (skupna vrednost pro-
jekta je 1.100.000 €). Raziskave, ki
se že izvajajo, bodo potekale do
konca leta 2006.

Več o nalogi in o njenih rezultatih
boste v EPIcentru lahko prebrali ob
zaključku raziskav.
Mateja Kutin

EPIcenter, letnik VII, {t. 1, januar 2006



( 13 )

EPIcenter, letnik VII, {t. 1, januar 2006

Rezervirano za PUMovce

Postali bomo novinarji
To šolsko leto smo na PUM-u z mentorico Patri-

cijo Rejec pripravili projekt Mladi novinar. Matic
R. Zupančič in Kristina Hvala sva se odločila, da
bova gonilni sili urejanja PUMovske strani v EPI-
centru.

Zastavili smo si cilj, da spoznamo, kako nastane
časopis; od pisanja novinarskih prispevkov, fotogra-
firanja in uredniškega oblikovanja rubrik ter vsebi-
ne, oblikovanja strani glasila in računalniške pripra-
ve za tisk, do dela tiskarja ter razdeljevanja med
bralce. Spoznavali bomo tudi različne zvrsti in žan-
re novinarskega sporočanja, ki jih uporabljajo slo-
venski dnevniki, tedniki, mesečniki ter razna lokal-
na glasila.

Za začetek smo obiskali uredništvo EPIcentra.
Mateja in Tatjana sta nama razložili, kako poteka
njuno delo: kako pripravljata novinarske članke,
poskrbita za redakcijski pregled besedil, kako se
oblikuje časopis itd. Po končanem obisku sva se z
Maticem veselo lotila dela. In najin prvi rezultat
je že tu …

Projekt Moj ~opi~
Delavnica risanja in slikanja je v PUM-u potekala

v novembru in sicer pod mentorstvom Primoža
Kosa. Njeni udeleženci so spoznali različne tehnike
risanja: • risanje stripov, • abstraktno slikanje, • ri-
sanje s svinčnikom. Seznanili so se z raznovrstnimi
barvami, kako se jih meša in kako se z njimi dela.
Naučili so se tudi slikati s čopiči in s tem urili

Dogajanje v “baraki”

ZADNJEGA USTOLIČENJA so bili deležni trije častni gostje, ki so izpolnili PUMovska pričakovanja in se zaposlili – mag. Katja Dovžak na Ministrstvu za šolstvo in šport (levo), mag. Ester
Možina na Andragoškem centru Slovenije (v sredini) ter mag. Roman Medved na PRC-ju. Da pa je ustoličenje teklo po pravilih protokola je skrbel naš Matic R. Zupančič (desno), ki je
potencialnim ustoličencem zamešal slano-kisli napitek. Foto: Mateja Kutin

svojo potrpežljivost. Ustvarjanje je potekalo tri do
štiri šolske ure, vendar je čas kar prehitro minil.

Dejan Kožar, Urban Orešek, Ernesto Ranković,
Zoran Serdar, Slaven Stanković, Grega Stric in
Matic R. Zupančič so pokazali veliko zanimanja
za umetnost. Med izdelki so izbrali osem najlepših
in jih razstavili na hodniku PUM-a. Na njih se vidi,
da je vsak lahko nekaj posebnega, če le tako želi.

Umetniki so se odločili, da bodo v letu 2006
pripravili razstavo in svoje slike prodali na dražbi.

Vo{~ila za novo leto
Ko se poslavljamo od starega ter pričakujemo

novo leto, je lepo, da se z voščili spomnimo na
svoje prijatelje in znance. Tako smo se na PUM-u
odločili, da sami izdelamo voščilnice in jih pošlje-
mo nekdanjim PUM-ovcem, direktorju ter ostalim,
ki kakor koli sodelujejo z nami. Za izdelavo smo
uporabili razne materiale: jeans, karton, papir …

Dan “prepiha”
30. novembra smo na PUM-u imeli Dan “pre-

piha”. Povabili smo tudi druge PUMovce, ki v raz-
nih slovenskih krajih obiskujejo ta program. Ker
nam jo je vreme zagodlo (dan prej je zasnežilo
skoraj vso Slovenijo), so do nas priromali le ajdov-
ski in novomeški PUM-ovci (slednji so se morali
prav posebej potruditi). Predstavili smo jim svoje
nove prostore in delo v PUM-u. Udeleženci so lah-
ko poskusili tudi dobrote, ki smo jih sami pripra-
vili. Več o tem dnevu boste lahko izvedeli v foto-
reportaži na naslednji strani.

Projekt “Zdrava kuhinja”
Na našem PUM-u imamo tudi svojo kuhinjo, v

kateri enkrat na teden poskrbimo za topel obrok.
Do sedaj smo si pripravili: pico, polnjene paprike,
francosko solato in še marsikaj okusnega. Tudi ko
imamo kakšno posebno priložnost, zavijemo v ku-
hinjo in kaj spečemo. Tako smo za odhod Slaviše,
ko smo v Ajdovščini obiskali tamkajšnje PUMovce,
in za Dan “prepiha” spekli mafine, orehove čoko-
ladne kocke in jabolčni zavitek. Ko pa nas je obis-
kal sveti Miklavž, smo spekli hudičke.

Italijan{~ina za vsak dan
Od decembra dalje mentorica na PUM-u Jana

Skočir vodi tečaj italijanščine. Obiskovati ga bomo
morali vsi PUM-ovci. Dobivali se bomo trikrat na
teden po eno šolsko uro. Čez kakšen mesec upa-
mo, da bomo že obvladali veščine nakupovanja
pri naših sosedih.

Ustoli~enje
Na PUM-u imamo nov obred, ki se mu reče usto-

ličenje. To pomeni, da vsakega novega člana oziro-
ma tistega, ki doseže PUMovski cilj (se vpiše po-
novno v šolo oziroma se zaposli), ustoličimo ob
knežjem kamnu pod lipo, naslikanem na steni
našega hodnika. Tisti, ki nas zapusti, mora iz pa-
pirja izrezati lipov list in na njega napisati svoje
ime, ob koncu obreda pa ga prilepiti na lipo.

Kristina Hvala
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PUMovanje po Tolminsko

T olminski PUMovci smo pripravili različne
delavnice. Medtem ko so eni s pomočjo
Primoža Kosa na likovni delavnici sproščali

svojo domišljijo, so se drugi, z namenom, da spo-
znajo naš kraj in njegovo zgodovino, odpravili na
obisk v Tolminski muzej. Udeleženci so morali
med razstavljenimi eksponati poiskati tiste, ki so
bili na fotografijah, ter ugotoviti, zakaj so predmet
nekoč uporabljali.

30. novembra je bil na Poso{kem razvojnem centru dan odprtih vrat. Ta dan smo tudi

PUMovci organizirali Dan “prepiha”, da bi se predstavili javnosti. Obiskali so nas kolegi

iz Ajdov{~ine in Novega mesta. Za vse pa, ki se nam niste uspeli pridru`iti, smo

pripravili kratko fotoreporta`o.

5 – ZADNJE PSIHIČNE PRIPRAVE NA HUDO NALOGO – Kot vsak
pravi PUMovec, je moral tudi naš šef (ali bolje rečeno šef naših šefic)
dokazati, da je vreden svojega imena. Še pred zaprisego in ustoličenjem
na vročem PUMovskem prestolu, je moral popiti slano-kisel napitek.

Ob zaključku prvega, nekoliko bolj uradnega
dela smo za velike živine PUMovci pripravili prese-
nečenje – ustoličenje. Na vročem stolu, ki je nekak-
šna odskočna deska za nadaljnje življenjske po-
dvige že zrelih PUMovcev, so se tokrat potili mag.
Roman Medved, direktor Posoškega razvojnega
centra (PRC), mag. Ester Možina z Andragoškega
centra Slovenije (ACS) in mag. Katja Dovžak z
Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ).

Seveda pa smo vseskozi skrbeli, da našim obi-
skovalcem, ki so se kljub zasneženim cestam us-
peli prebiti do Tolmina, ni krulilo po želodčkih.
Že dan poprej smo zanje spekli razne sladke do-
brote, za druge prigrizke in pijačo pa smo poskr-
beli skupaj s PRC-jem.

Matic R. Zupančič, Slaven Stanković in Mateja Kutin

Foto: Matic R. Zupančič in Mateja Kutin

1 – PUMOVSKI PARLAMENT ZASEDA ZARADI VSESTRANSKEGA
NEREDA – Zjutraj smo se z našimi obiskovalci iz Ajdovščine in Novega
mesta najprej zbrali v tako imenovanem “parlamentu”. Prav tu se namreč
začenjajo vsi naši dnevi.

2 –“POSLUŠAJTE ME, DA POVEM SVOJE” – Predstavnikom različnih
institucij in novinarjem so odgovorni predstavili naš program, saj marsi-
kdo še vedno ne ve, kaj vse se skriva za besedo PUM (od leve proti de-
sni sedijo: Brigita Bratina, vodja mentorske skupine PUM-a Tolmin, Erna
Kufersin Rehberger, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova
Gorica, mag. Roman Medved, PRC, mag. Katja Dovžak, ACS, in mag.
Ester Možina, MŠŠ).

3 – MALA HIŠICA nas je spomnila na prvotne PUM-ovske prostore. Šalo
na stran! V bistvu gre za utrinek s PUMovskega obiska muzeja.

4 – USTVARJALNE DUŠE S ČOPIČEM – Na Dnevu “prepiha” smo
PUMovci lahko pokazali, koliko ustvarjalne žilice imamo. Umetnine sedaj
visijo na našem hodniku. Le pridite jih pogledat!

1

2

3 4 5

Program delno sofinancirata:
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Glavni cilj projekta je spodbu-
diti študente za pripravo di-
plomskih del, katerih vsebina

se nanaša na Posočje. Na prvi natečaj
se je prijavilo sedem kandidatov, ki
so diplomirali v študijskem letu
2004/05. Komisija je na osnovi pov-
zetkov izbrala pet diplomskih del, ki
so jih nato člani prebrali v celoti. Kri-
terijev za točkovanje je bilo šest: upo-
rabna vrednost dela, sodelovanje z
lokalnimi podjetji, organizacijami in
institucijami pri njegovi izdelavi, oce-
na diplomskega dela pri zagovoru,
edinstvenost in izvirnost ter število
uporabljenih virov.

Tri najbolje ocenjene
Najbolje ocenjeno diplomsko delo,

s katerim je Nataša Mrak iz Krom-
berka diplomirala na Oddelku za ge-
ografijo Filozofske fakultete v Lju-
bljani, vsebuje popis trenutnega sta-
nja in podaja nadaljnjo strategijo za
gospodarjenje z odpadki v občini Tol-
min. Avtorica je na osnovi terenskega
dela popisala in analizirala neurejena
odlagališča na Šentviški planoti ter
izdelala predlog za njihovo sanacijo.
Pripravila je tudi popisni obrazec za
obravnavana neurejena odlagališča,
ki ga bodo v prihodnje uporabljali za
popis takšnih odlagališč v celotni ob-
čini.

Na drugo mesto se je po številu
doseženih točk uvrstilo delo z naslo-
vom Sociološke razvojne perspektive
trajnostnega razvoja v zgornjem toku
reke Soče. Avtorica Jasna Hrovat iz
Bovca je z njim diplomirala na Fakul-
teti za družbene vede v Ljubljani. Po-
daja rešitve pri nadaljnjem upravlja-
nju z reko Sočo in urejanju plovbe
po njej, zato je uporabno za občine
in turistične subjekte v Posočju.

Tretje mesto je komisija dodelila
delu Martine Krivec iz Modrejc Ana-

Izbor najbolj{ih diplomskih nalog na temo Poso~je (1)

Zmagalo je “Gospodarjenje z odpadki”
Klub tolminskih {tudentov in Poso{ki razvojni center sta leto{njo jesen prvi~ sodelovala v projektu

Izbor najbolj{ih diplomskih nalog na temo Poso~je. Pet~lanska komisija, ki so jo sestavljali

predstavniki omenjenega kluba in centra, je na osnovi ve~ kriterijev odlo~ila, da je najbolj{e

diplomsko delo, katerega tema je povezana s Poso~jem, delo Gospodarjenje z odpadki v ob~ini

Tolmin avtorice Nata{e Mrak. Povzetek lahko preberete na naslednji strani.

dla med lokalnim prebivalstvom, pred-
stavila potrebe po kampu v tolminski
občini. Med seboj je primerjala več
potencialnih lokacij za kamp in kot
najbolj primerno predlagala lokacijo
v bližini sotočja Soče in Tolminke.

Objava povzetkov
Avtorice prvih treh uvrščenih del

so prejele denarne nagrade, za katere
je sredstva zagotovil Posoški razvojni
center, vsem sodelujočim svežim di-
plomantom pa je Klub tolminskih
študentov (KTŠ) na svoji redni letni
skupščini 25. novembra podelil pri-
znanja. Zaradi zanimivih vsebin vseh
treh omenjenih diplom bomo v EPI-
centru objavili tudi povzetka drugo-
in tretjenagrajene diplome in ne le
prvonagrajene, kot smo predvideli ob
začetku projekta.

Špela Kranjc, KTŠ

AVTORICA NAJBOLJE OCENJENE DIPLOME je na osnovi terenskega dela popisala in
analizirala neurejena odlagališča na Šentviški planoti ter izdelala predlog za njihovo sanacijo.
Foto: Nataša Mrak

Utrinki

liza potrebe po kampingu v občini
Tolmin. Diplomantka portoroške Tu-

ristice – Visoke šole za turizem je s
pomočjo analize ankete, ki jo je izve-

FURLANI IN TOLMINSKI PUNT

Tolmin – V soboto, 6. novembra, je
bil na Mestnem trgu v Tolminu zbor
furlanske civilne iniciative, imenova-
ne Fogolâr Civic Furlan, ki se bori
za spoštovanje zakonov o pravicah
vseh državljanov na ozemlju dežel
Alpe-Jadran, dežel, katerih prva in
skupna prestolnica je bil rimski Oglej,
ter za ohranjanje kulturno-zgodo-
vinske dediščine tega ozemlja. Gi-
banje ima svoj sedež v Vidmu (frl.
Udin), tokrat pa je bilo njihovo sre-
čanje prvič organizirano na Sloven-
skem, v Zgornjem Posočju. Poslan-
stvo njihovega obiska je bilo obele-
ženje spomina na véliki Tolminski
punt leta 1713. Predsednik Alberto
Travain je ob spomenik puntarjem
položil cvetje, njegovi spremljevalci
pa so prižgali enajst sveč ter z minu-
to molka počastili spomin na enajst
junakov, usmrčenih na goriškem

trgu Piazza Vittoria (sl. Travnik), ki so
zapisani kot junaki v zgodovini Tol-
minske. V kratkem govoru v furlan-
ščini je poudaril odmev Tolminskega
punta med Furlani, ki se niso odzvali
vpoklicu goriškega patriarha, da bi
zadušili upor, ki se je razširil do Go-
rice, in s tem izrazili solidarnost do
Tolmincev. “Oživljanje nekdanje
solidarnosti med Furlani in Sloven-
ci pripomore k sožitju in omogoča
prijaznejše sobivanje v Evropski
uniji”, se je glasila zaključna misel
srečanja.

26. marca 2006, na dan obletnice
začetka upora, bodo spominska
srečanja potekala po vsej Severni
Primorski, osrednja slovesnost pa
se bo odvijala na Mengorah pri
Tolminu, kjer je bilo zborno mesto
puntarjev.

David Bizjak

BLA@U TORKARJU
PRE[ERNOVA NAGRADA
Ljubljana – Blaž Torkar je eden od
21 diplomantov, ki jim je Filozofska
fakulteta letos podelila Prešernovo
nagrado za njihovo diplomsko delo.
24-letni Torkar je nagrado prejel na
svečani slovesnosti 9. decembra v
prostorih ljubljanske univerze.
Še do nedavnega študent dvopred-
metnega študija zgodovine na Filo-
zofski fakulteti in obramboslovja na
Fakulteti za družbene vede je v
svoji diplomski nalogi na več kot 60
straneh proučeval sodelovanje Slo-
vencev z britanskimi tajnimi službami
med drugo svetovno vojno. Strokov-
na komisija je njegovo delo z naslo-
vom Rekrutacija in urjenje sloven-
skih pripadnikov misij britanske
uprave za posebne operacije med
leti 1941–1945 izmed 45 nominira-
nih uvrstila med 21 nagrajenih. Filo-
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Gospodarjenje z odpadki v ob~ini Tolmin
Poročilo o stanju okolja v Sloveniji 2002 ugotavlja, da se je področje odpadkov v Sloveniji v zadnjem
desetletju sistematsko uredilo in izboljšalo. Z vstopom naše države v Evropsko unijo so bili sprejeti
številni novi predpisi za gospodarjenje z odpadki, glavne usmeritve pa nakazujejo čim večjo predelavo
in ponovno uporabo. Kljub temu ljudje odpadke še vedno odlagamo na odlagališča, žal tudi na
neurejena.

D iplomsko delo predstavlja stanje
in strategijo gospodarjenja z od-

padki v občini Tolmin, torej primer
ravnanja z odpadki na lokalni ravni.
Pri zbiranju podatkov so mi največ
pomagali zaposleni na Komunali Tol-
min, sodelovala pa sem tudi s posa-
meznimi tolminskimi podjetji in z
Občino Tolmin. Podrobneje sem pro-
učevala Šentviško planoto, kjer sem
na osnovi terenskega dela izvedla
popis in analizo neurejenih odlaga-
lišč. Pri njihovem odkrivanju so bili
zelo koristni napotki domačinov. Na
podlagi metode popisa neurejenih
odlagališč za celotno Slovenijo (Šebe-
nik, 1994) sem izdelala popisni obra-
zec za neurejena odlagališča na Šent-
viški planoti, ki je prilagojen geograf-
skim značilnostim izbranega obmo-
čja in je v delu  podrobneje predstav-
ljen.

Predlog sanacije
divjih odlagali{~

Popisala sem 39 odlagališč in zanje
predlagala sanacijo. Vrstni red sana-
cije sem določila na podlagi štirih
ključnih lastnosti odlagališč: velikost
in vrsta odlagališča, vpliv odlagališča
na okolje in ocena nevarnosti. Kot
dodatni kriterij pri opredeljevanju

lahko upoštevamo tudi stanje odlaga-
lišča (aktivno, opuščeno, delno sani-
rano). V prvi razred se je uvrstilo tri-
najst odlagališč, za katere je treba po-
skrbeti takoj. Veliko pozornosti sem
namenila tudi osmim odlagališčem v
drugem razredu, katerih sanacijo je
treba izvesti čim prej. Petnajst odla-
gališč lahko na sanacijo počaka, saj
okolja ne ogrožajo neposredno, treba

pa bi bilo poskrbeti za prepoved nji-
hovega širjenja in uvesti nadzor nad
njihovim stanjem. Zasut nenevarni
material je na treh odlagališčih, kjer
po moji oceni sanacija ni potrebna.

Izvedba sanacije pomeni za občino
precejšen finančni zalogaj, zato pre-
dlagam ureditev nekaterih odlagališč
v obliki prostovoljnih akcij pod okri-
ljem krajevnih skupnosti, turističnih

društev ipd. Sodelovanje Občine in ko-
munalnega podjetja je pri tem nujno.

Vzpostaviti u~inkovit
sistem ravnanja z odpadki

Sanacija divjih odlagališč je kot na-
čin ravnanja z odpadki navedena tudi
v Odloku o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Tolmin (2000). Se-
veda je nujno najprej vzpostaviti
učinkovit sistem ravnanja z odpadki
– tako na Šentviški planoti kot v celo-
tni občini Tolmin. To pomeni vključi-
tev vseh prebivalcev v redno zbiranje
komunalnih odpadkov ter čim bolj
kakovostno zbiranje (ločeno zbira-
nje) in odvoz drugih odpadkov. Zelo
pomembno je obveščanje javnosti o
načinih ravnanja z odpadki in o nje-
govi smiselnosti ter tako vplivati na
večjo okoljsko zavest prebivalcev.
Treba je tudi določiti ustrezen pre-
dnostni seznam za ureditev odlaga-
lišč, na podlagi katerega se bo sana-
cija izvrševala. Upoštevati moramo,
da bo ureditev potekala več desetletij,
zato bi bilo treba poskrbeti za prepo-
ved širjenja odlagališč, uvesti nadzor
nad njihovim stanjem in upoštevati
morebitne spremembe.

Ve~ja okoljska
zavest prebivalcev

Seveda je sanacija neurejenih odla-
gališč le eden izmed ukrepov, ki bo
pripomogel k izboljšanju stanja oko-
lja. Prepotrebna je tudi večja okoljska
zavest prebivalcev in njihovo sodelo-
vanje pri ustreznem ravnanju z od-
padki. Diplomsko delo ne podaja
ocene o izobraženosti prebivalcev
glede načinov ravnanja s posamezni-
mi vrstami odpadkov. Za to bi bilo
treba izvesti anketo, ki bi pokazala,
kakšni načini ravnanja z odpadki so
ljudem znani in katere upoštevajo,
kaj jim pomeni pojem okoljska za-
vest ter kaj so sami pripravljeni storiti
za boljše stanje okolja. Seveda je po-
trebno tudi večje zanimanje Občine
za vključevanje ljudi v okoljsko po-
litiko in seznanjanje prebivalcev z
novostmi na področju gospodarjenja
z odpadki.

Nataša Mrak

Utrinki

Izbor najbolj{ih diplomskih nalog na temo Poso~je (1)

MRAKOVA MED POPISOVANJEM NEUREJENIH ODLAGALIŠČ. Foto: Irena Mrak

zofska fakulteta sicer vsako leto
nagradi 20 diplomskih del svojih
študentov, letos so izjemoma pode-
lili eno nagrado več. Kot je povedal
Torkar, je bilo kriterijev za ocenjeva-
nje več, in sicer metodološka za-
htevnost ter kakovost in pomem-
bnost dela, stopnja samostojnosti in
inovativnosti kandidata, poznavanje
domače in tuje dostopne literature
in virov, primernost dela za objavo v
strokovnem tisku, pomembni pa sta
bili tudi jezikovna in slogovna neo-
porečnost dela. Torkarjevo delo bo
v kratkem dostopno tudi v Knjižnici
Cirila Kosmača Tolmin.
Špela Kranjc

BLAŽ TORKAR prejema Prešernovo nagra-
do za diplomsko delo. Foto: Drago Perko
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Vse na enem mestu – VEM

S pomočjo projekta Vse na enem
mestu (VEM) je potencialnim
podjetnikom na enem mestu

omogočena registracija s. p. -jev. Na
svoj račun bodo prišli tudi že obsto-
ječi s. p.-ji, ki bodo lahko na enem
mestu uredili vse spremembe, pove-
zane z njihovo dejavnostjo.

Storitev je mogoče opraviti kar po
elektronski pošti, prek svetovnega
spleta ali na eni izmed vstopnih točk
po Sloveniji. Projekt je pomemben z
vidika uresničevanja ciljev Vlade RS
za vzpostavitev podjetnikom prijaz-
nega okolja, to je za odpravljanje
administrativnih ovir tako za držav-
ljane kot za podjetnike. S projektom
se poenostavljajo in skrajšujejo posto-
pki, odpravljajo se takse ter pripomo-
re k večji konkurenčnosti slovenske-
ga gospodarstva. Storitveni portal e-
Vem je rezultat sodelovanja različnih
ustanov javne uprave in ministrstev.
Za vnaprej pa Ministrstvo za javno
upravo načrtuje razširitev projekta e-
VEM za druge oblike podjetništva kot
so d. o. o., d. n. o. in društva.

Vzpostavljenih
`e ve~ kot 100 to~k

V Sloveniji je vzpostavljenih več
kot 100 vstopni točk, ki delujejo na
upravnih enotah, območnih obrtnih
in gospodarskih zbornicah, izposta-
vah AJPES-a ter na razvojnih agenci-
jah. Da bi te točke resnično zaživele
in nudile kakovostne podporne stori-
tve potencialnim in že obstoječim
podjetnikom, je Ministrstvo za go-
spodarstvo objavilo razpis, in sicer
enega zadnjih v okviru predpristop-
nega nacionalnega programa Phare
2003, Ekonomska in socialna kohezi-
ja, Vzpostavitev sistema “Vse na enem
mestu” (One stop shop). Na slednje-
ga smo se s projektom VEMo tudi v
Posočju prijavili na Posoškem razvoj-
nem centru (PRC) in bili uspešni. Iz-

VEMo tudi v Poso~ju
Ena od ovir za razvoj podjetni{tva v Sloveniji so dolgi in zapleteni postopki registracije. Zato je

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in drugimi javnimi insti-

tucijami v leto{njem letu pri~elo vzpostavljati to~ke za podjetnike, ki so jih poimenovali “Vse na

enem mestu” oziroma VEM.

vajati ga bomo začeli v januarju 2006.

Kaj prina{a
Poso~ju novi projekt

Z januarjem 2006 bodo vsi, ki na-
meravajo registrirati s. p. ali pa opra-
viti spremembe že obstoječega podje-
tja (s. p.) lahko to naredili na naši
vstopni točki. V okviru projekta bo-
mo na PRC-ju največ pozornosti na-
menili izobraževanju sodelavcev, da
bodo lahko potencialnim uporabni-
kom storitve čim bolj kakovostno nu-
dili svoje storitve; predvsem na po-
dročju podjetniškega svetovanja. V
času trajanja projekta bomo nadgra-
dili računalniško opremo za vstopno
mesto VEM-a ter poskrbeli za ustre-
zno promocijo sistema. Projekt se bo
navezoval na program vavčerskga
svetovanja, ki ga v PRC-ju izvajamo
že nekaj let.

Storitve e-VEM
Z vzpostavitvijo sistema vstopnih

točk VEM je tesno povezan spletni

portal e-VEM, katerega osnovni na-
men je zagotoviti ustrezno informa-
cijsko podporo potrencialnemu sa-
mostojnemu podjetniku in mu omo-
gočiti v najkrajšem času pridobiti
možnost izvajanja dejavnosti.

Posameznik vse postopke registra-
cije za s. p. opravi sam prek portala
e-VEM ali z obiskom ene izmed vsto-
pnih točk. Svetovalci na vstopnih
točkah podjetnikom brezplačno po-
magajo z nasveti in izvedbo postop-
kov. Informacijska podpora zagotav-
lja enotne postopke ne glede na na-
čin vstopa potencialnega podjetnika
na portal. Tako je dosežena enotnost
postopkov in informacijska podpora
svetovalcem na vstopnih točkah.

Na spletnem portalu e-VEM lahko
opravite naslednje storitve:
• vpis podjetnika v Poslovni register

Slovenije, ki ga vodi Agencija RS
za javnopravne evidence in storitve,

• posredovanje davčnih podatkov, ki
jih je podjetnik dolžan posredovati
ob ustanovitvi s. p. na Davčno
upravo RS,

• prijava samostojnega podjetnika v
obvezno zdravstveno zavarovanje
na Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije,

• prijava otrok podjetnika do 18. leta
starosti v obvezno zdravstveno za-
varovanje na Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,

• vpis spremembe podatkov v Poslov-
ni register Slovenije,

• izbris podjetnika iz Poslovnega re-
gistra Slovenije ter

• naročilo izpisa podatkov iz Poslov-
nega registra Slovenije za poljubne-
ga samostojnega podjetnika.

Uroš Brežan in Vesna Kozar, Lokalni
podjetniški center, PRC

Utrinki

TUR[KI KEBAB
TUDI V TOLMINU

Tolmin – Pica, burek, hot dog in
hamburger niso več edine oblike hi-
tre prehrane v Tolminu. Z začetkom
decembra se jim je v Okrepčeval-
nici Tmin namreč pridružil še ke-
bab, ki je v večjih slovenskih mestih
že zelo priljubljen.

Ponudbo lokala so po besedah
direktorice Martine Seljak Červ
razširili, da bi zadovoljili vse večjo
potrebo po hitrem prehranjevanju.
Takšna hrana je po njenem mnenju
največja prednost njihove okrepče-
valnice, saj je tudi kakovostna. “Re-
dne stranke sedaj veliko posku-
šajo kebab, k nam pa prihajajo
tudi novi. Gre za zdravo, lahko hra-
no, z veliko zelenjave in različnimi Foto: Dodi, Foto Červ
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Podjetja in razvojni program So~a 2006

Na razpisu vsakoletnega izved-
benega programa je od leta
2002 pridobilo sredstva 33

podjetij. Zanimalo nas je, kako takšni
programi prispevajo k uspešnosti nji-
hovega poslovanja. V tokratni številki
EPIcentra vam predstavljamo podjet-
je Hotel Hvala – Restavracija Topli
val. Pogovarjali smo se z Alešem
Hvalo, direktorjem družbe Hvala –
Topli val d. o. o.

Kako bi na kratko predstavili vašo
dejavnost?

Naša zgodba seže v leto 1976, ko
so starši odprli ribjo restavracijo To-
pli val. Pred skoraj 30-imi leti se je na-
ša družina začela ukvarjati z gostin-
stvom in s to dejavnostjo se ukvarja-
mo še danes. S sestro Vesno sva že
od malega delala v gostinstvu, danes
pa skupaj vodiva podjetje (pomagajo
nama tudi drugi družinski člani). Kot
rečeno smo prvi dve desetletji vodili
restavracijo, leta 1997 pa smo z naku-

Hotel Hvala – Restavracija Topli val
Razvojni program So~a 2006 je pripravil Poso{ki razvojni center na podlagi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Poso~ju (ZPOOSRP-C)
z namenom dodeljevanja razvojnih spodbud za: vzpostavljanje razvojne infrastrukture, pospe{eva-

nje podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest ter usposabljanje in

razvoj kadrov. Razvojne spodbude se dodeljujejo ob upo{tevanju pravil dodeljevanja dr`avnih po-

mo~i ter Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

pom hotela razširili svojo dejavnost
na hotelirstvo. Takrat smo imenu po-
djetja tudi dodali družinski priimek,
tako da se danes imenuje Hotel Hva-
la – Restavracija Topli val. Podjetje
sta vodila starša, pred slabimi tremi

ma in oče.

Od kod prihajajo večina vaših go-
stov?

Uspevamo v glavnem na tujih tr-
gih. Žal je v Sloveniji še vedno tako,
da moraš najprej uspeti v tujini, če

leti pa smo vajeti prevzeli mladi. Gre
za družinsko podjetje, saj nas je od
14 zaposlenih kar sedem iz naše dru-
žine: poleg mene in žene še Vesna z
možem in mož mlajše sestre Nataše,
še vedno pa nam pomagata tudi ma-

ALEŠ HVALA, DIREKTOR DRUŽBE HVALA – TOPLI VAL D. O. O., je pojasnil, da so jim sredstva iz razvojnega programa Soča 2006 pomagala
pri prenovi dotrajane kotlovnice in pralnice. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

omakami, ponujamo pa tudi več
možnosti izbire.” Da je kebab do-
bra in ne preveč tvegana poteza, je
bila Seljakova prepričana tudi zato,
ker ga je veliko ljudi že poskusilo na
svojih potovanjih v krajih, od koder
izvira – na primer v Turčiji in Grčiji. S
Tolmincem dobro poznanim Jimmy-
jem sta si najprej ogledala delovanje
konkurence v Ljubljani, sedaj že
mojster v pripravi kebaba. Po en
dan se je učil v okrepčevalnici v Lju-
bljani in Celju, na dan odprtja v Tol-
minu pa ga je v njegovi kuhinji nene-
hno nadzoroval inšpektor. Kebab pa
ni bil edina atrakcija odprtja, saj je
zaplesala tudi mednarodno priznana
plesalka orientalskih plesov. Selja-

kova obljublja, da prvi orientalski
večer ni bil zadnji, saj bodo takšne
dogodke z možnostjo kajenja vodne
pipe in nastopom trebušne plesalke
mesečno prirejali vse do poletja.
Prav zaradi organizacije orientalskih
večerov v Okrepčevalnici Tmin ne-
nehno sodelujejo z ljubljanskimi
gostinci vzhodnjaškega porekla.
Špela Kranjc

PRAZNIK SIRA V HUMINU

Humin – Gemona (Italija) – Na
povabilo Turističnega društva
Humin (Pro Loco Gemona) se je
Turistična zveza Gornjega Poso-
čja (TZGP) udeležila sejemske pri-

reditve Praznik sira, ki je sredi no-
vembra potekal v starem mestnem
jedru Humina. Mestece je poznano
kot epicenter rušilnega potresa leta
1976. V naslednjih desetletjih je bilo
z velikim posluhom države za ohra-
nitev stavbne dediščine skrbno ob-
novljeno.

Praznik sira, poimenovan Humin, sir
in okolica (Gemona, formaggio e
dintorni), je bil letos organiziran že
šestič. Gre za razstavno-prodajno
sejemsko prireditev, organizirano z
namenom valorizirati in promovirati
bogato sirarsko dejavnost območja.
Za obiskovalce je to priložnost, da
odkrivajo značilne lokalne in regio-

nalne sire, pa tudi druge proizvode
ter turistično ponudbo podeželja.
Obenem spoznavajo dobrote in po-
nudbo sosednjih, gostujočih dežel.
TZGP se je praznika sira udeležila
kot edina predstavnica iz Slovenije,
medtem ko je bilo vabljenih gostov
iz Avstrije kar nekaj.

Organizator nam je dal na razpolago
razstavno-prodajni prostor, ki smo
ga s pomočjo slikovnega gradiva in
panojev Tolminskega muzeja
opremili v znaku planin, pastirjev in
sira. Zgornje Posočje smo predsta-
vili s promocijskim materialom TZGP,
Triglavskega narodnega parka,
obeh posoških lokalnih turističnih
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hočeš, da nekaj veljaš. Večina gostov
tako prihaja iz Avstrije, Švice, Fran-
cije, Nemčije, Velike Britanije, Zdru-
ženih držav Amerike, prihajajo tudi
že Japonci in Kitajci … Gre za najraz-
ličnejše goste, saj se ne usmerjamo
le v eno ciljno skupino, ampak se
trudimo, da bi privabili zelo različne
skupine ljudi. Naše obiskovalce zani-
majo različne stvari: ribištvo, pohod-
ništvo, kulinarični užitki, športne
aktivnosti …

Koliko časa ostajajo pri vas?
Povprečno nekaj več kot tri dni.

Zavedati se moramo, da je Slovenija
majhna. Če pride turist k nam, lahko
v tednu dni vidi vso državo. Tudi če
pride k nam z letalom, najame avto
in se lahko odpelje kamorkoli; v dveh
urah je v Ljubljani, Kopru, v dveh in
pol v Novem mestu, v treh v Maribo-
ru … To pa seveda pri večjih državah
ni mogoče.

Kakšne so vaše kapacitete?
V hotelu imamo urejenih 61 ležišč.

V treh ločenih restavracijah pa ima-
mo skupno 170 sedežev.

Vemo, da je velika težava našega
turizma, da prihaja večina gostov
k nam poleti in v času smučarske
sezone. Kako vi rešujete obdobje
mrtvih sezon?

Novembra imamo hotel odprt sa-
mo ob vikendih. Ker takrat že pote-
kajo prve promocijske akcije za na-
slednje leto, smo veliko odstotni. De-
lavci v tem času koristijo nadure ozi-
roma dopust. Decembra in januarja
ponovno odpremo, februarja pa ima-
mo ves mesec zaprto. Tudi takrat po-
tekajo promocijske akcije in sejmi, ki
se jih udeležujemo.

Včasih, ko smo imeli odprto vse
leto, smo mrtve sezone zapolnili s
pripravami športnih ekip. Sedaj pa,
ko v telovadnici ni več ustrezne
opreme, tega ne moremo ponujati na
tržišču. Dobrodošlo pa bi bilo, da bi
imeli nekaj priprav v novembru ter
tik pred dopusti italijanskih gostov
(konec julija in v začetku avgusta).

V naši okolici se pozna, da manjka
ponudba, ki bi goste privabljala skozi
vse leto, manjkajo bazeni, teniška
igrišča, druga infrastruktura. V tem
trenutku lahko prodajamo dobesed-
no samo naravo, naravne danosti ter
kulinarične užitke. V času sezone
smo odvisni tudi od vremenskih raz-
mer. Letos poleti nam vreme ni bilo
preveč naklonjeno. Upamo, da bo vsaj
zima prinesla v visokogorju dovolj
snega in s tem tudi dobro zimsko
sezono, ki je vezana na smučišče Ka-
nin. Čeprav je do smučišča 20 kilo-
metrov, imamo tudi nekaj gostov, ki
bivajo pri nas in smučajo na Kaninu.

V letu 2004 ste se vključili v pro-
gram Soča 2006. Kako so vam ta

sredstva pomagala pri poslovanju?
Najprej smo bili skeptični; nismo

vedeli, ali bi se prijavili ali ne. Potem
pa smo se le odločili. Dokumentacija
je kar zahtevna in precej dela je bilo
treba vložiti. Veliko zaslug, da smo
se sploh prijavili, je imela moja žena
Tanja.

V začetku leta 2004 nam je pregla-
vice povzročala kotlovnica s preveli-
ko porabo kurilnega olja ter pralnica
z dotrajanimi stroji in s tem pove-
zano veliko porabo električne energi-
je. Po posvetih s strokovnjaki smo se
odločili za investicijo. Končna odloči-
tev za investicijo, ne glede na to, ali
bi bila odobrena sredstva s strani Ra-
zvojnega programa Soča 2006 ali ne,
je padla februarja 2004, ko smo hotel
prvič zaprli za mesec dni. V marcu,
ko smo hotel ponovno odprli, je bilo
okoli 4.000 litrov kurilnega olja manj
in to v času, ko hotel ter restavracija
nista obratovala.

Takoj smo šli v akcijo. Investirali
smo okoli 16 mio SIT, od tega je bilo
nepovratnih sredstev 6 mio SIT. Po

izpeljani investiciji je poraba kurilne-
ga olja ter električne energije znatno
manjša. Pralnico po prenovi uporab-
ljamo za naše potrebe, nekaj pa pe-
remo tudi drugim. Sredstva iz Soče
2006 so bila zelo dobrodošla. Pridob-
ljena sredstva pa so pogojena z novi-
mi delovnimi mesti; v obdobju treh
let po zaključku investicije moramo
za nedoločen čas zaposliti tri ljudi.
In tu prihaja do težav! Vseskozi ima-
mo objavljene potrebe, pa ne more-
mo pridobiti ustreznega kadra. Prisi-
ljeni smo bili zaposliti delavce iz dru-
gih držav. Še naprej bomo iskali ka-
der in upam, da ga bomo do izteka
roka tudi našli. Zelo je težko. Zaveda-
ti se moramo, da v gostinstvu ni pro-
stih vikendov, praznikov, poletja …

V gostinstvu in turizmu se soočate
s konkurenco. Kako vi gledate na-
njo?

Lojalna konkurenca je vedno pozi-
tivna. Skušamo pa se tudi povezovati
med seboj. Pred leti smo začeli s pro-
jektom Kobariški gastronomski krog,
ki je povezal pet gostincev. Nekaj
časa se je na tej povezavi in skupni
promociji delalo, potem je vse skupaj
malo zamrlo. Seveda pa skušamo
stvar peljati naprej; še vedno sodelu-
jemo in pripravljamo projekte skupaj.
Vendar se pojavljajo težave; v času
sezone je vsak obremenjen s svojim
delom, kako bo sezono čim bolj tržil,
ob tem pa nam zmanjkuje časa za
druge aktivnosti, ki bi jih morali pe-
ljati skozi vse leto. Izven sezone pa
odhajamo enkrat eden, drugič drugi
na dopust in spet ni časa za pogovore
ter skupne načrte. Srečati bi se mora-
li pogosteje.

Kot sem že rekel, je konkurenca
dobrodošla. S tem se tudi dopolnjuje
ponudba, gost ima več izbire … Mi-
slim, da se je na našem območju na-
redil velik korak naprej v turizmu in
gostinstvu. Za dodatno turistično po-
nudbo je dobrodošel tudi Casino &
Cabaret Aurora, ki se je odprl pred
dobrim letom v Starem selu. Zaveda-
mo pa se, da manjka večerna zabava.

Kakšni so vaši načrti za prihod-
nost?

Prihodnost ostaja odprta. Odvisno
od tega, kako se bodo stvari odvijale.
Morda bomo uspešni še na kakšnem
razpisu in bomo izpeljali še kakšno in-
vesticijo, razširili dejavnost. Stvari puš-
čamo odprte, čas pa bo pokazal svoje.

Pogovor pripravila: Mateja Kutin

Hotel Hvala, Trg svobode 1, 5222 Kobarid
www.topli-val-sp.si

Vsem gostom in

poslovnim partnerjem

Hotela Hvala in

restavracije Topli val `elimo

sre~no, zdravo in uspe{no

leto 2006.

Utrinki

organizacij, splošni material pa smo
prevzeli na Slovenski turistični
organizaciji. Obiskovalcem smo v
pokušino ponudili dve vrsti sira (tol-
minski sir sirarne Kramar iz Zatol-
mina in bovški ovčji sir Igorja Mle-
kuža), Društvo podeželskih žena
Gornjega Posočja pa je pripravilo
domačo orehovo potico. Sejma so
se udeležili tudi predstavniki ekolo-
ške kmetije Štrukelj s Kozmeric,
Čebelarstva Braz z Vrsna in Kme-
tije Čujec iz Poljubinja, ki so svoje
izdelke tudi prodajali. Razstavili pa
smo tudi panjske končnice Nadje in
Reneja Čopija iz Čezsoče.
Prvi dan je bilo nekoliko manj obis-

kovalcev, saj je bila sobota, ki je v
Italiji za vse delovni dan. Vendarle
se je marsikdo zanimal za oddalje-
nost Posočja od Humina, za mož-
nost nedeljskih izletov, za restavra-
cijsko ponudbo. Marsikdo je naše
območje že poznal. Največ zanima-
nja pa so pokazali za kolesarske
poti in pohodništvo, mlajši pa za
športe na vodi. V nedeljo je bil pravi
sejemski dan, ki mu je šlo na roko
tudi prekrasno sončno vreme. Vrvež
je bil dobesedno nepopisen. Eko-
pridelovalci so prodali večino svojih
proizvodov, pošla pa je tudi vsa
zaloga potice in sira. Obiskovalci so
bili v glavnem iz širšega videmskega
območja, veliko jih je prišlo z Gori-

škega, iz Trsta in Tržiča. Med njimi
so bile tudi organizirane skupine
izletnikov. Naši prisotnosti na sejmu
so bili nasploh zelo naklonjeni. Mno-
gi so povedali, da to območje dobro
poznajo in da imajo v Posočju svoje
korenine, stare starše, sorodnike.
Želeli so izvedeti kaj več o znameni-
tostih, o možnosti izletov, o priredi-
tvah, zelo pa so se zanimali tudi za
proizvode, ki so bili v prodaji, za
kulinariko, ponudbo restavracij in
kmečkih turizmov. Navdušeni so bili
nad zgodbicami, ki jih prikazujejo
panjske končnice.

Mojca Rutar, predsednica TZGP

Hvala – Topli val d. o. o.
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Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Bovec

DANIJEL KRIVEC. Foto: Mateja Kutin

DANIJEL KRIVEC,
`upan Ob~ine Bovec:

(-): Negativno v letu 2005 ocenju-
jem težave pri popotresni obnovi, pri
čemer mislim predvsem na časovne
zakasnitve.

(+): Gotovo je bilo v minulem letu
pozitivno, da smo nekako rešili Ka-
nin. Pri tem sicer ni šlo za neposred-
no investicijo v smučišče, vendar je
ta projekt vseeno eden najpomem-
bnejših. Plus pomeni tudi veliko na-
domestnih gradenj v popotresni obno-
vi, velikega pomena pa je še razbijač
murastega toka v Logu pod Mangar-
tom.

Želje: V naslednjem letu želim, da
bi se odpravile ovire pri popotresni
obnovi ter da bi začeli z gradnjo iz-
seljenih objektov – da bi torej čim prej
uredili gradbeno dokumentacijo zanje.

MIRAN [U[TER[I^, tajnik
ob~inske uprave Ob~ine
Bovec:

(-): Ena od večjih negativnih stvari
v minulem letu zame je, da v bovški
občini nekateri ljudje ozko gledajo le
na svoje osebne interese, ne vidijo pa
širšega družbenega interesa. Razoča-
ran sem, ker poznajo delovanje ob-
činske in državne uprave, zanimajo
pa jih samo osebne koristi.

(+): Veseli me sprememba splošne
klime – predvsem na področju turiz-
ma in investicij. Zaznati je povečan
interes za nakup zazidljivih zemljišč
za stanovanjsko in turistično rabo.
Domačini se skušajo dejavno vključiti
v razvoj občine, kar dokazuje dober
odziv občanov na pobude občine, na
primer njihovo zanimanje za mladin-
ski hotel, ki ga v prihodnje načrtu-
jemo v Bovcu.

Želje: V prihodnjem letu si želim
združenja vseh pozitivnih moči v ob-
činski upravi in zunaj nje, in sicer v
smislu razvoja. Pri tem ne mislim le

TATJANA PRETNER, MIRAN ŠUŠTERŠIČ, MILOJKA KRANJC in IVAN ČERNILOGAR Foto:
Špela Kranjc

Ob koncu leta smo pokukali v vse tri ob~inske uprave Zgornjega Poso~ja (v glavnem med vodstvene
delavce) ter sku{ali izvedeti, kaj je bilo v letu 2005 tak{nega, kar je pri njih pustilo nekoliko grenak
priokus. Poleg negativnega so nas zanimale tudi pozitivne stvari oziroma vse tisto, za kar menijo,
da je bilo na njihovem podro~ju delovanja uspe{no in je vredno pohvale. Ob minusih in plusih smo
razkrili tudi nekaj `elja, ki naj bi jih prineslo novo leto. Pa poglejmo, kaj pravijo:

na turizem, ampak si želim tudi po-
zitivnega poslovanja podjetij. Pred-
vsem pa upam, da se bo življenje v
naši občini normaliziralo – da nas
ne bo več treslo in bomo lahko nare-
dili še kaj drugega, kot samo sanirali
škodo.

IVAN ^ERNILOGAR, podro~je
za okolje in prostor:

(+): Če začnem s plusi … Osredo-
točil bi se na popotresno gradnjo, v
okviru katere smo dobili nekaj lepih
projektov. Izpostavil bi tri objekte. Trg
golobarskih žrtev 2, za katerega smo
že pridobili gradbeno dovoljenje in
katerega prostori bodo namenjeni
LTO-ju. V zaključni fazi so načrti za
nadomestno gradnjo na Trgu golobar-
skih žrtev 22 in 23, kjer bodo svoje
prostore pridobili TIC, dve dvorani za
manjše prireditve in hišni muzej –
rekonstrukcija tipične meščanske hiše
z možno večnamensko izrabo (raz-
stavni prostor). Na Brdu 1 je bila ena
najlepših bovških hiš, ki je sedaj po-
rušena, vendar je izdelava dokumen-

Utrinki

STARA DELA
ZA DANA[NJI BO@I^
[peter (Italija) – Na povabilo Turi-
stičnega društva Nadiške doline
(Pro Loco Nediške doline/Valli del
Natisone) se je Turistična zveza
Gornjega Posočja (TZGP) 11. de-
cembra udeležila božičnega sejma v
Špetru, ki je bil letos organiziran
drugič zapored. Poimenovali so ga
Stara dela za današnji božič – pro-
dajna razstava izdelkov umetne obrti
iz Nadiških dolin in Soške doline.

TZGP je imela na razpolago več
prodajnih stojnic, zato je k udeležbi
na sejmu povabila številne izdeloval-
ce predmetov domače in umetne
obrti, proizvajalce in društva. Na sej-
mu so tako sodelovali Sonja Sivec
in Slavica Perat iz Kobarida (čipke
in izdelki iz volne), Ester Komar iz
Tolmina (pleteni izdelki in cvetje),
Barbara Klinkon iz Zatolmina (sir tol-
minc iz Sirarne Kramar), Darinka
Braz z Vrsnega (čebelarski izdelki)
in Irena Štrukelj s Kozmeric (proiz-

vodi ekološke kmetije). Svoje proiz-
vode pa so za sejem prispevali še:
Valter Čujec iz Poljubinja (naravna
žganja), Anton Bolko iz Tolmina (iz-
delki iz lesa – predstavljali so jih čla-
ni Turističnega društva Tolmin, ki
so na stojnici razstavljali tudi novole-
tne okraske), Stanka Golob z Gra-
hovega ob Bači (slike iz peska), Na-
dja in Rene Čopi iz Čezsoče (panj-
ske končnice), Društvo podežel-
skih žena doline Trenta (izdelki iz
trentarske volne), Društvo pode-
želskih žena Gornjega Posočja
(orehove potice – zanje sta skrbeli
predstavnici TZGP, ki sta bili obenem
informatorki za turistično ponudbo).

Stojnice smo okrasili v novoletnem
stilu, organizator pa je poskrbel za
oznake in predstavitev izdelkov vseh
sodelujočih proizvajalcev in razstav-
ljalcev. Ker je bilo povrh vsega zelo
lepo (sicer zimsko) vreme, je bil se-
jem množično obiskan. Obiskovalci
so prišli iz širše okolice Špetra, pre-
cej so govorili slovensko, pa tudi fur-
lansko. Več obiskovalcev pa je bilo

EPIcenter, letnik VII, {t. 1, januar 2006



( 21 )

EPIcenter, letnik VII, {t. 1, januar 2006

tacije za pridobitev gradbenega do-
voljenja za mladinski hotel v zaklju-
čni fazi. Narejeni so tudi načrti za
celostno urejanje Trga golobarskih
žrtev, in sicer prometnih poti, pešpoti
in ostalih površin. Veliko smo prido-
bili z zaposlitvijo gradbenika Dušana
Čopija, ki pokriva operativno gradnjo
in pomeni racionalizacijo tako v ope-
rativnem kot tudi v finančnem smi-
slu.

(-): Slabo je, ker bi morali biti ome-
njeni objekti v Bovcu v minulem letu
uresničeni, kar pa se zaradi različnih
– včasih tudi nerazumljivih – vzrokov
ni zgodilo. Prav je, da ima prednost
stanovanjska gradnja, obenem pa ver-
jamem, da bo do realizacije prišlo v
naslednjem letu.

Želje: Pri izdelavi načrtov smo do-
bro sodelovali z Državno tehnično
pisarno, česar si želim tudi za naprej.
Upam, da načrti v naslednjem letu
ne bodo ostali le na papirju. Grad-
bena dovoljenja bodo kmalu dobili
tudi stanovanjski objekti v Logu pod
Mangartom, ki so bili poškodovani
zaradi plazu. Z nadomestno gradnjo
naj bi začeli leta 2006.

TATJANA PRETNER, podro~je
dru`benih dejavnosti:

(- in +): Že nekaj let zapored smo
opažali upad števila novorojenčkov,
zaradi česar smo na primer zapirali
tudi oddelke vrtcev. Leta 1999 se je v

naši občini rodilo 24 otrok, med leti
2000 in 2004 je bilo povprečje novo-
rojencev 22, letos pa jih je do začetka
decembra že 26. Naslednja pozitivna
stvar je obnova zdravstvene postaje,
ki je bila v lanskem potresu ponovno
poškodovana. Sanacijo in nekatere iz-
boljšave sta poleg občine finančno
podprla še novomeška Krka in novo-
goriški HIT. Z letom 2006 bomo v
Bovcu ponovno uvedli ginekološko
ambulanto, ki je tukaj že dolgo ni
bilo – občina bo namenila sredstva
za dodatno opremo, dejavnost pa bo
izvajal Zdravstveni dom Tolmin. Žal
pa imamo težave z izvajalcem del, s
Portalom, ki bi moral z deli zaključiti
konec avgusta, a še vedno niso odpra-
vili vseh pomanjkljivosti. Končali smo
tudi investicijo na športnem igrišču
Bovec, ki je bilo uporabnikom ponov-
no na voljo julija. Vsa tri igrišča so
bila dobro zasedena, veliko pa je bilo
tudi gledalcev, predvsem mladine,
kar se mi zdi še posebej pozitivno.
Vseeno nas čaka še kar nekaj dela.

Želje: Že dolgo si prizadevamo za
izgradnjo centra za starejše občane za
približno 50 ljudi, in sicer kombina-
cije varovanih stanovanj in doma.
Naslednja poteza je na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve,
tako da čakamo njihov odgovor.
Upam, da se bo v prihodnjem letu
tudi na tem področju kaj premaknilo.

MILOJKA KRANJC, podro~je
za gospodarstvo in
gospodarske javne slu`be:

(-): Nekatere projekte smo zaradi
težav pri odobritvi obljubljenih finan-
čnih sredstev za popotresno obnovo
infrastrukture žal samo začeli, ven-
dar jih nismo uspeli pripeljati do kon-
ca. Med njimi bi omenila rekonstruk-
cijo ceste Rupa v Bovcu in nadomest-
no gradnjo mostu Maselc v Trenti.

(+): V minulem letu smo izvedli
več nekaj večjih projektov. Asfaltirali
smo cesto v vas Jablanca v dolžini
3,3 kilometra in strm kilometrski od-
sek ceste Zavrzelno ter dokončali in
asfaltirali cesto in parkirišče za bovš-
ko pokopališče. Pridobili smo grad-
beno dovoljenje za čistilno napravo
Žaga in izvedli javni razpis za izbiro
najugodnejšega izvajalca. Odkupili
smo šest stanovanj v industrijski coni
Remont, kamor bomo namestili na-
jemnike, ki so pred potresom bivali
v sedaj poškodovanem objektu Čez-
soča 100.

Želje: V prihodnjem letu namera-
vamo zgraditi kanalizacijo in čistilno
napravo na Žagi, začeti z gradnjo mr-
liške vežice v Bovcu ter zaključiti z
deli na cesti Rupa in s sanacijo mostu
čez potok Gereš. Želim si, da bi v no-
vem letu zastavljene cilje tudi ures-
ničili.

Pripravila: Špela Kranjc
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tudi iz Zgornjega Posočja (med njimi
režiser Marjan Bevk). Sosedom
čez mejo so bile zaradi izpovednosti
všeč predvsem panjske končnice, ki
so se jih spominjali še z lanskega
sejma, kupovali pa so tudi prehram-
bene proizvode s podeželja. Zgornje
Posočje so že precej dobro poznali,
zanimale pa so jih predvsem kole-
sarske poti ter naravne in kulturno-
zgodovinske znamenitosti.
Mojca Rutar, predsednica TZGP

BOV[KE PUN^KE IZ CUNJ
Bovec – Unicef je s projektom
Punčka iz cunj začel leta 1988 v
Milanu, letos pa se je na njihov raz-
pis odzval tudi bovški vrtec in nje-
gova podružnica na Žagi. V četr-
tek, 1. decembra, so se otroci ločili
od punčk, ki so jih izdelali s svojimi
starši in vzgojiteljicami. Predali so jih
prostovoljki Sandri Zeljko iz Nove
Gorice, ta pa jih je odnesla na Uni-
cefova prodajna mesta v Ljubljano.

“Pri izdelavi punčk se je treba dr-

žati osnovnega kroja in upoštevati
določena pravila, kot so odsotnost
gumbov, lepila in barv,” je povedala
vodja Vrtca Bovec in vzgojiteljica
Erna W. Germovšek. Otroci, starši
in vzgojiteljice so z izdelavo punčk
najprej začeli na delavnici. Po  pravi-

lih naj bi vsaka sodelujoča skupina
izdelala dve punčki, od katerih bi
ena ostala otrokom, drugo pa bi po-
darili Unicefu. Starši bovških otrok
pa so se odločili, da bo vsak s svo-
jim najmlajšim izdelal eno lutko, tako
da se jih je skupaj nabralo 33. Cena

enega izdelka je 4.100 SIT, kar sov-
pada s stroški cepljenja proti šestim
otroškim boleznim za enega otroka.

Poleg tega projekta se je Vrtec
Bovec vključil tudi v projekt Otroci
sveta in ju povezal. Vsaka punčka iz
cunj mora namreč imeti svojo ose-
bno izkaznico, ki mora vsebovati
njeno ime in podatke otroka, ki jo je
naredil. Bovčani so izdelali deklice
različnih ras in jim določili kraje, od
koder prihajajo. Kupec vsake lutke
bo z njene osebne izkaznice razbral
avtorja, tako da bodo otroci prejeli
pisma, kdo je posvojitelj njihovega
izdelka. Germovškova je še pove-
dala, da so se otroci zelo težko ločili
od svojih punčk, vendar jim je bilo
lažje, ko so jim vzgojiteljice razložile,
da s tem pomagajo svojim vrstnikom
v revnih državah sveta. Otroci, njiho-
vi starši, vzgojiteljici starejše skupine
iz Bovca, Deana in Erna, ter vzgoji-
teljici z Žage, Irena in Katarina, so
si ob predaji lutk prislužili tudi Unice-
fovo priznanje.
Špela Kranjc

TOLMINSKI LOGIKI
MED NAJBOLJ[IMI
Ljubljana – Logika, kot sistem ure-
jenega in logičnega mišljenja ob
upoštevanju točno določenih pravil
sklepanja, je tudi na Tolminskem
med mladimi odkrila kar nekaj talen-
tov. Mnogi uspešni tekmovalci – veči-
na je danes že študentov – so pravi-
la in skrivnosti logičnega razmišlja-
nja odkrivali že na Osnovni šoli
Franceta Bevka Tolmin, kasneje
pa tudi na Gimnaziji Tolmin. Naj-
boljši so se nato udeležili letnih dr-
žavnih tekmovanj iz logike, ki pote-
kajo v organizaciji Zveze za tehni-
čno kulturo Slovenije. Ta skrbi
predvsem za popularizacijo tehnične
kulture, vzpodbujanje mladih k ino-
vativnosti in širjenje znanja o sodob-
nih znanstvenih in tehničnih dosežkih.
Letos so organizatorji v novembru
pripravili že 20. državno tekmovanje
iz logike in ob jubileju dodali še slav-
nostno akademijo, kjer so  najuspeš-
nejšim mentorjem in organizatorjem
izbirnih tekmovanj v Sloveniji podelili
priznanje in nagrado Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehno-
logijo – steklene stilizirane Vegove
tablice. Med nagrajenci je bila tudi
mentorica Branka Hrast Debeljak
iz Gimnazije Tolmin, ki že vrsto let
odkriva nadarjene dijake ter spod-
buja njihov razvoj v šoli in izven nje.
Nagrada je tako pohvala za opravlje-
no delo kot priložnost za razmislek,
kako delo z nadarjenimi tolminskimi
gimnazijci  prilagoditi zahtevam
prenovljenega šolskega sistema.
Bojan Tuta, ravnatelj Gimnazije Tolmin

Utrinki

PUNČKE IZ CUNJ ZA UNICEF – Otroci, ki obiskujejo bovški vrtec, so skupaj s starši izdelali
punčke iz cunj. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Kobarid

PAVEL GREGOR^I^,
`upan ob~ine Kobarid

(+): Delo in razvoj v občini Ko-
barid letos potekata v okviru načrto-
vanega, kar je zelo dobro glede na
vse težave, s katerimi smo se srečevali
v lanskem letu. Številne poteze, ki
smo jih naredili, so se izkazale kot
upravičene in vredne naložbe. Priza-
devanja za krepitev gospodarstva po-
časi dobivajo rezultate – tako v smislu
pridobivanja novih delovnih mest kot
tudi pri odpiranju novih možnosti za
podjetne posameznike, ki že vstopajo
in investirajo v gospodarski razvoj
naših krajev. Novi časi prinašajo nove
potrebe in želje po razvoju informa-
cijske tehnologije in drugih dejavno-
sti, ki jih časi in ljudje prinašajo s
seboj. Prihodnost je naravnana na
odprtost in pretočnost doline ter po-
vezanost med idejami in ljudmi, na
izgradnjo infrastrukture, ki bo te mo-
žnosti še podprla. Na Kobariškem
smo naredili velik korak ob začetku
gradnje kobariške obvoznice, v priho-
dnjem letu pa upamo, da bo tudi pro-
jekt obnove zdravstvenega doma v
Kobaridu končan in predan v upora-
bo. In še marsikaj je v načrtih za bolj-
še in kvalitetnejše življenje naših
občanov.

Želje: Za prihodnost naših krajev
si želim, da bi zadržali zdrav način
življenja in znali omejiti tiste negativ-
nosti, ki jih družbeni razvoj prinaša
s seboj. S tem mislim predvsem na
različne zasvojenosti in kriminal, ki
lahko naredijo več škode, kot si sploh
lahko predstavljamo. V letu 2006 že-
lim vsem občankam in občanom ob-
čine Kobarid ter vsem “Posočanom”
mirno leto, da bi nam bila narava
naklonjena in mi njej.

JANA FRATINA, direktorica
ob~inske uprave

(–): Želja in potreb v okolju je
ogromno. Žal občinska finančna

Minuse in pluse starega leta ter `elje za leto 2006 smo iskali tudi med nekaterimi zaposlenimi na
kobari{ki ob~inski upravi.

sredstva niso vreča brez dna, zato se
glede na prioriteto izvedejo le izbrani
projekti. Posledica je lahko kopičenje
nezadovoljstva, sodelovanje in razu-
mevanje pa postaneta drugotnega po-
mena, kar ni dobro za prihodnost.

(+): Zastavljen proračun bomo do
konca leta realizirali. Kljub pomanj-
kanju investicijskega denarja smo
uspeli uresničiti večino programov, ki
so sofinancirani iz državnega prora-
čuna (Infrastruktura – potres 1998,
Soča 2006 – obrtna cona Kobarid, Ne-
urja 2004 itd.).

Želje: V prihodnjem letu želim
vsem, da bi znali premostiti nastale
nesporazume in nadaljevati s proje-
kti, ki so namenjeni izboljšanju kvali-
tete življenja vseh naših občanov.

NATA[A TALJAT, svetovalka
`upana za gospodarstvo

(–): Čas, ko so prisotni finančni
problemi, je ponavadi še bolj delaven
in stresen, saj se v naprezanju za pri-
dobitev sredstev in iskanju najboljših
rešitev rado zaplete.

(+): Kljub temu smo ohranili mar-
sikatero nadstandardno pridobitev in
ustvarili pogoje za nove možnosti ta-

ko na področju gospodarskih kot tudi
negospodarskih dejavnosti. Veliko
pozitivnih potez je bilo storjenih tudi
na področju turizma in pri povezova-
nju z lokalnimi ponudniki turističnih
storitev. Zelo dobro je, da znamo pri-
sluhniti drug drugemu in upoštevati
realne možnosti, saj se le tako lahko
rodijo pozitivni rezultati.

Želje: Ker smo vsi med seboj pove-
zani in vsako naše dejanje sproži re-
akcijo v ožjem in širšem okolju, želim
vsem občankam in občanom v priha-
jajočem letu čim več takšnih dejanj,
za katere se nam ne bo treba bati,
kakšne posledice bodo imela za pri-
hodnost naše doline.

MARKO LAVREN^I^,
svetovalec `upana za okolje
in prostor:

(–): Vse možne naravne nesreče
nam prinašajo težave, ki se odpirajo
druga za drugo. Predvsem zaradi za-
mika del pri nekaterih večjih posegih
(Napoleonov most, most Usad Drež-
nica) še ni stekla načrtovana obnova
občinske ceste Kobarid–Drežnica.

(+): Področje okolja in prostora je
treba glede na razvejanost našega

okolja vedno znova obnavljati, dogra-
jevati in sanirati.

Želje: V letu 2006 bi bilo zelo do-
bro imeti več razpoložljivih investicij-
skih sredstev za komunalno infrastru-
kturo in prostorske načrte, saj se nam
bo tako odprlo več možnosti za razvoj
in dolgoročno načrtovanje. Vsem po-
slovnim partnerjem, občankam in
občanom, želim obilo dobre volje in
potrpežljivosti, predvsem pa zdravja
in osebne sreče.

MARKO LAVRENČIČ

NATAŠA TALJATJANA FRATINAPAVEL GREGORČIČ
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NADA PAJNTAR, kulturna
organizatorka in urednica
Smaragdnega odseva:

(-): V širšem smislu vidim v naši
občini še veliko odprtih možnosti, le
malo več dobre volje in sodelovanja
bi bilo potrebnega. Dobro bi bilo, če
bi se poleg peščice aktivnih na podro-
čju prireditvene dejavnosti zbudili
tudi ostali, ki imajo možnosti, znanje
in veselje za organizacijo. Kratkoro-
čno naravnana dejanja in tekma za
dobičkom nas oddaljujejo od pravih
vrednot in upam, da nas ta vrtinec
ne bo potegnil pregloboko.

pestrili dogajanje v našem kraju. Prvi
večer so se predstavili Benečani, ki
so s prisrčnim nastopom ganili marsi-
koga. Drugi dan je zaznamovala
etnološka gledališka skupina iz Kam-
breškega z igro Gujonovo srce, tretji
večer pa je prijetno presenetilo Dru-
štvo žena in deklet iz Šempetra pri
Novi Gorici z igro Forešt prihaja v
Šempeter, ki so jo napisali sami. Med
odmorom smo bili priča manjši mo-
dni reviji starih oblačil, na koncu pa
so nas postregli s sladkimi dobrotami
izpod rok dobrih gospodinj. Kulturni
dnevi so se končali v prijetnem dru-
ženju in upanju, da bodo postali tra-
dicionalni del kulturne ponudbe na-
šega okolja. Zahvala velja predvsem
pobudniku Tomažu Vidrihu, ki se je
organizacije lotil z veliko dobre volje,
in želimo si, da bi bilo takšnih po-
budnikov še več.

Humarjeva humanitarna akcija
V soboto, 10. decembra, je v koba-

riškem kulturnem domu potekala hu-
manitarna akcija. Njen izkupiček je
bil namenjen ljudem v Pakistanu, ki
jih je pred nedavnim prizadel kata-
strofalni potres in to državo zazna-
moval za nekaj desetletij. Težave in
stiske ob takšnih katastrofah nam
niso neznane, Pakistan pa je to na-
ravno nesrečo več kot drago plačal.

gočim in nemogočim preprekam nav-
kljub. Prisluhnili smo lahko tudi pre-
tresljivemu pričevanju zdravnice –
prostovoljke Ande Perdan, ki se je
pred kratkim vrnila s Pakistana.

Stiske, ki jih doživljajo ljudje v Pa-
kistanu, so neprimerljive z našimi,
saj tamkajšnje prebivalstvo zaznamu-
je že sam način življenja, ki ima
globoke verske in druge korenine.
Celoten izkupiček od vstopnine smo
nakazali na račun Fundacije Tomaža
Humarja, ki je račun odprl za huma-
nitarne namene, zbrana oblačila pa
bodo prek človekoljubnih organizacij
potovala v Pakistan. Že majhen pri-
spevek je pomemben, saj moramo
upoštevati stanje, ki vlada v Pakista-
nu. Tam lahko za en evro kupimo
deset kilogramov riža. Na prireditvi
se je tako zbralo dovolj denarja za
nekaj tisoč kilogramov riža.

Program je povezovala Metka Mi-
klavič, na citrah pa sta nas razvese-
ljevala Sandi Manfreda in Sanja Jan,
še marsikaj drugega so prostovoljno
postorili tudi člani Planinskega dru-
štva Kobarid in tako je prireditev iz-
zvenela kot uspešen dogodek. Prija-
zni prireditvi in prijetnemu druženju
smo tako dodali tudi humanitarno
gesto, zato se ob tej priložnosti za-
hvaljujem vsem, ki ste nam bili v po-
moč, in seveda vsem, ki ste darovali leg domačih otrok in krajanov vidijo

tudi drugje, saj radi gostujejo povsod,
kamor jih povabijo.

Člani Turističnega društva Nadiža
Podbela poskrbijo, da je vas prazni-
čno okrašena, ne manjka pa niti de-
dek Mraz, ki najmlajšim prinese po-
sebno praznično razpoloženje. Sku-
pna prizadevanja in veselje, da svo-
jim otrokom in drugim krajanom pri-
pravijo praznično vzdušje, sta najle-
pša zahvala in zadovoljstvo, ki so ju
prizadevni posamezniki deležni. Se-
veda je vedno nekdo, ki je gonilna
sila in v rokah drži niti, režira, poskr-
bi za scenografijo in še marsikaj dru-
gega. Vse predstave sta do sedaj režij-
sko in tudi drugače opremili Sonja
Marcola in Alenka Brus. Zahvala pa
gre vsem, ki skrbijo, da je december
v Podbeli prazničen in vesel. 26. de-
cember so namenili žegnanju konj,
ki ga po starih običajih obujajo že
petič zapored. Vaščani Podbele ob tej
priložnosti želijo vsem bralcem EPI-
centra, da bi znali dajati in spreje-
mati življenje v tistem najbolj pleme-
nitem smislu.

Pripravila: Nada Pajntar, kulturna
organizatorka in urednica Smaragdnega
odseva, Občina Kobarid

Foto portretov: Mateja Kutin

IZKUPIČEK HUMANITARNE AKCIJE JE TOMAŽ HUMAR (levo) namenil ljudem v Pakistanu,
ki jih je pred nedavnim prizadel katastrofalni potres. Foto: arhiv Občine Kobarid

NADA PAJNTAR

(+): Dobro je, da težave bolj ali
manj uspem preobraziti, da me delo,
ki ga opravljam, veseli in tako zmo-
rem opraviti tudi tisto tretjino leta,
ko sem zaposlena od jutra do pozne-
ga večera. To pomeni, da se samo v
občinskih prostorih in kulturnih dvo-
ranah v Kobaridu zvrsti več kot 120
dogodkov letno.

Kot urednica Smaragdnega odseva
pa bi rada nagovorila vse tiste, ki ne-
sebično dajete svoje znanje in energi-
jo za ohranjanje in razvoj naših kra-
jev, da nas pokličete ali kaj napišete,
saj vsega ne moremo vedeti in tako
ostajajo vaša dejanja skrita in neopa-
žena.

Želje: V novem letu želim vsem
ljudem prijazno naravo in iskrene od-
nose … potem bo vse lažje.

Dnevi kulturne
dedi{~ine v Kobaridu

Prve dni novembra so v kobariš-
kem Kulturnem domu potekali Dnevi
kulturne dediščine, ki sta jih v sode-
lovanju z Občino Kobarid organizi-
rala Tomaž Vidrih in OO NSi Koba-
rid. V treh dneh se je zvrstilo kar
nekaj zanimivih dogodkov, ki so po-

Na tisoče mrtvih in stotisoče razru-
šenih domov so posledice, s katerimi
se poleg trde zime srečujejo tamkaj-
šnji ljudje. Ob pomoči Občine Koba-
rid sta humanitarno akcijo izpeljala
ekstremni alpinist Tomaž Humar in
lastnica kampa Koren Lidija Koren.
Na prireditvi smo spremljali Humar-
jevo predavanje ter skozi njegovo ne-
usahljivo energijo in njemu lasten hu-
mor doživeli del njegove življenjske
poti, ki vedno vodi k vrhu, vsem mo-

svoje znanje, čas, denar in oblačila.
Hvala vam.

Decembra je
veselo tudi v Podbeli

Že tretje leto se v Podbeli decem-
bra dogaja marsikaj prijetnega in pri-
jaznega za mlade in tiste, ki so mladi
po srcu. Letošnje dejavnosti mamic
in žena so usmerjene v pripravo lu-
tkovne igre z naslovom Kako je krtek
klatil luno. Njihovo ustvarjalnost po-
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Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Tolmin

ERNEST KEMPERLE,
`upan Ob~ine Tolmin:

(-): Letos je bilo zame najbolj ne-
gativno to, da smo morali Petrolu vr-
niti del sredstev za stavbno zemljišče
in za državno infrastrukturo, in sicer
glede na odločbo ustavnega sodišča
ter zaradi spremembe zakonskih
predpisov.

(+): Mislim, da smo dobro zastavili
in izpeljali sanacijo po lanski povod-
nji. Na ministrstvu niso verjeli, da bo
nastala škoda presegla znesek, s ka-
terim je občina upravičena do pomoči
iz državnega proračuna, zato so nam
poslali kontrolo. Pri dokazovanju po-
sledic smo uporabili tudi amaterska
snemanja in fotografije. Projekt smo
vključili v letošnji proračun, več sred-
stev pa mu bomo namenili prihodnje
leto, ko bomo sanirali ceste, ki jih le-
tos nismo. Drugi dobro izpeljan pro-
jekt je po mojem mnenju razvojni pro-
gram Soča 2006, saj smo na najugod-
nejši način rešili podjetniški inkuba-
tor. Imeli smo veliko težav; ministr-
stva so imela različne zahteve, ki smo
jih usklajevali celo leto. Z izselitvijo
Upravne enote Tolmin je inkubator
dobil svoje poslovne prostore, del stro-
škov, povezanih s tem, pa nam je us-
pelo preložili na prihodnje obdobje.
Rešena je tudi obrtna cona.

Želje: Za naslednje leto mislim, da
so ne le moje želje, ampak tudi realne
možnosti kar dobre. Veliko investicij
iz državnega proračuna bomo name-
nili državnim in komunalnim cestam
ter lokalnim potem. Finančno stanje
občin se bo nekoliko izboljšalo zaradi
glavarine. Mislim, da je v primerjavi
s prvim letom mojega mandata fi-
nančno stanje občine boljše, pričaku-
jemo pa še del sredstev za zaključek
popotresnih sanacij na infrastrukturi.

Po obisku bov{ke in kobari{ke ob~inske uprave smo se odpravili {e med njihove tolminske
stanovske kolege. Pri `upanu in vodstvenih delavcih smo se pozanimali o minusih in plusih, ki so
po njihovem mnenju v letu 2005 pustili pe~at na posameznih podro~jih oziroma oddelkih njihove
ob~inske uprave.

Če sem bil na začetku pesimist, sedaj
nisem več. Če dobimo še koncesijo od
vod, smo v Občini Tolmin proračun
za naslednje leto rešili.

VERENA TUTA, direktorica
ob~inske uprave:

(-): Razvojno gledano, a neodvisno
od nas, je bilo zame v minulem letu
najbolj negativno to, da je država za-
radi EU določila dve kohezijski regiji
in da mi sodimo v drugo regijo sku-
paj z Ljubljano. Sicer pa je na ravni
občine negativno vse, s čimer nismo
uspeli zadovoljiti občanov oziroma
naših strank.

(+): Mislim, da smo kot občinska
uprava v minulem letu naredili velik
korak naprej z reorganizacijo. Mi-
slim, da je župan z odločitvijo, da
zaposli svetovalca za razvoj, sprejel
pomembno odločitev. To je namreč
pomemben prispevek in osnova za
boljšo kakovost življenja vseh naših
občanov v prihodnosti.

Želje: Tudi v naslednjem letu si
želim, da bi lahko občanom nudili
čim boljši servis. Pred nami pa so tu-

di volitve – v primeru zamenjave upa-
mo na dobrega naslednika sedanjega
župana in pričakujemo svetnike in
svetnice, ki bodo pripravljeni pame-
tno in konstruktivno sodelovati.

KSENIJA KIKL, vodja
Oddelka za okolje in prostor:

(-): Ena slabših stvari na našem
oddelku je status quo zakonodaje v
zvezi s spremembo prostorskih pla-
nov. Nova vlada spreminja staro za-
konodajo, zato pobude za spremem-
bo prostorskega plana mirujejo. Neka-
teri ljudje imajo svoje ideje, mi pa jim
zaradi omenjenih okoliščin ne more-
mo ugoditi. In to je strankam težko
razložiti.

(+): Mislim, da smo sanacijo po
poplavah oktobra 2004 izpeljali stood-
stotno, brez pripomb na dokumen-
tacijo in izvedbo so ostali tudi na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor. Začeli
smo s komunalnim opremljanjem
nove obrtno-poslovne cone v Poljubi-
nju, projekt pa nameravamo zaklju-
čiti najkasneje do januarja 2006. Po-
leg komunalne opreme bomo do cone

uredili tudi cesto.
Želje: Moje želje za naslednje leto

so uspešna priprava vsega potrebnega
za dokončno sanacijo po lanskih po-
plavah; da bi iz popotresnih sredstev
– torej z državno pomočjo – financi-
rali galerijo na cesti v Čadrg; da bi
pridobili gradbeno dovoljenje za obrt-
no-poslovno cono v Poljubinju in kori-
stili sredstva za njeno fizično izvedbo
iz programa Soča 2006.

JANJA BI^I^, vodja Oddelka
za gospodarstvo, negospo-
darstvo in finance:

(-): V zadnjih letih je eden ključnih
problemov odliv mladega, visoko izo-
braženega kadra iz Posočja. Vzroke
gre iskati predvsem v pomanjkanju
stanovanj. Na občinski upravi smo
pogosto deležni kritik, da reševanju
stanovanjskih problemov mladih in
mladih družin posvečamo premalo
skrbi. Osebno se s tem sicer strinjam,
žal pa je občina zakonsko dolžna za-
gotavljati le tako imenovana “nepro-
fitna stanovanja”, ki so prednostno
dostopna socialno šibkejšim druži-

KSENIJA KIKLVERENA TUTAERNEST KEMPERLE
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nam, mladi pa glede na veljavni si-
stem točkovanja zanje skoraj nimajo
realne možnosti. Razpoložljiva prora-
čunska sredstva ne omogočajo večjih
investicij na stanovanjskem področju.
Brez spremembe sistemske zakono-
daje in reforme davčne politike na
državni ravni tudi v prihodnje ne mo-
remo pričakovati večjih vlaganj v
obnovo in gradnjo stanovanj.

(+): Že na začetku leta 2004 je Ob-
čina Tolmin začela izvajati projekt
vzpostavljanja razvojne infrastrukture
za ureditev in komunalno opremo
nove obrtno-poslovne cone v Poljubi-
nju. Celotna investicija je za nadaljnji
razvoj lokalnega gospodarstva zelo

udeležencev pod mentorstvom Darka
Jerončiča zadnjih nekaj let zgledno
skrbi za vzdrževanje turistične infra-
strukture v občini, urejanje kolesar-
skih poti, tematskih pešpoti ter za
čisto in občanom prijazno bivalno
okolje. Upam, da bomo te naloge lah-
ko tudi v prihodnjem letu izvajali s
pomočjo programa javnih del.

Pogovore pripravila: Špela Kranjc

@IVLJENJE OB “@ELEZNI CESTI”
V prostorih podbrške osnovne šole

so v petek, 16. decembra, odprli raz-
stavo Življenje ob “železni cesti”.
Predstavili so tudi posebno tematsko
številko šolskega glasila Šolarček iz-
pod Črne prsti (več o njem v EPIjevi
knjižni polici), v kateri sta Martina
Kenda in Suzana Torkar Panjtar zbra-
li in uredili prispevke otrok, ki so
nastali v okviru projekta ter niso bili
vključeni na razstavne panoje. Gre za
prvo izmed številnih prireditev, ki se
bodo v letu 2006 odvijale vzdolž ce-
lotne Bohinjske proge. V drugi polo-
vici julija bo namreč minilo 100 let
od njenega odprtja.

Bohinjska proga sodi med najbolj
slikovite in tehnično najzahtevnejše
železniške proge v Sloveniji. Za te
kraje je pomembna tudi zato, ker je
korenito spremenila dotedanji način
življenja v dolini reke Bači. Ni pome-
nila zgolj lažje in hitrejše povezave

minskega muzeja Karla Kofol, ki je
hkrati idejni vodja projekta. V zbi-
ranje gradiva na osnovni šoli Pod-
brdo so bili vključeni učitelji in učen-
ci razredne in predmetne stopnje. Z
oblikovalsko pomočjo Marka Grega
iz Tolminskega muzeja so uredili se-
dem barvnih panojev, na katerih so
predstavljene predvsem spremembe
v arhitekturni in urbanistični podobi
krajev. Prikazane so tudi korenite
spremembe, ki jih je v celoten izgled
pokrajine ob Bači prinesla železnica.
Poseben pečat razstavi dajejo pove-
čane zgodovinske fotografije krajev
ob gornjem toku reke Bače. Slednje
sta iz arhiva prispevala Metod Uršič
iz Tolmina in Tolminski muzej.

Razstava, ki sta jo delno sofinanci-
rala Občina Tolmin in Posoški razvoj-
ni center, bo v osnovni šoli do konca
januarja 2006, nato pa bo na ogled v
prostorih železniške postaje v Podbr-
du, kjer bo julija osrednja slovesnost
občine Tolmin ob 100-letnici Bohinj-
ske proge.

Peter Domevšček, Posoški razvojni center

@UPAN BOLJ OPTIMISTI^EN
Župan občine Tolmin Ernest Kem-

perle je v ponedeljek, 19. decembra,
z ožjimi sodelavci (direktorico občin-
ske uprave Vereno Tuta, vodjo Od-
delka za okolje in prostor Ksenijo
Kikl, vodjo Oddelka za gospodarstvo,

su, ne manjka več dosti. Doslej mu
je namreč ob pomoči sodelavcev in
drugih uspelo obnoviti tolminsko te-
lovadnico, za katero pravi, da je lah-
ko ponos Tolminske. Poleg tega so v
teku začetne aktivnosti, povezane z
novo tolminsko glasbeno šolo. Uve-
del pa je tudi razpis za sofinanciranje
projektov krajevnih skupnosti, ki so
ga letos izpeljali že tretjič zapored.
V okviru tega so v različnih krajevnih
skupnostih uredili šest igrišč, sedem
cestnih odsekov, tri kanalizacijske
sisteme, prenovili štiri večnamenske
prostore, obnovili tri mostove, prepla-
stili ceste v štirih različnih naseljih,
nabavili smučarski top, zgradili gara-
žo za gasilski avto … “Skupna vred-
nost zaključenih projektov je zagotovo
vsaj še dvakrat tolikšna, kot znaša
občinski delež,” dodaja župan ter so-
časno pohvali prizadevnost številnih
občanov.

Poleg v predvolilnem boju oblju-
bljenih nalog si je, kot pravi, zadal
še nekatere druge: dokončanje pre-
nove občinske stavbe, združitev ra-
čunovodskih storitev za krajevne sku-
pnosti in občinske zavode,  z občina-
ma Bovec in Kobarid ureditev skupne
redarske službe ter oživitev praznih
prostorov v objektu nekdanje Tovar-
ne volnenih izdelkov Bača v
Podbrdu itd. “Zapolnjeni so vsi pro-
stori in ko bo realiziran celoten pro-
gram posameznih podjetij, naj bi se
tu odprlo najmanj 60 delovnih mest,”
pojasnjuje Kemperle. “Zelo pomem-
ben je tudi Razvojni program Soča
2006, saj je bilo v poslovno cono (PC)
Na Logu, ki je praktično zapolnjena,
in novo PC Poljubinj doslej vloženih
skoraj 500 mio SIT. S tem denarjem
bodo lahko potencialni podjetniki po
izjemno ugodni ceni prišli do novih
lokacij, saj bodo te zajemale le tisto
ceno, ki bo šla iz proračuna; vloženi
delež razvojnih sredstev bo gratis.” Si-
cer pa bomo več o posameznih ob-
činskih razvojnih projektih pisali še
v prihodnji številki EPIcentra.

Ob koncu naj dodamo, da Kemper-
le, sicer poznan po zatiskanju pasov
na vseh področjih, očitno le ni tako
mačehovski, kot mu to mnogi pripi-
sujejo. V prednovoletnem času je
namreč na svojo lastno pobudo že
drugo leto zapored obiskal ter obda-
roval štiri družine na Tolminskem, ki
imajo pet ali več nepreskrbljenih
otrok.

Tatjana Šalej Faletič
Foto: Špela Kranjc in Tatjana Šalej Faletič

RAZSTAVA ŽIVLJENJE OB “ŽELEZNI CESTI” bo na ogled do konca januarja, nato pa se
seli na podbrško železniško postajo. Foto: Helena Bizalj

pomembna. Do konca leta 2007 naj
bi vzpostavili primerno podjetniško-
razvojno infrastrukturo, ki bo podjet-
ja, samostojne podjetnike idr. prite-
gnila k odkupu komunalno oprem-
ljenih zemljišč, podjetniškim vlaga-
njem in posredno k odpiranju delov-
nih mest. Kljub temu pa so naši cilji,
ki naj bi jih s tem projektom dosegli,
širši, usmerjeni v spodbujanje razvoja
podjetij z višjo dodano vrednostjo,
preprečevanje odliva perspektivnega
kadra ter zagotavljanje večje tržne
konkurenčnosti in uspešnosti podjetij.

Želje: Mislim, da imamo še veliko
možnosti za razvoj turizma in ustvar-
janje dodatnega dohodka, vendar je
to realno uresničljivo le, če se bodo
vsi akterji aktivno povezali in organi-
zirano tržili lokalno turistično ponud-
bo. Najprej bi morali zagotoviti us-
trezno turistično infrastrukturo, pred-
vsem mislim na kamp. Upam, da se
bomo čim prej dogovorili o ustrezni
lokaciji ter ureditvi kampa, tako s
prostorskega kot tudi z upravljavskega
vidika. Ne smemo pa pozabiti na pri-
spevek programa javnih del. Skupina

JANJA BIČIČ

z ostalim svetom, temveč je posegla
in preoblikovala življenje vseh, ki so
ob njej živeli ali bili z njo kakorkoli
drugače povezani. OŠ Simona Kosa
Podbrdo, Tolminski muzej in Turisti-
čno društvo Podbrdo so s skupnim
projektom želeli opozoriti prav na
slednje.

Avtorica razstave je kustosinja Tol-

negospodarstvo in finance Janjo Bi-
čič ter svetovalcem za družbene de-
javnosti Rafaelom Šuligojem) novi-
narjem predstavil rezultate svojih
predvolilnih obljub ter drugih občin-
skih aktivnosti. Z zadovoljstvom se
je ozrl v pretekla leta svojega man-
data in ugotovil, da do izpolnitve
obljub, izrečenih v predvolilnem ča-



( 26 )

EPIcenter, letnik VII, {t. 1, januar 2006

Ambasadorji Poso~ja

Te dni ste bili pogosto na jagi, zato
sva komaj uskladila termin. Kako
je bilo?

Zelo dobro, odstrelil sem eno mu-
flonko. Z drugimi lovci lepo izpol-
njujemo plan. Lov je tisti del življenja
na Tolminskem, ki ga mladi težko ra-
zumete. Še pred 50 leti je marsikatera
družina na Tolminskem, Bovškem –
predvsem v Trenti – živela tudi od
lova. Današnji predpisi o lovstvu so
pogosto skregani z zdravo kmečko
pametjo.

Slišala sem, da greste včasih na lov
tudi dvakrat na dan. Od česa je to
odvisno?

Od dveh stvari. Če grem zjutraj za
kratek čas in vidim živali, kam gredo,
potem popoldne pogledam, ali se
vračajo. Lovci velikokrat vidimo div-
je, lovne živali in gorje, če bi vsakič
streljali. Včasih niti nimam s seboj
puške, ampak zgolj opazujem doga-
janje. Vedno pa rad vzamem s seboj
puško, ko grem s ceste, kajti nikoli
ne veš, če ne bo prišla divjad, ki je
sicer nikoli ne vidiš.

Od kod ta vaša strast?
Lovska kri je v našem rodu prisot-

na že zadnjih 150 let.

Po poklicu ste gozdar. Kako ste to
dvoje uspeli usklajevati? Ni nikoli
prihajalo do konflikta interesov?

Mislim, da na Tolminskem goz-
darji in lovci zelo dobro sodelujemo.
Divjad v naših gozdovih ne povzroča
pretirane škode, kajti Tolminska se
je šele dobro zarasla – pred 50 leti je
bilo tu le za tretjino današnjega goz-
da. Ta je nastal naravno, je pa zato
nekvaliteten. Objedanje jelenjadi ne
povzroča škode, saj grmovje za člo-
veka ni zanimivo. Pri Soškem gozd-

Nekoliko druga~e o Bo`i~u
Ivan Bo`i~ je od 3. avgusta 1939 v svojem `ivljenju do`ivel veliko. Zadnji razred osemletke je
kon~al v Tolminu, {olanje pa je nadaljeval na srednji gozdarski {oli v Postojni, od koder ga je {tudij
gozdarstva peljal v Ljubljano. Po poklicu je gozdar, ~eprav ga ve~ina pozna kot prvega tolminskega
`upana in prvega poso{kega poslanca. Po upokojitvi se posve~a lovstvu, ~ebelarstvu, veliko bere ...
^e je bil v ~asu svojega politi~nega delovanja veliko zdoma, ima danes ve~ ~asa za svojo soprogo,
otroke in vnuke.

nem gospodarstvu sem bil zaposlen
30 let, od tega sem bil na lovstvo
aktivno vezan le kakšnih deset let,
ko sem bil vodja lovišča Prodi–Razor.

Ste član Lovske družine Ljubinj.
Koliko časa ste že pri njih?

Januarja bo 50 let, odkar sem nji-
hov član. Lovišča so bila na Tolmin-
skem organizirana že leta 1945 in
eno od njih je bilo tudi Ljubinj. Oko-
liška lovska društva so se leta 1949
združila v veliko Lovsko družino Lju-
binj.

Baje ste veliko jagali tudi v tujini?
Na Norveškem sem jagal losa, je-

lena pa na Madžarskem, v Srbiji in
na Hrvaškem. Lov je v Evropi, kamor
že od nekdaj štejem tudi Slovenijo,
zelo spoštovan.

In vendar je vaša neizpolnjena že-
lja lov na losa v Kanadi. Ste se nje-

ni izpolnitvi že dovolj približali?
To je pa res. Obljubil sem si, da

ko bom v pokoju, pojdem v Kanado
na losa. Letos mi to ni uspelo, mogo-
če pa mi bo čez leto ali dve. Če mi
bo le zdravje dopuščalo, bom to željo
poskušal uresničiti. In zaenkrat mi
kar dobro kaže.

Kot pravijo, ribiči ne jedo rib, lovci
pa ne divjadi. Ali to drži tudi za vas?

Drži. Divjačino sicer jem, a le ob
posebnih priložnostih. Da bi zase za-
držal kos divjadi, ki bi ga pripravili
doma, ne, tega pa ne.

Dotakniva se sedaj adventnega ča-
sa. Po priimku sodeč vam mora biti
blizu ...

Izvora priimka Božič sicer ne po-
znam, saj nas je po celi Sloveniji do-
volj. Naša družina spoštuje adventni
čas. Že od vedno smo verni in božič

in velika noč sta za nas velika pra-
znika. Povedati moram, da naša dru-
žina na kvaterno nedeljo ni jagala.
Na nekatere praznike smo žal že po-
zabili, na primer na začetek adventa
oziroma vse svete, ko so pri nas
kmetje revnim ljudem dajali prešce.

Ste med lovom na Norveškem kje
srečali Božička?

Ne, tam je pokrajina neobljudena.
Lahko hodiš dva dni, pa ne srečaš
človeka in niti ne vidiš ceste. So pa
ljudje zelo prijazni. Dvakrat sem bil
na Severu jeseni, ko so zorele borov-
nice. Ogromno je ptičev, divjadi, ki
jih je pri nas zelo malo. Severnjaki
teh živali ne lovijo, saj se pri njih z
losom vse konča.

Kako praznujete decembrske pra-
znike?

Skrbimo, da smo za božič vsi do-
ma. K polnočnici ne hodimo, gremo
pa k maši naslednje jutro. Mislim, da
je to verski praznik, to o družinskem
prazniku pa je izmišljotina moderne-
ga časa oziroma posledica prevzema-
nja ameriških navad, kar ni dobro.
Moram pa reči, da je v tolminski cer-
kvi na ta dan zelo lepo praznovanje.

Pred leti ste adventni čas najbrž
preživljali v družbi žene in treh
otrok, ki so v tem času že odrasli.
Je zato praznovanje sedaj precej
drugačno?

Prav veliko se ni spremenilo, saj
sedaj namesto otrok prihajajo vnuki.
Pa še več nas je skupaj!

Kje boste pričakali novo leto?
Največ novih let sem pričakal v

Tolminu in tako bo tudi letos.

Prej sva govorila o lovu, vendar ta
ni vaša edina strast, saj se veliko

ZAKONCA TATJANA IN IVAN BOŽIČ se v vročih poletnih dneh rada zatečeta v hlad bližnjih
gozdov Ivanove rodne vasi. Na sliki skupaj z vnukoma Patrikom in Ingrid.
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ukvarjate tudi s čebelarjenjem.
S čebelami se ukvarjam zadnjih 18

let, čeprav smo jih imeli že v času
mojega otroštva. Aprila pripeljem če-
bele na vrt, kjer cveti sadje, da
oprašijo drevesa. Tako je potem tudi
sadja dovolj. V Tolminu imamo do-
bro čebelarsko društvo. Ker nikoli ni-
sem bil odvisen od prodaje medu,
sem poskušal različne vrste panjev,
žal pa je večina čebelarjev tradicio-
nalistov in čebelarijo s starimi panji,
ki kljub dobri letini ne omogočajo ve-
likih donosov. Sam imam več panjev.
In to vsaj na dveh ali treh mestih.

Vaša rodna vas so Sela nad Poljubi-
njem. Kako je izgledalo vaše otro-
štvo?

Bilo je slabo, saj je bila takrat voj-
na. Ponoči so bili v vasi partizani,
čez dan pa so prišli Italijani ali Nem-
ci. Oče je bil zaprt. Potem se je sicer
vrnil domov, vendar je 31. marca
1945 pred koncem vojne že umrl.
Življenje po vojni je bilo težko, saj
smo živeli iz rok v usta. Možnosti
za službe ni bilo. Sam sem začel ho-
diti v osnovno šolo, ki sem jo pet let
obiskoval v Lojah in vmes v Podmel-
cu. Vsak dan smo morali do šole eno
uro pešačiti, kar je bilo za takratne
razmere še dokaj blizu. Takrat so bili
ljudje veliko bolj družabni in zgovor-
ni. Vasi niso bile elektrificirane in OŠ
sem končal pri petrolejki. Ob večerih
se je zato v hiši veliko pripovedovalo
in govorilo.

Kaj po vašem mnenju lahko pogre-
šajo današnji otroci?

Dolga pot v šolo je za nas pome-
nila precejšnjo prostost, saj smo se
medtem veliko igrali in po mili volji
kričali, saj nismo nikogar motili. Da-
našnji otroci lahko pogrešajo te stva-
ri, mi pa smo pogosto pogrešali kruh.

Ne moreva mimo vašega politične-
ga delovanja. Bili ste prvi posoški
poslanec v državnem zboru.

Najprej sem bil v Tolminu predsed-
nik Skupnosti pokojninsko-invalid-
skega zavarovanja in Skupnosti
zdravstvenega zavarovanja. Pouda-
riti moram, da karkoli sem na Tol-
minskem naredil, gre za to veliko za-
slug mojim dobrim sodelavcem. Po-
tem sem bil leta 1994 izvoljen za žu-
pana, čez dve leti pa so me nagovorili
h kandidaturi za poslanca. Takrat
smo v parlamentu urejali zakonoda-
jo, saj smo morali jugoslovansko pre-
urediti v nam novo družbeno ured-
itev. Naš glavni moto je bil pripraviti
zakonodajo, s katero bo Slovenija

sprejeta v EU in Nato, čemur smo
posvetili sedem let dela. Mislim, da
se na poslanca v državnem zboru
preveč gleda kot na lokalnega pred-
stavnika. Po mojem župan ne bi mo-
gel biti parlamentarec, saj si preveč
obremenjen z lokalnimi problemi. Po
potresu leta 1998 sem tako moral biti
župan, pripravljati novo zakonodajo,
poleg tega pa smo bili v opoziciji,
kjer se navadno krešejo mnenja o za-
konih, ki vplivajo na življenje ljudi.

V parlamentu ste sedeli dva man-
data. Na katere svoje zasluge ste
najbolj ponosni v prvem in na kate-
re v drugem mandatu?

Poleg zakonov s področja sociale,
delovnega prava, zavarovalništva ...

Zelo odmeven je bil način izkazo-
vanja podpore Jošku Jorasu in inci-
dent na slovensko-hrvaški meji sep-
tembra lani.

Joras je dober borec za slovensko
mejo. Od leta 1918 npr. še ni bilo člo-
veka, ki bi začel naglas kričati, zakaj
je cela Kanalska dolina pripadla Itali-
ji, Joras pa se bori za eno naselje. V
naši stranki smo si takrat zamislili,
da bomo šli k njemu v predvolilnem
obdobju in tam posadili lipo. Na poti
nazaj so nas Hrvati zadržali, od takrat
dalje pa se ni nič več premaknilo. Hr-
vaška bo morala imeti slovensko po-
moč, če bo želela v EU. Mi pa smo do
njih premalo dosledni glede vsega,
kar smo v Istri naredili v preteklosti.

sem iz prvega mandata ponosen na
to, da so se v programe obnove dr-
žavnih cest vnesla nekatera nova
imena, npr. Petrovo Brdo–Podrošt,
Soriška planina–Bohinj, Baška grapa,
odsek pod Prapetnim, križišče pri
Peršetu, obvoznici Kobarid in Bovec.
V okviru popotresne obnove in raz-
voja Posočja nismo dobili le sredstev
za obnovo hiš, ampak tudi za infra-
strukturo in razvoj. V drugem man-
datu pa smo uredili krožišče pri Per-
šetu, predor Kupovo in dokončali ne-
katere cestne odseke. Mislim, da je
bilo predlani v zakon o popotresni
obnovi vnešeno, da se cestam od
Želina do Trente vsako leto nameni
milijarda tolarjev ter cesti od Bovca
do Predela 200 milijonov letno. Ta-
kratna opozicija je to z lahkoto pod-
prla, sedaj pa kot vlada sredstev ne
da.

Pogrešate obdobje politične aktiv-
nosti in poslanski stol?

Županski stol mogoče malo manj,
kajti tolminski je zelo vroč. Vprašati
se moramo, zakaj noben župan pri
nas noče dvakrat kandidirati. Glede
poslanske funkcije pa ... Enkrat je tre-
ba nehati. Pri mojih 66. letih je bila
zame to pametna odločitev, čeprav so
visoki državniki navadno starejši – ne
smejo biti zaletavi, trmasti in zamer-
ljivi.

Pravijo, da ste vsak dan doma ob
19. uri, da gledate TV dnevnik. Na
TV Slovenija ali POP TV?

Na TV Slovenija. POP TV mi ni
všeč, ker preveč kritizirajo. Bojim se,
da je v Sloveniji preveč rumenega ti-
ska. Spraševal sem se že, čemu pla-
čevati časopis, ki samo kritizira. Pa
saj ni vse samo slabo!

Že nestrpno pričakujete tretji pro-
gram TVS s prenosi iz državnega
zbora? Kaj menite o tej odločitvi?

Saj se že sedaj da veliko spremljati
dogajanje v parlamentu. Mislim, da
tudi kasneje ne bom vsega spremljal.
Je pa uvedba dodatnega programa
velika obveznost, ki bo nekaj stala.
Sedanja pozicija je to zahtevala, sedaj
naj izpelje. Sam tudi prej nisem jo-
kal, ker se ni vsega videlo. Kamere v
državnem zboru že tako vse zabele-
žijo in ovir za novinarje, ki so želeli
podrobnosti, ni bilo.

Sicer pa veliko berete. Kaj vas naj-
bolj zanima?

Poleg dnevnega časopisja vsako le-
to preberem nekaj knjig. Nekatere

kupimo, druge dobim za darilo. Brez
branja bi skoraj težje živel, kot če bi
mi prepovedali kavo.

In katera knjiga je trenutno na vaši
nočni omarici?

To je knjiga iz zadnje zbirke Mo-
horjeve družbe. Avtor je Graham
Henry Greene, naslov pa je Konec
afere. Presenetilo me je, da se je zna-
šla v tej zbirki.

In še za konec. Kakšne so vaše že-
lje bralcem EPIcentra ob prihajajo-
čih praznikih?

Predvsem to, da EPIcenter ne bi ne-
hal izhajati. Bojim se, da ga prejemni-
ki mogoče premalo cenijo. Vidim pa,
da časopis v vseh hišah pride v roke
tistim, ki ga radi preberejo. Najbrž
tudi zato, ker ne kritizirate preveč.

Pogovor pripravila: Špela Kranjc
Foto: arhiv družine Božič

NA DOMAČEM VRTU – Prvi posoški poslanec
ima v pokoju naposled čas tudi za vrtna opravila

Z LOVSKIMI KOLEGI NA SKUPINSKEM LOVU – V tem času mineva 50 let, odkar je Ivan
postal član Ljubinjske zelene bratovščine
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ERA – Eko Regia Alpe Adria

… Jagnjetino so pokušali še redkeje
od sladkorja in medu, tudi spoštovali
so jo še bolj. Bila je namenjena pre-
možnejšim. Bovški ovčarji pa so zanje
kupovali obleke in knjige za svoje
otroke in vnuke, za tiste, ki so jim
zapustili tudi svoje edino bogastvo –
znanje o bovški ovci, ovčjem siru, o
jagnjetini, medenem mesu. Vnuki so
bili dobri in hvaležni učenci. Samo
oni res poznajo bovško ovco in bovški
sir, samo oni znajo iz gorskih rož
ustvariti bovško jagnjetino – medeno
meso,” pripoveduje domačin iz Loga
pod Mangartom in dober poznavalec
tega tipičnega lokalnega produkta Ja-
ni Mlekuž.

Vzpostavitev trajnega
sodelovanja treh parkov

S tipičnimi lokalnimi izdelki in pri-
delki pa se med drugim posredno
ukvarja tudi projekt ERA – Eko Regio
Alpe Adria, ki se je začel izvajati leta

Parki se povezujejo
“Bov{ki ov~arji niso bili nikoli razsipni s sladkorjem. Bil je predrag in svojim so ga skrbno

odmerjali. So pa poznali mo~ medu, znali so ga pridelati, zato so si z njim v~asih sladili trdi

vsakdan. Morda tudi zato, ker jih je njegov okus spominjal na jagnjetino. Na to sladko meso, ki

svojo dobroto pije iz materinega mleka, nektarja, v katerem cvetijo vse ro`e bov{kih planin ...

SOČNA PAŠA ALPSKIH TRAVNIKOV zagotavlja nekatere kakovostne lokalno tipične izdelke, kot sta sir ali volna. Foto: Špela Škander

Utrinki

DELAVNICI V OKVIRU
PROJEKTA TURIZEM BREZ
MEJA – INTERREG IIIA
ITALIJA–SLOVENIJA

Nova Gorica – RRA severne Pri-
morske d. o. o. Nova Gorica je v
letu 2005 pridobila projekt Turizem
brez meja: potovanje med barvami,
glasbo in okusi, ki so ga na javni
razpis Programa pobude Skupnosti
INTERREG III A Slovenija – Italija
2000–2006 prijavili skupaj s Po-
krajino Benetke in Konzorcijem
Porta della Carnia iz Tolmezza.
Vseh partnerjev pri projektu pa je
13, na slovenski strani sta to LTO
Sotočje ter Občina Kanal ob Soči.

Cilj projekta je izoblikovanje celo-
vite turistične destinacije, ki jo obli-
kujejo tri regije vključene v projekt,
povezane z realizacijo skupnih aktiv-

nosti, vezanih na turistično ponudbo.
Slednjo želijo povečati predvsem z
oblikovanjem turističnih tematskih
poti, vezanih na naravo, kulturno in
zgodovinsko dediščino, gostinsko
ponudbo, dogodke in prireditve ter
vplesti področja s tradicijo, ki so
ocenjena kot manj pomembna, v
turistične tokove obmejnih območij.

V okviru projekta bo na slovenski
strani izdelana strategija razvoja
Turistične destinacije Smaragdna
pot. Ta dokument je v Goriški regiji
nujno potreben, saj ni še nobenega
načrta, ki bi s turističnega vidika
opredeljeval regijo kot celoto. V
strategiji bo zajeto tudi povezovanje
s sosednjimi regijami, tako s Furla-
nijo Julijsko Krajino kot tudi z Vene-
tom. Poleg tega se bo v okviru pro-
jekta izdelal marketinški načrt Tu-
ristične destinacije Smaragdna pot,

izdelan bo večjezični promocijski
material ter spletno informacijski
sistem. V Občini Kanal bodo vzpo-
stavili Turistično informacijski center.
Na prvi delavnici, namenjeni pripravi
Strategije razvoja turistične destina-
cije Smaragdna pot, je bil predstav-
ljen povzetek turističnih strategij po
občinah in subregijah v Goriški re-
giji. Udeleženci so se osredotočili
na pet turističnih produktov in sicer
v Goriški regiji: 1. Narava, 2. Zdravje,
šport in rekreacija, 3. Vino in kulina-
rika, 4. Kultura, zgodovinska in
tehniška dediščina, 5. Igralništvo in
zabava. Razdelili so jih po prioritetah
glede na posamezno subregijo.
Druga delavnica je bila nadgradnja
prve. Njen namen je bil oceniti
stanje petih produktov Smaragdne
poti, proučiti možnosti povezovanja
teh produktov in nenazadnje

proučitev možnosti povezovanja pro-
dukta Igralništvo in zabava z ostalimi
štirimi produkti.

Peter Domevšček, Posoški razvojni center

KRMLJENJE PTIC
POZIMI NI NEVARNO!

Na Društvo za opazovanje in pro-
učevanje ptic Slovenije (DOPPS)
v teh dneh prejemamo številne tele-
fonske klice zaskrbljenih občanov,
ki jih zanima, če je po pojavu ptičje
gripe v Evropi sploh še priporočljivo
krmiti ptice, tako kot smo jih bili
vajeni doslej. DOPPS v zvezi s tem
vprašanjem deli stališče BirdLife In-
ternational in številnih drugih stro-
kovnih institucij (WWF, Stalni od-
bor EU za zdravje živali, VURS),
naj se ornitoloških dejavnosti, med
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2004 in počasi dobiva nove razsež-
nosti. Namenjen je predvsem vzpo-
stavitvi trajnega sodelovanja med par-
ki. V okviru aktivnosti in izmenjav
izkušenj, ki so potekale v različnih
medregionalnih delavnih skupinah
prvega časovnega okvirja, so že vidni
prvi konkretni rezultati – predvsem
v povezovanju na področju turizma
in izobraževanju šolske mladine. “S
projektom želimo spodbuditi lokalno
prebivalstvo in širšo javnost k razmi-
šljanju tako o pomenu zavarovanih
območij kot tudi o izkoriščanju pred-
nosti, ki jih ta prinašajo. Prav zaradi

Na sre~anju ERA 2005 so predstavili tudi zamisel, da bi UNESCO zavaro-

vana obmo~ja v Alpah razglasil za svetovno dedi{~ino, kar bi okrepilo

sama zavarovana obmo~ja ter njihove povezave. Pri tem pa bi bilo treba

posebno skrb nameniti samim prebivalcem parka ter njegovim razvojnim

prizadevanjem in pri~akovanjem.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru Programa pobu-
de skupnosti INTERREG IIIA Slovenija–Av-
strija 2000–2006.

bili na prvem ERA posvetu v Avstriji
izoblikovani temelji za nadaljnje so-
delovanje in delo v treh različnih
mednarodnih delavnih skupinah (tu-
rizem, kmetijstvo, narava). Takrat je
koordinacijo prevzel avstrijski Narod-
ni park Nockberge, glavni partner v
projektu. Sicer pa na skupna srečanja
z veseljem povabijo tudi predstavnike
Narodnega parka Julijskega pred-
gorja iz sosednje Italije.

Leto kasneje je nato Triglavski na-
rodni park na Bledu organiziral dru-
gi ERA posvet, ki so se ga udeležili
predstavniki kmetij, lokalnih turisti-

tega smo v okviru projekta izdali raz-
ne nove promocijske materiale, ki bo-
do pripomogli k razumevanju po-
membnosti naravnih vrednot za ka-
kovost življenja na območjih parkov
tudi v dohodkovnem smislu. Kmetij-
stvo in turizem sta nedvomno tesno
povezana z naravo in istočasno tudi
paradna konja v vseh razvojnih stra-
tegijah v alpskem prostoru,” razlaga
vodja projekta Davorin Koren iz Tri-
glavskega narodnega parka.

Drugi posvet
organizirali v Sloveniji

Konkretno delo na projektu se je
začelo izvajati oktobra 2004, ko so

čnih organizacij, lastniki restavracij
in turističnih kmetij, šol, partnerskih
parkov ter lokalnih skupnosti. Ker je
večina menila, da se mora tovrstno
sodelovanje nadaljevati, so svoje na-
črte strnili v “ERA aktivnosti” za leto
2006. V njih namreč vsak od zgoraj
naštetih vidi svojo možnost in prilo-
žnost, kar je nenazadnje tudi namen
posveta oziroma projekta nasploh.
Naj nekatere naštejemo:
• posredovanje informacij o proje-

ktu prek spletnih strani sodelujo-
čih parkov;

• razširitev dosedanjega sodelova-
nja med osnovnimi šolami na vrt-
ce ter srednje in visoke šole;

• organizacija otroških razstav in
izdaja publikacije s pravljicami in
legendami s partnerskih območij;

• začetek izvajanja projekta Izlet po
parkih (zloženka s ponudniki, z
muzeji, doživljanjem narave, lokal-
no tipično prehrano, s pohodniš-
tvom …), ki naj bi v treh dneh po-
vezal tri parke in omogočal tri ra-
zlične turistično zanimive programe;

• predstavitve in prodaja lokalno ti-
pičnih izdelkov na skupnih prire-
ditvah in vzpostavitev skupne pro-
dajne točke;

• vzpostavljanje sodelovanja med
turističnimi kmetijami;

• oblikovanje zloženke o kmetijah,
ki izdelujejo lokalno tipične izdelke.

Predstavljeni
prvi rezultati dela

V okviru projekta so organizatorji
še pred zadnjim posvetom poskrbeli
tudi za prve izmenjave gostincev, ki
so predstavili svoje kulinarične speci-
alitete. Prvo tovrstno srečanje se je
odvijalo v Zgornjem Podjelju pri Bo-
hinju na turistični kmetiji Pr’ Gor-
jup, ki je gostila turistične delavce av-
strijskega in slovenskega parka. Pri
tem ni šlo zgolj za promoviranje re-
stavracije oziroma turistične kmetije,
temveč tudi za predstavitev lokalno
tipičnih izdelkov, iz katerih je bila
hrana pripravljena. Svoje dobrote je
na srečanju predstavila gostilna Lax
iz vasi Ebene Reichenau iz Narod-
nega parka Nockberge, že v začetku
novega leta pa bo lastnica turistične
kmetije Pr’ Gorjup Angela Soklič v

avstrijskem narodnem parku predsta-
vila še naše, natančneje bohinjske
značilne jedi. Posredno se na tovrst-
nih srečanjih predstavljajo tudi udele-
ženi parki ter nenazadnje celotno ob-
močje, na katerem ležijo. Prireditve
so se med drugimi udeležili bohinj-
ska županja Evgenija Kegl Korošec,
direktor avstrijskega narodnega parka
Dietmar Rossmann in direktorica
Triglavskega narodnega parka dr.
Marija Markeš. Slednja je na sreča-
nju povedala, da je iz majhne pobude
nastal obsežen projekt, v katerega so
vključeni številne kmetije, gostinski
ponudniki in šole na območju par-
kov. Tovrstno sodelovanje je pozdra-
vila tudi bohinjska županja in dodala,
da je srečanje dobra spodbuda osta-
lim, da se odločijo za takšno dejav-
nost.

Poleg tega pa ne smemo pozabiti
še na tri zanimiva srečanja šolskih
otrok, za katera že lahko rečemo, da
bodo postala stalnica v sodelovanju
omenjenih partnerskih regij.

Tatjana Šalej Faletič, Posoški razvojni
center

Utrinki

katere spada tudi krmljenje ptic, ne
omejuje.

Ptice krmimo le z neoporečno hra-
no, kajti plesen in gniloba pticam
škodita. Hrana naj bo naravna in
nezačinjena, najboljša so semena in
sadje. Zelo je priporočljivo, da ima-
mo krmilnico pokrito. S tem prepre-
čimo prekomerno močenje krme.
Ko enkrat začnemo krmiti, moramo
to početi vsak dan vsaj do občutne-
ga izboljšanja vremena. In seveda je
treba poskrbeti za primerno higieno
– krmilnico je treba kdaj pa kdaj te-
meljito očistiti. S tem občutno
zmanjšamo možnosti prenašanja
bolezni in parazitov s ptice na ptico.
“Mnogo ljubiteljev ptic bi se strinja-
lo s trditvijo, da je jutranji pogled
skozi okno iz zavetja domače
kuhinje na polno in živahno ptičjo
hišico v zasneženi zimski pokrajini

eden tistih, ki nas vedno spravi v
dobro voljo in polepša dan. Verja-

mem, da je tudi pticam lepo, ko
zagledajo krmilnico, polno semen.

Korist in veselje sta torej oboje-
stranski, je pa res, da se moramo
ljudje nekoliko potruditi in se
držati osnovnih pravil krmljenja, da
bo vzajemno veselje dolgotrajno,”
pojasnjuje ornitolog Andrej Figelj.

Skrb, da bi se človek ob krmljenju
ptic nalezel bolezni, kot je na primer
aviarna influenca, je neutemeljena.
Do sedaj se ni še nihče nalezel pti-
čje gripe zaradi stika z prostoživečimi
pticami. Vsi okuženi na daljnem vzho-
du so bili v stiku izključno z domačo
perutnino, kljub temu da so prosto-
živeče seleče se ptice, predvsem
vodne, osumljene širjenja te bolezni.
Seveda tudi tukaj velja pravilo splo-
šne higiene, kar pomeni, da si po
tem, ko očistite hišico, umijte roke.

Marjana Ahačič, DOPPS – BirdLife
SloveniaFoto: Borut Rubinič

Promocijsko besedilo
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Va{ki posebne`i

P avle, po domače Jelarč, je bil
daleč naokoli edini, ki je
opravil kar tri mojstrske iz-

pite: imel je diplome mojstra sobo-
slikarja, mojstra pleskarja in mojstra
črkoslikarja. Jelarčeva hiša je stala tik
ob ograji, ki je “varovala” tolminske
kasarne. Po rušenju domačije so Pav-
leta preselili v stanovanje enega tol-
minskih blokov. Žal ga ni dolgo kori-
stil, saj je kmalu zbolel. Tolmincem
je zapustil kar nekaj dobrih sobo-
slikarjev in pleskarjev, ki so danes že
v zasluženem pokoju.

Fi`ol v solati
Pavle Jelarjev je bil strasten ribič.

Včasih je delavce in vajence pustil v
miru delati, sam pa se je odpravil k
Soči. Nekega dne sta s Filijevim
Ivančem skupaj namakala trnka. Ko
se je bližal poldan, je Ivanč predlagal,
da gresta nekaj pojest. Pavle ga je po-
vabil k sebi domov, saj je mati ku-
hala fižol. Še toplega je vsula v skle-
do, nanj kanila malo olja in ga ponu-
dila lačnima ribičema. Kmalu je Ivanč
pomodroval, da bi bilo dobro, če bi
dodala malo kisa. Pavle je poklical
mater in naročil: “Še mala jeska.” Čez
čas je na Ivančev predlog zaklical:
“Še mala čebule!” Ko sta v skledi
ostala le še dva fižolčka, je Ivanč
ugotovil, da manjka še nekaj. Pavle
je zaklical: “Še mala papra!” in mati
ga je prinesla. Previdno sta ga dodala
fižolčkoma in slastno nabodla vsak
svojega. S polnimi trebuhi sta na
koncu modrovala, kako dober je bil
fižol.

Skozi okno ujete ribe
Preden so regulirali Sočo in dvigni-

li cesto med Tolminom in Peršetom,
je bila ta vsako leto poplavljena in
neprevozna. Visoka voda je poplavila
tudi Jelarčevo hišo. Pavle se zaradi
tega ni preveč sekiral in se je rad po-
šalil, da mu voda iz hiše prežene vse
podgane. Poleg tega pa lahko kar

Pleskarski mojster Pavle Jelarjev
Starej{i se gotovo {e spominjate ~asov, ko je bilo treba vajeni{ko dobo za izu~itev poklica opravljati pri

izku{enem mojstru. Eden takih, ki je bil znan dale~ naokoli, je bil Pavle Leban - Jelarjev iz Tolmina.

skozi okno sobe vrže trnek in si ulovi
ribo za kosilo.

Bankovec za 750 dinarjev
V letih, ko mojster Pavle ni bil več

na volji delati vse dneve in je delo
prepuščal delavcem in vajencem, je
najraje odšel v Kavalete (k Podšola-
rju). Tu je zasedel svoje mesto ter v
družbi znancev ob kozarcu belega
debatiral o ribolovu in nogometu. Bil
je namreč velik ljubitelj nogometa in
strasten navijač tolminskih nogome-
tašev. Redno je obiskoval tekme na
Brajdi. Če pa so domači nogometaši
gostovali, je že zvečer hotel vedeti
vse novice. Debata se je nadaljevala
vse do naslednje tekme.

Zaradi burnih razprav in pogostih
obiskov Kavalet mu je kdaj pa kdaj
zmanjkalo, da bi si plačal pijačo.
Vendar mojster nikoli ni rekel: “Ni-
mam”, temveč je natakarici rekel, da
ima samo bankovec za 750 dinarjev
in da ne bo menjal. Le ona in dobri
znanci so vedeli, kaj to pomeni, ob-
časni gostje pa so začudeno gledali,
od kdaj imamo bankovec za 750 di-
narjev.

“Baba nej~e roza farbe”
Dober mojster je imel vedno zapo-

slene dobre delavce in vajenca, ki je

sprva opravljal le pomožna dela. Je-
larču in drugim ni nikoli zmanjkalo
dela. Nekega dne se je direktor trgov-
skega podjetja Kacafura s Pavlom
dogovoril, da mu bo prepleskal fasa-
do trgovine v Zalogu. Naročnik in
mojster sta se dorekla rok, plačilo in
barvo fasade. Pavle je pripeljal ple-
skarja, Maklavževega Karla in Stoja-
na – Pinela, jima razložil, kaj morata
narediti, pomagal zmešati barvo in
odšel. Kmalu je prispela poslovodki-
nja in zgrožena ustavila delo, saj je
takoj opazila, da barva ni primerna
za fasado. Pleskarja sta odložila oro-
dje in Karlo se je odpravil po nasvet
k mojstru v Kavalete. Vendar ga tam
ni bilo. Našel ga je šele v malem bi-
feju Pušpan za hotelom, kjer je Pavle
vneto razpravljal o nogometu. Moj-
ster je Karlu ponudil stol in pijačo,
le vzrok, zakaj ga je poiskal, ga ni pre-
več zanimal. Ko je ta le prišel do be-
sede, je skoraj jezno izdavil: “Baba
nejče roza farbe.” Mojster je besede
ponovil in nadaljeval: “Rešite k’kr
morte,” se obrnil proti natakarju in
mu naročil dva deci belega.

Dokler se vrana
v travi ne skrije

Z neko gospodinjo se je Pavle do-
govarjal, da bo spomladi prišel in

prebelil stanovanje. Ko so je bližala
velika noč, ga je gospodinja poiskala,
da bi opravil obljubljeno pleskanje.
Ne da bi kaj dosti razpravljal z njo,
jo je vprašal, če se še vidi vrana iz
trave. Ženska ni razumela, kakšno
vezo ima njeno beljenje z vrano.
Pavle pa je le še dodal, da se ne beli,
dokler trava ni tako visoka, da se
lahko v njej skrije vrana. Tako je go-
spodinjo za nekaj časa odpravil ter
se prepustil razpravam o ribah in
nogometu.

“Pazim pa notr u uada?!”
Zadnja leta je Pavle sam opravljal

obrt; vajenci niso bili več v modi, de-
lavci pa so odšli na svoje ali se zapo-
slili v podjetjih. Delal je le za preži-
vetje. Matevž in mlajši obrtniki so
ga ob prevzemu večjih del vedno za-
prosili za pomoč.

Neke zime je pomagal pri delu v
stanovanjski hiši. Ivanc je mojstru
obljubil, da bosta po končanem delu
odšla na kozarček v Kavalete. Ko sta
končala, mu je predlagal, naj stopi v
toplo kopalnico pod tuš in se umije,
preden bosta šla v Kavalete. Na to je
Pavle zgroženo komentiral: “Ivanc, a
me češ hudič frdamat pazim notr u
uada!” In Ivanc ga je neumitega od-
peljal na dva deci belega v Kavalete.
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“Ga jema{ puhna r’t”
Matevž in Ivanc sta prevzela ple-

skanje tolminskega hotela. Jelarča ni
bilo zraven, ker verjetno ni bil na vo-
lji, da bi pomagal pri velikem poslu.
Ob času malice se je Matevž odpravil
po panin v staro blagovnico. Takoj
ko je stopil v predprostor, ki je ločil
trgovino od bifeja, je ob šanku opazil
Pavla. Še preden je uspel kaj reči, je
ta dejal: “Matevž, a mi daš za dva
deci?” Brez besed je naročil Pavlu pi-
jačo. Ko se je Matevž vrnil s sendvi-
čem, ga je ogovoril: “No, Pavle, zdej
ko j’m ‘panin’, mi dej pa ti za dua
deci.” Na to je Pavle brez pomislekov
izstrelil: “Na dam, ga jemaš puhna
r’t, ne bom mejn’u.” Matevž, znan,
da je bil pri pijači zmeren, je zgrože-
no odšel in sodelavcem pripovedoval,
da ga je Jelarč obsodil, da je pijan.
Jelarč pa je, ko je Matevž odšel, pri-
pomnil, češ, kako naj mu da za pija-
čo, če nima niti prebite pare.

K bratu v Ljubljano
Po smrti matere in brata Pepija je

Pavlu od sorodnikov ostal le še brat,
ki je živel v Ljubljani. Čeprav Pavle
ni bil več dobrega zdravja, se je odlo-
čil, da ga bo obiskal. Na večer pred
odhodom je začelo močno snežiti in
do naslednjega dne je nasulo toliko
snega, da so avtobusi zelo zamujali.
Pavle ni uspel odpotovati. Natakarica
Lenka in gostje v bifeju so ga pre-
govarjali, naj gre v hotel ter bratu te-
lefonira, da zaradi sneženja ne more
na pot. Končno se je le vdal in šel. Re-
ceptorka je zavrtela bratovo telefon-
sko številko in ko se je ta oglasil, Pav-
lu prepustila slušalko. Spregovoril je
le: “Pridem b’l pazna” in odložil slu-
šalko. Ko so ga kasneje v Kavaletih
grajali, zakaj ni povedal več in obraz-
ložil, zakaj prelaga obisk, je le pripo-
mnil: “Če je Tminc, bo že razumu.”

Počasi je mojstra Jelarča načela bo-
lezen. Pred smrtjo je zanj skrbela so-
seda Marija. Jeseni 1987 so ga na
zadnjo pot pospremili vsi njegovi
nekdanji vajenci, sodelavci in ??? pri-
jatelji ter tolminska pleh muz’ka pod
vodstvom dirigenta Žižmonda, ki je
na tem pogrebu zadnjič javno nasto-
pil.

Čeprav gostilne Kavalet že dolgo
ni več, se vsi, ki so Pavla Jelarjevega
poznali, še danes radi spominjajo
njegovih dovtipov in se nasmejejo ob
spominu na trenutke, ki so jih z njim
preživeli.

Po pripovedovanju zapisal: Pavle Četrtič

Foto: Foto Červ

Koga moti kri` na grobu?
P red dnevi je na moja vrata potr-

kal Venceslav Lapanja, ki ga
mnogi poznamo pod vzdevkom Ce-
ne. Prišel je s prošnjo, da bi v EPI-
center zapisali njegovo opažanje ozi-
roma zgodbo, v kateri se sprašuje,
koga moti križ na grobu.

V neposredni bližini 104 metre
visokega slapa Brinta se namreč na-
haja grob neznanega ruskega vojaka

– partizana. Naj za tiste, ki ne vedo,
kje je slap Brinta, povemo, da se na-
haja v bližini Gregorčičevega slapa
(blizu Vrsna in Selc). Grob je 45 let
zapuščen sameval. Le tabla je spomi-
njala, da je tukaj nekdo pokopan.
Kdaj pa kdaj je kdo prinesel šopek
zvončkov ali drugega cvetja. Potem
pa je pred nekaj leti Cene grob ure-
dil; ga očistil, postavil križ, prinesel

Opa`anja

O b prireditvi Puntarska noč ko-
nec junija je bila hkrati tudi

otvoritev prve faze izgradnje Mestne-
ga trga. To je bila velika investicija,
tista v podzemlje pa verjetno še to-
liko bolj. Trg izgleda lepo, zelenja je
sicer zelo malo, tlakovan pa je z le-
pimi velikimi svetlimi ploščami.

Po tem trgu pogosto hodimo v mu-
zej in kinogledališče. Ko je jeseni več-
krat deževalo, so kolegi rekli: “Kako
bo to drselo, ko bo kaka poledica ali
sneg.” Nisem tega vzela zelo zares,
a sem jo prva resno skupila.

V petek, 25. novembra, je bil v
kinogledališču v okviru abonmaja
predviden koncert komornega zbora
Ave iz Ljubljane. Ta večer je prvikrat
v letošnji zimi začelo snežiti; malo
pred sedmo uro je bilo približno dva
centimetra snega. Šla sem po vsto-
pnice. Ko sem s ceste hodila proti ki-
nodvorani, niti pomislila nisem, da
preidem z asfalta na drugačno, nevar-
nejšo podlago. Vendar me je prav
kmalu močno spodneslo ter sem po-
grnila na hrbet in na zadnjo plat.

cvetje, prižgal svečo … Pa to očitno
nekomu ni bilo všeč! In ta nekdo je
križ odstranil. “Zakaj?” se sprašuje
Cene, ki je z ureditvijo groba imel
samo dobre namene. Kot pravi, je
želel le urediti osamljeni grob, v ka-
terem počiva neznani ruski vojak –
partizan.

Zgodbo Venceslava Lapanja zapisala
Mateja Kutin

Padci na novem Mestnem trgu
Udarec je bil hud, močno me je bole-
lo, a sem – sicer s težavo – lahko ho-
dila. Bolelo me je še naslednje dni
in hude bolečine čutim še po desetih
dneh. Pri padcu sem pred nekaj leti
zlomila kolk; še dobro, da zdaj ni
bilo tako hudo!

O nevarnosti sem obvestila kolege,
ki so bili namenjeni na koncert, in
isto opozorilo posredovala tudi pev-
cem zbora Ave. Zvečer je predstav-
nica organizatorjev na nevarnost
opozarjala vse prihajajoče. Kljub te-
mu tisti večer nisem bila nerodna sa-
mo jaz, za mano so namreč na spolz-
kih ploščah Mestnega trga padle še
tri gospe podobnih let in tudi mlado
dekle. K sreči je bila snežna odeja
že nekoliko debelejša, tako da so po-
padale bolj na mehko. Tudi 1. decem-
bra na prireditvi za otroke (in morda
še kdaj kasneje) so bili postavljeni
panoji z opozorilom: Pozor, drsi!

Kako nevaren tlak je bil izbran in
položen v kraju, kjer je veliko dežja
in zime! Mislim, da je projektant (in
tudi investitor) dolžan načrtovati in

tudi izvesti izgradnjo javnih površin
tako, da je za ljudi varno, ne pa ne-
varno.

Lahko se bo zgodilo še veliko nez-
god. Se bo šele takrat ugotovilo, da
ta postavitev ni bila in ni primerna?

Zvedela pa sem še nekaj:

• da se na tej površini menda ne bo
smelo kidati snega s stroji tako kot
na pločnikih, ker bi sicer poškodo-
vali talne lučke;

• da se teh plošč menda ne bo smelo
niti soliti niti posipati s peskom,
da se ne bi poškodovale (podobno
bi se plošče in lučke lahko poško-
dovale tudi pri kidanju snega z lo-
pato!).
Ali v zimskem času torej te lepe

površine sploh ne bomo mogli upo-
rabljati za hojo? Mislim (in verjetno
se bodo s tem strinjali tudi mnogi
drugi), da bo to obvezno treba neka-
ko spremeniti. Je pač tako, da marsi-
kaj, kar je lepo, žal mnogokrat ni
funkcionalno in uporabno.

Tatjana Božič, Tolmin

GROB NEZNANEGA RUSKEGA VOJAKA pred ureditvijo in danes. Foto: arhiv Venceslava Lapanja
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Brskamo po preteklosti

Danes smo odrasli in imamo
sami otroke. Tudi oni se ve-
selijo prihoda tega moža. In

mi z njimi. Čeprav so njihove želje
veliko večje, kot so bile naše, pa ven-
dar je tisto pričakovanje enako, tisti
strah, kaj če ne bo prišel, kaj če ni-
sem bil dovolj priden, kaj če … Drz-
nili smo si zmotiti moža z dolgo bra-
do v škofovski opravi in mu postaviti
nekaj vprašanj.

Sveti Miklavž, kaj se vam zdi, so
otroci ravno tako pridni, kot so bili
nekoč?

To je težka primerjava. Včasih so
bili drugačni časi. Ni tako dolgo na-
zaj, ko ni bilo televizije, ne računalni-
kov, ne igric … Večina ljudi se je pre-
življala s kmetijstvom, le redki so bili
v tovarnah. Otroci so morali pomaga-
ti staršem. Prosti čas, kolikor so ga
imeli, so porabili za igro. Stekli so
na dvorišče, poiskali sosedovega otro-
ka, se lovili po travniku in v gozdu.
Živeli so z naravo. Danes tega skoraj
ne poznajo več. No, na podeželju še,
v mestu pa ne vedo, kaj je polje in
kaj je gozd, kakšna je krava in kak-
šna je ovca … Obvladajo pa danes
otroci računalnik, televizijo, igrice …
Ne moremo jih kriviti, da včasih celo
pozabijo govoriti! Časi so drugačni
in vsi se spreminjate. Prevelika nagli-
ca in vsakdanje hitenje pa pogosto
privede do nestrpnosti, prepirov, kri-
čanja, neposlušnosti … Za to pa niso
krivi le otroci.

Kaj pa njihove želje?
Ja, ja, želje rasejo. Včasih sem jim

prinesel jabolka, orehe ali kakšno dru-
go sadje. Morda se je v skledi znašel
kakšen kos oblačila, tople no-avice
ali kapa. Danes pa … Kot se viša živ-
ljenjski standard, se z njim večajo tudi
želje otrok. A tu so največkrat glavni
krivci starši oziroma njihovi bližnji.
Saj se vsako leto pritožujejo, da jim
preveč prinesem, po drugi strani pa jih
sami spodbujajo k temu, da postajajo

Pridnim polna skleda, porednim {iba
Kot otroci smo komaj ~akali zime, ne le zaradi snega in radosti, ki jih je ta prinesel, ampak tudi zato,

ker nas je `e v za~etku decembra obiskal dale~ najbolj priljubljeni svetnik – sveti Miklav`. Kako smo

bili takrat pridni! In tiste dni smo star{e {e toliko bolj ubogali …

preveliki potrošniki. Izleti v “šoping”
centre res ne zaslužijo imena izlet.
Ven, v naravo, dragi moji! In namesto
nove računalniške igrice naj si otrok
raje zaželi sprehoda z mamico in
očkom, igranja skrivalnic, lovljenja,
nabiranja gozdnih sadežev in listov,

SVETI MIKLAVŽ JE TUDI LETOS OBISKAL OTROKE in jim prinesel darila. Foto: Andrej
Kutin

Utrinki

risanja, rezljanja snežink …

Še vedno velja, da porednim prine-
sete tudi palico?

Seveda. Kdor si jo zasluži, jo tudi
dobi! Pridni dobijo polno skledo do-
brot, poredne pa v kotu čaka palica.
Pa da ne boste pozabili – jaz vas opa-

zujem vse leto in ne le zadnji teden
pred svojim prihodom. Vse leto si za-
pisujem, kaj počno pridni otroci in
kaj so ušpičili nagajivi. Potem pa pre-
tehtam in hitro vidim, kaj prevlada.

Kaj bi za konec dodali?
Bodite še naprej pridni, dragi otroci

in veseli ter razigrani, tisti pa, ki ste
prepogosto nagajivi, se poboljšajte.
Spoštujte in ubogajte starše, pa dedke
in babice, strice in tete, učiteljice v
šolah in vrtcih … Nenazadnje so
starejši in zato bolj modri. Pozorni
bodite tudi na svoj jezik. Ta namreč
ni le zrcalo vaše duše, je tudi izje-
mno močan pripomoček, s katerim
lahko krojite svoja in tuja življenja.
Zato z njim v novem letu še posebej
previdno! Pa ne pozabite na dobra
dela. Ta bodo zagotovo prinašala sre-
čo tako vam, kot vsem, ki jih bodo
deležni. Sploh pa še vedno verja-
mem, da sami najbolje veste, kaj je
prav in kaj ne! Zato ne bom več mo-
raliziral. Pa nasvidenje prihodnje leto.

Pogovor z Miklavžem pripravila:
Mateja Kutin

SRE^ANJE TOLMINSKIH IN
KOBARI[KIH MLADIH
NOVINARJEV
Kobarid – V sredo, 14. decembra,
smo se srečali učenci novinarskega
krožka  Osnovne šole Simona
Gregorčiča Kobarid  in učenci
izbirnega predmeta Tisk iz Osnov-
ne šole Franceta Bevka Tolmin.
To je bilo že naše drugo delavno
srečanje. Spoznali smo se na prvem
novinarskem srečanju v Tolminu, 7.
oktobra, kjer smo gostili novinarko
in urednico EPIcentra Tatjano
Šalej Faletič. V prvem delu nam je
na kratko opisala in predstavila svoj
poklic, nato pa pomagala pri pisa-
nju skupnega članka. Naše prvo
srečanje nam je bilo zelo všeč, ob
delu so nastala nova prijateljstva in

MIKLAV@EVA DELAVNICA
Bovec – Vse se je začelo pred peti-
mi leti z novoletnim sejmom, ko so
člani takratnega bovškega turisti-
čnega podmladka zbirali denar za
opremo otroškega igrišča. Že leto
kasneje so novoletnemu bazarju
dodali še delavnico, ki že četrto leto
zapored privablja okoli 60 otrok in
njihovih staršev od blizu in daleč.
Letošnji miklavževi delavnici, ki je
potekala prvo soboto v decembru,
so člani Sekcije mladih TD Bovec
sami delavnici in otroškemu bazarju
dodali še nekaj aktivnosti. Otroci so
se lahko za kakšen stotak, tako kot
je to recimo navada v lunaparkih,
pomerili v metanju žogic na koš,
lovljenju ribic in še kaj. Med novosti
letošnje delavnice pa lahko štejemo
tudi Ano, Jano in Urško; tri simpati-

čna dekleta z goriške gledališke
gimnazije, ki so z motivacijskimi igri-
cami poskrbele za dobro vzdušje
med otroki. Za prijeten zaključek pa
je Žiga Bartol zbranim zaigral še
nekaj pesmic na pianino.
Besedilo in foto: T. Š. F.
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Vsi na zrak za zdrav korak

K o se je pričela soška fronta,
je italijansko topništvo brez
posebnega napora položaje

obstreljevalo in avstro-ogrska pehota
se je morala umakniti. Položaje so
premaknili v dolino na grič Ravelnik
(danes je tam muzej na prostem), na
Čelu pa so ostali topniški položaji.

Pod obzidjem se skrivata ogromni
kaverni, iz katerih so v času prve sve-
tovne vojne štrlele topniške cevi, ki
so pokrivale celotno Bovško kotlino.
Po končani vojni je vojska topove od-
peljala, ostalo pa je veliko raznolike
pločevine, ki so jo pri obnovi poruše-
ne vasi s pridom uporabili domačini.
Položaje so pred tremi leti pod okri-
ljem Fundacije Pot miru v Posočju
uredili člani Društva 1313.

Po sledi topni{kih polo`ajev
Do Velikega čela nas vodi lepa in

nezahtevna pešpot. V vasi Kal-Korit-
nica pustite svojega jeklenega konji-
čka in se odpravite mimo vaške trgo-
vine proti Svinjaku (1.653 m). Že v
vasi vas bo pot vodila mimo cerkvice

^elni pogled z Velikega ~ela
Veliko ~elo le`i na nadmorski vi{ini 681 metrov. Znano je po topni{kih polo`ajih iz prve svetovne

vojne in prekrasnem razgledu na Bov{ko kotlino. Avstro-ogrska vojska je te polo`aje za~ela graditi

leta 1914, {e pred za~etkom spopadov z Italijani, dela pa so dokon~ali leto pozneje.

DEL OBZIDJA s strelnimi linami na Čelu.
Foto: Peter Domevšček

sv. Janeza Krstnika (po domače Ju-
ana), ki je bila med vojno porušena.
Nato sledite poti za Svinjak in po 20
minutah hoje vas bo kažipot preus-
meril na topniške položaje na Veli-
kem čelu. Pot po topniških položajih
je speljana krožno in je dolga okoli
400 metrov. Nazaj v dolino se lahko
vrnete tudi po drugi poti, ki vodi po

grebenu in se začne pri topniških ka-
vernah (spodaj).

V okolici {e veliko
koti~kov, vrednih ogleda

Vas Kal-Koritnica je od Bovca od-
daljena štiri kilometre in v bližnji oko-
lici skriva še veliko res lepih kotičkov,
ki jih lahko odkrijete v kratkem času.

POGLED S ČELA NA BOVŠKO LETA 1914. Foto: arhiv Miloša Domevščka

V neposredni bližini se nahajajo ple-
zalna stena, bunkerji iz druge svetov-
ne vojne, tretji kanjon reke Soče, Br-
jeka, eden od Sočinih najlepših koti-
čkov, spomenik partizanom, padlim
na planini Golobar in še kaj bi se našlo.

Peter Domevšček, PRC

INFOFLE[:
• Pot na Veliko ~elo pri~nete v vasi

Kal-Koritnica;

• za izlet boste potrebovali okoli 25

minut hoje;

• pot na Svinjak je tista, ki vas us-

merja vse do odcepa za topni{ke

polo`aje, ki je vidno ozna~en – pot

se odcepi kakih 150 metrov pred

ciljem;

• na Velikem ~elu je pot po ostali-

nah prve svetovne vojne speljana

kro`no in ponuja prekrasen raz-

gled na celo Bov{ko kotlino;

• za ogled kaveren priporo~amo

svetilko;

• tokrat lahko malico pustite doma

in se ob vrnitvi v dolino v bli`nji

gostilni posladkate z bov{kimi

krafi;

• v vasici lahko najdete tudi trgovi-

nico z barom in seveda, za tiste

najbolj utrujene, tudi dovolj apart-

majev.

Utrinki

obljubili smo si, da se ponovno
srečamo na kobariški šoli.

Lepa priložnost za uresničitev te
obljube se nam je ponudila v praz-
ničnem decembru, saj je 14. de-
cember mednarodni dan otrok v
medijih. Tokratno srečanje smo
posvetili temi Fotografija. Najprej
smo si v šolski knjižnici ogledali
razstavo o človekovih pravicah. Nato
nam je učiteljica likovne vzgoje
Petra Fon Škrjanc v multimedijski
učilnici nazorno razložila osnovna
pravila pri iskanju fotografskih moti-
vov. Sledila je predstavitev 18-dnev-
ne pustolovščine S kajakom skozi
Veliki kanjon reke Kolorado, ki nam
jo je s svojimi fotografijami približal
fotograf Aleš Fon. Obe predstavitvi
sta bili zelo zanimivi. Dobrodošlico

nam je izrekla tudi ravnateljica koba-
riške šole Lenka Raspet. Srečanje
se je nadaljevalo delavno. Učenci
smo se razdelili v mešane skupine
in o srečanju napisali članek.
Delovna srečanja mladih novinarjev
nam omogočajo prijetno učenje in

spoznavanje  ob skupnem druženju.
In tudi tokrat si želimo, da se sreča-
mo še kdaj.

Mentorici: Martina Kozorog Kenda,
OŠ Simona Gregorčiča in Denis Šuler
Rutar, OŠ Franceta Bevka

Foto: arhiv OŠ Kobarid
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K aj se pravzaprav skriva za
tem imenom? Kara pomeni
prazen in te roka. Karate je

antična borilna veščina, pri kateri se
ne uporablja orožja. Gre za sistem
samoobrambe, ki izvira z otoka Oki-
nawa. Od tod so jo zanesli na Japon-
sko, kjer je doživela velik razcvet. V
drugi polovici prejšnjega stoletja pa
se je razširila po svetu.

Pod imenom karate se je razvilo
več različnih šol oziroma slogov, med
katerimi je danes najbolj raširjen Sho-
tokan. Gichin Funakoshi, sensei (uči-
telj) iz Okinawe, je danes priznan za
očeta tega sloga karateja.

Po meri zahodnjakov
Borilna veščina se je prilagodila za-

hodnjaškemu načinu razmišljanja in
se prelevila v šport. To je pripomoglo
k njeni popularizaciji po vsem svetu.
Danes poznamo predvsem karate, ki
ne vsebuje nevarnih in zahtevnih te-
hnik; postavili so pravila in omejitve

Karate klub Goryu

Ko karate postane pot ̀ ivljenja
V zadnjem ~asu postaja karate vse bolj popularen tudi v Poso~ju. Najprej je bila verjetno zgolj
radovednost. A treningi so dali rezultate. Uspehi se med karateisti vrstijo in tudi ti pripomorejo, da
se vedno ve~ mladih odlo~a za trening karateja. A karate ni samo {port!

ter poudarili predvsem tekmovalno
dokazovanje svojih zmožnosti: je
mogoče več, iti višje, dlje … Pravilna
izvedba tehnik je v praksi neuporab-
na; akcije so prepočasne, uporaba ce-
lega telesa in močnih udarcev pa po-
meni nepotrebno razsipavanje ener-
gije. Karate so preoblikovali v “in-
stantno” obliko, ki je prilagojen ev-
ropskemu človeku, njegovemu nači-
nu življenja in razmišljanja. Vse to
pa je karate oddaljilo od japonskega
izvirnika.

Ve{~ina boja
in `ivljenjska opredelitev

Fevdalna Japonska s samuraji je
bila prava zakladnica znanj borilnih
veščin. Takrat se je izoblikoval tudi
karate kot sistem golorokega bojeva-
nja. Gre za veščino boja, ki ga Japon-
ci imenujejo umetnost bojevanja, ter
za pot, po kateri stopa bojevnik in
se nenehno uri (gre torej za življenj-
sko opredelitev). S terminom tradicija

Karate, ~igar

vrednost je zaradi

celovitega razvoja

mo~i, koordinacije

ter gib~nosti

znanstveno

dokazana, se

lahko prakticira

vedno in povsod, s

strani `ensk ali

mo{kih vseh

starosti ter brez

posebne opreme.

Poleg tega

omogo~a razvoj

duhovnih vrednot,

kot so: pogum,

olika, poni`nost,

po{tenost in

samokontrola.

SENSEI TOKUHISHA
TAKASHI izvaja
blokado shuto-uke.
Foto: Iztok Bončina

Utrinki

VRNILI SO SE
S SEDMIMI ODLI^JI
Se`ana – Na drugi pokalni tekmi
Slovenske zveze tradicionalnega
karateja, ki se je odvijala 10. de-
cembra v Sežani, so karateisti klu-
ba Goryu dosegli odlične rezultate.
Domov so se vrnili s sedmimi kolaj-
nami. Gaja Kozar je v disciplini kata
upravičila naziv državne prvakinje in
prepričljivo zmagala, v disciplini
kihon ippon kumite (dogovorjena
enokoračna borba) pa osvojila odli-
čno tretje mesto. Luka Rejc in Gre-
gor Blažon sta nastopila v kategoriji
starejših dečkov. Rejc je v disciplini
kata osvojil drugo, Blažon pa tretje
mesto. Bojana Aleksić je v katego-
riji starejših mladink v katah osvojila
tretje mesto. Miro Kenda je v kate-
goriji starejši mladinci A v disciplini
jiyu kumite (prosta borba) dosegel
tretje mesto. Presenečenje tekmo-

vanja je bil nastop Boštjana Ivan-
čiča v članski kategoriji v disciplini
jiyu kumite. Pokazal je veliko mero
srčnosti in poguma, saj se je boril z
nasprotniki z bistveno višjo stopnjo
pasu in na koncu dosegel tretje
mesto.
Jernej Čufer, glavni trener Karate kluba
Goryu

BO@I^NO-NOVOLETNI
MARATON
Zgornje Poso~je – Pri nas se lahko
ponašamo z eno najlepših rek, ki je
obenem tudi ena najprimernejših za
razvoj vodnih športov, in prav škoda
bi bilo, če na tem področju ne bi bili
aktivni. Kajak klub (KK) Soške
Elektrarne je v Zgornjem Posočju
zato ustanovil dva oddelka, ki tu skr-
bita za podmladek kajakašev. Prvi
oddelek je bil ustanovljen leta 1999

na Mostu na Soči, drugi pa pet let
kasneje v Kobaridu. Mostarski vklju-
čuje 40 članov, razporejenih v tri
kategorije. Najmlajši so cofotalčki
(ekipa C), sledijo mlajši in starejši
dečki (ekipa B) ter mladinci in člani
(ekipa A). V Kobaridu imajo trenutno
kategoriji A in B, vsaka pa zaenkrat
šteje po 8 članov.

Oba oddelka delata dobro, kar se
odraža na rezultatih. Delo je v klubu
zastavljeno zelo kompleksno in
poteka na profesionalni ravni. KK
Soške Elektrarne sodi v slovenskem
merilu med najbolje organizirane
kajakaške klube, njihovi varovanci
pa dosegajo najboljša mesta v vseh
kategorijah, saj se na mednarodnih
tekmah redno uvrščajo v prvo pet-
najsterico. Trenerja Dejan Testen
(Most na Soči) in Blaž Lužnik (Ko-
barid) pravita, da pri delu z mlajšimi
selekcijami dajejo poudarek krepitvi

motoričnih sposobnosti, kasneje pa
sledi postopen prehod v stroko. Cilj
kluba namreč ni ustvariti dobre mlaj-
še selekcije, ampak predvsem odli-
čne člane.

Sezono 2006 bodo podredili pripra-
vam na svetovno mladinsko prven-
stvo, ki bo julija 2006 v Solkanu.
Sredi decembra, ko smo pripravljali
besedilo, smo jih ravno zmotili med
zimskimi pripravami. V njihovem
okviru so se 10. decembra udeležili
Božično-novoletnega maratona na
mirnih vodah v Kopru, od koder so
se vrnili z medaljami.
Peter Domevšček, Posoški razvojni center

NAJHITREJ[I IN ZATO ZLATI
Gaberje pri Ajdov{~ini – V soboto,
12. novembra, so v Gaberjah naj-
boljšim v skupnem seštevku za teke
Primorskih novic (kategorija šolske
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kot izreden tekmovalec. Leta 1969 se
je udeležil japonskega državnega pr-
venstva, na katerem je v finalu kljub
poškodbi premagal absolutnega favo-
rita Ida. Boril se je v svojem slogu,
neustrašno, zelo mirno, a z odločni-
mi napadi in zmagal.

Kot študent je sensei Takashi v
Tokiu treniral v Karate shotokan
JKA centru, ki ga je vodil legendarni
mojster Nakayama. Potem ga je pot
vodila v Pariz, kjer se je priključil ne-
davno preminulemu mojstru Kaseju

Karate klub Goryu
Od pomladi deluje v Tolminu Ka-

rate klub goryu, v katerega je včla-
njenih že prek 80 članov. Ti so razde-
ljeni v tri sekcije. Glavni trener je Jer-
nej Čufer, član šole Tokuhisa Taka-
shi karate dojo goryu. Japonska be-
seda goryu v dobesednem prevodu
pomeni zlitje rek, sotočje, hkrati pa
pomeni tudi zbiranje ljudi. Lahko
torej rečemo, da ime simbolično
predstavlja reko Sočo, ki se zliva po
naši dolini in združuje karateiste, ki

“Veliko stvari je, za katere sem v svojem življenju nadvse hvaležen. Ena od
njih je ta, da sem srečal karate in začel hoditi po njegovi poti. Hvaležen se tudi,
da imam možnost učiti se pri učitelju kot je sensei Takashi. Pogosto razmišljam,
kako svet drvi in nas peha v brezosebne odnose, ko nimamo več časa niti za
bližnje in ljubljene. Takrat se oblečem v kimono in zbežim v čas samurajev.
Karate ima to čudežno moč, da človeka napolni, motivira in mu vlije samoza-
vest. Največji čar pa je, da se ta proces nikoli ne konča; karate vedno ponuja
nove izzive, vedno te opozarja na dejstvo, da se vse življenje učimo in da si je
potrebno v življenju vzeti čas, naključij ni, vse zahteva temeljit pristop. Pravo
mojstrstvo se skriva v podrobnostih.

Junija 2004 sem pri svojem učitelju opravil izpit za črn pas. To je mejnik, ki
za večino karateistov predstavlja konec kariere, meni pa predstavlja začetek.
Pripravljen sem se učiti, stisniti zobe, ko boli, in preliti tone znoja. Karate je po-
stal pot mojega življenja. Še enkrat hvala, sensei Takashi.”

Jernej Čufer

Gichin Funakoshi, Karate-do Kyohan

označujemo dejanje, ki prenaša nekaj
z osebe na osebo in pri tem stremi,
da je predmet prenašanja ohranjen v
čim bolj avtentični obliki, s tem da
ga je možno še naprej izpopolnjevati
ter skozi ta proces izpopolnjevati tudi
sebe. Tradicionalni karate temelji na
uporabi telesa kot celote. Uči slutiti
in slediti nasprotnika ter ga naposled
nadzorovati. Um in telo sta pri tem
nerazdružljiva. Tradicionalni karate
ohranja etične, tehnične, filozofske
ter duhovne principe, ki tvorijo temelj
discipline in tehnike, kot so jo prena-
šale generacije starih učiteljev vse do
današnjih dni. Rigorozno temelji na
konceptu Todome waza ali zaključni
tehniki. Gre za tehniko, ki mora z
uporabo mase celega telesa in brez
kakršnih koli orožij ali naprav uničiti
napadalno sposobnost nasprotnika.

Redki ostajajo zvesti tradiciji
Dandanes mojstri poučujejo pred-

vsem karate kot šport. Le malo jih
ostaja zvestih tradicionalnim nače-
lom antične borilne veščine. Eden ta-
kih je sensei Tokuhisa Takashi, ki
se je rodil leta 1947 v mestu Jahata
na otoku Kjušu. Aktivno je treniral
aikido in judo, leta 1962 pa začel s
karatejem. Že po letu dni je dosegel
črn pas. Kot sam pravi, je karate po-
stal njegova ljubezen; treniral ga je
ves čas: doma, med odmori v šoli,
med hojo po cesti … Vztrajnost in
trdo delo je bil in še vedno ostaja
njegov način učenja karateja.

Sensei Takashi se je izkazal tudi

in v njegovi šoli delal kot inštruktor-
asistent. Kasneje je prišel v Slovenijo
in v Ljubljani ustanovil Karate klub
Emona, s katerim je požel ogromno
tekmovalnih rezultatov. Danes vodi
svojo šolo tradicionalnega karateja
Tokuhisa Takashi karate dojo.

živijo ob njej, v zbor, klub.
Člani trenirajo tradicionalni Shoto-

kan karate. Strokovno znanje prido-
bivajo pri dveh velikih mojstrih, že
omenjenem Takashiju in Mehmedu
Džananoviću. Izpopolnjujejo se tudi
na seminarjih pri svetovno znanih

JERNEJ ČUFER izvaja kato Bassai dai.
Foto: Barbara Klopčič

Utrinki

strokovnjakih karateja.
V klub so včlanjeni predstavniki

vseh starostnih skupin. Otroci in os-
novnošolci trenirajo karate kot igro,
hkrati pa osvajajo določene prvine,
primerne za njihovo starost. Treningi
jim pomagajo razvijati psihomoto-
rične sposobnosti, priučijo se discipli-
ne, ki jim koristi tudi na drugih po-
dročjih, poveča se jim splošna odpor-
nost, hkrati pa se tudi naučijo nadzo-
rovanja napadalnosti.

Srednješolci, študentje in starejši
aktivni člani trenirajo karate kot bo-
rilno veščino. Veterani in rekreativci
pa se skušajo s pomočjo karateja
boriti proti svojemu največjemu živ-
ljenjskemu sovražniku – času. Glavni
poudarek je na karateju kot zdravem
načinu življenja in ohranjanju telesne
kondicije.

Jernej Čufer in Mateja Kutin

Vir: KARATE klub Goryu. (2005). [Online]. [Ci-
tirano 8. decembra 2005; 15.35]. Dostopno
na spletnem naslovu: http://www.goryu.tk.

mladine) pripravili sklepno priredi-
tev. V letu 2005 je za točkovanje
štelo kar 11 tekov, ki so se odvijali
vse od Bovca pa do Mašuna.

V skupnem seštevku je s 10.000
točkami prepričljivo zmagalo Atlet-
sko društvo (AD) Posočje, drugo
mesto je s 7.000 točkami osvojilo
Tekaško društvo (TD) Bovec,
tretje pa Atletski klub (AK) Pivka.

Med nosilce pokalov v posamezni
kategoriji pa so se atleti Posočja
uvrstili takole:

• 1. mesto – Matija Klanjšček
(1995);

• 2. mesto – Špela Čopi (1995),
Lucija Herman (1993), Nina

Jan (1997), Bine Kavčič (1995),
Blaž Leban (1994), Tine Leban
(1998), Klara Rutar (1998);

• 3. mesto – Aljaž Kanalec (1996),
Andrej Mrak (1992), Aleš Podo-
bnik (1990), Veronika Sovdat
(1996), Gregor Šorli (1997).

Matej Gabršček

KLUBSKI KOLESARJI ZA
POKAL SLOVENIJE
Zgornje Poso~je – Prednost včla-
nitve rekreativnih kolesarjev v kole-
sarski klub je v tem, da jih klub ob-
vešča o tekmovanjih, jim nudi drese,
omogoča prevoze na tekme, organi-
zira skupinske treninge in poskrbi za
druge družabne dogodke. Člani klu-
ba se lahko udeležijo klubskih te-
kem, ki potekajo pod okriljem Kole-
sarske zveze Slovenije. Slednja
na leto po vsej Sloveniji priredi 15

KER SO BILI NAJHITREJŠI, SO UJELI
ZLATO – AD Tolmin je s 10.000 točkami v
skupnem seštevku prepričljivo zmagalo na
Tekih Primorskih novic. Foto: arhiv AD Po-
sočje
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GASILSKI KVIZ MLADIH
Kobarid – Gasilska mladinska
komisija severnoprimorske regi-
je je v sodelovanju z Gasilsko zve-
zo (GZ) Kobarid in Prostovoljnim
gasilskim društvom (PGD) Koba-
rid novembra v kobariškem gasil-
skem domu organizirala regijski kviz
mladih gasilcev severnoprimorske
regije. Na tekmovanje je bilo uvršče-
nih 18 tekmovalnih ekip iz petih ga-
silskih zvez. Za sam potek in izved-
beni program je skrbela mladinska
komisija severnoprimorske regije
(MK SPR), ki jo je ob podpori po-
veljnika GZ Kobarid Marjana Stresa
vodil član sekretariata mladinskega
sveta GZ Slovenije Miro Bozja.

Po uvodnem nagovoru predsednika
GZ Kobarid Darka Gregorčiča in
po predstavitvah tekmovalnih pravil
se je tekmovanje tudi uradno zače-
lo. Sprva so se vse ekipe pomerile v
veščini vezanja vozlov in v spoznava-
nju gasilskega orodja. Sledilo je
pisanje testov, reševanje sestavljan-
ke ter šaljive igre, kjer so morali
tekmovalci z metanjem obroča čim
prej zadeti metrsko stojalo. Za ko-

nec pa se je moral gasilski podmla-
dek pomeriti še v kvizu na temo ga-
silska abeceda in v splošnem znanju
po vzorcu Sivih celic.

Po končanem tekmovanju je sledilo
zadnje dejanje, ki so ga opravili čla-
ni komisije: izračun rezultatov in raz-
glasitev zmagovalcev. Še pred raz-
glasitvijo rezultatov pa je mladim ga-
silcem in številčni publiki spregovoril
predsednik regijskega sveta Sever-
noprimorske regije Ivo Krušec in
pohvalil zavzetost mladih v gasilskih
vrstah ter delo mentorjev in dobro
izpeljan gasilski kviz.

Pa si poglejmo še, kam so romali po-
kali, medalje in priznanja najboljših:

• Mlajše pionirke/pionirji:
1. PGD Log pod Mangartom 2

(GZ Bovec)
2. PGD Log pod Mangartom 1

(GZ Bovec)
3. PGD Podbrdo (GZ Tolmin)

• Starejše pionirke/pionirji:
1. PGD Ledine (GZ Idrija)
2. PGD Breginj (GZ Kobarid)
3. PGD Bovec (GZ Bovec)

Najboljše, prvo in drugo uvrščene
ekipe, so se uvrstile na državno

tekmovanje, ki je potekalo 26. no-
vembra v Turnišču. Zbralo se je 57
skupin iz posameznih slovenskih
regij. In kako so se odrezali naši? V
mlajši kategoriji so mladi gasilci iz
PGD Log pod Mangartom 1 (Ula
Sovdat, Eni Marka, Ajda Mlekuž)
osvojili 18. mesto, medtem ko so
njihovi kolegi iz PGD Log pod Man-
gartom 2 (Mare Černuta, Seba-
stjan Črnigoj, Polona Černuta)
zasedli 21. mesto.
Miro Bozja, predsednik MK SPR in član
MS GZS

DOKAZALI SO
SVOJO USPOSOBLJENOST
Tolminska – Tolminski gasilci so
konec oktobra, prav po izidu prej-
šnje številke EPIcentra, izpeljali
taktično gasilsko in reševalno vajo
na Kneži. Kljub temu je padla odlo-
čitev, da o tem (pa čeravno z neko-
liko zamude) seznanimo širšo jav-
nost. Celotno delo je temeljilo na
predpostavki, da je na plinski peči v
kurilnici prišlo do eksplozije, ki je
povzročila požar. Ta se je hitro širil
na montažne elemente dvorane in
ogrožal prisotne, dva obiskovalca
prireditve pa sta ostala težko poško-
dovana v objektu.
V gašenje se je najprej vključila ope-
rativa Prostovoljnega gasilskega
društva (PGD) Kneža. Poveljnik
PGD je z nastalo situacijo seznanil
Center za obveščanje v Novi Gori-
ci in zaprosil za pomoč vsa PGD v
občini Tolmin, reševalno službo pri
Zdravstvenem domu (ZD) Tolmin
in pristojno policijsko postajo. Od
tega trenutka dalje so hitela po ovin-
kastih in ozkih tolminskih cestah
proti Kneži gasilska vozila z moštvi in
opremo. Prvo poklicano društvo je
iz Tolmina na kraj insceniranega po-
žara prispelo v 16 minutah, zadnje
PGD Ponikve-Planota pa v 22

minutah. Sodelovale so še operativ-
ne desetine iz PGD Rut-Granta,
PGD Grahovega ob Bači, PGD
Most na Soči, PGD Dolenje Tre-
buše in PGD Podbrda.

Stotina dobro opremljenih gasilcev
operativcev je pod vodstvom vodij
posameznih enot opravila nevarno
reševanje, gašenje na višini, gaše-
nje plinske kotlovnice in zaščito plin-
skega rezervoarja z gasilsko peno,
napajanje avtocistern iz hidratnega
omrežja in črpanje vode iz reke
Knežce, osvetljevanje, izpihovanje
dima … Reševanje in gašenje sta
močno ovirala dim, ki sta ga inten-
zivno proizvajala veteran Mungerli
in naprava za zadimljenje notranjih
prostorov. Operativci so pri izvajanju
nalog uporabljali zaščitne obleke in
dihalne aparate in upoštevali varno-
stne ukrepe. Posebno pozornost so
namenili poškodovancem. Po pre-
nosu na varno so jih oskrbeli reše-
valci ZD Tolmin in jih hospitalizirali.

Po zaključku vaje – v 45 minutah po
začeti vaji so dokončno uspeli poga-
siti imitirani požar –  so se udeležen-
ci zbrali pred intervencijskimi vozili
in poslušali poročanje vodje inter-
vencije Darija Kende, podpredsed-
nika PGD Kneža. Kasneje sta izva-
jalce in številne prisotne gledalce
ogovorila še predsednik in poveljnik
Gasilske zveze (GZ) Tolmin. Oce-
nila sta, da so novi vodje enot (naziv
so si prislužili na pomlad) s pripravo,
vodenjem in izvedbo vaje dokazali
svoje znanje ter usposobljenost.
Vaja je tudi dokaz, da je možna sku-
pna intervencija vseh PGD v občini
Tolmin v njenem geometričnem sre-
dišču v okoli 22 minutah. Pripravlje-
nost in opremljenost je v vseh PGD
v občini Tolmin na primernem nivoju,
ki pa se bo, kot je prepričan povelj-
nik GZ, z izvajanjem programov us-
posabljanja in opremljanja še dvigal.
Viktor Kavčič

GASILSKI PODMLADEK – Na urjenju svojih sivih možganskih celic. Foto: Sandi Grkovič

PODELITEV PRIZNANJ – Bovčan Anton Čopi v Pokalu Slovenije nastopa kot veteran v sku-
pini MASTER H in si je letos v skupnem seštevku prikolesaril peto mesto. Foto: Simon Čopi

kolesarskih klubskih tekmovanj, in
sicer za Pokal Slovenije. Dolžine in
težavnost prog na teh tekmah so
prirejene amaterskim kolesarjem,
prevladujejo pa gorske proge, ki so
v povprečju dolge okoli 15 km, tem
pa sledijo cestne proge, dolge okoli
40 km, in kronometri, ki ne prese-
gajo 10-ih kilometrov. Pokal Sloveni-
je je za amatersko raven tekmovanja
dokaj kakovosten, saj so v vseh
kategorijah prisotni nekdanji profesi-
onalni kolesarji.

V Zgornjem Posočju se lahko
pohvalimo s številnimi rekreativnimi
kolesarji, ki temu športu na rekre-
ativni ravni dvigujejo popularnost.
Med njimi so tudi taki, ki hočejo od
kolesarstva nekaj več kot le golo

kolesarjenje. Prav želja po druženju
in tekmovalni duh sta v enega izmed
številnih kolesarskih klubov vodili
Bovčana Antona Čopija (letnik
1937), ki v Pokalu Slovenije nastopa
kot veteran v skupini MASTER H in
je letos v svoji kategoriji zasedel
skupno peto mesto. Poleg njega sta
v Kolesarski klub (KK) Brda -
Dobrovo, včlanjeni tudi Mirjam
Kacafura z Mosta na Soči in Katja
Šorli iz Poljubinja. KK Brda - Dobro-
vo je letos v skupni razvrstitvi zase-
del prvo mesto in lahko rečemo, da
so svoj delež k zmagi doprinesli tudi
omenjeni trije člani.

Peter Domevšček, Posoški razvojni
center
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Naj odmeva ...

Utrinki

Tercet Juhana
^e ti mati polo`i v zibko ljubezen do petja, potem to nese{ s seboj v `ivljenje in v tebi nikoli ne
ugasne. Prena{a{ jo na naslednje rodove. Ljubezen do petja in strast do zbiranja starih ljudskih
pesmi je doma tudi v dru`inskem tercetu Juhana, ki nadaljuje tradicijo svojih prednikov.

Kulturno društvo Tercet Juha-
na, ki prihaja iz Podmelca,
sestavljajo Silva, Mimica in

Silvina hči Danijela. Njihova značil-
nost je, da se spoznajo na stare ljud-
ske pesmi, ki so značilne za Zgornje
Posočje in se na tem območju prepe-
vajo že vsaj stoletje. Pregledujejo
zbirke starih ljudskih pesmi, iščejo
pesmi med starejšimi ljudmi, jih po-
pisujejo in snemejo, da se ohrani me-
lodija. V svojem petletnem delovanju
(2000–2005) so nabrale precej gradi-
va, ki jim je omogočilo ustvariti pe-
ster repertuar za nastope.

Veselja{ke ljudske
so bolj redke

Juhance v interpretacijo ljudske
pesmi s triglasnim petjem prinašajo
svežino, ki se odraža v večji dinamiki
in manjši monotonosti, kot jo lahko
zaznamo pri klasičnih izvedbah tovr-
stne glasbe. Najmlajša članica Dani-
jela pravi, da slovenska ljudska pe-
sem po večini v osnovi zahteva eno-
glasno petje. Poje se jo brez kakšnega
posebnega oziranja na dinamiko, kar
je razumljivo, saj se je tovrstna pe-
sem v preteklosti prepevala ob raznih
skupnih kmečkih opravilih. Sloven-

ska ljudska pesem je žalostna in
mnogokrat prežeta z nabožno vsebi-
no in zelo težko je najti optimistične
in veseljaške pesmi, ki jih Juhance
najraje prepevajo.

Najstarej{a ljudska
z notnim zapisom

Tercet je v petih letih na lokalni
ravni postal nepogrešljiv na raznih
kulturno etnoloških prireditvah. Ve-
dno več ponudb za nastope dobivajo
iz raznih krajev po Sloveniji, zelo
radi pa bi jih slišali tudi zamejski Slo-
venci. V nakladi 500 izvodov so izda-
le promocijsko zgoščenko, na kateri
je 12 skladb. Za največji dosežek in
potrdilo svojega dela štejejo povabilo
na 50-letnico obstoja Glasbeno naro-
dopisnega inštituta, kamor so bile
povabljene zaradi interpretacije ene
najstarejših ljudskih pesmi Riba Faro-
nika. Ta je bila prvič objavljena v
ljudski pesmarici Slovenske narodne
pesmi (1895–1898) in je najstarejša slo-
venska ljudska pesem z notnim zapi-
som, ki jo hrani ZRC SAZU, glasbeno
narodopisni inštitut. Pesem je pose-
bna, saj se od tedanjih zelo razlikuje
po vsebini (mistična), neobičajnem

ritmu in melodiji. Posebna pa je tudi
zato, ker izvira iz naših krajev. Popi-
sal jo je znani zapisovalec ljudske pe-
smi Ivan Murovec iz Podmelca. Pe-
sem je prepevala njegova mama in
prav njeni interpretaciji se gre zahva-
liti, da se je ohranila vse do danes.

Juhance ne ustvarjajo lastne avtor-

ske glasbe, ne pišejo avtorskih bese-
dil, vendar veliko pripomorejo k
ohranjanju domače ljudske pesmi in
jo poskušajo interpretirati tako, da je
poslušalcem čim bolj zanimiva, saj
je ljudska pesem namenjena prav lju-
dstvu.

Peter Domevšček, Posoški razvojni center

TERCET JUHANA – Tercet si je nadel dokaj nenavadno ime, ki potrjuje ohranjanje družinske
tradicije, saj je to ime njihove mame in babice Ivanke, po domače Juhane. Slednja krasi
tudi naslovnico njihove promocijske zgoščenke. Foto: arhiv terceta Juhana

STOLETNICA V TOLMINSKEM
DOMU UPOKOJENCEV
Tolmin – V Domu upokojencev
Tolmin je bilo v nedeljo, 13. novem-
bra, še posebej slovesno, saj je na-
ša stanovalka Liza Rot s Srpenice
praznovala svoj stoti rojstni dan.
Ostali stanovalci in zaposleni smo
njen visok jubilej počastili s sveča-
nim kosilom, manjkala pa ni niti torta
s svečko.

Čila in vedra stoletnica je pogumno
urezala prvi kos torte in v prvem
poskusu upihnila svečko. Kdo ve,
kaj si je zaželela … Domski pevski
zbor ji je zapel venček narodnih in
po uvodnih verzih Kol’kor kapljic,
tol’ko let ji je sostanovalka Tončka

Makuc zrecitirala voščilo, ki ga je
spesnila sama. Obiskali so jo tudi
bovški župan Danijel Krivec in
predstavniki Krajevne skupnosti
Srpenica. Vesela in srečna je spre-
jemala čestitke v krogu svojcev, ki
so se zbrali, da bi skupaj proslavili
njen praznik. Ob zvokih harmonike
seveda ni manjkalo lepih želja sta-
novalcev in zaposlenih v domu. “V
vseh letih doslej nisem prejela to-
liko voščil kot danes,” je povedala
čila stoletnica, ki je svoj rojstni dan
dočakala brez vseh zdravil.

Ivica Podgornik, Dom upokojencev
Tolmin

Foto: arhiv Doma upokojencev Tolmin

15 LET
UBRANIH MELODIJ

Most na So~i – V začetku decem-
bra je Mešani pevski zbor (MePZ)
Zdravko Munih ob svoji 15. oblet-
nici delovanja pripravil v dvorani
mostarske osnovne šole koncert z
zanimivim programom. Dva tedna
pred tem pa so se v okviru medob-
močnega programa predstavili s
tematskim koncertom v Dobrovem.
Pevce, ki jih druži veselje do petja,
je pred 15-imi leti zbral dirigent Mar-
ko Munih, sin Zdravka Muniha, po
katerem se zbor tudi imenuje. Ka-
sneje je mesto zborovodkinje prev-
zela Mirjam Klinkon.
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EPIjeva knji`na polica ( 38 )Pesniki iz na{ih logov

Med glasbo in besedo
Tokrat vas želimo opozoriti na knji-

go z naslovom Med glasbo in besedo.
Njen avtor je skladatelj, glasbeni pe-
dagog in esejist Pavle Kalan, ki je
umrl pred slabim letom dni (o njem
smo že pisali v EPIcentru – l. VI, št. 4,
april 2005). Želel je izdati knjigo svo-
jega življenja, svojih spominov, saj se
je, kot je sam zapisal, z leti v njem “na-
brala kopica drobnih in zajetnejših
dragocenih utrinkov, za katere bi bilo
škoda, da bi ostali prikriti javnosti.”
To mu žal ni uspelo, saj ga je smrt pre-
hitela. Njegovo delo je dokončalo Kul-
turno društvo Glasbena matica Lju-
bljana ob pomoči Kalanove žene Maj-
de Pucelj Kalan, brata Janka Kala-
na in Slavice Mlakar, ravnateljice
Glasbene šole Tolmin.

Kalana je spremljala glasba na vsa-
kem koraku. “Glasba me je obdajala
že v ranem otroštvu. Starša, čeprav
nista bila glasbenika, sta igrala klavir,
mama je tudi rada pela.” In glasba je
stkala vse njegovo življenje, lahko re-
čemo, da tudi njegovo nesmrtnost.
Spomin lahko z leti zbledi, zapisana
melodija pa ostane za vedno. Bogata
je njegova zapuščina sedanjim in pri-
hodnjim rodovom glasbenikov. “Moj
svet je glasba, v njej izražam svoja
čustva in razpoloženja. In priznati
moram, da so prav ljubezenska čust-
va spodbudila začetke mojega kom-
poniranja. Pa tudi kasneje so nareko-
vala marsikatere skladbe. Tako je

večina mojih klavirskih skladb pove-
zana z žensko osebo, ki mi je tako ali
drugače prekrižala pot in so torej ne-
kakšni glasbeni listi iz dnevnika.”
Kalan je pisal skladbe, pisal je o glas-
bi in glasbenikih. Svojo ljubezen do
glasbe je razdajal tudi drugim, otro-
kom in odraslim.

Svoje življenje in delo je predstavil
v knjigi Med glasbo in besedo, prika-
zal posamezne postaje in osvetlil ne-
katere svoje značilne dejavnosti. Pred-
stavil se je na način, ki je razumljiv
širšemu krogu bralcev in ne zgolj
stroki. Skušal je biti čim bolj preprost
in vse uporabljene strokovne izraze
razložiti. Poleg osebnih spominov je v
knjigi omenil tudi nekatere zanimive
dogodke, večina iz druge polovice 20.
stoletja.

lesti v te tuje hribe, gore,
kjer jih čaka le smrt.
PAX so zapisali nad vrata.
MIR vsem pobitim in živim,
prvim,
padlim v boju,
drugim,
da bi se kaj naučili iz tega,
iz skoraj tritisoč imen,
vrezanih v lesene zaboje od
municije.
MIR!
sta pozvala škof in župan.
MIR nad kostmi
in v duši še živih.
Mir v tej prelepi deželi,
pred desetletji zajeti v peklensko
rožljanje.
Izrežimo si srce,
če nismo videli dovolj,
in ga pustimo tukaj,
da bo besnelo s poblaznelimi
vojaki po slemenu Mrzlega vrha.
Miroljubni pa stopimo v cerkev,
zmolimo za vsakega padlega
vojaka,
napisanega na steni,
po en očenaš.
Noč bo premalo.
In ves naslednji dan.
Premalo za vse te vojake in gorje,
ki ga skrivajo bližnje in daljne
kotanje,
stene in planjave.
Mogoče pa dovolj za nas,
da si bomo zmogli seči v roke,
Slovenci, Italijani in Nemci,
si reči: Dovolj je bilo! Basta!
Genug!
Dovolj gorja, solza in kletvine!
Naj dež že enkrat izmije spomine!
Ta rosa, ki mezi iz oblakov
tega poznooktobrskega dne,
ko je škof blagoslovil oltar, stene
in nepokopane lobanje.
Mir. Frieden. Pace.
Mir s tabo brat, sestra.
Mir z mano,
ki sem bil tu,
da bi se kaj naučil iz tega.

Jože Pavlič

JAVORCA NAD TOLMINOM
(1916–2005)
Spomini rosijo,
pršijo kot kaplje poznooktobrskega
dežja nad to prelestno pokrajino,
ukleto v prekletstvo orožja,
nepokopanih kosti po gorah in
grapah,
razbrazdanih skal od eksplozij
granat
in dreves, ogolelih od topovskih
izstrelkov!
Še danes odmeva od hriba do
hriba,
od gore do gore:
Verdammte Krieg!
Bis den letzten Soldat!
Maledetti Germani!
Jebemti …!
Pod to ogromno naravno gomilo je
zraslo svetišče.
Iz želje po miru so vojaki vrezali
goloba v les oltarja cerkvice
Svetega Duha,
ko niso tisti na nemški strani več
dobro vedeli,
zakaj še moriti,
in italijanski, čemu dan za dnem

Tokrat pesnik ne prihaja iz naših logov, izbrali pa smo ga zato, ker je svoj
obisk Javorce prelil v verze. Ko se je Jože Pavlič oktobra 2005 udeležil slove-
snosti ob zaključku popotresne prenove cerkvice svetega Duha, ki so jo za
časa prve svetovne vojne zgradili vojaki, mu je le-ta pustila tako močan pečat,
da je napisal pesem. Sicer pa mu poezija ni tuja, leta 2004 je namreč izdal
prvenec z naslovom Nikoli brez upanja. Trenutno pripravlja drugo pesniško
zbirko. Pavliča pa poznamo tudi kot novinarja in enega od urednikov Družine.

Mateja Kutin

Javorca nad Tolminom
(1916–2005)

Utrinki

DRZNO STRI@ENJE V
KOMBINACIJI KRATKEGA IN
DOLGEGA
Tolmin – Se sprašujete, kakšno fri-
zuro narediti, da boste čim bolj “in”?
Odgovor ste lahko našli na modni
reviji frizur, ki se je sredi novembra
odvijala v tolminski diskoteki
Bugatti. Frizerski salon M Styling
je predstavil svojo novo kolekcijo
“Without words” (Brez besed). Brez
besed so namreč ostali vsi, ki so
spremljali elegantnost, prefinjenost,
barvne kontraste, lepoto, seksipil-
nost, mladost in drznost izbranih
modelov, kreacije ter styling mlade-
ga mojstra improvizacije, kreatorja
Dejana Krajnika iz Kobarida. Moj-
strovine ekipe M Styling so poudarili
barve in stylingi; oboje je prispeval
L’Oreal Slovenija.

Melita Trošt, lastnica salona, je
povedala: “V M Stylingu stavimo na
natančno geometrično striženje
po vzoru šole Vidal Sassoon, ki je
poudarjeno s premeteno uporabo
barvnih odtenkov šole L’Oreal pro-
fessionnel Paris. Drzno striženje,
ki kombinira dolge in kratke pra-
mene, deluje na prvi pogled ostro.
Temnejše barve s poudarkom na
črni in vijolični, kontrastne barve
od osupljive temno rjave do čoko-
ladne, bakrene in svetlo blond
poskrbijo, da ste opaženi.” Dodala
je še, da je njihova prednost nene-
hno izobraževanje in izpopolnjeva-
nje, upoštevanje modnih smernic ter
volja do dela. “Čeprav je naporno,”
pravi, “mi v delu uživamo!”

Resno in trdo delo, stalno izobraže-
vanje oziroma izpopolnjevanje doma

Utrinki

Na slovesnosti sta predstavnici Jav-
nega sklada za kulturne dejav-
nosti (JSKD) podelili Gallusova pri-
znanja. Prejeli so jih pevke in pevci
za 5, 15 oziroma 25-letno delovanje
na področju ljubiteljske glasbene
dejavnosti. Nevenka Janež, pred-
sednica sveta tolminske Območne
izpostave (OI) JSKD, in Silva Se-
ljak, vodja JSKD OI Tolmin, sta tako
podelili dve bronasti, šest srebrnih
in šest zlatih priznanj.

Naj na tem mestu naj še dodamo,
da so v letu 2005 Gallusova prizna-
nja prejeli tudi nekateri pevci MePZ
Gimnazije Tolmin, Moškega PZ
Dolenja Trebuša, Vokalne skupi-
ne Drežnica in Ženskega PZ So-
žitje Podmelec.
Mateja Kutin
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njega Posočja, ki so večkrat prepletene
tudi s kančkom črnega humorja. Pri-
pomogli ste tudi k temu, da smo se
odločili, da vse zberemo na enem me-
stu. V knjižici lahko preberete o življe-
nju strica Naca, Rezjanih, Danilu
Kravanju – Zajcu, ki se je s svojo čre-
do še nedavno tega potepal po pogor-
ju Kanina, o prigodah Malinkarja in
Jožefa Janeža – Piščanca, o Gobu,
ki je želel biti sam svoj gospodar, pa o
“črni” Marčkovi Mici in o Mariu, ki
je po Krnskem pogorju zbiral ostaline
vojne, o Žefu iz kneškega mlana, ob-
ljubah prebrisanega Matija, pogrun-
tavščinah izumitelja Ivanca, o težkem
življenju pojoče Nemke, o Pajštuar-
jevi Lojzi ter o kozarju Petru. Čisto
na koncu pa vas popeljemo do Puš-
čavnikove jame pod Krnom. Nekatere
zgodbe vas bodo do solz nasmejale,
ob drugih boste jokali.

NASLOV: Med glasbo in besedo.
AVTOR: Pavle Kalan. KRAJ IN
LETO IZDAJE: Ljubljana 2005.
FORMAT: 14,8 x 20,8 cm. [TEVILO
STRANI: 192 str.

Posebne vrste patroni
Posoški razvojni center je izdal

knjižico Posebne vrste patroni. Želeli
smo namreč dediščino, ki je v njej
zbrana, deliti tudi z drugimi. “V okvi-
ru študijskega krožka Iz podeželja do
svetovnega spleta je nastala brošura,
v kateri smo predstavili vaške poseb-
neže, tiste ljudi, ki so se ‘upirali’ splo-
šno veljavnim normam in jih je zato
javnost smatrala, da niso njim enaki,
da so posebni. Ob prebiranju zgodb
boste kaj kmalu ugotovili, da je med
normalnim in posebnim le tanka čr-
ta. Pogosto te dogodki, ki zaznamu-
jejo neko obdobje, prisilijo, da jo pre-
stopiš.” Udeleženci študijskega krož-
ka so knjižico pripravili v elektronski
obliki in postavili smo jo na spletno
stran Posoškega razvojnega centra
(www.pososki-rc.si). Da pa bi se ne
izgubila na svetovnemu spletu, smo
naredili še korak dlje in elektronsko
obliko natisnili.

Zgodbe, ki so zbrane v knjižici Po-
sebne vrste patroni, smo že objavili
tudi v glasilu EPIcenter v rubriki
Vaški posebneži. Prav bralci ste nas
namreč vzpodbudili, da smo začeli
zbirati prigode posebnežev iz Zgor-

NASLOV: Posebne vrste patroni.
ZBIRATELJI GRADIVA: Pavel
^etrti~, Ivan Rutar – ^eman~ev,
Cveto Zgaga. KRAJ IN LETO
IZDAJE: Kobarid, 2006. FORMAT:
15 x 18,5 cm. [TEVILO STRANI: 52.
Poso{ki razvojni center izdal v
promocijske namene.

Tam je ko{~ek sveta
Ob 15. obletnici delovanja je Turi-

stična zveza Gornjega Posočja (TZGP)
izdala knjigo z naslovom Tam je koš-
ček sveta. V njem je v prvem delu
predstavila svoje 15-letno delovanje.
“Ustanovitev zveze je združila priza-
devanja turističnih društev, da sode-
lujejo, izmenjujejo izkušnje in turi-
zem uveljavljajo kot razvojno pred-
nost zgornjega Posočja. Zveza deluje
odprto, ustvarjalno, uresničuje mno-
ge zanimive pobude, spodbuja pove-
zovanje in si prizadeva, da turistična

ponudba vključuje bogastvo dožive-
tij. Spodbuja delovanje in partnerstvo
v javnem, zasebnem in društvenem
sektorju. V zvezi se poleg turističnih
združujejo tudi nekatera druga dru-
štva, ki delujejo tudi na področju turi-
zma. Pomembna je njena vloga na
področjih izobraževanja in ozavešča-
nja,” je v uvodni besedi zapisal Mar-
jan Rožič, predsednik Turistične zve-
ze Slovenije. V knjigi lahko preberete,
kaj vse je v teh 15 letih naredila TZGP
oziroma ljudje, ki so na zvezi delali.
Objavljen je pregled turističnih publi-
kacij in objav v katalogih turistične
ponudbe v tem obdobju. Poleg tega pa
lahko preberete, katere prireditve so
pomagali organizirati, na katerih sej-
mih in predstavitvah so nastopili z
društvi …

V drugem delu so predstavljena tu-
ristična društva in drugi člani TZGP.
Gre za 24 turističnih in 10 drugih dru-
štev, ki delujejo na območju Zgornje-

Utrinki

in v tujini je dalo
rezultat; med njimi
tudi nekaj vidnejših
nagrad. Vendar
Troštova ne počiva na
lovorikah. Dobro se
zaveda, da je
najpomembnejše
zadovoljstvo strank.
Zato je decembra

njihov salon postal tako imenovani
salon dobrega počutja oziroma
Kerastase salon, ki svojim strankam
nudi vrhunske storitve na področju
nege las. Gre za ime lasne negoval-
ne linije, katere izdelki so na podlagi
najnovejših znanstvenih spoznanj
proizvedeni po najvišjih kakovostnih
standardih.
Mateja Kutin
Foto: Valentin Casarsa
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ga Posočja. Društva so predstavljena
kronološko: od Turističnega društva
Tolmin, ki je bilo kot Turistično olep-
ševalno društvo Tolmin ustanovljeno
že pred letom 1890, do najmlajšega,
Turističnega društva Staro selo, ki se
je v register društev vpisalo 19. okto-

bra 2005.
Knjiga je opremljena tudi s slikov-

nim gradivom, tako da še bolje priča-
ra utrip delovanja tako TZGP kot nje-
nih članic.

NASLOV: Tam je ko{~ek sveta. 15
let delovanja Turisti~ne zveze Gor-
njega Poso~ja. AVTORICA: Mojca
Rutar. KRAJ IN LETO IZDAJE:
Tolmin, 2005. FORMAT: 14 x 24
cm. str. [TEVILO STRANI: 64 str.

Ivan Primo`i~
Oktobra 2005 je izšel razstavni ka-

talog slik Ivana Primožiča. Razstava
njegovih del je bila namreč novembra
na ogled v Galeriji Rika Debenjaka v
Kanalu ob Soči. Med 10. decembrom
in 6. januarjem pa si jo je moč ogle-
dati v bovškem Kulturnem domu.

Restavrator in slikar Primožič se je
konec 19. stoletja rodil na Srpenici.
Ko je leta 1905 njihova domačija zgo-
rela, se je družina preselila v Gorico.
Kot je bilo burno 20. stoletje, je bilo
burno tudi njegovo življenje. Iz Gorice

je bil pregnan v Dob pri Domžalah,
kasneje pa se je boril na soški fronti
in v Črni gori. V dvajsetih letih je za-
točišče našel v Parizu, kjer je študiral
slikarstvo in se preživljal kot restav-
rator. Delal je v Venezueli, Braziliji,
Agrentini in Urugvaju. Med drugo
svetovno vojno je bil zaprt v Španiji
in na Portugalskem. Po vojni se je
znašel v Egiptu, kjer se je poročil s
Slavico Zorn iz Prvačine, ki je prišla
služit v Kairo. Leta 1958 se je vrnil v
domovino in se upokojil. Najprej je ži-
vel v Vižmarjih pri Ljubljani, potem
pa se preselil v Kanal ob Soči.

“Življenje je Ivana Primožiča mno-
go naučilo. Tako je poleg slovenščine
in italijanščine tekoče govoril fran-
cosko, znal pa je tudi srbski, španski,
nemški in arabski jezik. Njegovi so-
rodniki, prijatelji in znanci se ga spo-
minjajo kot poštenjaka in intelektual-
ca, sam pa se je opredelil kot dosmr-
tni idealist.”

“Slike Ivana Primožiča lahko gleda-
mo kot dnevnik njegovega razburlji-
vega življenja, saj je upodabljal pred-

vsem kraje, ki jih je obiskal, in ljudi,
ki jih je tam srečal. Slikarstvo je bilo
na njegovi razburkani življenjski poti
vseskozi nekakšen prostor umika in
miru. Razstavljena dela, ki stilno spa-
dajo v takoimenovani barvni reali-
zem, pa govorijo tudi o slikarjevi na-
klonjenosti do klasične slike in kla-
sičnih motivov.”

Primožičev slikarski opus “kaže na
vztrajnost in moč človeka, ki ga je v
mladosti kalila revolucionarna misel,
da je postal pogumen raziskovalec
sveta, pa je vendar do smrti ostal
skromen in pošten.”

Utrinki

NA RAZSTAVI TUDI

TOLMINSKE VEDUTE

Ajdov{~ina – Kot vsako leto so tudi
leta 2005 ajdovska, idrijska, novo-
goriška in tolminska Območna
izpostava Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za kulturne de-
javnosti objavile razpis likovnih del
na skupno temo arhitekturne vedu-
te. Slikarji amaterji z vseh štirih
območij so lahko ustvarjali vse leto
in se tudi udeleževali seminarjev na
to isto temo. Strokovni spremljeva-
lec razpisa, ki je na koncu dela
izbral in naredil postavitev, je bil
ajdovski akademski slikar ter dolgo-
letni direktor in kustos Pilonove
galerije v Ajdovščini, Danilo Jejčič.
Razpis slikarjev glede tehnike in
formata slike ni omejeval.

Amaterski slikarji iz Zgornjega Poso-
čja so tokrat pokazali veliko zanima-
nje, saj so na razpis poslali kar 30
slik. Med njimi jih je Jejčič za razsta-
vo izbral sedem (nastali so pod ro-
kami Roka Albojeta, Stanke Go-
lob, Vere Gruber, Lidije Gruntar,
Andreja Jermola, Janeza Kavčiča
in Vere Kofol).

Razstavo, na kateri so bile predstav-

ljene poleg že omenjenih tudi dela
slikarjev amaterjev drugih treh ob-
močij, so odprli 13. decembra v
Ajdovščini.
Mateja Kutin

PAVLE KALAN ZAPUSTIL

KNJIGO SPOMINOV

Tolmin – Vsestranski glasbeni dela-
vec Pavle Kalan se je od nas po-
slovil pred devetimi meseci. Kultur-
no društvo (KD) Glasbena mati-
ca Ljubljana je novembra izdalo in
založilo njegovo knjigo spominov z
naslovom Med glasbo in besedo, s
pisanjem katere je Kalan zaključil
dva dni pred svojim odhodom. Ob
tej priložnosti so 9. novembra na
tolminski glasbeni šoli priredili manj-
šo slovesnost.

Kulturni program so sooblikovali
učenci in učitelji Glasbene šole
Tolmin, Mladinski pevski zbor
OŠ Podbrdo in dekliški zbor žu-
pnije Volče. Sodelavec Glasbene
matice Jože Humer je prebiral
izbrane odlomke iz knjige. Ti so se
najbolj dotaknili Kalanovih domačih
in nekdanjih sodelavcev. Pavle Ka-
lan se je v Tolmin priselil leta 1979,

ko je na glasbeni šoli prevzel mesto
ravnatelja, na katerem je ostal vse
do upokojitve leta 1990. Njegova
naslednica Slavica Mlakar se spo-
minja, da so se ga sprva bali, saj je
bil pred prihodom v Tolmin pedago-
ški svetovalec za glasbeno vzgojo
na Zavodu za šolstvo, “po doma-
če inšpektor. Ko pa je prišel, smo
videli, da je bil naš strah odveč. Pri
svojem delu je bil zelo natančen,
včasih celo nekoliko preveč, ena-
ko je zahteval tudi od nas. Bil pa je
topel in vedno pripravljen poma-
gati in sodelovati tam, kjer smo si
želeli.” Po ravnateljičinih besedah je
bil preminuli glasbenik in glasbeni
pedagog zelo pozoren do učencev,
saj ni nikoli nikogar spregledal:
“Vsakega je po nastopu poiskal,
ga pohvalil in se mu zahvalil za
dobro opravljeno delo. Učenci pa
so mu ta prijeten prijateljski odnos
vračali.”

Kalan je bil v prvi vrsti mladinski
skladatelj, kar je nadgrajeval kot pri-
znan teoretik glasbene vzgoje, mla-
dinskega zborovskega petja, solfe-
ggia in Orffovega instrumentarija,
univerzitetni predavatelj, zborovodja,
svetovalec in učitelj. Življenjepis, ki

ga je posvetil svoji življenjski sopot-
nici Majdi, poleg osebnih spominov
prinaša zgodovino slovenskega
glasbenega šolstva v drugi polovici
20. stoletja. Urednica knjige Neva
Brun je dejala: “Čeprav Kalanova
ideja sprva ni zaživela, je danes v
Sloveniji veliko osnovnih šol, ki se
njegovega programa, metod in mi-
sli držijo in jih zelo cenijo.” Poleg
glasbe je bil Kalan tudi ljubitelj lepe
slovenske besede, tako da je več let
deloval v uredništvih revije Grlica in
Radia Ljubljana. Kot je povedal nje-
gov brat Janko Kalan, se je Pavle
že v zgodnji mladosti zanimal za
glasbo, veliko zgledov pa je imel v
družini in širšem sorodstvu, kjer je
bilo veliko prednikov glasbeno izu-
čenih. “Morda so pomembno vlo-
go pri njegovi usmeritvi imeli tudi
geni,” še doda v smehu. Svoje
talente mu je po bratovih besedah
uspelo združevati, ker je bil priden
in odličen učenec, obenem pa tudi
zelo delaven. Knjigam pa se je stu-
diozni Pavle verjetno bolj posvečal,
ker je bil v mladosti bolehen, kar ga
je oviralo pri športu in drugih otroš-
kih igrah.
Špela Kranjc
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Pesniki iz na{ih logov

NASLOV: Ivan Primo`i~.
UREDNICA IN AVTORICA TEKSTA:
Monika Ivan~i~. KRAJ IN LETO
IZDAJE: Kanal, 2005. FORMAT: 20
x 20 cm.

[olar~ek
izpod ^rne prsti

Osnovna šola Simona Kosa iz Pod-
brda je decembra, ko so šola, Tolmin-
ski muzej in Turistično društvo Podbr-
do pripravili razstavo Življenje ob
“železni cesti”, izdala tematsko glasi-
lo Šolarček izpod Črne prsti, ki je
bilo hkrati katalog razstave. Naslovili
so ga Ob 100-letnici odprtja Bohinj-
ske proge. “Leta 2006 praznujemo
100-letnico odprtja tako imenovane
Bohinjske proge, ki je v zgodovini
Baške grape eden najpomembnejših
dogodkov.

Z začetkom gradnje Bohinjske pro-
ge se je življenje v Baški grapi, ozki
dolini, stisnjeni med strma pobočja,
močno spremenilo. Dolina je postala
veliko gradbišče, na katerem so delo

dobili mnogi domačini in tujci. Sama
gradnja na tako zelo zahtevnem te-
renu še danes vzbuja veliko spošto-
vanje do graditeljev, ki so s takratno
tehnologijo zmogli tako zahteven
projekt.

Ko je bila proga dograjena in je po
njej stekel železniški promet, se je pri
železnici zaposlilo veliko domačinov,
s tem pa se je prej kot drugje začelo
opuščanje kmetovanja in oblikovanje

delavskega razreda. Železniška proga
pa je obenem postala tudi pomem-
bna moderna prometna povezava s
svetom.

Sčasoma so se glavne prometnice
premaknile na druge proge, železni-
co je vse bolj izpodrival cestni pro-
met. Bohinjska proga je izgubila svoj
prvotni pomen, število vlakov, ki vo-
zijo po njej, pa se iz leta v leto zmanj-
šuje. Kljub temu še vedno daje kruh
mnogim domačinom in jim omogoča
pot v šolo ali na delo.”

Učenci podbrške osnovne šole že od
ranega otroštva opazujejo vlake, živi-
jo ob progi in živijo z njo. Radi se vo-
zijo z vlaki, ki so pogosto tudi navdih
za njihova ustvarjanja. V glasilu so pi-
sali o vlakih, železnici, predvsem pa
o Bohinjski progi in življenju ob njej.
Predstavili so bohinjski predor, predor
Bukovo, viadukte in mostove, ki jih je
na bohinjski progi najdemo ogromno.
Niso pozabili niti na stavbe ob progi:
železniške postaje, čuvajnice, peči …
Glasilo je opremljeno s fotografijami
vlakov in železnice ter z njihovimi sli-
kami, ki so jih ustvarili na to temo.

Na razstavi pa si poleg njihovih slik
lahko ogledate tudi maketo železnice,
ki so jo s pomočjo učiteljic izdelali
učenci petega razreda, vlake, ki so jih
iz različnih materialov izdelali otroci
iz vrtca …

Za konec preberite še pesmico z na-
slovom Vlak, ki jo je zapisala učenka
četrtega razreda Tjaša Seljak:

“Kiha, piha in sopiha
naš stari vlakec Miha,
ki v daljavo zdaj drvi,
da razvozil bi ljudi.
A v daljavi se izgubi
in za njim vse sledi.
Le še pisk in črn dim
nam ostal je za spomin.”

NASLOV: [olar~ek izpod ^rne
prsti. Ob 100-letnici odprtja
Bohinjske proge (katalog razstave
@ivljenje ob “`elezni cesti”).
AVTORJI: u~enci in u~itelji O[
Simona Kosa Podbrdo. KRAJ IN
LETO IZDAJE: Podbrdo 2005.
FORMAT: 21 X 29,7 cm. [TEVILO
STRANI: 21 str.

Knjižno polico napolnila Mateja Kutin
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NEUTRUDNI [AHISTI

Ker so posoški šahisti (od najmlajših
do tistih nekoliko starejših) v zadnjih
nekaj mesecih nanizali kup udeležb
na različnih šahovskih tekmovanjih,
smo le-te kot tudi njihove rezultate
skušali po časovnem zaporedju str-
niti v en okvir. Pa si poglejmo:

• PRIMORSKA KADETSKA LIGA
– Na prvem turnirju Primorske ka-
detske lige v šahu, ki se je odvijal 5.
novembra v OŠ Šempeter pri Gori-
ci, je nastopilo 36 šahistk in šahi-
stov, od tega 11 iz Osnovne šole
France Bevk Tolmin. Med Tolminci
so se najbolje odrezali člani Šahov-
skega društva AET Tolmin, saj so

se kar trije uvrstili med deseterico.
Jakob Uršič je osvojil drugo mesto,
Erik Hozjan tretje, Aleš Rutar de-
veto, Matic Novak enajsto itd. Zma-
gal je Matic Škrinjar iz Nove Gorice.

Primorska kadetska liga je novost v
šahovskih tekmovanjih Severne Pri-
morske. Gre za osnovnošolsko
tekmovanje, ki poteka v organizaciji
šahovskih klubov in je nastalo z
namenom popularizacije ter dviga
kakovosti šaha na tem območju.
Ligo sestavljajo štirje turnirji, ki se
bodo igrali na osnovnih šolah Sever-
ne Primorske. Na koncu ciklusa
turnirjev bomo dobili skupne zmago-
valce v kategorijah fantov in deklet

do 12 in 15 let. V ožji krog kandida-
tov za skupno zmago sodi tudi že
prej omenjena trojica iz Zgornjega
Posočja.

• PRVA ŠAHOVSKA LIGA ZAHOD
– Šahisti Šahovskega društva
(ŠD) AET Tolmin so nastopili v prvi
šahovski ligi zahod, ki se je od 3. do
13. novembra odvijala v blejskem
Hotelu Krim. Igrali so solidno in
osvojili zlato sredino oziroma peto
mesto; v ligi namreč nastopa deset
moštev. Zmagala je ekipa ŠD Go-
renjka Lesce, ki se je uvrstila v
državno ligo, iz lige pa je izpadla
ekipa LŠK upokojenci komandir
Stane. V tolminskem šahovskem

moštvu so igrali: Jure Škoberne,
Gregor Razpor, Edo Rozman, Re-
nato Škoberne, Dimitar Anakiev,
Matej Leban in Jakob Uršič.

• ČLANICE ŠD AET TOLMIN
DEVETE V DRŽAVI – Sočasno s
prvo šahovsko ligo zahod se je na
Bledu v Hotelu Krim odvijala še dr-
žavna šahovska liga za ženske. V ligi
navadno nastopa okoli deset moštev
iz najboljših slovenskih društev. Pri
tem velja omeniti, da imajo vse favo-
rizirane ekipe na prvih deskah igral-
ko iz tujine. Ekipa ŠD AET Tolmin v
sestavi Mateje, Simone ter Mojce
Uršič in Dijane Škoberne je letos
osvojila deveto mesto in s tem do-

RAZSTAVA SLIK
IVANA PRIMO@I^A

Bovec – V bovškem kulturnem domu
je od 10. decembra na ogled likovna
razstava Ivana Primožiča (1889–
1971). Slikar in restavrator se je leta
1889 rodil na Srpenici, umrl pa v Ka-
nalu ob Soči leta 1971. Razstavo je
uradno odprl bovški župan Danijel
Krivec, ki je po uvodnem nagovoru
besedo prepustil še svojemu kolegu
iz občine Kanal Miranu Ipavcu.

Kanalski župan je poudaril pomen
krepitve sodelovanja med občinama
tako na kulturnem kot na drugih
področjih. V okviru projekta Ivan
Primožič je nastal tudi istoimenski
razstavni katalog. Pripravila ga je
Monika Ivančič, sicer tudi vodja
projekta. Več o samem katalogu si
lahko preberete v tokratni EPIjevi
knjižni polici. Razstavo, ki sta jo
poleg drugih finančno podprli tudi
Občina Bovec in Občina Kanal
ob Soči, je bila prvič na ogled v
galeriji Rika Debenjaka v Kanalu,
kjer je slikar preživel jesen svojega
življenja. Projekt je tako s Primoži-
čevo predstavitvijo razkril še enega
od mnogih nadarjenih in po svetu
znanih ljudi, katerih korenine sežejo
v Zgornje Posočje.
Peter Domevšček, Posoški razvojni center

V SPOMIN NA VOLARI^A

Kobarid – Leta 2005 je Kobarid
zaznamovala obletnica, o kateri smo
sicer že pisali v oktobrski številki
EPIcentra. Praznovali so namreč
110-letnico smrti skladatelja in uči-
telja Andreja Hrabroslava Volariča.
Ker pa ga ljudje premalo poznajo, je
Oktet Simona Gregorčiča sredi
decembra pripravil večer, ki ga je
posvetil njemu in njegovemu delu –
skladbam.

Polna dvorana Kulturnega doma je
navdušeno spremljala pesmi, ki so

jih zapeli pevci okteta in solisti ob
klavirski spremljavi. “Volaričeve
skladbe uporabljajo preprosta
glasbena sredstva in so zavezane
tradiciji klasicizma in zgodnje ro-
mantike. Njegova značilnost so
lepo tekoče melodije, ki se nasla-
njajo na ljudsko pesem. Njihova
blagozveneča otožnonežna pre-
prostost in iskrenost izvajalca in
poslušalca hitro nagovori. Zato je
njihova lepota aktualna in živa še
danes; prav v tem se kaže glavni
pomen njegovega ustvarjanja,” so
zapisali organizatorji. Dramska sku-
pina pa je na svojstven način občin-
stvu predstavila, kdo je bil Volarič;
skozi dramsko predstavo je ostarela
babica hčeri, zetu in vnuku razložila,
kdo je pravzaprav bil ta mož, hkrati
pa izpostavila težavo nezanimanja za
minuli čas.

Zanimiva je bila tudi scena, kjer se
je dogajanje odvijalo; povezovala je
namreč današnji čas (ko se odvija
dramska igra) s časom, v katerem je
živel Volarič (na sceni, ki nas je po-
peljala v 19. stoletje, so stali pevci).
Mateja Kutin

ZA PRIVLA^NEJ[O SMUKO

Bovec – Medtem ko se največji
smučarski navdušenci že spuščajo
po zasneženih strminah, so začetek
letošnje sezone najbolj nestrpno
pričakovali ljubitelji našega edinega
visokogorskega smučišča Kanin.
Delavci ajdovskega Primorja so 12.
septembra začeli z intenzivnimi deli
in še pred novoletnimi prazniki kon-
čali z novo progo Prevala ter uredili
progo Skripi. Smučarjem je sedaj
na voljo okoli dva kilometra novih
prog.

Skoraj dva meseca po prvem delov-
nem dnevu, 11. novembra, je Kanin
obiskalo več politikov in gospodar-
stvenikov. Največ pozornosti so
pritegnila dela na novi progi Prevala,
ki bo smučišče povezala z italijan-
skim Nevejskim sedlom, in priprave
na postavitev žičnice ob njej. Kot je
povedal vodja gradbišča Mijo Stefa-
novski, je kakšnih 40 delavcev
dotlej delalo vsak dan od zore do
mraka. Okusili so sneg in tempera-
ture pod ničlo, vendar jim to zaradi
predhodnih izkušenj na različnih
gradbiščih ni povzročalo prehudih

težav. Izkopali so 45.000 m3 mate-
riala, kar je v razrahljani obliki pome-
nilo 63.000 m3, na vrh gore pa so
morali dostaviti kakšnih 1000 ton
materiala. “Proga je sedaj konča-
na, ostala so nam le še dela na
treh postajah nove žičnice, ki jih
bomo zaključili v desetih dneh.”
Čez nekaj dni se jim je pridružil heli-
kopter, s pomočjo katerega so mon-
tirali 14 stebrov ter uredili pogon-
sko, vmesno in povratno postajo
nove proge. Italijanski izvajalci so
prav v tistih dneh nameščali sistem
za umetno proženje plazov, ki se ga
v Sloveniji do takrat še nismo poslu-
ževali. Učinkovitost so preverili šele
ob prvih snežnih padavinah.

Direktor ATC Kanin Aleš Uršič je
novinarjem zagotovil, da je zaenkrat
vse potekalo po načrtih. Zelo zado-
voljni so bili z izvajalcem del Primor-
jem, velika zahvala pa je šla tudi
vladi oziroma ministrstvom, ki so
pomagala pri začetnih pripravah na
investicijo. “Investitor je na razpisih
za sredstva strukturnih skladov
dobil 187 milijonov tolarjev evrop-
skega denarja. Dolgo nihče ni
verjel v realno izvedbo te zahtevne
in drage investicije, ki smo ji da-
nes priča,” je menil direktor Direk-
torata za turizem Ministrstva za oko-
lje in prostor Marjan Hribar in do-
dal, da je ureditev Kanina pomem-
bna za razvoj bovškega turizma, ki
bo s tem pridobil na privlačnosti in
konkurenčnosti. Župan občine Bo-
vec Danijel Krivec se je strinjal, da
se bo povečalo tudi investiranje v
turizem v vsem Posočju. Računajo
na povečanje števila zimskih gostov
– dnevnih in stacionarnih – s čimer
bi dosegli cilj, ki mu sledijo že vse
od začetkov obratovanja Kanina
pred 40 leti. “Upamo, da bodo do-
mačini sedaj lažje vlagali v name-
stitvene kapacitete v nekdanji voja-
šnici,” je še dodal.
Špela Kranjc
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( 43 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

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 Bov{ko na PRC: 05/ 38-41-500.

Do konca januarja
2006

druga polovica
decembra

vikendi do 31. 12.

do konca januarja

27. 12 (20.00)

28. 12. (17.00)

29. 12. (17.00)

30. 12. (19.00)

30. 12. (21.00)

31. 12. (16.00)

31. 12. (21.00)

31. 12.

31. 12.

1. 1. 2006

1. 1. (21.00)

14. 1. 2006
(21.00)

Druga polovica
januarja

februar

6. 2. (19.00)

16.–21. 2.

TOLMIN, Knjižnica Cirila Kosmača

OBČINA KOBARID, vrtci

STARO SELO, igralniško-zabaviščni
cener Aurora

PODBRDO, osnovna šola

BOVEC, Kulturni dom

BOVEC, Kulturni dom

BOVEC, Kulturni dom

OKOLICA BOVCA, zborno mesto
picerija Letni vrt

BOVEC, šotor pred Kulturnim domom

TOLMIN, pri fontani

BOVEC, šotor pred Kulturnim domom

MOST NA SOČI

MOST NA SOČI, Gostilna Vuga in
Hotel Lucija

MOST NA SOČI, Gostilna Vuga in
Hotel Lucija

BOVEC, šotor pred Kulturnim domom

TOLMIN, Center MinK

TOLMIN, kinogledališče

PODBRDO, železniška postaja

TOLMIN, Gimnazija Tolmin

TOLMIN, Tolminski muzej ali
Kinogledališče

Knjižnica C. Kosmača

05/ 38-84-500, info.aurora@hit.si

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

KD Bovec: 05/ 38-86-758

KD Bovec: 05/ 38-86-758

KD Bovec: 05/ 38-86-758

Joffitours d.o.o., Pizzerija Letni vrt,
LTO Bovec: 041-880-906 (Dragan)

KD Bovec, LTO Bovec: 05/ 38-86-758

Turistično društvo Tolmin

KD Bovec, LTO Bovec: 05/ 38-86-758

TD Most na Soči: 041-743-646

Gostilna Vuga: 05/ 38-87-506,
Hotel Lucija: 041-737-736

Gostilna Vuga: 05/ 38-87-506,
Hotel Lucija: 041-737-736

KD Bovec, LTO Bovec: 05/ 38-86-758

Miha Vehar: 051-346-133

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

Gimnazija Tolmin (MKUD): 05/ 38-
11-230

Gimnazija Tolmin (MKUD): 05/ 38-
11-230

Prezrti pogledi – razstava fotografij Matjaža Prešerna

Prihod Dedka Mraza – lutkovne predstave in obdarovanja po vseh
enotah vrtcev v občini Kobarid

Aurora, Casinò & Cabaret – v igralniško-zabaviščnem centru
Aurora je zabavno vsak konec tedna. Pester in atraktiven program,
nagradna igra …

Razstava Življenje ob “železni cesti”

Koncert Big banda z Nušo Derenda

Otroška predstava

Otroška predstava z obiskom dedka Mraza

Novoletni pohod z baklami

Nastop skupine Turbo Angels

Novoletna prireditev – 16.00–17.00: Zabava za najmlajše z
učenci OŠ Franceta Bevka; 17.00–19.00: Prihod Dedka mraza,
obdaritev otrok in rajanje z ansamblom Hram; 22.00–03.00:
Silvestrski program z ansamblom Hram

Silvestrovanje na prostem s skupinama Power dancers
in The Drinkers

Silvestrovanje na prostem, presenečenje – največji ognjemet

Silvestrovanje ob živi glasbi in svečani večerji

Praznovanje novega leta ob živi glasbi in svečani večerji

Koncert skupine Big Foot Mama

Dobrodelni koncert z nastopom Jazz my ass in Dej še’n litro
(izkupiček v dobrodelne namene za socialno ogrožene študente)

Nastop plesne šole Urška

Razstava Življenje ob “železni cesti”

Čitalniški večer, posvečen Simonu Gregorčiču
(prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku)

Čitalniška enodejanka Brati ne zna

segla zastavljeni cilj – obstanek v
ligi. Državne prvakinje so postale
igralke ŠK Nova Gorica na čelu z
rusko velemojstrico Eleno Sedino.
Poleg nje sta igrali še Ana Srebrnič
in Jana Krivec. Iz lige pa je tokrat
izpadla ekipa ŠD Vele Domžale.

• SIMONA URŠIČ 54. NA SVETU
– Na svetovnem šahovskem prven-
stvu v kategoriji deklet do 20 let, ki
je od 8. do 23. novembra potekalo
v Istambulu, je Slovenijo kot državna
prvakinja zastopala Simona Uršič,
članica ŠD AET Tolmin. Na tekmo-
vanju, ki se ga je udeležilo 67 šahistk
iz vseh kontinentov, je s 5,5 točkami
osvojila 54 mesto. Med fanti pa je
barve naše države zastopal Luka

Lenič, ki je s sedmimi točkami za-
sedel 36 mesto.

• MIKLAVŽEV TURNIR – V soboto,
3. decembra, se je v Komendi igral
Miklavžev turnir, na katerem se je
zbralo 80 šahistk in šahistov (letniki
1990 in mlajši). Turnirja sta se ude-
ležila tudi dva člana Šahovskega
društva (ŠD) AET Tolmin Erik Hozjan
in Jakob Uršič. V zelo močni konku-
renci sta igrala dobro, Hozjan je
osvojil končno peto, Uršič pa sedmo
mesto. Zmaga je šla v žep Filipu
Kozarskemu iz ŠD Komenda.

• NA SREDNJEŠOLSKEM
DRŽAVNEM PRVENSTVU V ŠAHU
– V soboto, 3. decembra, se je v

Novem mestu odvijalo državno pr-
venstvo srednješolk in srednješol-
cev v pospešenem šahu. Na prven-
stvu so od članov Šahovskega
društva AET Tolmin sodelovali
Andrej Pavšič,  Jure Škoberne in
Mojca Uršič. Uršičeva in Pavšič sta
nastopila za Gimnazijo Tolmin,
Škoberne pa za Gimnazijo Gorica.
V konkurenci 15-ih deklet in 64-ih
fantov je Jure Škoberne dosegel
6,5 točk in zasedel 4. mesto, An-
drej Pavšič je osvojil 3,5 točk. Moj-
ca Uršič pa je s 4,5 točkami med
dekleti zasedla 8. mesto.

15. TORNIJEV MEMORJAL – V
soboto, 10. decembra, je v tolmin-

ski dvorani Grad potekal 15. Torni-
jev memorjal, na katerem je nasto-
pilo 37 šahistk in šahistov s Severne
Primorske in iz Kranja. V močni kon-
kurenci enega FIDE mojstra, štirih
mojstrskih kandidatov, več prvoka-
tegornikov itd. je s  6,5 točkami
zmagal Jure Škoberne; 2. mesto je
osvojil Dušan Zorko, (5,5 točke),
3. mesto Renato Škoberne (prav
tako 5,5 točke), 4. mesto Albin
Obleščak (5 točk), 5. mesto pa Si-
mona Uršič, ki je bila tudi najboljša
mladinka (5. točk) itd. Vsi, razen
drugouvrščenega, so  člani Šahov-
skega društva AET Tolmin.
Jožef Uršič, mentor in predsednik ŠD
AET Tolmin
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1 – KAJ POTREBUJEMO? Meh-
kejšo žico, klešče, ter najrazličnejše
dodatke, ki jih bomo dodali venčku
(lahko mah, oreščke, šipek, božično
zvezdo, lahko okrogle kamne, do-
mačo volno … skratka nešteto mo-
žnosti).

2 – MEHKO ŽICO ZVIJEMO v obli-
ko “štrudla” ter žico s kleščami po
nekaj manj kot metru odrežemo.

3 – ZDRUŽIMO ZAČETEK ZA-
VITE ŽICE S KONCEM

4 – OBLIKUJEMO KROG

5, 6 – VSTAVIMO DODATKE –
Venčku nato prilepimo ali vsta-
vimo le še poljubne dodatke.

7 – RAZLIČNE KOMBINACIJE
MATERIALOV dajejo kovinskim
venčkom pridih izvirnosti.

Naredimo sami …

Ven~ek iz `ice
Kot je z modnimi smernicami povezana najrazli~nej{a industrija (pohi{tvena,
avtomobilska, itd.), tako so od nje soodvisne tudi druge dejavnosti oziroma
obrti. Na primer cvetli~arstvo in aran`erstvo. Kot pravi cvetli~arka Damjana
Skubin, lastnica kobari{ke cvetli~arne oziroma Galerije Mars, v bo`i~no-
novoletnem ~asu tudi njihovi bran`i v glavnem narekujejo tri smernice.

V prvi, klasični smernici
prevladujejo rdeči in
zeleni barvni toni,

obogateni z zlato oziroma
srebrno barvo. Druga je za-
znamovana z najrazličnejši-
mi odbleski in bleščicami.

Zadnja smernica pa je tista,
ki naj bi bila nekoliko prila-
gojena trenutnim modnim
muham. Medtem, ko je lan-
ski prednovoletni čas minil v
kombinaciji temno rjavih in
beš tonov, se lahko tudi letos

poigramo s svetlo-temnimi
barvami, katerim dodamo
močnejšo barvo (na primer:
bela, temno bordo in živo
pinki). Kaj naj rečem – mo-
dno pač.

Besedilo in foto: T. Š. F.
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