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Gensko spremenjeni organizmi 
(GSO) so na pohodu že dalj časa. 
Čeravno so znanstveniki sprva priča-
kovali izjemno ugodne rezultate, pa 
danes dejstva kažejo, da takšni orga-
nizmi le nimajo pričakovanih učin-
kov. Gensko spremenjeni organizmi 
so namreč dražji, njihova odpornost 
ni zagotovljena oziroma se z leti celo 
zmanjšuje, hektarski pridelki pa so 
menda celo enaki. Resda učinki ta-
kšnih organizmov na človeka sicer še 
niso povsem jasni, vendar pa lahko 
nekaj zagotovo trdimo. Če zmešamo 
oziroma vstavimo gene jabolka, ba-
nane, morskega prašička, človeka in 
še česa z namenom, da dobimo su-
per mandarino, to še ne pomeni, da 
bo tak organizem tudi dejansko su-
per – prej obratno. 

V zadnjem času naši državniki raz-
mišljajo in razpravljajo o možnostih 
sprejetja zakona o soobstoju gensko 
spremenjenih organizmov skupaj z 

ostalimi kmetijskimi rastlinami. Na 
prvi pogled se to ne zdi nič strašne-
ga, vendar nam lahko nekoliko bolj 
poglobljeno razmišljanje odkrije stra-
šne razsežnosti, ki jih omenjeni 
ukrep ponuja.

Sejanje takšnih organizmov po na-
ši ljubi zemljici nam zna prinesti 
najmanj naslednje rezultate: kot pr-
vo, gensko spremenjeni organizmi ne 
bodo nudili svojega cvetnega prahu 
le sami sebi, temveč tudi navadnim 
kmetijskim rastlinam. Pri tem se se-
veda ne bo dalo izogniti križanju in 
tako bo sčasoma vsa rastlinska proi-
zvodnja kontaminirana z GSO-geni. 
S tem pa bo nastal velik problem, ki 
ga ne bomo mogli kar tako prezreti. 
Proizvodnja ekološke hrane zaradi 
tega sploh ne bo več mogoča, saj le-
ta ne sme vsebovati gensko spreme-
njenih organizmov. 

Zaradi omenjenih in še številnih 
drugih razlogov so se nad predlog 

zakona zgrnila številna društva, ki 
skušajo z različnimi iniciativami pre-
prečiti vdor gensko spremenjenih 
organizmov v Slovenijo. Med najgla-
snejše nasprotnike v Zgornjem Poso-
čju sodijo člani Društva Ajda in 
Zveze ekoloških kmetov Severne Pri-
morske, ki se po svojih močeh trudi-
jo obveščati in seznanjati javnost o 
dogajanju na tem področju. 

Tudi sam sem kot agronom več kot 
prepričan, da je nastopil čas, da zač-
nemo zelo na glas razmišljati o uso-
di naših rastlin, hrane oziroma naše 
doline nasploh. Zato se strinjam s 
predlogom obeh društev, da razgla-
simo Zgornje Posočje za dolino brez 
GSO, saj kot kaže večjih koristi od 
takšnih organizmov očitno ne bomo 
imeli. Prej veliko katastrofo, če bomo 
seveda dopustili, da bo prišlo do čr-
nih scenarijev.  

Peter Domevšček, svetovalec na 
področju razvoja podeželja, PRC

Utrinki

V POSO^JU 
IMAMO DOBER MED
Semi~ – Na 8. mednarodnem oce-
njevanju medu, ki sta ga organizirala 
Čebelarsko društvo (ČD) Semič 
in Čebelarska zveza Slovenije, 
so se posoški čebelarji izkazali z do-
brimi rezultati. Kar devet jih je za 
eno ali več sort svojega medu preje-
lo diplomo ali priznanje, lipov med iz 
sadovnjaka Emila Šturma pa je po-
stal celo šampion. 

Med čebelarji je bilo zanimanje za to 
tekmovanje zelo veliko, saj so v oce-
no poslali skupno kar 448 vzorcev 
medu iz desetih držav, celo iz Av-
stralije in Združenih držav Amerike. 
V ocenjevalni komisiji pod vodstvom 
prof. dr. Anamarije Plestenjak z 
ljubljanske Biotehniške fakultete je 
sodelovalo trinajst strokovnjakov iz 

Slovenije in Hrvaške. Ti so vzorce 
medu razvrstili v sedem sort, in sicer 
akacijev, cvetlični, gozdni, kosta-
njev, hojev, lipov in smrekov. 

Na zaključni slovesnosti z razglasitvi-
jo rezultatov v Semiču je potrditev za 
svoje delo dobilo tudi devet čebelar-
jev iz Zgornjega Posočja, sicer čla-
nov ČD Tolmin. Bruno Berlot je bil 
z zlatima diplomama nagrajen za 
svoja vzorca cvetličnega in lipovega 
medu, s srebrno diplomo za akaci-
jev in s priznanjem za hojev med. 
Julij Anton Gaberšček se lahko 
pohvali z zlato diplomo za lipov in 
bronasto diplomo za akacijev med. 
Prav tako je bronasto diplomo za 
akacijev med prejel Franc Jeram, 
za hojevega pa Robert Rušič. Zlato 
diplomo za cvetlični med je komisija 
dodelila Branku Komacu in Zdrav-
ku Isteniču ter za lipov med Evge-

nu Trinku. Izidor Leban je dosegel 
srebrno diplomo z vzorcem svojega 
lipovega medu in zlato diplomo z 
vzorcem smrekovega. Emil Šturm je 
bil za cvetlični med nagrajen z bro-
nasto diplomo, njegovemu lipovemu 
medu pa je komisija dodelila zlato 
diplomo in naslov šampiona za leto 
2006. Kot je povedal, bo potrošnik 
s pomočjo “ocenjevanj in podob-
nih prireditev spoznal kakovost 
domačega medu, se zavedal do-
mače dobrote in jo cenil”. Tako se 
bo tudi lažje in bolj pravilo odločil, 
ko bo izbiral med številnimi proizvodi 
na prodajnih policah. “Pravilno pri-
delan posoški med na trgu nima 
konkurence. Ko bodo to spoznali 
tudi slovenski potrošniki, bo pri 
nas medu začelo primanjkovati,” 
je še prepričan Šturm.

Špela Kranjc 
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Z oglasne deske PRC-ja

Pogled naprej: »Majhen na-
rod mora biti ustvarjalen, ~e 
ho~e pre`iveti«

PIPO podjetnica: 
Knjigovodske storitve Anka 
Kav~i~ Cimpri~, s.p.

NENA: »^rno zlato« Poso~ja

[tipendiranje mladih v 
Zgornjem Poso~ju: Peta 
generacija {tipendistov

To~ka za samostojno u~enje: 
Nova mo`nost za samostojno 
u~enje ter brezpla~no utrje-
vanje in pridobivanje znanja

Aktivno dr`avljanstvo: Aktiv-
no sodelovanje aktivnih pre-
bivalcev

Iz ob~inskih uprav

Popotresna obnova

Ambasador Poso~ja � Marko 
Munih: »Dom je moja trdnjava«

Glasbena {ola Tolmin

Kako imenovati regijo (2): 
Zakaj ne Gori{ka?

Botani~no popotovanje: 
Blagajev vol~in � kraljeva 
ro`a

Vsi na zrak za zdrav korak: 
Tam, kjer se je v te�kih 
razmerah rojevala slovenska 
beseda

Pustili so svoj pe~at: Guzac 
- Poskakin

Podobe preteklosti: 
Rojstna hi{a Simona 
Gregor~i~a

Pesniki iz na{ih logov: ^as / 
ve~nost

Knji`na polica

Koledar prireditev

Izpostava ISIO 
in CIPS-ov info 
koti~ek

Programa financirajo Evropski socialni 
sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport in 

Posoški razvojni center.

• po telefonu: ob torkih in sre-
dah od 13. do 15. ure in ob 
četrtkih od 10. do 12. ure na 
telefonskih številkah 05/38-
41-505 (Cvetka Kavčič) in 
05/38-41-506 (Mateja Ma-
tajurc);

• po elektronski pošti: cvetka.
kavcic@pososki-rc.si in mateja. 
matajurc@pososki-rc.si; ali

• osebno (po predhodni naja-
vi): ob torkih in sredah od 8. 
do 12. ure in ob četrtkih od 
13. do 16. ure v prostorih Po-
soškega razvojnega centra, 
Ulica padlih borcev 1 b, Tolmin.

Izpostavo ISIO in CIPS-ov infor-
mativni kotiček je Posoški ra-
zvojni center vzpostavil v par-
tnerstvu z Ljudsko univerzo 
Nova Gorica.  

Se odločate za nadaljevanje 
šolanja in rabite nasvet ali po-
moč strokovnjaka? Pomagale 
vam bodo svetovalke: 
• Izpostave Svetovalnega sre-

dišča za izobraževanje odra-
slih (ISIO) in 

• Informativnega kotička Centra
za informiranje in poklicno 
svetovanje (CIPS). 

Brezplačne informacije dobite:

WWW.ISKANIPOKLICI.NET

Oblike neformalnega poučeva-
nja, ki jih Posoški razvojni cen-
ter (PRC) izvaja za podjetja, or-
ganizacije, zaposlene, brezpo-
selne, dijake in učence, smo do-
polnili še s ponudbo organizira-
nega samostojnega učenja. V 
sklopu vzpostavitve Centra vse-
življenjskega učenja VITA Ajdo-
vščina smo tudi v Tolminu odprli 
točko oziroma SREDIŠČE ZA 
SAMOSTOJNO UČENJE (SSU), 
kjer kot partner v projektu prebi-
valcem Zgornjega Posočja po-
nujamo možnost organiziranega 
samostojnega učenja s pomočjo 
multimedijskih gradiv, ki so pri-
vlačna in namenjena različnim 
učnim tipom. Za začetek vam v 
prostorih Posoškega razvojnega 
centra, Ulica padlih borcev 1 b, v 
Tolminu nudimo BREZPLAČNO 
UČENJE:  
• tujih jezikov 
-  angleščine (interaktivni te- 
 čaj za začetnike in interak- 

 tivna slovnica za začetnike)
-  italijanščine (interaktivni te- 
 čaj za začetnike in interak- 
 tivna slovnica za začetnike)      
• računalništva (učenje prek  
 spletnega portala).
Predpogoj je le računalniška 
pismenost in vključitev v SSU.
Da pa boste pri učenju in delu 
uspešnejši, vam bomo nudili tudi 
nasvete, kako se učiti, brskati po 
svetovnem spletu in uporabljati 
elektronsko pošto.
Točka je namenjena vsem sta-
rostnim skupinam: mladim (os-
novnošolcem višjih razredov, di-
jakom, študentom), zaposlenim, 
starejšim, upokojencem, brezpo-
selnim ...
Urnik:
torek: 10.00–15.00 
četrtek:10.00–16.00
Svoj termin si morate pred-
hodno rezervirati – telefon: 
05/38-41-500 (Patricija Rejec 
ali Mateja Matajurc). 

PODJETJEM ponujamo mož-
nost, da se brezplačno predsta-
vijo na spletni strani www.iska-
nipoklici.net, opredelijo potre-
be po kadrih, možnosti opravlja-
nja delovnih praks ter izdelave 
seminarskih in diplomskih nalog, 
prosta delovna mesta … Že pred-
stavljena pa pozivamo, da svoje 
podatke posodobijo.
Na spletni strani www.iskanipo-
klici.net bodo UČENCI, DIJAKI, 

ŠTUDENTI, pa tudi BREZPO-
SELNI našli marsikatero informa-
cijo, ki jim bo pomagala pri odlo-
čanju o njihovi nadaljnji poti, 
lahko pa se bodo tudi predstavili.
Prijavne obrazce dobite na 
omenjenem spletnem naslovu 
oziroma na www.pososki-rc.si, 
kjer lahko tudi preberete več o 
projektu. Dodatne informacije: 
05/38-41-500 (Mateja Kutin) in 
mateja.kutin@pososki-rc.si. 

Spletna stran www.iskanipoklici.net je bila vzpostavljena v okviru projekta 
Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice – podjetjem pomagamo pridobiti us-
trezne kadre, ki ga je leta 2004 Posoški razvojni center v partnerstvu z ostalimi 
razvojnimi agencijami v regiji (ROD iz Ajdovščine, ICRA iz Idrije in RRA severne 
Primorske iz Nove Gorice) prijavil na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje.
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Zaradi velikega zanimanja Posoški razvojni center razpisuje dodatni 
termin za računalniška tečaja: 

OSNOVNO RA^UNALNI[KO OPISME-
NJEVANJE
Windows, internet in elektronska po{ta
Osnove programa za urejanje besedil MS Word

- Prvi koraki pri delu s programom
- Osnovne operacije
- Oblikovanje

Osnove programa za urejanje besedil MS Word
- Zaključevanje dokumenta

Osnove operacijskega sistema Windows XP
- Delo z ikonami
- Organizacija datotek in map

Internet – svetovni splet 
- Prvi koraki pri delu z internetom
- Navigacija na spletu
- Iskanje na spletu
- Tiskanje spletne strani

Elektronska pošta
ŠTEVILO UR: 30, CENA: 125,19 EUR (30.000 SIT)
Tečaj bo potekal v računalniški učilnici Posoškega razvojnega centra, 
Ulica padlih borcev 1 c, Tolmin.
Pričetek: ob zapolnitvi skupine.
Prijava: 05/38-41-500 ali 051-310-505 (Patricija Rejec)

IZDELAVA SPLETNIH STRANI
Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi ustvarjali spletne strani, čeprav se 
s tematiko niste nikoli ukvarjali. Pridobili boste praktično znanje o 
osnovah oblikovanja in možnostih uporabe programa Nvu. Ogledali si 
boste različne oblike zapisov spletnih dokumentov in kaj je HTML. 
CILJI TEČAJA
• samostojna izdelava spletnih strani,
• objaviti in posodabljati spletne strani na spletnem strežniku,
• učinkovito zasnovati hierarhično strukturo spleta.
KOMU JE TEČAJ NAMENJEN?
• vsakomur, ki si želi izdelati svojo spletno stran, 
• grafičnim oblikovalcem in oblikovalcem spletnih strani, 
• samostojnim podjetnikom, 
• informatikom, 
• spletnim oblikovalcem, ki to šele postajajo.
POTREBNO PREDZNANJE
Poznavanje dela z internetom in osnove dela z urejevalniki besedil. 
TRAJANJE TEČAJA
25 šolskih ur (5 dni po 5 šolskih ur). 
CENA: 104,32 EUR (25.000 SIT)
Tečaj bo potekal v računalniški učilnici Posoškega razvojnega centra, 
Ulica padlih borcev 1 c, Tolmin.
Pričetek: ob zapolnitvi skupine.
Prijava: 05/38-41-500 ali 051-310-505 (Patricija Rejec)

ZA^ETNI TE^AJ NEM[KEGA 
JEZIKA
TEME, ki jih boste obravnavali:
1. Erste Kontakte (prvi kontakti) 

2. Näheres kennenlernen (spoznavanje ljudi) 

3. Wohnen (bivanje) 
4. Essen und Trinken (jedača in pijača) 

5. Einkauf und Geschäfte (nakupi in trgovine) 

6. Reisen (potovanje) 
7. Stadt und Verkehr (mesto in promet) 

8. Gesundheit (zdravje) 
9. Verschiedenes (razno – po želji udeležencev) 

10. Verschiedenes (razno – po želji udeležencev).

ŠTEVILO UR: 60 
CENA: 166,92 EUR (40.000 SIT)

Tečaj bo potekal v Kobaridu.

Pričetek: V  JANUARJU 2007.

PRIJAVE: 05/38-41-500 ali 051-310-505 (Patricija 

Rejec).

OBNOVITVENI IN NADALJEVAL-
NI TE^AJ NEM[KEGA JEZIKA
Za vse tiste, ki ste se že udeležili začetnega tečaja 

nemškega jezika, vendar bi morali pred vpisom na 

nadaljevalni tečaj snov ponoviti, v februarju organ-

iziramo obnovitveni in nadaljevalni tečaj nemškega 

jezika. Prvi (obnovitveni) del bo trajal 20 ur, drugi 

(nadaljevalni) del pa 30 ur.  
ZNANJE, ki ga boste obnovili (20 ur):

1. Näheres kennenlernen (spoznavanje ljudi)

2. Essen und Trinken (jedača in pijača)

3. Reisen (potovanje)
4. Gesundheit (zdravje)
TEME, ki jih boste obravnavali v okviru nadaljeval-

nega tečaja (30 ur):
5. Erzählung, Märchen, Lebenslauf

6. Wohnen
7. Rezepte, Bedienungsanleitung, Verkehrshin-

weise
8. Deutschsprachige Länder
9. Verschiedenes (razno – po želji udeležencev)

ŠTEVILO UR: 50 
CENA: 150 EUR (35.946,00 SIT). Tečaj bo 

potekal v učilnici Posoškega razvojnega centra, 

Ulica padlih borcev 1 c, Tolmin.

PRIJAVE: 05/38-41-500 ali 051-310-505 (Patricija 

Rejec).

Zneski za plačilo so preračunani po tečaju 

zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.
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Ker je turizem kompleksna, di-
namična, visoko tekmovalna  
 in zelo raztresena dejavnost, 

jo težko nadzorujemo in zanjo tudi 
zelo težko naredimo razvojno politi-
ko. Problem kapacitete in omejevanje 
njenega razvoja je kritičen za obde-
lovalna območja, zato so možnosti 
za nesoglasja med turizmom in osta-
limi dejavnostmi precejšnje – pogosto 
tudi zaradi slabega razumevanja 
kompleksnosti turizma.

Lokalni nadzor
Lokalni nadzor turističnega in re-

kreacijskega razvoja mora biti kriti-

“Majhen narod mora biti 
ustvarjalen, ~e ho~e pre`iveti” 

V rubriki Pogled naprej smo v minulem letu gostili `e kar nekaj avtorjev, ki so z nami delili svoje 
razmi{ljanje o razvoju v dolini in svoje vizije. Tokrat se bomo z mag. Ale{em Goljo, ki je svojo magi-
strsko nalogo opravil s podro~ja varstva okolja na temo turizem in rekreacija, ponovno dotaknili tu-
rizma. Ta je namre~ v Poso~ju aktualen tako v poletni kot tudi zimski sezoni. Sicer pa `eli avtor 
spregovoriti o strategiji razvoja turizma in rekreacije, ki naj bi zajemala obmo~je mikro regij kot tu-
di celotne subregije � se pravi Zgornje Poso~je.

Pogled naprej

čen. Ker pa je odvisen od lokalne 
skupnosti, to vpliva na končni uspeh 
turizma in rekreacije na teh obmo-
čjih. To ne pomeni, da bo lokalni 
nadzor vplival na rezultate razvoja, 
ampak da bo ob pomanjkanju tovr-

stnega nadzora prihajalo do neskla-
dnega razvoja z lokalnimi značilnost-
mi.

Če bo politika razvoja rekreacije in 
turizma v naravnem okolju pomaga-
la lokalni skupnosti pri doseganju 

boljše in trajnejše prihodnosti, potem 
se zdi smiselno, da dobijo ljudje iz 
lokalne skupnosti pri načrtovanju 
tudi svojo besedo. Samo njihovo za-
nimanje lahko namreč omogoči, da 
se razvije določena turistična ali re-
kreacijska dejavnost. Pri tem je po-
membno, da se o življenju na vasi in 
pomembnosti naravne dediščine iz-
obražujejo tako podeželski kot tudi 
urbani prebivalci. Zato je organizaci-
ja raznih delavnic in seminarjev v 
vaseh, kjer se lahko neposredno sre-
čujejo in pogovarjajo z ministri, izve-
denci, bankirji in ostalimi (torej s 
tistimi, s katerimi se drugače ne bi 

MAG. ALE[ GOLJA si `e dalj ~asa prizadeva, da 
bi se lokalne oblasti kot tudi prebivalci Zgornje-
ga Poso~ja zavedli, da nena~rtno vlaganje ter 
prodaja ob~inske in zasebne lastnine brez stra-
tegije danes, v ~asu globalizacije, pomeni prej 
slabost in nevarnost za sam trajnostni razvoj in 
vzdr`ni turizem, kot pa prednost in prilo`nost za 
bolj{e `ivljenje ljudi v regiji. 

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

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

VEM-o tudi v Poso~ju

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

www.pososki-rc.si/vem
Poso{ki razvojni center, Padlih borcev 1 b (poslovni prostori), Tolmin, Tel.: 05/ 38-41-500, e-po{ta: info@pososki-rc.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Phare
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imeli nikoli priložnosti pogovarjati in 
dobiti od njih nasveta), še kako po-
membna (Butler, 1999).

Tr`na analiza no~itvenih 
kapacitet Zgornjega Poso~ja 

Trajnostni razvoj turističnih obmo-
čij med drugim temelji na izboljšanju 
izkoristka obstoječih turističnih ka-
pacitet. Tako se izognemo potencial-
nim okoljskim problemom, ki nasta-
nejo ob izgradnji novih turističnih 
objektov. Usmeritev bi torej morala 
biti naravnana v intenzivno izboljša-
nje kakovosti že obstoječe tradicio-
nalne ponudbe, in ne v ekstenzivno 
širjenje ponudbe (na primer v gra-
dnjo novih velikih hotelov, športnih 
kompleksov …).

Krajinski park 
kot mo`na re{itev

V ustrezni organizacijski obliki 
vseh treh lokalnih skupnosti (Bovec, 
Kobarid, Tolmin) in s kompleksno 
razvojno vizijo bi bilo smiselno za-
ščititi tudi širše območje Zgornjega 
Posočja. Opredeliti bi morali dovolje-
ne dejavnosti, frekventnost njihovega 
izvajanja ter uvesti ustrezen nadzor 
nad sistemom v smislu varovanja 
okolja, ohranjanja naravnih vrednot 

in vzpodbujanja družbeno-socialnega 
napredka, skratka izboljšati življenj-
ske razmere lokalnega prebivalstva 
ter ohranjati harmoničen odnos med 
domačini, turisti in naravnim oko-
ljem.

Ena od rešitev, ki bi ustrezno po-
krila vse zahteve v Zgornjem Poso-
čju, izkoristila njene potenciale za 
rekreacijo, turizem in hkrati smiselno 
vključila lokalno prebivalstvo, bi bila 
ustanovitev Krajinskega parka Zgor-
nje Posočje s sektorjem za urejanje in 
trženje plovbe na reki Soči. Predlog 
za ustanovitev krajinskega parka bi 
podal iniciativni odbor Zgornjega Po-
sočja, sestavljen iz predstavnikov 
vseh treh posoških občin, z vsemi 
lokalnimi turističnimi organizacijami, 
Turistično zvezo Gornjega Posočja in 
Posoškim razvojnim centrom.

Krajinski park Zgornjega Posočja s 
sektorjem za urejanje in trženje plov-
be na reki Soči bi tako predstavljal 
velik potencial za trajnostni razvoj in 
ohranjanje naravovarstvene vrednosti 
okolja obravnavanega območja, saj 
so vse dejavnosti sektorja za urejanje 
in trženje plovbe na reki Soči pove-
zane z delovanjem krajinskega parka.

 Krajinski park kot institucija omo-
goča sektorju, da kakovostno opravlja 

Pogled naprej

svoje naloge ter spremlja dejavnosti 
in dogajanja na reki Soči; s tem se 
park ureja, povečata se njegova vre-
dnost in prihodek. Poraba slednjega 
se nameni za revitalizacijo in ohra-
njanje naravnega okolja krajinskega 
parka (stroške investicij, vzdrževanja, 
nadzora in administracije).

Glavni cilji Krajinskega parka 
Glavni cilji Krajinskega parka bi 

morali biti:
• okoljevarstveni – izboljšati in 

ohranjati naravni vodni in obvodni 
ekosistem reke Soče, okoljevarstveno 
izobraževanje in osveščanje domači-
nov in turistov, zavedanje pomena 
ohranjenega okolja za kakovostno 
življenje; • družbeni – izboljšanje 
življenjskih razmer tamkajšnjih ljudi 
in ohranjanje harmoničnega odnosa 
med lokalnim prebivalstvom, turisti 
in naravo; sem sodi tudi promovira-
nje vzdržnega turizma, ki naj posta-
ne del lokalne kulture; • ekonomski 
– povečati zanimanje fizičnih in prav-
nih oseb za vlaganje v razvoj turizma 
v dolini, dvig tržne vrednosti obmo-
čja s pomočjo urejenosti in kakovosti 
dejavnosti; vzdržni turizem v pove-
zavi s kakovostno ponudbo kot glav-
ni del dohodka lokalnega prebival-
stva. 

�Danes je varovanje okolja in 
ohranjanje narave postalo osnov-
ni problem ~love{tva. Prav zato je 
danes v Evropi in po svetu narava 
tr`ni produkt z visoko dodano 
vrednostjo,� razmi{lja Golja.

Moje osebno mnenje je, da je ta 
zamisel lahko uspešna izključno v 
iskrenem sodelovanju vseh treh ob-
čin in ostalih institucij civilne sfere. 
Problem pa lahko nastopi, ko posa-
mezniki (reformni ekonomisti in po-
litiki) zaradi lastnih interesov (kori-
sti) želijo povečati gospodarsko rast 
predvsem z razvrednotenjem okolja 
in seveda na račun ljudi, ki živijo v 
tem okolju. Ne mislim, da bi se mo-
rali odpovedati tujim vlaganjem, ven-
dar pa sem prepričan, da bi morali 
imeti neko kritično distanco, ko že-
limo povečati interes fizičnih in prav-
nih oseb za vlaganje v razvoj turizma 
v Zgornje Posočje. Ali kot je rekel 
naš akademik dr. Anton Trstenjak: 
“Majhen narod mora biti ustvarjalen, 
če hoče preživeti. Majhen narod ne 
more tekmovati z velikimi v kolikosti, 
temveč samo v kakovosti.”

mag. Aleš Golja, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Foto: iz domačega albuma

Utrinki

NOVA POSLOVNA STAVBA
Tolmin – Tolminska podružnica No-
ve KBM d.d. in predstavništvo Za-
varovalnice Triglav d.d. od 18. 
decembra lani poslujeta v prenovlje-
nih prostorih. Druga, obsežna faza 
adaptacije njune skupne poslovne 
stavbe je potekala pol leta.
Kot je ob odprtju stavbe spomnila iz-
vršilna direktorica Nove KBM Podro-
čje Nova Gorica Ksenija Mrevlje, je 
banka v Tolminu prisotna že skoraj 
50 let. “Kljub številnim reorganiza-
cijam matične banke se je tolmin-
ska podružnica vseskozi razvijala 
in svoje poslovanje širila v vse ve-
čje kraje v Zgornjem Posočju.” 
Svoje poslovalnice ima tako poleg 
Tolmina še v Bovcu, Kobaridu, na 
Mostu na Soči in v Podbrdu. Mre-
vljetova je tolminsko podružnico še 
pohvalila, ker je imela ob naravnih 
nesrečah v Posočju posluh za potre-
be svojih komitentov. To je dokazala 
“z ustrezno organizacijo in hitro fi-
nančno pomočjo, prek nje pa je 
potekalo tudi celotno financiranje 
popotresne obnove iz državnih, 
bančnih in drugih virov”. Kletne 
prostore poslovne stavbe, v kateri 
banka deluje že od leta 1980, so 
prenovili leta 2003 ter v njih uredili 
trezor in sefe. V drugi fazi adaptacije 

pa so popolnoma prenovili še pritlič-
ne in nadstropne prostore ter objekt 
prekrili z novo streho in mu zagotovi-
li novo fasado. Pritličje je sedaj na-
menjeno storitvam za občane in pla-
čilnemu prometu, nadstropje pa sto-
ritvam za pravne osebe in zasebnike 
ter vodstvu podružnice. Nova uredi-
tev bo po besedah Mrevljetove 
strankam omogočila tudi individual-
no obravnavo in več zasebnosti pri 
opravljanju finančni poslov, bančnim 
uslužbencem pa boljše pogoje dela. 
Poslovalnico so opremili z novim 
bančnim avtomatom in dnevno-noč-

nim trezorjem. Veliko pozornosti v 
svojih poslovalnicah namenjajo var-
nosti, zato so opremljene z videoka-
merami in kartičnim pristopom.
Zavarovalnica Triglav ima dvanajst 
območnih enot. Novogoriška ima 
poleg uprave še tri predstavništva, 
med katerimi tolminsko pokriva naj-
večji prostor. Direktor Zavarovalnice 
Triglav Območna enota (OE) Nova 
Gorica Jožef Leban je povedal, da 
vsa tri predstavništva skupaj v enem 
letu zberejo za nekaj več kot 50 mili-
jonov evrov (okoli dvanajst milijard 
tolarjev), tolminsko predstavništvo 

pa k temu znesku prispeva okoli 9 
milijonov evrov (2,2 milijardi tolar-
jev). V OE je skupaj sklenjenih pribli-
žno 400.000 zavarovanj, na tolmin-
sko predstavništvo pa odpade okoli 
75.000 zavarovanj.
Tako direktor podružnice Nove KBM 
Borut Klanjšček kot vodja pred-
stavništva Zavarovalnice Triglav Aleš 
Poljak sta z rezultatom polletne ob-
nove zadovoljna. Prepričana sta, da 
se bodo v novih prostorih dobro po-
čutile tudi njihove stranke. Sicer pa 
se je z odprtjem nove poslovne stav-
be spremenil tudi parkirni režim na 
parkirišču za njo. Kot sta razložila 
Klanjšček in Poljak, je šestnajst par-
kirnih prostorov namenjenih izključ-
no njihovim strankam. Te lahko na 
njih v času obratovanja banke in za-
varovalnice brezplačno parkirajo za 
eno uro, ostalim pa to onemogoča 
zapornica na vhodu na parkirišče. 
Tam je tudi semafor, ki bo z rdečo 
lučjo voznike opozoril, če bodo vsa 
parkirna mesta zasedena.
Prenovljene poslovne prostore je 
slovesno odprl tolminski župan Uroš 
Brežan, kulturni in zabavni program 
pa sta pripravila Moški pevski zbor 
iz Tolmina in Folklorna skupina 
Razor.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

V PRENOVLJENIH PROSTORIH TOLMINSKE BANKE IN ZAVAROVALNICE. 
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Ste zakljuèili �olanje in i�èete zaposlitev? 

Odgovore na tak�na in podobna vpra�anja dobite v Podjetni�kem inkubatorju Posočja 
(PIPO), ki POMAGA USTANAVLJATI IN RAZVIJATI NOVA PODJETJA vse do pridobitve ugleda 
zanesljivega poslovnega partnerja in samostojnega delovanja.

Ena večjih PREDNOSTI delovanja znotraj podjetni�kega inkubatorja je UPORABA oziroma 
UGODEN NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV in PISARNI�KE OPREME, ki jih podjetniki dobijo po 
znatno ni�ji ceni od tr�ne. Inkubiranemu podjetju se v prvem letu na to ceno prizna 70-odstotni, 
v drugem letu 50-odstotni in v tretjem letu 30-odstotni popust.

KJER PODJETNI�KA IDEJA NAJDE SVOJ DOM

Imate podjetni�ko idejo, pa ne veste, kako jo uresnièiti? 

�elite pospe�iti razvoj svojega podjetja?

Dodatne informacije: Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1 b, Tolmin, 
tel.: 05/ 38-41-500, e-pošta: pipo@pososki-rc.si.

PIPO ima svoje prostore v poslovni stavbi Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1 b, 5220 Tol-

Brezplaène storitve PIPO:

•  najem pisarniške opreme,

• dostop do svetovnega   
 spleta,

•  najem multimedijske  
 učilnice,

•  telefonski priključek,

•  dostop do podatkov  
 različnih poslovnih baz,

•  splošno podjetniško   
 svetovanje,

• določene administrativne  
 storitve in

• možnost predstavitve   
 dejavnosti v EPIcentru.

Ostale storitve:

• program vavčerskega   
 svetovanja,

• specialistično podjetniško  
 svetovanje in

• e-Vem vstopna točka.

P red samim intervjujem z di- 
 rektorico podjetja Anko Kav- 
 čič Cimprič in njeno zunanjo 

sodelavko Romano Krivec naj našim 
bralcem za lažjo predstavo povemo, 
da se inkubiranemu podjetju v pr-
vem letu prizna 70-odstotni popust 
na tržno ceno, v drugem 50-odstotni, 
v tretjem pa 30-odstotni. Naj našteje-
mo še nekaj storitev, ki jih PIPO svo-
jim podjetnikom brezplačno ponuja: 
najem pisarniške opreme, dostop do 
svetovnega spleta in telefonski pri-

Knjigovodske storitve, 
Anka Kav~i~ Cimpri~, s.p.

PIPO podjetnica

V okviru Poso{kega razvojnega centra med drugim deluje tudi Podjetni{ki inkubator Poso~ja (PIPO), 
ki pomaga ustanavljati in razvijati nova podjetja. Med prednostmi, ki jih nudi, je tudi mo`nost pred-
stavitve v na{em glasilu. Zato vam tokrat predstavljamo podjetje Knjigovodske storitve, Anka Kav~i~ 
Cimpri~, s.p. 

ključek, najem multimedijske učilni-
ce, dostop do podatkov različnih 
poslovnih baz, splošno podjetniško 
svetovanje …

Kdaj je bilo podjetje Knjigovodske 
storitve, Anka Kavčič Cimprič, s.p., 
ustanovljeno?

Anka: Podjetje, ki je bilo ustano-
vljeno avgusta 2003, je do lanskega 
marca bolj ali manj mirovalo. Usta-
novila sem ga zgolj iz potrebe po 
vodenju računovodstva oziroma knji-

govodstva za že vnaprej znanega 
uporabnika mojih storitev. Zato tudi 
nisem iskala novih strank, kaj šele 
razmišljala o razvoju podjetja. Delala 
sem kar doma. Ker pa se včasih zgo-
dijo stvari preprosto zato, ker se mo-
rajo, sem se odločila za njegovo po-
novno rojstvo.

Sprva ste se zadeve lotili sami, ka-
sneje pa ste poleg drugih zunanjih 
sodelavcev v podjetje vključili tudi 
Romano, s katero si danes delita 

pisarno.
Anka: Ko sem se začela s tujci 

ukvarjati malo bolj resno, sem ugo-
tovila, da bom zaradi obsežnosti de-
la sama to težko zmogla. Zato sem 
se že kmalu povezala z različnimi 
zunanjimi strokovnjaki in seveda z 
Romano, ki je danes moja “zunanja 
pomoč”. Obe sva sicer redno zapo-
sleni drugje in je to le najina dopol-
nilna dejavnost.

Glavna storitev vašega podjetja je 
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knjigovodsko-računovodsko in 
davčno svetovanje.

Anka: Do neke mere je to res. Pri 
tem je treba poudariti, da naše delo 
v prvi vrsti vključuje usmerjanje po-
tencialnih tujih investitorjev pri od-
piranju novih podjetij oziroma dejav-
nosti. Kasneje jim ponudimo tudi 
neke vrste servis v smislu nadaljnje-
ga svetovanja in vodenja knjigovod-
sko-računovodskih storitev. Lahko 
rečem, da zaradi nepoznavanja slo-
venskega jezika, predvsem pa zaradi 
nepoznavanja sistema in načina dela 
določenih institucij potrebujejo lokal-
nega svetovalca. In prav to pri nas 
tudi smo. Sicer pa takšno svetovanje 
zajema več področij oziroma faz.

Katerih?
Romana: V začetku je najpo-

membneje, da strankam podrobno 
predstavimo našo, slovensko zakono-
dajo, v nadaljevanju pa jih seznani-
mo tudi z njenimi učinki na različne 
oblike poslovnih subjektov. Posame-
znik se lahko na podlagi takšnega 
poznavanja laže oziroma pravilno 
odloči za njemu ustrezno obliko re-
gistracije (s. p., d. o. o., d. n. o.). Pri 
tem nam prav poznavanje knjigovod-
skih predpisov omogoča, da dejav-
nost izvajamo v skladu z zakonom.

Anka: Mogoče bi morali tu še 

PIPO podjetnica

omeniti, da najino svetovanje temelji 
tudi na analizi finančnega dela po-
slovanja, saj prikaže učinke naših 
poslovnih odločitev in tako omogoči 
izbor. 

Vaše stranke so torej v glavnem tuj-
ci, ki pri nas odpirajo svoja podjetja 
in kupujejo nepremičnine? 

Anka: Ko so se začeli pri nas po-
javljati tujci, ki so tu odpirali svoja 
podjetja in kupovali nepremičnine, je 

največ težav prihajalo prav zaradi 
nepoznavanja jezika. Zato sem takrat 
v tem videla možnost razvoja svojega 
podjetja. Tako so danes naša ciljna 
skupina res tujci. 

S čim se ukvarjajo tujci, ki priha-
jajo k vama, in od kod prihajajo?

Romana: Ukvarjajo se predvsem s 
turizmom in nepremičninami – ku-
pujejo nepremičnine po vsej Soški 
dolini – prihajajo pa v glavnem iz 

Velike Britanije in z Nizozemske, ne-
kaj tudi iz Francije. 

Ker lahko v tem primeru tujce uvr-
ščamo med posebne ciljne skupine 
s posebnimi ciljnimi potrebami, je 
najbrž delo z njimi precej zahtev-
no. S kakšnimi težavami se najpo-
gosteje srečujete?

Anka: Delo s tujci je včasih res 
precej zahtevno in težavno. Ne govo-
rim le o poznavanju njihovega jezika; 
to niti ni tako problematično. Gre za 
številne druge ovire. Največkrat za 
to, da tujci naše zakonodaje kratko 
malo ne poznajo. Eden največjih pro-
blemov pa ja ta, da nas nekateri ne 
jemljejo resno. Mislijo, da pri nas 
stvari niso urejene. Na žalost neka-
tere res ne tako, kot bi si želeli, do-
ločene pa mogoče celo preveč. Po-
stopki pri nas so mogoče dolgotrajni 
in preveč zapleteni, zato bi jih neka-
teri radi kar malo zaobšli oziroma 
skrajšali. Ne vedo na primer, kako se 
stvari odvijajo pri nas, kakšni so po-
stopki za pridobitev določenih dovo-
ljenj, kako se podjetje sploh ustanovi, 
kako se lotiti neke dejavnosti itd. Pri 
nas namreč ni neke institucije, ki bi 
jih usmerjala … 

Romana: Odvetniki jim sicer razlo-
žijo situacijo s pravnega vidika, ne 
pa tudi s finančnega, saj to ni več 

ANKA KAVČIČ CIMPRIČ IN ROMANA KRIVEC sta prvi inkubiranki v PIPO. Njuno delo se v glav-
nem navezuje na knjigovodsko-računovodsko in davčno svetovanje potencialnim tujim investitor-
jem.

Utrinki

NAGRADILI SO SKRBNE 
LASTNIKE GOZDOV
Gorenje – Zavod za gozdove Slo-
venije (ZGS) si že vrsto let prizade-
va zmanjšati oziroma preprečevati 
nesreče pri delu v gozdu ter pove-
čati zanimanje za dolgoročna vlaga-
nja v gojenje in varstvo gozdov. Po-
leg tega težijo k večji ter smotrni, 
vsestranski rabi lesa iz slovenskih 
gozdov. Ob tem je treba vedeti, da 
je v Sloveniji okoli 70 odstotkov ce-
lokupne površine gozdov v zasebni 
lasti, skupno število lastnikov goz-
dov s solastniki pa naj bi znašalo pri-
bližno 500.000. Po tej oceni naj bi 
bil vsak četrti Slovenec povezan z 
lastništvom gozda. In prav od lastni-
kov gozdov je v veliki meri odvisna 
kakovost ter intenzivnost gospodar-
jenja z zasebnimi gozdovi. Da bi se 
lastniki tega zavedali, ZGS vsako le-
to najbolj skrbnim podeli priznanja in 
jim s tem izkaže posebno zahvalo.

Tako so tudi v začetku minulega de-
cembra lani v Gorenju pri Zrečah šti-
rinajstim najbolj skrbnim lastnikom 
gozdov, ki so bili poprej izbrani na 
območnih enotah (ZGS), slovesno 

podelili zaslužena priznanja. Za naj-
bolj skrbnega lastnika gozda v letu 
2006 v svoji območni enoti je ZGS 
Območna enota Tolmin izbrala 
Agrarno skupnost Čezsoča. Sle-
dnja je pri nas največja in po času 
delovanja najstarejša agrarna sku-
pnost na Bovškem. Ponovno je bila 
vzpostavljena 28. januarja 1995 ozi-
roma pol leta po sprejetju Zakona o 
ponovni vzpostavitvi agrarnih sku-
pnosti in vrnitvi njihovega premo-
ženja in pravic. Zahtevo za vračilo 
premoženja in pravic je vložila febru-
arja 1996, premoženje pa so ji nato 
vrnili septembra 1998. Sicer pa ima-
ta največ zaslug za njeno ponovno 
oživitev in vrnitev premoženja njen 
prvi predsednik Franc Kenda in taj-
nik Peter Šuler. 

Agrarna skupnost Čezsoča danes 
šteje 77 članov in gospodari z 
2.434 ha gozdov, od katerih je kar 
1.476 ha (60 odstotkov) varovalnih 
in le 958 ha lesnoproizvodnih (go-
spodarskih). Gozdovi se razprostira-
jo v širokem loku okoli vasi Čezsoča 
od bregov reke Soče do vrhov Po-
lovnika in Lipnika. Poleg gozdov ima 
skupnost v posesti tri žal že opušče-

ne planine in pašnike. Gozdovi so 
sicer lepi in dobro ohranjeni, a pre-
cej slabo in neenakomerno odprti s 
prometnicami; zaradi zaprtosti in 
razgibanega gorskega reliefa je le 
25 odstotkov gospodarskih gozdov 
primernih za spravilo s traktorji, pov-
sod drugod pa je edino spravilno 
sredstvo žičnica.

Agrarna skupnost Čezsoča je že ta-
koj po ustanovitvi začela zelo dejav-
no sodelovati z ZGS KE Bovec. Ta-
ko so že leto pred uradno vrnitvijo 
premoženja v sodelovanju z ZGS 
zgradili prve traktorske vlake. Sprva 
je bilo gospodarjenje z gozdovi 
omejeno le na zadovoljevanje doma-
čih potreb, po letu 2000 pa so vsa-
ko leto eno ali dve sečišči oddali 
gozdarskemu podjetju MMG d. o. o. 
Na leto posekajo okoli 1.300 m3 le-
sa, od tega 150–200 m3 za domače 
potrebe lastnikov, ostalo pa za pro-
dajo. Posebej so se izkazali pri sa-
naciji posledic vetroloma jeseni 
2002, ko so v treh zimskih mesecih 
pospravili in sanirali posledice ujme. 
Veliko pozornosti in sredstev name-
njajo odpiranju gozdov s traktorskimi 
vlakami in vzdrževanju gozdnih cest. 

Vsako leto skupaj z ZGS KE Bovec 
za svoje člane in druge lastnike goz-
dov z Bovškega organizirajo tudi izo-
braževanje; od leta 1998 je bilo v 
Čezsoči osem različnih usposabljanj 
in predstavitev gozdarske mehaniza-
cije (vzdrževanje in delo z motorno 
žago, spravilo s traktorjem, prikaz iz-
delave sekancev iz sečnih odpadkov 
itd.).

Skupnost je močno vpeta tudi v dru-
go družbeno življenje in dogajanje v 
Čezsoči. Ob potresih leta 1998 in 
2004 je v okviru svojih možnosti so-
delovala pri obnovi zadružnega do-
ma in domov svojih članov, skupaj z 
lovsko družino je obnovila hrame in 
hlev na planini Predolina, sodeluje 
pa tudi z domačim turističnim dru-
štvom. Sicer pa celo območje agrar-
ne skupnosti meji na Triglavski na-
rodni park in je uvrščeno v habita-
tno direktivo NATURE 2000. Go-
spodarjenje z gozdovi in sploh s 
prostorom mora biti zaradi tega še 
bolj skrbno in terja prilagodljivost na-
ravovarstvenim zahtevam. 

V dobrih desetih letih delovanja se 
je Agrarna skupnost Čezsoča dobro 
postavila na noge, tako da se bo 
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njihovo področje. Razlika med prav-
nim in finančnim vidikom pa je se-
veda precejšnja.

Lani se je vaše podjetje vključilo v 
PIPO. 

Anka: O vključitvi v podjetniški 
inkubator sem se začela pogovarjati 
pred slabim letom. Prej sploh nisem 
vedela, da obstaja. Ko sem se odlo-
čila, da bom poslej opravljala raču-
novodsko in davčno svetovanje za 
tujce, sem prišla pred dejstvo, da de-
lo v domači pisarni ne bo več mogo-
če. Treba je bilo poiskati primeren 
poslovni prostor. Takrat sem stopila 
v stik s Posoškim razvojnim cen-
trom, kjer so mi povedali, da se lah-
ko kot mlado podjetje vključim v 
PIPO. Ob tem moram poudariti, da 
še vedno premalo vemo o teh stva-
reh. Če že slučajno kaj ujamemo na 
uho, potem dostikrat niti ne vemo, 
kaj to sploh pomeni, kaj nam ponu-
jate, kakšne so naše možnosti.

Kakšne prednosti vključitve v PIPO 
vidita in ali vama je olajšal poslo-
vanje?

Anka: Pogoj, da se neko podjetje 
vključi v podjetniški inkubator, je ta, 
da je mlajše od treh let. Temu pogo-
ju smo zadostili, hkrati pa smo bili 
zanimivi tudi zato, ker smo začeli 

zapolnjevati tržno nišo – svetovanje 
potencialnim tujim investitorjem. Z 
vključitvijo v PIPO smo dobili pisar-
no, poleg tega pa tudi vrsto brezplač-
nih informacij. Za vsako stvar, ki se 
je lotiš, potrebuješ tudi veliko izobra-
ževanja in začetnih vložkov, ki se ti 
povrnejo šele kasneje. Prav zato z 
vključitvijo v inkubator lažje prema-
guješ začetne ovire. Ker nam ni treba 
skrbeti, kako bomo plačali visoko 
najemnino in s tem posledično, kako 
bomo pridobili čim več strank, se 
lahko posvečamo predvsem kakovo-
sti opravljenih storitev. Na kratko – 
inkubator pomaga prav v času, ko je 
najtežje.

Kaj bi lahko rekli … V čem je poleg 
zapolnjevanja tržne niše še pred-
nost vašega podjetja?

Anka: Predvsem igra pri nas po-
membno vlogo poznavanje tujega 
jezika. Tujci namreč ne znajo sloven-
sko, zato moramo biti mi tisti, ki 
bomo poznali njihov jezik, da jih 
bomo lahko pravilno usmerjali. In 
kot mlado podjetje imamo pri nas za 
to dobro mero volje, časa in znanja. 
Marsikdo, ki ima dovolj drugih 
strank, se s tujci niti ne želi ukvarja-
ti. 

Glede na to, da je tujcev vedno več, 

podjetij, ki jim ponujajo svetovalne 
storitve, pa malo ali jih skoraj ni, 
je konkurence verjetno malo. 

Anka: V Posočju imamo sicer ve-
liko računovodskih servisov oziroma 
posameznikov, ki nudijo to storitev, 
vendar pa ti zaenkrat širšega celo-
stnega svetovanja, ki ga opravljamo 
pri nas, ne ponujajo. Zato smo se, 
kot že rečeno, za razliko od drugih 
usmerili prav na računovodsko in 
svetovalno dejavnost, prilagojeno za 
tuje stranke. 

Kako pridejo tujci do vaju?
Romana: Tujci so med seboj zelo 

povezani, zato se informacije, kje 
lahko dobijo kakšno storitev, pri njih 
hitro obračajo. Poleg tega poznava 
določen krog ljudi, ki z njimi že ima-
jo stik …

Anka: … Naše pridobivanje strank 
je namreč povezano tako z domačimi 
kot tujimi partnerji. Poleg tega sode-
lujemo še z drugimi računovodskimi 
servisi, ki zaradi lažje komunikacije 
tuje stranke preusmerjajo k nam. 

Vaši načrti za prihodnost …
Anka: Dejstvo je, da se je z vsto-

pom v Evropsko unijo marsikaj spre-
menilo. Potrebe po storitvah za čez-
mejne kupce so velike, sploh na 
področju nepremičnin. Zato se ne 

bojim, da dela ne bi bilo dovolj; prej 
obratno. Upam, da bo sčasoma naše 
podjetje preraslo v svetovalno agen-
cijo, ki bo tujcem dala širši pogled 
na poslovno kot tudi zasebno doga-
janje pri nas. V prihodnje načrtujem, 
da bom v podjetju uspela zaposliti 
sodelavca iz pravne stroke, saj mora 
biti kakovost storitev na prvem me-
stu. V nadaljevanju pa bomo nato 
podjetje s skupnimi močmi najverje-
tneje preoblikovali v gospodarsko 
družbo, saj želim imeti s sodelavci 
partnerski odnos.

In za konec morda še kratek ko-
mentar. Mnogi se namreč ne stri-
njajo s prodajo nepremičnin tuj-
cem. Kako na to gledate vi?

Anka: Res je, da številni niso za-
dovoljni s tem, da se nepremičnine 
prodajajo tujcem. Dejstvo pa je, da 
sami odločamo, komu in za koliko 
bomo svojo nepremičnino prodali. In 
če jo že prodamo, bi bilo prav, da jim 
pri vključitvi v naš prostor pomaga-
mo tako domači arhitekti kot pravni-
ki, gradbeniki in nenazadnje tudi 
računovodje – predvsem z namenom, 
da se držijo naših zakonov, predpisov 
… Skratka, da delajo tako, kot mora-
mo mi, domačini. 
Pogovor pripravila: Mateja Kutin
Foto: Mateja Kutin

Utrinki

lahko tudi v prihodnje spoprijela z 
delom in novimi izzivi. Več pozorno-
sti in sredstev pa bo morala nameniti 
gozdnogojitvenim delom, odpiranju 
gozdov s cestami in sonaravnemu 
ter mnogonamenskemu gospodarje-
nju z gozdovi.
Marko Janež, vodja območne enote 
ZGS – OE Tolmin 

DODATNO USPOSABLJANJE 
ZA LOKALNE VODNIKE
Tolmin, Most na So~i – Glede na 
novosti v zadnjih dveh letih smo se 
na podlagi povpraševanja na Lokal-
ni turistični organizaciji (LTO) So-
točje odločili, da še pred novim le-
tom organiziramo dodatno usposa-
bljanje za lokalne turistične vodnike. 
Poudarek dvodnevnega usposablja-
nja je temeljil na novi učni poti v Tol-
minskih koritih, predvsem pa na ne-
davno urejeni kulturno-zgodovinski 
poti Čez Most po modrost. Na na-
še veliko presenečenje se je izobra-
ževanja udeležilo 22 vodnikov, od 
katerih ima večina že pridobljeno li-
cenco lokalnega turističnega vodni-
ka. 

Prvi del izobraževanja je temeljil na 
obnavljanju teoretičnega dela vode-
nja, v začetku decembra pa je sledil 
še drugi, praktični del. Na tem so se 
vodniki ob pomoči nekdanjega na-
čelnika Postaje Gorske reševalne 

službe Tolmin in predsednika Turi-
stičnega društva Tolmin ter odlične-
ga poznavalca naših krajev Janka 
Korena, predstavnika Triglavskega 
narodnega parka Gorazda Kutina 
in nekaterih drugih izkušenih vodni-

kov ob sproščenem vzdušju, vendar 
poučnem vodenju sprehodili po de-
lu učne poti, ki je speljana skozi Tol-
minska korita. Zbrani so kasneje 
pod strokovnim vodstvom domači-
na, idejnega očeta in enega najve-
čjih poznavalcev mostarske prete-
klosti Miha Mlinarja, sicer arheolo-
ga Tolminskega muzeja, spoznavali 
še kulturno-zgodovinsko pot po Mo-
stu na Soči. 

Čisto za konec so si ogledali še mo-
starski zasebni muzej prve svetovne 
vojne, ki ga je v domači hiši uredil 
zbiratelj vojnih ostalin Peter Kogoj. 
Ob koncu usposabljanja so vodniki 
na anketne liste zapisali, da se jim 
tovrstna dodatna izobraževanja zdijo 
zelo primerna in potrebna, zato se 
bomo na LTO Sotočje potrudili, da 
bi jih oganizirali tudi v prihodnje.

Za zdaj pa naše vodnike pred novo 
turistično sezono čaka še preizkus 
znanja, ki ga bodo opravljali prav po 
omenjeni mostarski poti. Ob tem jim 
želimo veliko na novo pridobljenega 
znanja in sreče.

Klavdija Lešnik, LTO Sotočje 

DODATNEGA DVODNEVNEGA USPOSABLJANJA ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE se 
je udeležilo 22 vodnikov, od katerih je večina v preteklosti že pridobila licenco lokalnega tu-
rističnega vodnika. Foto: Janko Humar
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E nergetska izraba lesa predstav- 
 lja enega najpomembnejših  
 obnovljivih virov energije 

(OVE) v Sloveniji. Povečana izraba 
lesa v sodobnih energetskih sistemih 
je za Slovenijo pomembna z vidika 
zanesljivosti in konkurenčnosti ener-
getske oskrbe ter varstva okolja. V 
Nacionalnem energetskem programu, 
ki ga je Državni zbor RS sprejel apri-
la 2004, je tako predvideno poveča-
nje rabe OVE za 4 PJ v primarni 
energetski bilanci, od tega kar 3,1 PJ 
iz lesa. To pa pomeni na letnem ni-
voju postavitev vsaj 1.500 kotlov na 
lesno biomaso v gospodinjstvih, 50 
večjih kurilnih naprav v industriji in 
javnem sektorju ter zagon od treh do 
petih sistemov daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso.

Daljinsko ogrevanje 
z lesno biomaso

Po zgledu nekaterih z gozdovi bo-
gatih evropskih držav si tudi Slove-
nija prizadeva za povečanje izrabe 
lesne biomase – predvsem na podro-
čju daljinskega ogrevanja manjših 
krajev, ki imajo ustrezno gozdno za-
ledje ali primerno lesno industrijo. 
Poleg tega želi povečati soproizvo-
dnjo toplote in električne energije na 
lesno biomaso. Daljinsko ogrevanje 
na lesno biomaso ima številne pred-
nosti pred uporabo fosilnih virov 
energije (zemeljski plin, nafta, pre-
mog) in predstavlja:
• sodoben, udoben in energetsko

učinkovit način ogrevanja in pri-
prave tople sanitarne vode,

• zanesljivost oskrbe s toploto,
• dolgoročno cenovno stabilen način  
 ogrevanja,
• varčevanje s fosilnimi energenti, 
• zmanjševanje energetske odvisnos-
 ti Slovenije,
• ekološko čistejše ogrevanje, ki ne
 povzroča dodatnih emisij CO2,
• zmanjševanje količine odpadkov

“^rno zlato” Poso~ja
Ohranjeni in negovani gozdovi lahko opravljajo {tevilne ekolo{ke, socialne in gospodarske vloge. So 
hkrati tudi zanesljiv in trajen vir lesa, ki sodi med gozdne lesne proizvode. V zadnjem ~asu les kot 
energetski vir ponovno pridobiva pomen. Kako tudi ne bi, ko pa so se cene fosilnih goriv v zadnjih 
letih krepko dvignile. 

kot stranskih produktov lesnopre-
delovalne industrije,

• čiščenje gozdov in grmišč,
• dodatni vir dohodka za kmetijsko
 gospodarstvo,
• spodbujanje regionalnega gospo-

darskega razvoja z odpiranjem no-
vih delovnih mest in razvoj novih 
gospodarskih panog ter

• trajnostni razvoj z oblikovanjem
pozitivne zunanje podobe kraja pri 
razvoju turizma.

Zmanj{evanje 
vpliva tople grede

Zamenjava fosilnih energetskih vi-
rov z lesno biomaso zmanjšuje rast 
CO2 v atmosferi in s tem pomembno 
vpliva na zmanjševanje vpliva tople 
grede. Z uporabo lesne biomase se 

preprečuje tudi nastajanje drugih 
škodljivih snovi. Ne povzroča nobe-
nih emisij SO2, ki povečujejo problem 
kislega dežja, prav tako pa prepreču-
je nastajanje nevarnih odpadkov, kot 
so na primer radioaktivni odpadki. 
Pri tem pa je še pomembno, da z 
nadomeščanjem fosilnih goriv z le-
sno biomaso ostanejo finančna sred-
stva, namenjena nakupu uvoženih 
fosilnih goriv, doma in omogočajo 
nadaljnje investiranje v obnovljive 
vire energije.

Malce statistike
Če pogledamo območje Zgornjega 

Posočja ter dveh sosednjih občin, 
Cerknega in Kanala ob Soči, je opa-
ziti, da je omenjeno območje več kot 
70-odstotno pokrito z gozdom. Delež 

slednjega se v zadnjem obdobju za-
radi opuščanja kmetovanja v gorskih 
vaseh še povečuje. Zanimiv je tudi 
50-odstotni delež gospodinjstev, ki za 
ogrevanje uporabljajo lesno biomaso. 
V primerjavi s slovenskim povpre-
čjem, ki po podatkih iz leta 2002 
znaša 30 odstotkov, gre za spodbu-
den podatek. Kljub temu pa je števi-
lo takšnih gospodinjstev glede na 
delež gozda na tem območju še ve-
dno prenizko.

Projekt NENA
Posoški Razvojni Center v sodelo-

vanju s podjetjem Eco Consulting in 
Goriško Lokalno Energetsko Agenci-
jo v okviru programa INTERREG III 
B območje Alp – ALPINE SPACE iz-
vaja projekt NENA, ki so ga podna-
slovili: Analiza potencialov lesne bi-
omase na območju občin Bovec, Cer-
kno, Kanal ob Soči, Kobarid in Tol-
min. Osnovni cilj projekta, ki se bo 
zaključil marca 2008, je pripraviti 
strokovne podlage za oblikovanje po-
litike posameznih občin za povečanje 
izrabe lesne biomase. Pri analizi iz-
rabe lesne biomase ne bo vključena 
samo lesna biomasa iz gozda, ampak 
tudi ostanki lesne biomase iz lesno-
predelovalnih podjetjih. Rezultati 
projekta bodo:
• analiza potencialov lesne biomase
 na obravnavanem območju,
• baza podatkov o potencialnih do-
 baviteljih lesne biomase,
• baza podatkov o potencialnih pro-

jektih sistema daljinskega ogreva-
nja na lesno biomaso,

• analiza stroškov priprave lesne bi-
omase, ki navadno ostane v gozdu, 
in priprava ukrepov za zmanjšanje 
teh stroškov ter

• študije izvedljivosti treh sistemov
daljinskega ogrevanja na lesno bi-
omaso.
O poteku projekta vas bomo obve-

ščali sproti.
Milan Šturm, Eco Consulting, d.o.o.

V OKVIRU PROJEKTA NENA so si nekateri člani projektne skupine na Avstrijskem v St. Albrechtu 
ogledali, kako naši sosedje že vrsto let s pridom izrabljajo lesno biomaso v energetske namene. 
Foto: arhiv Posoškega razvojnega centra

Vse, ki se zanimate za izrabo ali dobavo lesne biomase za daljinske siste-
me ogrevanja, vabimo, da se s svojimi vpra{anji ali zamislimi obrnete na:
• Mirana Droleta, vodjo projekta iz Ob~ine Tolmin (Ul. padlih borcev 2, 
5220 Tolmin. Tel.: 05/38-19-525, e-po{ta: miran.drole@obcina.tolmin.si) ali
• Milo{a Bajta, svetovalca s Poso{kega razvojnega centra (Ul. padlih bor-
cev 1 b, 5220 Tolmin. Tel.: 05/38-41-511, e-po{ta: milos.bajt@pososki-rc.si)

Program je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek pro-
grama pobude Skupnosti Interreg III B.
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P osoški razvojni center (PRC)  
 je že peto študijsko leto na 
osnovi Pravilnika o štipendira-

nju (Uradni list RS, št. 85/02) objavil 
razpis za štipendiranje kadrov, ki bo-
do v procesu izobraževanja pridobili 
najmanj visokošolsko izobrazbo. Pri 
izbiri štipendistov se upoštevajo me-
rila, opredeljena v razpisni dokumen-
taciji. Med njimi so najpomembnejša 
tista, ki opredeljujejo deficitarnost 
poklicev; tistih, po katerih posoško 
gospodarstvo najbolj povprašuje.

Podeljene štipendije po letih
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GRAF 1: ŠTEVILO SAMOSTOJNIH IN KOM-
BINIRANIH ŠTIPENDIJ, dodeljenih v posa-
meznem šolskem letu

[tipendiranje v 
{olskem letu 2002/03

Prvih 30 štipendij je bilo podelje-
nih na javnem razpisu leta 2002 – 
med njimi osemnajst samostojnih in 
dvanajst kombiniranih. Večina je bila 
dodeljenih za dodiplomski (26), štiri 
pa za podiplomski študij. Največ iz-
branih štipendistov se je v tem štu-
dijskem letu izobraževalo na Fakul-
teti za elektrotehniko, sledile so Fa-
kulteta za računalništvo in informa-
tiko, Ekonomska fakulteta ter Fakul-
teta za strojništvo. 

[tipendiranje v 
{olskem letu 2003/04

Na javnem razpisu leta 2003 je 
strokovna komisija na novo izbrala 
39 štipendistov, nadaljevalo pa se je 
s štipendiranjem devetnajstih štipen-

Peta generacija {tipendistov
V okviru Programa spodbujanja razvoja v Poso~ju za obdobje 2002�2006 (So~a 2006) je med 
razli~nimi dejavnostmi na podro~ju razvoja kadrov med prebivalci najbolj poznano {tipendiranje 
mladih, ki bodo v izobra`evalnem procesu pridobili najmanj visoko{olsko izobrazbo. V leto{njem 
{tudijskem letu {tipendije podeljujemo peti~.

distov, ki so bili izbrani na javnem 
razpisu leto poprej. Za študijsko leto 
2003/04 je bilo tako skupaj podelje-
nih 58 štipendij, od tega 33 samostoj-
nih in 25 kombiniranih. Prav tako je 
bila večina štipendistov (53) vpisanih 
na dodiplomski, pet pa na podiplom-
ski študij. Največ jih je študiralo na 
Fakulteti za elektrotehniko in na Fa-
kulteti za strojništvo, sledile so Fa-

Z UKREPOM ŠTIPENDIRANJA SI POSOŠKI RAZVOJNI CENTER PRIZADEVA, da bi štipendis-
te čim prej navezali na konkretno podjetje oziroma organizacijo ter jim tako skušali zagotoviti, da 
bodo po uspešno končanem šolanju dobili zaposlitev v Zgornjem Posočju. Foto: Ajda Kranjc

Za meseca oktober in november 
so bila sredstva zagotovljena {e 
iz razvojnega programa So~a 
2006, sredstva za nadaljevanje 
{tipendiranja pa bodo izhajala iz 
novega razvojnega programa 
So~a 2013. Ob tem naj uporabni-
ke opozorimo, da bomo lahko {ti-
pendije izpla~ali takoj po sprosti-
tvi republi{kih sredstev. 

Utrinki

NOVO VODSTVO KLUBA 
TOLMINSKIH [TUDENTOV
Zgornje Poso~je – Na skupščini 
Kluba tolminskih študentov 
(KTŠ), ki je potekala 18. novembra 
2006, se je popolnoma novo vod-
stvo iz šolskega leta 2005/2006 
spet nekoliko zamenjalo. Predsedni-

ka Domna Rovščka je nasledil Maj 
Jukič, ki je sicer nov član KTŠ-ja, 
vendar obljublja, da se bo letošnje 
moštvo trudilo organizirati čim več 
dogodkov, namenjenih študentom in 
dijakom. Kot vsa leta prej bo KTŠ še 
naprej prirejal nekatere že tradicio-
nalne prireditve, kot so Mlada para-
da, Kulturni vikend, Rožnik, Preboj 

soške fronte in Dijaška infobom-
ba, še posebej pa bo namenil več 
pozornosti kulturi in turizmu. Tako 
Aljoša Križnič, ki skrbi za turizem, 
letos organizira smučanje na Mari-
borskem Pohorju in v Franciji, pri-
pravlja pa se tudi nova številka Tan-
tatrejča, na katerega je marsikdo 
zaradi kratkega premora že skoraj 
pozabil. 

Še naprej boste na valovih Alpske-
ga vala lahko poslušali tudi radijsko 
oddajo Ki zej? z vedno aktualno te-
matiko, namenjeno predvsem štu-
dentom. Poleg tega smo se zaradi 
dobrega odziva odločili nadaljevati 
tudi nekatere projekte Naj diplome 
in zbiranje študijskega gradiva v so-
delovanju s Knjižnico Cirila Ko-
smača Tolmin. Ker pa je namen 
Kluba predvsem skrbeti za boljše ži-
vljenje študentov, bodo lahko vsi 
člani še vedno koristili ugodnosti, 
kot so popusti in cenejši avtobusni 
prevoz. Seveda pa sam predsednik 
brez dobrega moštva vsega tega ne 
bi zmogel, zato mu bodo letos po-MAJ JUKIČ je novi predsednik KTŠ. Foto: Špela Kranjc

EPIcenter, letnik VIII, {t. 1, 2007



EPIcenter, letnik VIII, {t. 1, 2007

( 12 )

Utrinki

[tipendiranje mladih v Zgornjem Poso~ju

kulteta za računalništvo in informa-
tiko, Ekonomska fakulteta ter Fakul-
teta za kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo. 

[tipendiranje v 
{olskem letu 2004/05

V letu 2004 je bilo na javnem raz-
pisu za štipendije na novo izbranih 
32 štipendistov. Poleg tega se je na-
daljevalo tudi s štipendiranjem 34 
štipendistov, ki so bili izbrani na jav-
nih razpisih leta 2002 in leta 2003. V 
študijskem letu 2004/05 je štipendijo 
tako skupno prejemalo 66 štipendis-
tov; izmed teh je bilo 40 samostojnih, 
26 pa kombiniranih štipendij. Tudi 
tokrat je bila večina štipendij dode-
ljenih za dodiplomski (64), dve pa za 
podiplomski študij. Največ štipendi-
stov se je izobraževalo na Fakulteti 
za elektrotehniko, sledile so Fakulte-
ta za strojništvo, Fakulteta za raču-
nalništvo in informatiko ter Ekonom-
ska fakulteta. 

[tipendiranje v 
{olskem letu 2005/06

Leto kasneje je bilo na javnem raz-
pisu za štipendije na novo izbranih 
30 štipendistov, nadaljevalo pa se je 
tudi s štipendiranjem 54 štipendistov, 
ki so bili izbrani na predhodnih jav-

nih razpisih. V študijskem letu 
2005/06 je štipendijo tako skupno 
prejemalo 84 štipendistov, 42 samo-
stojno in 42 kombinirano. Tudi tokrat 
je bila večina štipendij dodeljenih za 
dodiplomski (82), dve pa za podi-
plomski študij. Največ štipendistov se 
je izobraževalo na Fakulteti za elek-
trotehniko, sledile so Fakulteta za 
strojništvo, Fakulteta za računalni-
štvo in informatiko ter Ekonomska 
fakulteta. 

Leto{nji {tipendisti
Na letošnji javni razpis so v pred-

pisanem roku prispele 104 vloge. 
Izmed teh je bilo ob upoštevanju raz-
položljivih sredstev na novo izbranih 
osemnajst štipendistov za kombini-
rane štipendije, nadaljuje pa se tudi 
s štipendiranjem enajstih štipendis-
tov, izbranih na javnem razpisu 2002, 
dvajsetih štipendistov iz leta 2003, 
sedemnajstih štipendistov iz leta 
2004 in šestnajstih štipendistov iz 
leta 2005. V študijskem letu 2006/07 
štipendijo tako skupno prejema 82 
štipendistov, med katerimi jih ima 30 
samostojno, 52 pa kombinirano šti-

pendijo. Tudi tokrat je velika večina 
štipendij dodeljenih za dodiplomski, 
ena pa za podiplomski študij.

Vi{ina sredstev 
Namenska sredstva za štipendije iz 

razvojnega programa Soča 2006 so 
prvo leto znašala skoraj 46.000 evrov 
(okoli 11 milijonov tolarjev). V nasle-
dnjih letih so se povečevala, tako da 
za letošnje šolsko leto znašajo že 
skoraj 138.000 evrov (okoli 33 mili-
jonov tolarjev). Za meseca oktober in 
november so bila sredstva zagotovlje-
na še iz razvojnega programa Soča 
2006, sredstva za nadaljevanje štipen-
diranja pa bodo izhajala iz novega 
razvojnega programa, ki se bo izvajal 
v novem programskem obdobju, in 
sicer od 2007 do 2013 (Soča 2013). 
Ob tem naj še povemo, da bomo šti-
pendije izplačevali takoj po pridobitvi 
republiških sredstev. 

[tipendije do leta 2013 
Sprememba Zakona o popotresni 

obnovi Posočja iz avgusta 2004 vklju-
čuje tudi razvojna sredstva do leta 
2013. To pomeni, da bo štipendiranje 

kadrov (na osnovi sprejetja razvojne-
ga programa za obdobje 2007–2013) 
možno tudi po izteku sedaj veljavne-
ga razvojnega programa. Podaljšanje 
štipendiranja v naslednje desetletje 
vsekakor odpira pomembne možno-
sti tako mladim, ki bodo lahko pri-
dobili štipendije, kot podjetjem pri 
zagotavljanju ustreznega kadra ter 
seveda celotnemu območju, saj bo 
vse več mladih izobražencev lahko 
ostajalo doma in tako prispevalo k 
razvoju Posočja.

Zagotoviti delo v Poso~ju
Po izboru letošnjih štipendistov 

nadaljujemo z dejavnostmi. Za tiste 
štipendiste, ki ne prejemajo kombi-
niranih štipendij, si prizadevamo 
poiskati podjetja, ki so pripravljena 
vlagati v nove kadre oziroma jih so-
štipendirati. Čeprav je to v prvi vrsti 
naloga štipendistov, ki so se k temu 
obvezali s podpisom pogodbe, jim na 
Posoškem razvojnem centru pri tem 
vseeno pomagamo. Nenazadnje je 
tudi naš cilj, da štipendiste čim prej 
navežemo na konkretno podjetje ozi-
roma organizacijo ter jim tako zago-
tovimo, da bodo po uspešno konča-
nem šolanju dobili zaposlitev v Zgor-
njem Posočju. 
Patricija Rejec in Marina Istenič, PRC

Informacije o {tipendijah dobite na telefonski {tevilki: 05/38-41-500 (Ma-
rina Isteni~). Svoja vpra{anja pa lahko po{ljete tudi na elektronski na-
slov: info@pososki-rc.si.

magali člani izvršnega odbora: Jurij 
Vrtačnik (blagajnik), Mariša Bizjak 
(odnosi z javnostmi), Mojca Perdih 
(vodja tajnic), Ožbe Trušnovec 
(šport), Matic Leban (oblikovanje), 
Melita Rutar (predstavnica dijakov), 
Andrej Mohorčič (območje Kobari-
da), Domen Rovšček (izobraževa-
nje) in Aljoša Križnič (turizem). 
Nadzorni odbor letos sestavljajo Ta-
dej Vidic, Katarina Beguš in Ur-
ška Mlekuž, disciplinsko komisijo 
pa Bruna Žuber, Tinka Kuščar in 
Vesna Rutar. 
Mariša Bizjak, odnosi z javnostmi, KTŠ

SEDMICA IN 
DRUGE SKRIVNOSTI
Tolmin – V okviru lanskoletnega Te-
dna vseživljenjskega učenja smo 
18. novembra učenci OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči v dvorani Grad 
predstavili svoje kulturne dejavnosti. 
Ravnatelj Branko Loncner je obi-
skovalcem v pozdravnem nagovoru 
razložil, kako naši učitelji skrbijo, da 
lahko razvijamo svoje sposobnosti in 
se uspešno učimo. 

Program se je začel s predstavitvijo 

projekta Vrtec in turizem, ki so ga v 
minulem letu izvedli v našem vrtcu. 
Nadaljevali smo z igrico Punčka, s 
katero so igralci iz 5. in 6. razreda 
gledalce spomnili, da se skrivnosti 
dobrega skrivajo v nas, in ne v na-
šem videzu. Šestošolke smo se na-
to predstavile s pesmicami, ki so na-

stale med našim bivanjem v šoli v 
naravi ob morju, zdaj že nekdanji 
učenci naše šole pa so predstavili 
svojo knjigo Skrivnostna sedmica. 
Z njimi se je pogovarjala moderator-
ka Špela Mrak, ki je nekoč tudi sa-
ma spoznavala skrivnosti učenja na 
naši šoli. Sledila je računalniška 

predstavitev šole, ki jo je pripravil 
devetošolec Bojan Zlatoper, za 
glasbeno popestritev dogajanja pa 
sta poskrbela citrarka Sanja Jan, 
učenka 9. razreda, in harmonikar 
Mitja Jeram, dobitnik srebrne me-
dalje v Ljubečni. 

Prireditev so nam pomagali pripravi-
ti: mentorice Irena Kovačič, Mate-
ja Maretič in Nevenka Janež, ra-
čunalnikar Marjan Rodman in hi-
šnik Cvetko Kenda.
Ana Obid in Mojca Dobravec, novinarki 
novinarskega krožka, OŠ Dušana Muni-
ha Most na Soči

OTROCI ZA VRSTNIKE, 
OBOLELE ZA AIDSOM
Tolmin – Letošnji Unicefovi dobro-
delni akciji so se ob svetovnem dne-
vu boja proti aidsu pridružili tudi 
učenci Unicefovega krožka z OŠ 
Franceta Bevka Tolmin in skupina 
prostovoljcev z Gimnazije Tolmin. Iz-
kupiček akcije, ki je potekala do 20. 
decembra, je namenjen otrokom, 
obolelim za aidsom.

Svetovni dan boja proti aidsu, 1. de-
cember, je tudi lani nadaljeval tradi-

DVORANA JE BILA POLNA OBISKOVALCEV, ki so si želeli ogledati, kako na mostarski šoli 
odstirajo skrivnosti učenja. Foto: Patricija Rejec
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Z ainteresirani se lahko v namen- 
 sko opremljenem prostoru uči- 
 jo, pišejo seminarske in druge 

naloge, uporabljajo računalnik, raz-
lično gradivo ter učno tehnologijo za 

To~ka za samostojno u~enje

Nova mo`nost za samostojno u~enje ter 
brezpla~no utrjevanje in pridobivanje znanja

Poso{ki razvojni center je konec minulega leta v svojih prostorih uredil tako imenovano To~ko za 
samostojno u~enje. S tem se je prebivalcem Zgornjega Poso~ja ponudila nova mo`nost za samo-
stojno u~enje ter brezpla~no utrjevanje in pridobivanje znanja.

samostojno učenje. Poleg tega lahko 
brezplačno dostopajo na svetovni 
splet in se seznanjajo z uporabo in-
terneta. Pri tem jim lahko z nasveti, 
kako se učiti in brskati po spletnih 

Urnik To~ke za samostojno 
u~enje: 
� torek od 10. do 15. ure
� ~etrtek od 10. do 16. ure
Informacije in rezervacije 
u~nega mesta:
Poso{ki razvojni center, Trg 
svobode 2, 5222 Kobarid. E-po{ta: 
info@pososki-rc.si, tel.: 05/38-41-
500 (Patricija Rejec ali Mateja 
Matajurc)

Utrinki

cijo iz leta 1988, ko so se strokov-
njaki odločili, da potrebujejo boljšo 
izmenjavo podatkov o vsem, kar je 
povezano z virusom HIV in aidsom. 
Zaradi te novodobne kuge je na sve-
tu umrlo že več kot 25 milijonov lju-
di, okuženih z virusom HIV ali obole-
lih z aidsom pa je že več kot 40 mili-
jonov. Več kot petnajst milijonov 
otrok je zaradi te bolezni osirotelo. 
Najbolj so ogroženi prebivalci pod-
saharske Afrike in Indije. 

Od leta 1986, ko sta bila v Sloveniji 
prijavljena prva primera aidsa, je pri 
nas obolelo 130 ljudi, med njimi tudi 
dva otroka. Lani je po podatkih In-
štituta za varovanje zdravja RS 
do 20. novembra obolelo pet mo-
ških, prijavljenih okužb z virusom 
HIV pa je bilo 28, kar je tri manj kot 
v enakem obdobju leto prej. Sloveni-
ja je sicer ena od držav z relativno 
malo okuženimi in obolelimi, vendar 
je obseg testiranja pri nas v primer-
javi z ostalimi evropskimi državami 
manjši. Na Inštitutu za varovanje 
zdravja zato menijo, da je z virusom 
HIV okuženih nekaj sto Slovenk in 
Slovencev.

Letošnja Unicefova akcija Združeni 

za otroke, združeni proti aidsu je 
potekala pod sloganom Za vsakega 
otroka zdravje, izobrazba, ena-
kost, zaščita – Napredujemo v 
človečnosti. Z nakupom zapestnice 
je vsak prispeval svoj delež na poti 
do tega cilja. V Tolminu so jih v času 
akcije več sto prodali učenci Unice-
fovega krožka pod vodstvom mento-
rice Denise Šuler Rutar in dijaki 
prostovoljci pod vodstvom Barbare 
Gruntar. Kot je povedala Rutarjeva, 
krožek na osnovni šoli poteka tretje 
šolsko leto, cilj devetih udeležencev 
pa je pomagati pomoči potrebnim. V 
ta namen se zato vključujejo v števil-
ne Unicefove akcije in skušajo pri-
spevati k boljšemu življenju otrok po 
svetu.
Ob dnevu boja proti aidsu so tako v 
šoli med šolskim odmorom kot po-
poldne v središču Tolmina prodajali 
zapestnice, svoje vrstnike so obi-
skali v razredih ter jih opozarjali na 
nevarnosti virusa HIV in bolezni, ki 
jih povzroča. Učencem devetih ra-
zredov in dijakom prvih letnikov je o 
zdravi spolnosti predavala visoka 
medicinska sestra iz Zdravstvenega 
doma Tolmin Ksenja Krnelj.
Špela Kranjc

Marija Sivec iz Sužida je v januarju Točko za samostojno učenje obiskala drugič. Tu si zna-
nje italijanskega jezika bogati samostojno ob pomoči računalniškega programa. 

“Pred dvema letoma sem že hodila na začetni in nadaljevalni tečaj, zdaj pa sem svoje znanje 
hotela obnoviti. Tečaj je takrat potekal pod strokovnim vodstvom v skupini z različnim predzna-
njem, in če si se vmes izgubil, si težko ponovno ujel stik s skupino. V EPIcentru sem nato izve-
dela za interaktivni tečaj italijanščine in se dodatno pozanimala, kako to zgleda. Danes sem tu 
drugič. Prvič sem si vzela približno dve uri časa in tudi tokrat bom tu verjetno toliko časa. Všeč 
mi je, ker ko prideš do problema, ga lahko rešuješ sam in tudi hitrost učenja prilagodiš svojemu 
znanju. Nihče te ne preganja in nič te ne moti, ker imaš lastne slušalke in mikrofon. Če pa se 
ti slučajno zatakne, imaš v bližini mentorja, ki ti lahko pomaga. Program je narejen tako, da nekega računalniškega 
predznanja ne potrebuješ; delaš s pomočjo mentorja, dokler ne obvladaš ikon na zaslonu.”

straneh, da bo uspeh pri učenju in 
delu čim večji, pomaga naša sveto-
valka. Točka pa je primerna tudi za 
srečevanja različnih skupin ter izme-
njavo informacij in izkušenj.

Trenutno 
ponujamo brezpla~no:
•  učenje tujih jezikov:
 –  interaktivni začetni tečaj angle- 
  škega jezika,
 – interaktivni začetni tečaj italijan- 
  skega jezika; 
•  učenje računalni�tva:
 –  ECDL-vodič in ECDL-testiranje,
 –  osnove v okolju Microsoft Win- 
  dows XP,
 –  urejanje besedila s programom  
  Microsoft Word,
 –  urejanje podatkovnih baz s pro-
  gramom Microsoft Access,
 –  spletne strani in e-pošto;
•  uporabo spletnega portala za učenje
 iz domačega naslonjača;
•  poklicno informiranje in svetovanje
 mladim in malo manj mladim.

Namen e-u~ilnice
Spletni portal (e-campus) služi kot 

informacijsko-komunikacijska podpo-
ra dejavnosti Centra vseživljenjskega 
učenja VITA, promovira njegovo de-
javnost, članom mreže in vsem upo-
rabnikom omogoča uporabo baz 
podatkov, obstoječih in novih gradiv 
za samostojno učenje prek spleta in 

e-gradiv ter promovira vseživljenjsko 
učenje.

Mre`a IKT
Točka za samostojno učenje je bi-

la vzpostavljena v okviru projekta 
Razvijanje in širjenje mrež z informa-
cijsko-komunikacijsko tehnologijo 
(IKT) podprtih lokalnih/regionalnih 
svetovalnih centrov in centrov za po-
klicno svetovanje – Centri vseživljenj-
skega učenja (CVŽU), ki ga sofinan-
cirata Ministrstvo za šolstvo in šport 
in Evropski socialni sklad. Nosilka 
projekta, ki smo ga skrajšano poime-
novali kar Center vseživljenjskega 
učenja VITA (ime je sestavljeno iz 
začetnih črk štirih mest: Vipave, Idri-
je, Tolmina in Ajdovščine), je Ljud-
ska univerza Ajdovščina. Pri tem so 
kot partnerji v projektu vključeni tu-
di Posoški razvojni center, Lavričeva 
knjižnica Ajdovščina, Idrijsko-Cer-
kljanska razvojna agencija, Območ-
na obrtna zbornica Ajdovščina, 
Center za razvoj podeželja TRG Vi-
pava in Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna enota Nova Gorica.

Več o projektu najdete na spletnem 
portalu CVŽU VITA: www.cvzu-vita.
si, kjer boste dobili tudi vse dodatne 
informacije o celotnem projektu. 
Po gradivu Ljudske univerze Ajdovščina 
povzela Patricija Rejec, Posoški razvoj-
ni center
Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Z januarjem 2007 smo na Posoškem razvojnem centru ponovno pričeli izvajati za 
uporabnike brezplačne programe izobraževanja starejših odraslih, finančno podprte 
s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Vljudno vabljeni! Za prijave pokličite na 
Posoški razvojni center Patricijo Rejec (telefon: 05/38-41-500).

Naučite se uporabljati priporočila zdrave in varne prehrane vedno in povsod: doma, 

v trgovini, v restavraciji, gostilni ... ne da bi se popolnoma odpovedali jedem, ki jih 

imate najraje. V program, ki smo ga poimenovali 

KAKO VEM, KAJ JE DOBRO?

in ki bo potekal pod strokovnim vodstvom zdravstvenega osebja, se lahko brezplačno 

vključijo starejši odrasli, ki bodo tudi sami aktivno sodelovali pri njegovi izvedbi.

Vsebina:
1. KAKOVOSTNA HRANA/PIJAČA IN OBROKI:

– kaj je kakovostna hrana/pijača,

– zdravi obroki,
– priprava hrane (kuhanje, dušenje, praženje, cvrenje, pečenje ...),

– sem lačen ali žejen?
2. HRANA V TRGOVINI:
– kaj skrivajo “akcije”,
– kaj so aditivi in katerim se moramo izogniti?

3. “ZDRAVILNA” PREHRANA IN ZDRAVILNA ZELIŠČA:

– katera živila vsebujejo tudi zdravila,

– uporaba zdravilnih zelišč v kuhinji,

– manj soli, več začimb,
– priprava napitkov iz zdravilnih zelišč in sadja; pogostitev.

4. SEZONSKE JEDI – PREDSTAVITEV IN PRIPRAVA:

– lokalno pridelana sezonska hrana,

– “Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran” – vsestransko uporaben sadež,

– priprava jedi iz jabolk; pogostitev.

5. KAKOVOSTNA HRANA V MOJEM VRTU:

– katere rastline so dobri sosedje v vrtu,

– zelišča v vrtu namesto škropiv,

– doma pridelano seme.

V Kobaridu bomo program začeli izvajati v začetku februarja 2007 oziroma takoj, 

ko bo skupina polna (12 oseb).

Z oglasne deske PRC-ja

VITALNI – 
KLJUB LETOM.

Vabimo vas, da se pridružite vadbi, ki ugo-
dno vpliva na telesno počutje, vzdržljivost, 
gibljivost, zdravje ter imunski sistem. Iz-
boljšala bo vašo prožnost, agilnost, moč in 
kardiovaskularno kondicijo. Vanj se lahko 
brezplačno vključijo starejši odrasli.

Podrobnejša vsebina:
1. merjenje sestave telesa (teža, odstotki 
maščobe, voda, bazalni metabo-  
lizem)

2. kakovostna hrana/pijača
3. razgibavanje
4. krepitev mišičnih sklopov
5. pravilna telesna drža
6. načini dihanja ob fizičnih obremenitvah

V Tolminu bomo program začeli izvajati v 
drugi polovici februarja 2007 oziroma ta-
koj, ko bo skupina polna (12 oseb).

Za prijave lahko pokličite na Posoški ra-
zvojni center, telefon: 05/38-41-500 (Patri-
cija Rejec).

Utrinki

BRALI IN PISALI 
SMO V PODBRDU
Podbrdo – Od septembra do konca 
decembra 2006 je na Osnovni šoli 
Simona Kosa Podbrdo potekal 
program Beremo in pišemo skupaj 
(BIPS), ki ga sofinancirata Evropski 
socialni sklad in Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Namenjen je star-
šem, katerih otroci obiskujejo prvo 
triado osnovne šole. Srečanja, ki so 
potekala enkrat tedensko pod men-
torstvom Marine Istenič in Mateje 
Matajurc s Posoškega razvojnega 
centra, se je udeleževalo sedem 
staršev in osem otrok.

Program je bil sestavljen iz trinajstih 
srečanj, na katerih so otroci skupaj 
s starši in mentoricama izdelovali 
plakate, spoznavali abecedo, obli-
kovali izdelke iz gline, se seznanjali 
z zdravo prehrano, računalnikom, 
raziskovali svoja družinska drevesa, 
izdelovali novoletne voščilnice in po-
čeli še marsikaj zanimivega. Obiskali 
so tudi Tolminski muzej, kjer so 
spoznavali zgodovino naših krajev.
Mentorici sta se trudili, da so druže-
nja potekala v zanimivem in sprošče-
nem vzdušju, tako da so otroci 
osvojili nova znanja na njim prijazen 
način.
Mateja Matajurc, mentorica BIPS-a

PROGRAM BIPS-a je bil sestavljen iz trinajstih srečanj, na katerih so otroci skupaj s starši poče-
li veliko zanimivega. Foto: Marina Istenič

EPIcenter, letnik VIII, {t. 1, 2007
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Na Poso{kem razvojnem centru se `e kar nekaj ~asa ukvarjamo z izobra`evanjem za 
aktivno dr`avljanstvo. V prej{nji {tevilki smo objavili ~lanek Vedno seznanjeni z novost-
mi, ki je obravnaval predvsem pojem aktivnega dr`avljanstva. Ob uvedbi evra pa smo se 
za~eli spra{evati, koliko so ljudje sploh seznanjeni s spremembami, ki jih le-ta prina{a, 
in ali vedo, koliko ~asa {e lahko menjajo tolarje v bankah in na po{tah ter podobno. 

Odločili smo se, da tokrat ne bomo modro-
vali le mi, temveč bomo dali možnost ak-
tivnega sodelovanja tudi vam – našim ak-

tivnim prebivalcem. Za vas smo namreč pripravili 
anketo (tako v EPIcentru kot tudi na naših spletih 
straneh: www.pososki-rc.si), s katero bomo posku-
šali ugotoviti, ali spremljate raznovrstne informa-
cije in novosti, povezane s procesi in sprememba-
mi v Evropski uniji (EU). O analizi ankete in re-
zultatih boste lahko prebirali najverjetneje v april-
ski številki našega glasila. 

Nagradno �rebanje
Izmed prejetih izpolnjenih anket, ki bodo vse-

bovale vaše podatke in ki nam jih boste na naš 
naslov (Posoški razvojni center, s pripisom: “AN-
KETA”, Ul. padlih borcev 1 b, 5220 Tolmin) vrni-
li najkasneje do vključno 1. marca 2007, bomo 
izžrebali štiri nagrajence. Prva dva izžrebanca se 
bosta lahko brezplačno udeležila tečaja računalni-
štva ali tujih jezikov na Posoškem razvojnem centru, 
druga dva pa bosta za nagrado prejela USB-ključ. 
Marina Istenič in Patricija Rejec, PRC

ANKETA ZA AKTIVNE 
DR�AVLJANE 

1.  Spol (ustrezno obkro�ite)    M      �

2.  Letnica rojstva  _______________

3.  Izobrazba (ustrezno označite)  
 �  nedokončana osnovna �ola
 �  osnovno�olska
 �  poklicna
 �  srednja
 �  vi�ja/visoka
 �  univerzitetna
 �  specializacija,
      magisterij, doktorat

4.  Delovni status (ustrezno označite)
 �  zaposlen
 �  brezposelen
 �  upokojenec
 �  kmet
 �  gospodinja
 �  �tudent/dijak

5.  Kaj označuje kratica EMU? (obkro�ite)
  �  Ekonomska monetarna unija
  � Evropska monetarna unija
  � Ne poznam

6.  Obkro�ite vse sosedske dr�ave, ki   
 uporabljajo evro? 
 �  Italija  �  Hrva�ka
 �  Avstrija  �  Ne vem
 �  Mad�arska

7.  Koliko različnih vrednosti  evropskih  
 kovancev obstaja? (obkro�ite)
 �  5   �  9
 �  7   �  Ne vem
 �  8

8.  Najvi�ja vrednost evropskega kovanca je  

 __________________

9.  Kolik�na je najvi�ja vrednost evropskega  
 bankovca? (obkro�ite)
 �  100   �  1000
 �  200  �  Ne vem
 �  500

10.  Do kdaj je mo�no brezplačno zamenjati  
 tolarje v vseh bankah in na po�tnih   
 okencih? (obkro�ite)
 �  1. februar 2007
 �  1. marec 2007
 �  1. junij 2007
 �  Ne vem

Aktivno sodelovanje 
aktivnih prebivalcev

Utrinki

DOBRA DELA BODO 
OPRAVLJALI VELIKO LA@JE
Tolmin – Delovanje tolminske območne organiza-
cije Slovenske karitas je od novembra dalje pre-
cej olajšano. Takrat so namreč njenemu predse-
dniku, mostarskemu dekanu Slavku Obedu, pre-
dali ključe novih prostorov.

Slovesno predajo prostorov v pritličju stavbe 
Vzgojno-varstvenega centra Tolmin na Rutar-
jevi 18 je opravil zdaj že nekdanji tolminski župan 
Ernest Kemperle. Spomnil je, da so se prosto-
voljci pri svojem plemenitem delu dolga leta soo-
čali s prostorskimi težavami, saj so prej delovali v 
prvem nadstropju nekdanje tolminske vojašnice. 
To jim je zaradi prenašanja velikih količin hrane, 
oblačil in drugih potrebščin povzročalo veliko pre-
glavic, čemur se bodo poslej lahko izognili. Novi 
prostori v pritličju namreč omogočajo dostavo z 

vozili vse do vhodnih vrat. Ob tej priložnosti se je 
župan zahvalil vsem “za prizadevanja in delo, ki 
ga opravljajo v dobrobit vsem pomoči potreb-
nim”.

Občini se je za posluh pri reševanju prostorske 
problematike zahvalila Jožica Ličen s Škofijske 
karitas Koper in županu izročila jedkanico Triglav, 
ki jo je v akciji Umetniki za Karitas izdelal Handi 
Behrič. Kot je povedala, so letos tolminski pro-
stovoljci v svoje nekdanje prostore že znesli pribli-
žno 40.000 litrov mleka in deset ton druge hrane, 
poleg tega pa tudi veliko drugih stvari. Obed je 
spomnil, da danes ni le veliko materialne stiske, 
ampak tudi duhovne revščine, ki jo je prav tako 
treba videti. Nove prostore, med katerimi bo ena 
soba skladišče za potrebščine tolminskih skavtov, 
so tudi blagoslovili.
Besedilo in foto: Špela Kranjc



EPIcenter, letnik VIII, {t. 1, 2007

( 16 )Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Bovec
Intervju z `upanom 
ob~ine Bovec Danijelom Krivcem
Skok iz starega v novo leto je za nami. Čakajo nas 
novi izzivi, nova spoznanja, nove modrosti – tako 
kot novega/starega bovškega župana Danijela 
Krivca. Čeprav ga je zdravje v prvih dneh novega 
leta rahlo pustilo na cedilu, si je vzel čas, se usedel 
za računalnik in nam odgovoril na vprašanja.

Kateri od številnih projektov, ki ste si jih zami-
slili že v predvolilnem času, menite, da bo vaš 
vodilni?

Več projektov bo v naslednjem obdobju po-
membnih, večina v smislu turistične infrastruktu-
re. Najbolj pomemben projekt pa bo izgradnja 
turističnega centra Žaršče, poleg tega pa še nada-
ljevanje investicij na smučišču Kanin (obnova re-
stavracije, zasneževanje, nove proge …), seveda pa 
tudi nujnost pridobitve novega partnerja za razvoj 
hotelov. Ne smem pozabiti še izgradnje mladinske-
ga hotela in novega TIC-a z muzejem in seminar-
skimi dvoranami, do poletja pa tudi ureditev bov-
škega trga. Pomemben projekt za naslednje obdo-
bje pa je izgradnja doma upokojencev in varovanih 
stanovanj z dnevnim centrom.

Bo pisarna župana, kakršno smo poznali v za-
dnjih štirih letih, ostala nespremenjena ali si jo 
boste skušali urediti na novo?

Pisarna je v preteklem mandatu dobro delovala, 
zato večjih sprememb ne predvidevam.

Čaka vas precej naporno obdobje. Kakšne so 
vaše psihofizične priprave na primer na javni 
nastop? Imate kak poseben recept, kako se reci-
mo otresete treme?

Na javne nastope sem se že dodobra privadil, 
zato kakšna posebna trema ni več prisotna. Malo 
adrenalina pa je vsekakor dobrodošlo. Ponavadi si 
na poti na prireditev pripravim v glavi koncept 
nastopa – seveda včasih bolj, včasih manj uspe-
šno.

Kako po navadi reagirate, kadar izžarevate ve-
selje in zadovoljstvo, in kako, kadar so vaše 
“baterije” na koncu z močmi?

Na to bi bolje odgovorili moji sodelavci ali pa 
občani. Poskušam v vsakem primeru ostati na 
realnih tleh, tako da večje razlike ni. Če pa je pre-
hudo, se je bolje odpočiti.

Zanimivo se nam je zdelo vprašanje gospe Olge 
iz Tolmina, ki jo je v predvolilnem boju zani-
malo, kam bi peljali obiskovalca, če bi bili lo-
kalni turistični vodnik, in zakaj bi izbrali ravno 
ta kraj?

V lepem vremenu na Kanin, kjer bi lahko poka-
zal vso razsežnost in lepoto občine. V slabem vre-
menu pa v muzej Triglavskega narodnega parka v 

Trenti, kjer je prikazana lepota naših hribov in 
dolin ter zgodovina življenja na tem območju.

Predvolilni čas vas je najverjetneje povsem oku-
piral. V tem času ste se morali odpovedati mar-
sičemu. Kaj je bilo tisto, kar ste najbolj pogre-
šali?

Moram reči, da prav posebnega odrekanja, razen 
v zadnjem tednu, ni bilo. Moje obveznosti tudi v 
normalnem času niso nič manjše.

Vaše želje za ponovoletni čas?
Da bi se uresničila prizadevanja za vstop par-

tnerja, ki bi prevzel hotele na Bovškem.

In če se za konec v mislih vrnete pod okrašeno 
novoletno drevesce … Pod njim odkrijete v rdeč 
darilni papir lično zavito srednje veliko škatlo, 
naslovljeno na vaše ime. Kaj je v njej, od koga 
ste ga prejeli in zakaj? 

Osebno darilo je od žene in otrok; majčkena 
pozornost in voščilo z željo po večji prisotnosti 
doma s strani najmlajše.
Radovedni smo bili v uredništvu EPIcentra

Eno od redkih smu~i{~ s sne`no odejo
Po lanski zimski sezoni, ki nas je že zgodaj 

presenetila s snežno odejo, pa tokrat še nič kaj ne 
diši po snegu. Najbolj to seveda jezi zimske turi-
stične delavce – še posebej tiste, ki upravljajo s 
smučišči. Kanin je eno redkih smučišč pri nas, ki 
lahko kolikor toliko nemoteno obratuje.

Na našem edinem visokogorskem smučišču je 
zaenkrat do 60 centimetrov naravnega snega, de-
lavci pa se trudijo, da ga dovolj zvozijo tudi na 
kritične dele prog. Trenutno obratujejo sedežnice 
Skripi, Prevala in Graben ter vlečnica Podi. Za 

11.  Do kdaj je mo�na zamenjava evropskih  
 kovancev v Banki Slovenije? (obkro�ite)
 �  Do konca leta 2007
 �  Do konca leta 2013
 �  Do konca leta 2016
 �  Ne vem

12.  Ali ste ob uvedbi evra zaznali dvig cen tudi  
 v Zgornjem Posočju?
 �  DA
 �  NE

13.  Če ste na prej�nje vpra�anje odgovorili z  
 �DA�, na�tejte, kje vse ste zaznali dvig cen.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

14.  Ali vam je prehod na novo valuto povzročal  
 te�ave?
 �  DA
 �  NE

15.  V kolikor ste na predzadnje vpra�anje  
 odgovorili z �DA�, potem na�tejte te�ave,  
 ki vam jih je povzročil prehod  na novo  
 valuto.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Za va�e sodelovanje se vam �e v naprej 
najlep�e zahvaljujemo!

*******************************************

_______________________________________
Ime in priimek

_______________________________________
Naslov bivali�ča 

_______________________________________
Po�tna �tevilka in kraj

Davčna �tevilka: _________________________

(Zgoraj navedene podatke izpolnijo tisti, ki 
�elijo sodelovati v nagradnem �rebanju, zato 
bomo te podatke  uporabili izključno za omen-
jene namene. Javno bomo objavili le imena 
in priimke iz�rebancev, in sicer predvidoma v 
aprilski �tevilki EPIcentra ter na na�i spletni 
strani. Ostale podatke, ki jih boste navedli v 
anketi, bomo uporabili za nadaljnjo obdelavo 
in analizo. Rezultate ankete bomo najverjetneje 
objavili v na�em glasilu in na na�i spletni strani 
aprila letos.)

DANIJEL KRIVEC, župan občine Bovec. Foto: T. Š. F.

Aktivno dr`avljanstvo
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smučanje do postaje C kabinske žič-
nice, ki je bilo v minulih sezonah 
običajno, snega ni dovolj. “Glede na 
trenutne snežne razmere tako v Slo-
veniji kot tudi drugod po Evropi smo 
zadovoljni, da sploh lahko obratuje-
mo,” pravi direktor ATC Kanin Aleš 
Uršič. Vsekakor pa si želijo dodatnih 
centimetrov snega. Letošnja novost 
na Kaninu je spremenjena proga 
Skripi III, ki je v srednjem delu na-
mesto desno v ozko grlo sedaj spe-
ljana levo in razširjena. 

Za dnevno vozovnico morajo od-
rasli smučarji odšteti 21,07 evra 
(5.050 tolarjev), otroci pa 15,44 evra 
(3.700 tolarjev). Tako kot lansko se-
zono tudi letos na Kaninu skrbijo za 
večji obisk študentov z njihovim že-
pom prijaznimi cenami vozovnic. 
Štirje študentje skupaj bodo namreč 
celo sezono ob predložitvi ustrezne-
ga dokumenta smučali za 6,26 evra 
(1.500 tolarjev). Skupaj s francoskim 
partnerjem, družbo Transmontagne, 
so v ATC Kanin letos oblikovali po-

sebno ponudbo za vse učence Os-
novne šole Bovec. Dobrih 200 otrok 
bo tako lahko celo sezono brezplač-
no smučalo po kaninskih progah.

Sicer pa se lahko na Kaninu pohva-
lijo z dobrim obiskom med zadnjimi 
božično-novoletnimi prazniki. Že po 
tradiciji je bilo obratovanje naprav 
odvisno od moči vetra, ki je nekaj-
krat to preprečil. Sonce nad meglo in 
nizko oblačnostjo ter ne prenizke 
temperature pa so v prazničnih dneh 
na smučišče privabili več sto smučar-
jev, največ kar dobrih 1.400.

Za smučišče je nenazadnje po-
membno tudi to, da je v zadnjih dneh 
minulega leta Slovenska odškodnin-
ska družba (SOD) z novogoriškim 
podjetjem Hit sklenila pogodbo za 

prodajo svojega 45,31-odstotnega de-
leža v ATC Kanin. Hitovci so ta delež 
odkupili za 1,14 milijona evrov (sla-
bih 274 milijonov tolarjev). Večinski 
lastnik podjetja ATC Kanin z dobrim 
52-odstotnim lastninskim deležem 
ostaja francoski Transmontagne.
Špela Kranjc

So~a v Zgodbah iz Narnije
Prvi del iz serije ameriških otro-

ških filmov Zgodbe iz Narnije smo si 
lahko ogledali že v minulem letu, 
letos pa bodo ustvarjalci zgodbe po 
priredbi romanov Clivea Staplesa 
Lewisa snemali nadaljevanje. Za-
ključne kadre filma z naslovom Princ 
Kaspijan bodo predvidoma v prvi 
polovici julija posneli ob Soči na Bov-
škem. 

Zgodba v prvem delu Lev, čarovni-
ca in omara pripoveduje o dogodi-
vščinah štirih otrok, ki pred grozota-
mi druge svetovne vojne iz Anglije 
pobegnejo v pravljično deželo z ime-
nom Narnija. Tam se srečajo s števil-
nimi prijaznimi in nenavadnimi bitji, 
pa tudi s hudobno čarovnico, ki želi 
zavladati deželi. Otroci jo s pomočjo 
vseh prebivalcev Narnije premaga-
jo.

Režijo so tudi v drugo zaupali An-
drewu Adamsonu, ki je filmsko ob-
činstvo očaral z obema Shrekoma. 
Projekt nastaja v produkciji produk-
cijske hiše Caspian Productions LLC, 
ki predstavlja studie Walt Disney 
Pictures in Walden Media. Češka 
produkcija Toastie v rokah podjetja 
Stillking Films je nosilec projekta na 
območju Evrope, za institucionalno 
podporo v Sloveniji pa bo skrbela 
produkcijska hiša Propeler iz Lju-
bljane. 

Za drugi del filma, v katerem se 
bo moral pravljični svet Narnije spo-
pasti z ljudmi kot zlobnimi uničeval-
ci narave in gozdov, je predvide-
nih 110 snemalnih dni. Večino pro-
dukcije bodo realizirali na Novi Ze-
landiji in na Češkem, okoli deset 
snemalnih dni pa se bo ekipa mudi-
la v Zgornjem Posočju. 

Režiser Adamson in načrtovalec 
produkcije Roger Ford sta namreč 
Sočo izbrala kot idealno lokacijo za 
zaključno sceno filma. V tej bodo 
prikazali beg armade 300 vojakov ter 
30 konjenikov in opreme, z računal-
niškimi vizualnimi učinki pa bodo 
prikazali tudi dvig rečnega duha iz 
vode in njegovo uničenje brvi Beru-
na. Prav filmska kulisa te brvi čez 

Sočo, ki jo bodo postavili v bližini 
sotočja s potokom Gljun, bo najpo-
membnejši začasni objekt. Po kon-
strukciji in tehnološki obdelavi bo 
podoben Cezarjevemu mostu čez 
Ren. Scenografija prizora bo zahteva-
la gradnjo in dokončanje lesene brvi 
iz smrekovih hlodov, na bližnjih bre-
žinah pa bodo postavljeni še drugi 
scenografski elementi, kot so hlodi 
za gradnjo mostu, starodavni stroji 
za dvigovanje in zabijanje hlodov, 
štori posekanih dreves, veje in vozo-
vi. Vse elemente bodo po končanem 
snemanju lahko v celoti odstranili in 
v okolici vzpostavili prvotno stanje. 
Tudi spremljevalne objekte te filmske 
kulise, kot so dovozne poti do prizo-
rišča snemanja, utrjeni platoji za do-
stop vozil in začasni mostički prek 
voda, načrtujejo v duhu ohranjanja 
naravnega okolja in varnosti udele-
ženih.

Snemanje drugega dela filma bodo 
začeli prihodnji mesec na Novi Ze-
landiji, aprila pa naj bi k nam najprej 
prispela ekipa za pripravo produkcij-
skih pisarn, delavnic za gradnjo mo-
stu, produkcijskega kampa v velikosti 
nekaj nogometnih igrišč in seveda 
snemalne lokacije. Filmska ekipa bo 
skupaj štela približno 400 oseb pro-
fesionalnega in servisnega osebja ter 
prav toliko statistov in igralcev. 

Mnogi imajo Zgodbe iz Narnije za 
Disneyjev odgovor na Gospodarja 
prstanov in prvo veliko ameriško pro-
dukcijo v Sloveniji si bo prihodnje 
leto gotovo ogledalo na milijone ljudi 
po vsem svetu. Na Bovškem so pre-
pričani, da lahko projekt pomeni 
odlično promocijo tako Posočja kot 
tudi Slovenije, obenem pa predstavlja 
gospodarsko priložnost za lokalno 
skupnost.
Špela Kranjc

LTO BOVEC je izdal novi zimski katalog po-
nudnikov. Več o tem v naslednji številki EPI-
centra.

FOTOGRAFIJE SO NA ZAHTEVO USTVARJALCEV FILMA UMAKNJENE (op. uredništva).
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Ob~ina Kobarid
Intervju z `upanom ob~ine 
Kobarid Robertom Kav~i~em

Ker pred novim letom pravzaprav 
nismo imeli prav veliko stikov z no-
vim kobariškim županom Robertom 
Kavčičem, smo bili kar malce rado-
vedno neučakani, kakšen dialog bo-
mo uspeli vzpostaviti. A moram vam 
prišepniti, da je na nas naredil mo-
čan vtis. S svojim hitrim “reakcij-
skim” časom nas je naravnost očaral. 
Intervju je bil namreč nared že ka-
kšno urico zatem, ko smo mu posla-
li vprašanja.

Kateri od številnih projektov, ki ste 
si jih zamislili že v predvolilnem 
času, menite, da bo vaš “para-
dni”?

Na prvem mestu je prav gotovo 
zagotoviti vsem našim občankam in 
občanom zdravo pitno vodo. Uskla-
ditev proračunskih sredstev za nasle-
dnji mandat je naloga, ki je tukaj in 
zdaj in seveda osnova ter smernica 
za delo v prihodnje. Zimski center na 
Livku, kulturni in športni objekt v 
Drežnici, pohodno-kolesarska pot čez 
Stol v sosednjo občino, transverzala 
do Čedada; to je le del projektov, ki 
bi jih rad izpeljal v svojem manda-
tu.

Bo pisarna župana, kakršno smo 
poznali v zadnjih štirih letih, osta-
la nespremenjena ali si jo boste 
skušali urediti po svojem okusu?

Uredil jo bom po svojem okusu in 
prva poteza bo osvežitev sten v pa-
stelnem tonu.

Čaka vas precej naporno obdobje. 
Kakšne so vaše psihofizične pripra-
ve na primer na javni nastop? Ima-
te kak poseben recept, kako se re-
cimo otresete treme?

No, malo treme je treba imeti in ta 
naj bi bila ustvarjalna, kajne? Pona-
vadi se na nastop pripravim tako, da 
si najprej pridobim potrebne infor-
macije, ki jih povežem v celoto, po-
navadi zjutraj … Včasih si naredim 
tudi opomnik. Čeprav sem najraje 
brez papirja v roki, pa ne izključujem 
tudi te možnosti, če bo treba.

Kako ponavadi reagirate, kadar iz-
žarevate veselje in zadovoljstvo, in 

kako, kadar so vaše “baterije” na 
koncu z močmi?

Trenutno je moja motivacija za 
delo na višku in “baterije” so polne. 
Zavedam se, da ima prestop iz po-
slovnega v politični svet drugačno 
energijo in da za delo, ki ga sedaj 
opravljam, potrebujem predvsem po-
trpežljivost in strpnost. Sedanjost je 

tako v celoti posvečena delu na Ob-
čini Kobarid, tako mi ostane bolj 
malo časa za sprehode v naravo z 
mojim štirinožcem. Najhitreje se ob-
novim prav v naši prelepi naravi.  

Zanimivo se nam je zdelo vpraša-
nje gospe Olge iz Tolmina, ki jo je 
v predvolilnem boju zanimalo, kam 
bi peljali obiskovalca, če bi bili lo-
kalni turistični vodnik, in zakaj bi 
izbrali ravno ta kraj?

Po ogledu svetovno znanega po-
mnika prvi svetovni vojni, Kobariške-
ga muzeja, bi našega gosta pospremil 
v sotesko slapa Kozjak, kjer izginejo 
skrbi in zaigra srce v lepotah in bar-
vah, ki jih ponuja naše naravno oko-
lje. Kot veste, pri nas ne manjka 
dobrih gostiln, in prav gotovo bi dan 
zaključili v kateri od njih. 

Predvolilni čas vas je najverjetneje 
povsem okupiral. V tem času ste se 
morali najverjetneje odpovedati 
marsičemu. Kaj je bilo tisto, kar ste 
najbolj pogrešali?

Na prvem mestu je nedvomno dru-
žina. Čas, ki sem jim ga posvetil, je 

bil res skromno odmerjen. Povsem 
sem se odpovedal tudi svojim hobi-
jem, golfu, jadranju, naravi in še kaj 
bi se našlo.

So to zdaj vaše tihe želje za novo 
leto?

Prepričan sem, da se bodo stvari 
počasi umirile in da bo življenje ste-
klo po normalnejših tirnicah, da bom 
imel dovolj časa za vse, kar imam 
rad.

In če se za konec v mislih vrnete 
pod okrašeno novoletno drevesce … 
Pod njim odkrijete v rdeč darilni 
papir lično zavito srednje veliko 
škatlo, naslovljeno na vaše ime. Kaj 
je v njej, od koga ste ga prejeli in 
zakaj?

Letošnje darilo je brez dvoma že-
nino. V njem je ura brez kazalcev …, 
poleg pa napis “je čas za delo in je 
čas za počitek”. Najbrž ni treba po-
sebej razlagati, kaj mi želi povedati. 

Radovedni smo bili v uredništvu EPI-
centra, odgovore župana Roberta 
Kavčiča pa nam je pomagala zapisati  
Nada Pajntar z Občine Kobarid

Utrinki

KORAK BLI@JE 
DIALIZNEMU CENTRU
Kobarid – Ob zaključku dobrodelne 
akcije Odpri srce, odpri roke je 
Društvo ledvičnih bolnikov Poso-
čja v novembru pripravilo novinar-
sko konferenco, na kateri so pred-
stavili, kako daleč so priprave diali-
znega centra v Posočju.

Akcijo, ki se je začela januarja in za-
ključila konec oktobra, so v letu slo-
vesnosti ob 100. obletnici smrti Si-
mona Gregorčiča poimenovali prav 
z njegovimi verzi. V tem času so se 
zvrstili številni večji in manjši dogod-
ki – koncert znanih slovenskih glas-
benikov v Kobaridu, likovna delavni-
ca amaterskih slikarjev v Drežnici in 
nato prodajna razstava nastalih del v 
času dobrodelnega koncerta s Ško-
fijsko karitas Koper na Sveti gori 
nad Novo Gorico, dobrodelni plesni 
nastop Plesne šole Miro v Novi 
Gorici, vseskozi pa so ljudje lahko 
darovali tudi prek telefonov in na 
bančni račun društva. Kot je pove-
dal predsednik društva, Božidar 

DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV POSOČJA ŠTEJE 30 ČLANOV, od katerih je sedemnajst 
ledvičnih bolnikov. Dvanajst članov njihovega društva se redno trikrat tedensko vozi na diali-
zo v šempetrsko bolnišnico, ki je za nekatere oddaljena tudi več kot sto kilometrov. Ob tem 
naj povemo, da je povprečna oddaljenost dializnega centra v Evropi le 25 kilometrov. Foto: 
Špela Kranjc

ROBERT KAVČIČ, župan občine Kobarid. 
Foto: arhiv župana
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Delovno v novo leto
Decembrski vrvež se je prevesil v 

januar prav tako intenzivno, saj se 
predvsem delovni sestanki in sreča-
nja kar vrstijo. V polnem teku so 
tudi predpriprave za sestavo in spre-
jem občinskega proračuna. 

Novi kobariški župan Robert Kav-
čič je v januarju sklical kar nekaj 
sestankov, kjer so razpravljali o ve-
čjem sodelovanju z lokalnimi sku-
pnostmi in med njimi samimi. Cilj 
teh srečanj je bil predvsem prisluh-
niti potrebam društev in krajevnih 
skupnosti ter jih vključiti v načrt le-
tošnjega proračuna Občine Kobarid. 
Ker so potrebe že po tradiciji večje, 
kot bi jih prenesel občinski mošnji-
ček, bomo morali predvsem pri ve-
čjih materialnih potrebah poseči tudi 
po drugačnih oblikah financiranja, 
kot so razpisi, sponzorski prispevki 
ipd.

Poleg sodelovanja in odprtosti ob-
čine za potrebe lokalne skupnosti je 
župan poudaril tudi pomen medse-
bojnega sodelovanja med turistični-
mi, kulturnimi in športnimi društvi, 
krajevnimi skupnostmi in drugimi 
aktivnimi organi v občini ter povezo-
vanja z različnimi dejavniki zunaj 
našega okolja in širše. Takšen način 
obeta boljše rezultate dela, večjo od-
mevnost posameznih aktivnosti ali 
prireditvene dejavnosti ter možnost 
za nove in večje projekte.

Drage ob~anke, ob~ani,
spo{tovani prijatelji!

Leto 2007 nas ~aka z odprtimi rokami in neskon~nimi 
mo`nostmi, ki so odvisne predvsem od nas samih. Prav 

zato Vam v prihajajo~em letu `elimo obilico ustvarjalnega 
poguma v `elji, da bi bila narava prizanesljiva z nami in 

da bi nam bilo zdravje naklonjeno. 
So~utje, prijateljstvo in ljubezen naj bodo vrline in del sle-

hernega trenutka bivanja v tej prelepi so{ki dolini.

Robert Kav~i~, `upan, 
in Ob~inska uprava Ob~ine Kobarid

Tradicionalno sre~anje 
Slovencev Videmske 
pokrajine in Poso~ja v 
Kobaridu

Upravna enota (UE) Tolmin ter 
vse tri posoške občine so se v času 
zaključka redakcije pripravljale na že 

li v naslednji številki EPIcentra.

Mesec kulture 
v Ob~ini Kobarid

Slovenski kulturni praznik, 8. fe-
bruar, v občini Kobarid že nekaj let 
zapored obeležimo s celomesečnim 

škem muzeju in še kje, konec mese-
ca pa nas čaka tradicionalno pusto-
vanje v Drežnici, Drežniških Ravnah 
in drugod.

In potem �
… nas na različnih koncih naše 

občine čaka kar nekaj odmevnih do-
godkov. Kobariški upokojenci bodo 
konec maja gostili skoraj 300 udele-
žencev športnih iger upokojencev 
Primorske, ki se bodo pomerili v naj-
različnejših disciplinah. Takrat bo v 
Koseču potekala tudi tradicionalna 
likovna delavnica Lepota v lesu in 
kamnu, Amaterski oder pod Krnom 
bo odprla domača Igralska skupina 
Drežnica s premiero svojega novega 
gledališkega dela Sobota greha, Koba-
riško poletje pa naj bi skupaj s turiz-
mom prispevalo k živahnejšemu 
poletnemu utripu. Športni dogodki, 
Kobariški sejem, Kotarski dnevi, Gle-
dališka pomlad, mesečne tematske 
razstave, predstavitve knjig v Kobari-
škem muzeju in še bi lahko našteva-
li dogodke, ki jim bomo priče v leto-
šnjem letu. Za vse, ki ste željni bolj 
varietejskega programa, pa vsak te-
den poskrbijo v igralniško-zabavišč-
nem centru v Starem selu. Več o 
dogodkih, ki nas čakajo v prihajajo-
čem letu, pa v naslednjih številkah 
EPIcentra. 

Nada Pajntar, Občina Kobarid

Utrinki

37. ponovoletno srečanje Slovencev 
Videmske pokrajine in Posočja, ki bo 
20. januarja v kobariškem kulturnem 
domu. Idejni in organizacijski vodja 
prireditve Zdravko Likar, načelnik 
UE Tolmin, je tokrat za slavnostnega 
govornika izbral ministra za okolje 
in prostor Janeza Podobnika. Po 
kulturnem programu, ki ga bodo 
oblikovala slovenska in zamejska 
društva, se bo srečanje nadaljevalo v 
sproščenem in družabnem okolju. 
Več o dogodku si boste lahko prebra-

dogajanjem. Tako je nastal Mesec 
kulture, ko se na celotnem območju 
občine zvrstijo številne prireditve. 
Večina je za obiskovalce brezplačnih, 
letošnje darilo pa bo gledališko delo 
v izvedbi igralca Aleša Valiča, ki bo 
v Kulturnem domu Kobarid nastopil 
4. februarja ob 18. uri z monodramo 
Saše Pavček Al’ en al’ dva? Prav tako 
si boste lahko ogledali komedijo 
Boom teatra, predstavili se bodo 
učenci iz OŠ Kobarid in njenih po-
družnic, dogajalo se bo v Kobari-

Kanalec, so z akcijo zbrali nepriča-
kovanih 77.199 evrov (okoli 18,5 mi-
lijona tolarjev). Po vsej Primorski so 
poslali veliko prošenj za donacije, a 
je bil odziv predvsem velikih podjetij 
zelo slab – več so darovali manjši 
zasebniki, kar je člane društva zelo 
presenetilo. 

Zbran denar je namenjen izključno 
za opremo centra, katere lastnik bo 
seveda društvo, ki tudi po zaključku 
akcije nadaljuje z zbiranjem denarja 
za postavitev dializnega centra. Za 
popolno opremljenost centra s štiri-
najstimi dializnimi mesti potrebujejo 
okoli 400.000 evrov (dobrih 95 mili-
jonov tolarjev), v to sta vključena tudi 
aparat za ultrazvok in laboratorij, ki 
bi si ju lahko delili tudi s sosednjim 
zdravstvenim domom in tako zmanj-
šali stroške. Ker se po Kanalčevih 
zagotovilih zavedajo, da je treba čim 
prej začeti z delovanjem, bodo naj-
prej uredili šest oziroma sedem diali-
znih mest, kolikor je trenutno dovolj 
za dializo bolnikov iz Posočja. Za to 
potrebujejo poleg dodatnih donator-

skih sredstev še okoli 55.000 evrov 
(dobrih trinajst milijonov tolarjev), pri-
čakujejo pa tudi pomoč države. Ta 
bi namreč z dializnim centrom v Ko-
baridu letno privarčevala nekje od 
30.000 do 37.500 evrov (od sedem 
do devet milijonov tolarjev), kolikor 
znašajo potni stroški tukajšnjih paci-
entov. V dveh letih bi tako po Kanal-
čevem mnenju “pokrili manjkajoči 
znesek za začetek delovanja cen-
tra”. Skupaj z vložki lastnikov stavbe 
(Medicus Partner in Zalet d. o. o.) ki 
bodo vlagali v stavbo in njen bodoči 
prizidek, pa naj bi dializni center v 
Kobaridu stal dobrih 540.000 evrov 
(približno 130 milijonov tolarjev), je 
razložil predsednik Sveta zavoda 
Apolon, Marjan Lazar, dr. med.  

Trenutno je v Sloveniji 1.600 diali-
znih bolnikov, vsako leto pa to števi-
lo po Kanalčevih pojasnilih narase 
še za dodatnih deset odstotkov. 
Društvo ledvičnih bolnikov Posočja 
je bilo ustanovljeno leta 1999, na-
slednje leto pa so ga sprejeli v Zve-
zo društev ledvičnih bolnikov 

Slovenije. Danes je v njem 30 čla-
nov, sedemnajst je ledvičnih bolni-
kov. Dvanajst članov njihovega dru-
štva se redno trikrat tedensko vozi 
na dializo v šempetrsko bolnišnico, 
ki je za nekatere oddaljena tudi več 
kot sto kilometrov, medtem ko je 
povprečna oddaljenost dializnega 
centra v Evropi le 25 kilometrov. Po-
leg oddaljenosti pa težave povzroča-
jo tudi slabi vremenski pogoji in z nji-
mi povezane razmere na cestah, 
bolnik pa je po štirih urah in pol dia-
lize hudo utrujen in izčrpan. Prav za-
radi teh razlogov so si v Društvu 
ledvičnih bolnikov Posočja poleg 
združevanja in osveščanja ledvičnih 
bolnikov za cilj zadali tudi postavitev 
dializnega centra v Posočju. Kot je 
povedal Lazar, so zamisel najprej 
predstavili Splošni bolnišnici  dr. 
Franca Derganca Nova Gorica in 
nato še posoškim občinam. Ker bol-
nišnica ni pokazala zanimanja za ta 
projekt, so se vanj podali sami, saj 
je po Lazarjevih besedah Posočje 
idealen prostor za zdravstveni turi-

zem. Dializni center v Kobaridu 
naj bi poleg posoških ledvičnih bol-
nikov uporabljali tudi tisti, ki bodo v 
te kraje prišli na oddih. Upajo, da bo 
center, v katerem bodo delo dobile 
tri medicinske sestre, z delovanjem 
lahko začel že letos poleti.
Nada Pajntar, Občina Kobarid, in 
Špela Kranjc

PROMOCIJA TOLMINSKE 
DEDI[^INE NA 
MEDNARODNEM SIMPOZIJU 
Zagreb (Hrvaška) – Muzejski do-
kumentacijski centar iz Zagreba 
je lani povabil Tolminski muzej k 
sodelovanju na mednarodnem sim-
poziju z naslovom Muzej(i) in 
književnost(i). Na povabilo organi-
zatorja se je odzvalo kar 53 preda-
vateljev, največ iz Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Italije, Rusije, Avstrije 
in Slovenije. 

Simpozij, ki je bil zastavljen interdi-
sciplinarno, je potekal dva dni v mu-
zeju Mimara. Udeležili so se ga mu-
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Ob~ina Tolmin
Intervju z `upanom 
ob~ine Tolmin Uro{em Bre`anom

Ker smo bili takoj po praznikih z eno nogo še 
vedno nekoliko praznično razpoloženi, smo se 
odločili, da tudi bolj ali manj novemu tolminskemu 
županu Urošu Brežanu ne bomo kvarili popra-
zničnega vzdušja. Zato smo z njim pokramljali 
nekoliko bolj sproščeno. In kaj nam je povedal?

Kateri od številnih projektov, ki ste si jih zami-
slili že v predvolilnem času, menite, da bo vaš 
“paradni”?

O tem bodo odločali občani. Pred nami je veliko 
nalog in projektov. Različni ljudje jih bodo spreje-
mali in ocenjevali različno. Najpomembnejše pa 
je, da bomo v naši občini ustvarili vzdušje sodelo-
vanja in zavedanje, da lahko z združenimi močmi 
naredimo veliko. 

Bo pisarna župana, kakršno smo poznali v za-
dnjih štirih letih, ostala nespremenjena ali si jo 
boste skušali urediti po svojem okusu?

Prav gotovo ne bo imela tuša, televizije in po-
dobnih razkošnosti, vseeno pa je mogoče kakšno 
manjše presenečenje … 

Čaka vas precej naporno obdobje. Kakšne so 
vaše psihofizične priprave, na primer na javni 
nastop? Imate kak poseben recept, kako se reci-
mo otresete treme?

Najboljša priprava na javni nastop je, da čim 
bolje naštudiraš in spoznaš vsebino. Ko pa to ni 
mogoče, je treba globoko vdihniti in improvizira-
ti.

Kako ponavadi reagirate, kadar izžarevate vese-
lje in zadovoljstvo, in kako, kadar so vaše “ba-
terije” na koncu z močmi?

Menim, da znam službeno te občutke kar dobro 
skrivati, vsaj dokler ne postane prehudo. Več o tem 

pa bi gotovo znali povedati moji sodelavci, znanci 
in prijatelji.

Zanimivo se nam je zdelo vprašanje gospe Olge 
iz Tolmina, ki jo je v predvolilnem boju zani-
malo, kam bi peljali obiskovalca, če bi bili lo-
kalni turistični vodnik, in zakaj bi izbrali ravno 
ta kraj?

Tolminska občina in tudi Posočje sta z naravni-
mi lepotami, zgodovinskimi kraji, kulturnimi in 
zabavnimi prireditvami ter možnostmi različnih 
aktivnosti v naravi tako bogata, da je odgovor na 
to vprašanje res težak. Vsekakor bi se prilagodil 
gostu in mu poskusil ponuditi nekaj po njegovih 
željah. Prepričan sem, da bi še za tako zahtevnega 
posameznika našel dobro rešitev.

Predvolilni čas vas je najverjetneje povsem oku-
piral. V tem času ste se morali najverjetneje 
odpovedati marsičemu. Kaj je bilo tisto, kar ste 
najbolj pogrešali?

Če bi se takrat spraševal o tem, kaj najbolj po-
grešam, kampanja ne bi bila tako uspešna. Eno-
stavno sem se posvetil tistemu, kar sem počel. Prav 
gotovo pa dolgoročno tako ne bi mogel funkcioni-
rati, saj vsak človek potrebuje čas zase in seveda 
za svoje bližnje.  

So bile hkrati to tudi vaše novoletne želje?
Nič kaj več ne potrebujem.

Utrinki

zealci, arhivisti in književniki. Predavatelji so se 
dotaknili številnih tem ter predstavili različne po-
glede in izkušnje posameznih memorialnih muze-
jev, hranitelje gradiva književnikov in željo hrvaških 
institucij, da bi na enem mestu lahko zbrali infor-
macije, kje se gradivo posameznih književnikov 
nahaja. Republiko Slovenijo je s predavanjem 
Simon Gregorčič in Ciril Kosmač – muzejski 
zgodbi posoških literatov zastopala mag. Da-
mjana Fortunat Černilogar, direktorica Tolmin-
skega muzeja, ki je zbranim predstavila življenje, 
pomembnejša literarna dela in muzejski zbirki Si-
mona Gregorčiča in Cirila Kosmača ter tako 
prispevala k promociji dediščine Tolminske, na 
katero smo lahko ponosni.

Ob simpoziju je bil izdan zbornik izvlečkov v hrva-
škem in angleškem jeziku, predvidena pa je tudi 
izdaja publikacije vseh referatov. Organizator sim-
pozija je referente povabil še na ogleda zbirk dveh 
pomembnih hrvaških literatov, Memorialni mu-
zej Bele in Miroslava Krleže v Zagrebu ter Me-
morialni muzej Ivana Gorana Kovačiča v Lu-
kovdolu. 

Udeležba Tolminskega muzeja na tako uglednem 
simpoziju je izjemnega pomena, saj potrjuje nje-
govo vedno bolj odmevno in pomembno medna-

rodno vlogo. Nedvomno pa je to še en dokaz, da 
je naš muzej v zadnjih letih dosegel veliko ter da 
se lahko s svojimi razstavami in publikacijami ena-
kovredno postavi ob bok marsikateremu muzeju 
doma in v tujini. 

Ob takšnih priložnostih so poleg seznanjanja z 
bogatimi izkušnjami iz različnih okolij še kako po-
membni tudi osebni stiki z udeleženci. Prav s po-
močjo slednjih smo prišli do še ene pomembne 
informacije. Izvedeli smo, da Mestna knjižnica 
in čitalnica Metel Ožegović v Varaždinu hrani 
nekaj pisem Cirila Kosmača. 
mag. Damjana Fortunat Černilogar, direktorica Tol-
minskega muzeja

KNJI@NICA JE BOGATEJ[A 
ZA DRAGOCENO DELO
Tolmin – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin je 
konec novembra prejela dragoceno delo, tako 
imenovano Dizmovo kroniko, ki ji jo je podarila 
Fundacija Janeza V. Valvasorja. Gre za faksi-
miliran natis Spominske knjige ljubljanske plemi-
ške Družbe sv. Dizma iz obdobja 1688–1801.

Družbo sv. Dizme (Academia Unitorum) je leta 
1688 ustanovil upravitelj rudnika živega srebra v 

Idriji Wolfgang Sigismund pl. Kümpach. Kot je 
na slovesni predaji faksimila tolminski knjižnici po-
vedal Lojze Gostiša, nosilec projekta, urednik in 
oblikovalec knjige, so se v ljubljanski Družbi sv. 
Dizme združevali plemiči, izobraženci, ugledni 
meščani in cerkveni dostojanstveniki. Za svojega 
zavetnika so si kot častitelji pobožnosti izbrali sv. 
Dizmo, skupaj s Kristusom križanega spreobrnje-
nega razbojnika, sicer zaščitnika umirajočih. Nji-
hov namen je bil delati javno dobro in med 26 
ustanovnimi člani so bili številni prvi pobudniki leta 
1693 ustanovljene Accademie operosorum, 
predhodnice današnje Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. V ljubljanski stolnici si je 
Družba sv. Dizme zagotovila svoj oltar in svojo 
grobnico.
Kmalu po ustanovitvi je začel nastajati spominski 
album oziroma rokopisna knjiga, v kateri so se 
člani predstavljali z latinskimi reki, izbranimi nem-
škimi članskimi imeni, s svojimi osebnimi ali dru-
žinskimi grbi, življenjskimi moti in lastnoročnimi 
podpisi. V 113 letih je tako nastalo 187 celostran-
skih iluminacij, ki so po ocenah strokovnjakov de-
lo vsaj dvanajstih miniaturističnih slikarjev – med 
drugim Antona Trosta, Jerneja Ramschissla, 
Matije Greyscherja in najpomembnejšega, Si-

UROŠ BREŽAN, župan občine Tolmin. Foto: Tone Stojko
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In če se za konec v mislih vrnete pod okrašeno 
novoletno drevesce … Pod njim odkrijete v rdeč 
darilni papir lično zavito srednje veliko škatlo, 
naslovljeno na vaše ime. Kaj je v njej, od koga 
ste ga prejeli in zakaj?

Škatla je prazna. Spet sem pozabil pisati Dedku 
Mrazu. (smeh)
Radovedni smo bili v uredništvu EPIcentra

Ob~inski svetniki in 
svetnice o pomembnih temah

Tolminski občinski svetniki in svetnice so mora-
li po prvi redni, tako imenovani konstitutivni seji 
zasedati še na prvi izredni seji, kar je zahtevala 
narava dveh točk, ki so ju obravnavali. Na drugi 
redni seji 21. decembra so po burni razpravi med 
drugim sprejeli sklep o spremembi parkirnega 
režima na velikem občinskem parkirišču, o kate-
rem nekoliko kasneje. Tolminski svetniki so na-
mreč poprej obravnavali še zdravstveno problema-
tiko.

Da se je lahko Občina Tolmin najkasneje do 30. 
novembra prijavila na javni razpis Ministrstva za 
zdravje RS, v katerem lahko pridobi državna sred-
stva za prenovo prostorov Zdravstvene postaje 
(ZP) Podbrdo, je moral namreč občinski svet z 
investicijo najprej soglašati in jo uvrstiti v načrt 
razvojnih programov občine. Sklep so člani sveta 
sprejeli soglasno.

Podbrška zdravstvena postaja sodi v sklop Zdra-
vstvenega doma Tolmin, nahaja pa se v prostorih 
nekdanje tovarne Bača Podbrdo. V tem kompleksu 
se po besedah svetovalca za družbene dejavnosti 
na Občini Tolmin Rafaela Šuligoja pojavljajo novi 
lastniki s “programi, ki z izvajanjem javnega zdra-
vstva niso združljivi”. Občina in ZD Tolmin sta se 
zato že leta 2005 odločila presoditi možnosti za 

premestitev postaje, v študiji pa se je kot najbolj 
ugodna rešitev pokazala ureditev prostorov v pri-
tličju večnamenskega objekta na podbrški železni-
ški postaji. Ker stavba leži v središču kraja in je v 
njeni bližini dovolj prostora za parkiranje, je tudi 
funkcionalno najprimernejša. Pričakovana vlaganja 
v te prostore bodo najmanj bremenila občinski 
proračun, obenem pa je občina tudi lastnik tega 
večnamenskega objekta, zato odkup ne bo potre-
ben.

Projektna dokumentacija za ureditev prostorov 
je že v pripravi, končana pa bo v prvih mesecih 
leta 2007. Prenovo prostorov načrtujejo v letu 2008, 
investitor pa bo Občina Tolmin. Na dobrih 116 
kvadratnih metrih uporabne površine bodo svoje 
prostore dobile splošna in zobna ambulanta ter 
lekarna. Celotna investicija bo predvidoma stala 
dobrih 160.000 evrov (oziroma slabih 39 milijonov 
tolarjev), občina pa bo morala zagotoviti nekaj več 
kot 104.000 evrov (slabih 25 milijonov tolarjev). 
Opremo postaje bo s svojimi sredstvi zagotovil ZD 
Tolmin.

V drugi točki se je Občinski svet Občine Tolmin 
z 21 glasovi za in enim proti odločil, da družba 
Baza Dante d.o.o. na območju občine lahko opra-
vlja igralniško dejavnost. Podjetje želi namreč za 
to pridobiti koncesijo in ponovno odpreti vrata 
tolminske igralnice, v kateri naj bi zaposlili štiri-
najst ljudi.

Novi tolminski župan Uroš Brežan se je že na 
ustanovni seji občinskega sveta za dobro sodelo-
vanje zahvalil nekdanjemu županu Ernestu Kem-
perletu, ki je v tem mandatu dobil mesto v občin-
skem svetu. Poudaril je, da Kemperle “občino 
predaja v dobrem stanju”. Ker pa je sam volivcem 
obljubil, da bo kot župan v kar najkrajšem času 
poskušal rešiti težave s parkiranjem v kraju, so 

morali svetnice in svetniki že na drugi redni seji 
razpravljati o začasni spremembi parkirnega reži-
ma na parkirišču za občinsko stavbo. Kljub števil-
nim različnim mnenjem so sklenili, da se del mo-
dre cone na njem spremeni v belo (57 parkirnih 
mest), medtem ko ostali del (ostane modra cona. 
Tu bo veljal isti režim kot doslej, parkirnino bo 
treba plačati vsak delavnik med šesto in petnajsto 
uro. Vozniki, ki bodo v tem času svoja vozila pu-
stili v modri coni, bodo lahko parkirne listke ku-
pili na bližnjem parkomatu. Prva ura parkiranja jih 
bo stala 40 centov (nekaj manj kot 100 tolarjev), 
vsaka naslednja pa 80 centov (malo manj kot 200 
tolarjev). Nov režim je pričel veljati že 5. januarja 
oziroma takoj, ko so uredili talno signalizacijo.

Kot je pojasnila vodja Oddelka za okolje in pro-
stor na Občini Tolmin, Ksenija Kikl, pa občina 
pripravlja tudi spremembo prostorskih dokumen-
tov. “Sestavni del teh dokumentov so urbanistične 
zasnove, v katerih bodo med drugim določene po-
vršine, namenjene parkirnim prostorom. Po potr-
ditvi urbanističnih zasnov bomo naročili prometno 
študijo, ki bo zajela tako parkirne površine kot 
tudi prometni režim.” Možne rešitve urbanističnih 
zasnov naj bi bile tako pripravljene junija letos.
Špela Kranjc

Osnovno zdravstveno 
zavarovanje na Ob~ini Tolmin

Za osnovno zdravstveno zavarovanje iz sredstev 
občinskih proračunov, ki ga je občanom vseh treh 
posoških občin s slabim socialnim položajem pred 
tem dodeljevala Upravna enota (UE) Tolmin, mo-
rajo ti od začetka leta prositi na tolminski občinski 
upravi.

Sicer je to že od nekdaj naloga občin, vendar so 
pri nastanku treh občin iz nekdanje občine Tolmin 

Utrinki

mona Tadeja Volbenka Grahovarja. “Umetno-
stni in kulturni pomen tega vrhunskega ilumini-
ranega rokopisa slovenskega baroka sta sama 
po sebi izredna, saj izpričujeta visoko intelek-
tualno raven članov Dizmove družbe skozi vse 
18. stoletje,” je pojasnil Gostiša. S pomočjo ilu-
minacij oziroma poslikav tako lahko sledimo ra-
zvoju likovnih slogov v 17. in 18. stoletju na Slo-
venskem.

Original Dizmove kronike hranijo v Arhivu RS, fa-
ksimile pa je od leta 2001, ko ga je Valvasorjeva 
fundacija izdala po osemletnih pripravah v nakladi 
200 izvodov, prejelo že 80 slovenskih knjižnic. 
Da bi pri uporabnikih spodbudili raziskovalno delo 
in študij, faksimile spremljata dve študijski knjigi. 
V prvi najdemo transkripcijo besedila, njegov pre-
vod in spremno gradivo, druga knjiga pa obsega 
razprave. Direktorica tolminske knjižnice Jožica 
Štendler je povedala, da je dragoceni faksimile 
dostopen po predhodni najavi.
Špela Kranjc

SLOVESNE PREDAJE FAKSIMILIRANEGA NATISA DIZMO-
VE KRONIKE TOLMINSKI KNJIŽNICI sta se udeležila tudi 
Silvester Gaberšček z Ministrstva za kulturo in akademik 
Matjaž Kmecl, dogodka pa ni zamudil niti tolminski župan 
Uroš Brežan. Foto: Marko Lampret
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poleg drugih nalog tudi to prepustili njeni “nasle-
dnici”, UE Tolmin. Občine so iz svojih proračun-
skih sredstev pokrivale stroške osnovnih zdravstve-
nih zavarovanj občanov, UE pa svojih storitev ni 
posebej zaračunavala, je pojasnil Rafael Šuligoj, 
svetovalec za družbene dejavnosti na Občini Tol-
min. Ker s svojimi zaposlenimi UE Tolmin te sto-
ritve ne more več opravljati, so jo 1. januarja letos 
uradno prenesli na posebno službo – občani se 
morajo zglasiti pri referentki Tjaši Požin v drugem 
nadstropju občinske stavbe.

Šuligoj obljublja, da bodo “poskušali biti prijazni 
do strank in jih ne bodo brez potrebe obremenjeva-
li”. Tisti, ki imajo zdravstveno zavarovanje kot 
občani že urejeno, jim velja toliko časa, kolikor so 
jim ga odobrili. Ostale opozarja, da ga morajo 
podaljšati, in dodaja, da bodo praviloma podaljša-
li vse, kar je prej dodelila UE. Po Šuligojevih oce-
nah je v Posočju kot občanov zavarovanih med 500 
in 600 ljudi, v prvih mesecih delovanja pa bodo 
na tolminski občinski upravi imeli tudi evidenco o 
veljavnosti osnovnega zdravstvenega zavarovanja 
občana, da ga bodo lahko o njegovem poteku pra-
vočasno pisno obvestili.
Špela Kranjc

Nogometa{i 
imajo novo igri{~e

Zadnja leta dolgoletne tradicije vzponov in pad-
cev tolminskega nogometa veljajo za obdobje vzpo-
na. Nogometni klub (NK) Tolmin, ki je minulo 
poletje praznoval 85. obletnico svojega delovanja, 
največ pozornosti posveča prav delu z mladimi 
člani.

Igrišče z umetno travo, ki so ga uredili na Logu, 
bo zato po besedah direktorja Zavoda za šport (ZŠ) 
Občine Tolmin Branka Veliščka še dodatna spod-
buda v tej smeri. Kot pravi, jim bo to igrišče omo-
gočalo lažje in boljše delo v slabem vremenu – 
predvsem takrat, ko jim jesensko vreme ne bo 
tako naklonjeno, kot jim je bilo letošnje. “Polna 
zasedenost igrišča v popoldanskem času že pred 
uradno otvoritvijo pa tudi po njej, dokazuje, da gre 
za dobrodošlo osvežitev ponudbe tudi za rekreativ-
ce vseh starosti,” je dodal Velišček. 

V Sloveniji je poleg tolminskega še 39 takšnih 
igrišč, ki jih v okviru projekta Hat trick sofinanci-
ra Nogometna zveza Slovenije (NZS). Investicija 
je po Veliščkovih podatkih stala približno 83.458 
evrov oziroma okoli dvajset milijonov tolarjev. Vso 
opremo, kamor sodijo umetna trava zadnje gene-
racije ter polnila, ograda, lovilne mreže, goli in 
razsvetljava, je prispevala NZS, Občina Tolmin je 
prispevala 16.691,70 evrov oziroma štiri milijone 
tolarjev, zemljišče in upravna dovoljenja, ostalo pa 
je v skupni vrednosti prav tako približno 16.692 
evrov oziroma okoli štiri milijone tolarjev prispeval 
tolminski ZŠ z denarjem, ki ga pridobijo s trženjem 
svojih objektov. 

Kot je še pojasnil Velišček, so pri urejanju nove-
ga igrišča opravili še nekaj del za naslednjo inve-
sticijo. Postavili bodo namreč sistem za namakanje 
oziroma zalivanje naravnega nogometnega igrišča 
v neposredni bližini. “Poskusna vrtina je končana, 
naleteli smo na dovolj močan vodni vir, sistem 

cevi je že vkopan, sledi le še pridobitev dokončne-
ga soglasja za črpanje in postavitev ustrezne črpal-
ne postaje.” Če bo šlo vse po načrtih, bodo nasle-
dnjo pomlad travnato igrišče že lahko namakali, 
kar bo zelo dvignilo njegovo kakovost in znižalo 
stroške obratovanja. Glede na zadnja sušna poletja 
je namreč prav voda eden najvišjih stroškov obra-
tovanja nogometnih igrišč.
Špela Kranjc

Poro~ilo o delu 
Ob~inske {portne zveze Tolmin 

Štiriletno mandatno obdobje Občinske športne 
zveze (OŠZ) Tolmin se je pričelo po krajši krizi v 
delovanju zveze s sklicem skupščine 11. junija 
2002. Izvoljeni so bili novi organi zveze, in sicer 
izvršni organ (v sestavi predsednika Marka Jane-
ža, podpredsednika Uroša Brežana ter treh članov: 
Bojana Kavčiča, Gorazda Lebana in Maksa Mu-
znika), nadzorni odbor (predsednica Slavica Bre-
šan, Nika Močnik, Iztok Nanut) ter disciplinsko 
razsodišče (predsednik Robert Rutar, Milena Bre-
šan in Ester Komar), ki se mu k sreči ni bilo 
treba sestati niti enkrat.

Kot kažejo objektivni kazalniki, je bilo delo v 
zadnjem mandatnem obdobju uspešno. Zahvala za 
to gre nedvomno tudi direktorju Zavoda za šport 
Občine Tolmin Branku Veliščku, ki je poleg svojih 
rednih nalog aktivno izvajal vse administrativne, 
tehnične in finančne naloge zveze.

H kazalcu uspešnosti štejemo tudi povečanje 
števila članov zveze. Sprva smo imeli 21 članov, 
trenutno pa jih zveza šteje 28. Poleg članstva smo 
uredili tudi dosledno plačevanje članarine. 

Na začetku mandata smo veliko truda vložili v 
urejanje vseh normativnih aktov, ki so pomembni 
za delovanje športa v občini. Na novo smo spreje-
li Statut OŠZ Tolmin in Poslovnik o delu OŠZ Tol-
min ter Pravilnik o priznanjih OŠZ Tolmin. Po-
membno smo vplivali tudi na preoblikovanje ne-

katerih drugih aktov, ki urejajo delovanje športa: 
Statut Zavoda za šport Občine Tolmin, Pravilnik o 
sofinanciranju športa Občine Tolmin, Pravilnik o 
sofinanciranju projektov krajevnih skupnosti.

V skladu s statutom zveze smo se trudili, da bi 
omogočili čim boljše pogoje za delovanje športnih 
aktivnosti v občini. Trenutno se za samo dejavnost, 
športne objekte in delovanje službe namenja nekaj 
več kot 135.000 evrov oziroma okoli 33 milijonov 
tolarjev. Bolj pomembno je, da smo močno pove-
čali pridobivanje iz drugih virov na državni ravni 
na osnovi dobro pripravljenih programov. 

Zelo veliko se je v zadnjih štirih letih naredilo 
tudi na področju vlaganj v športne objekte, ki so 
osnova za izvajanje športnih dejavnosti. Občinska 
športna zveza je imela pri tem bolj posredno vlogo 
in je bolj vzpodbujala neposredne nosilce (Občino 
Tolmin, Zavod za šport Občine Tolmin in različna 
društva). Največja investicija pa je bila vsekakor 
temeljita prenova telovadnice tolminskega šolskega 
centra. Z novimi objekti in opremo se uspešno 
nadgrajujeta športna parka na Brajdi in na Logu v 
Tolminu. Z odločno akcijo vseh športnikov smo 
preprečili izgradnjo kurilnice na biomaso na Braj-
di in s tem ohranili ta prostor za nadaljnji razvoj 
Brajde za potrebe športa. Po večletnem trudu se 
je v tem obdobju prenovila tudi trim steza, spelja-
na okoli Kozlovega roba. Na Logu je z uspešnim 
mednarodnim projektom Planinskega društva 
Tolmin nastal nov gorniški center, na Ponikvah pa 
se dograjuje infrastruktura smučarskega centra. 
Obnovljena so bila vaška igrišča na Grahovem ob 
Bači, Idriji pri Bači, Prapetnem Brdu, Šentviški 
Gori, Slapu ob Idrijci, Kamnem, v Zatolminu, Po-
ljubinju in Podbrdu. V Tolminu se je zgradilo novo 
igrišče za mali nogomet z umetno travnato podla-
go. S sredstvi, pridobljenimi na razpisu Zavoda za 
šport Slovenije, in sredstvi OŠZ Tolmin se je za 
društva kupilo pet novih računalnikov. Po svojih 
močeh smo skušali društvom pomagati pri reševa-
nju prostorskih stisk za izvajanje dejavnosti. An-
gažirali smo se tudi pri oblikovanju sprejemljivih 
cen za uporabo telovadnice v Tolminu.

Na osnovi popravljenega Pravilnika o priznanjih 
Občinske športne zveze Tolmin smo vsako leto iz-
vedli razpis za podelitev priznanj. Skupaj z Zavo-
dom za šport, ki izbira najboljšega športnika, 
športnico in moštvo leta, smo na vsakoletnih sku-
pnih svečanih javnih prireditvah podeljevali pri-
znanja športnikom za dosežke v preteklem letu in 
športnim delavcem za življenjsko delo na področju 
športa. 

Letos smo prvič s pomočjo sredstev Fundacije 
za šport in sodelovanja večjega števila športnih 
društev izpeljali projekt Aktivne počitnice na Braj-
di, s katerim smo mladim tudi v počitniškem času 
ponudili možnost vključevanja v organizirane špor-
tne aktivnosti. Na področju mednarodnega sode-
lovanja smo nekaterim društvom pomagali pri 
udeležbi na prireditvi Green voley v Faedisu v Ita-
liji. Uspeli pa smo izboljšati tudi komunikacijo med 
zvezo in društvi, zlasti prek e-pošte. V prihodnje 
bo treba narediti še korak naprej in oblikovati sple-
tno stran za področje športa.
Marko Janež, predsednik OŠZ Tolmin v mandatnem 
obdobju 2002–2006

IGRIŠČE JE URADNO ODPRL zdaj že nekdanji župan Ernest 
Kemperle. Foto: Patricija Rejec
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Popotresna obnova

Pla~ana objava

O postopku priprave 
vloge in dokumentacije 
O postopku priprave vloge in dokumentacije dobite 
lahko podatke v Dr�avni tehnični pisarni (DTP) ali 
na informacijskem telefonu. Na kratko postopek 
povzemamo tudi v EPIcentru. 
Vse objekte je ocenila Uprava za za�čito in re�eva-
nje. Na podlagi teh ocen v DTP začnejo s postop-
kom. Najprej vas povabijo na pogovor in vas prosijo, 
da s seboj prinesete določene dokumente. Na pod-
lagi tega se začne postopek za izbiro projektanta za 
obnovo oziroma novogradnjo va�ega objekta. V DTP 
vam pomagajo s seznamom projektantov, med ka-
terimi lahko izbirate sami. Potem ko projektanta iz-
berete, poteka delo neposredno med vami in pro-
jektantom, ki je odgovoren, da uskladi re�itve z za-
konom, ki določa dr�avno pomoč.
Sledi postopek pridobitve dovoljenja za obnovo ozi-
roma gradnjo na upravni enoti. Ta postopek za vas 
prav tako opravi DTP. Po pridobitvi dovoljenja vam v 
pisarni pripravijo izračun dr�avne pomoči glede na 
opredelitve v zakonu. Vlogo za dr�avna sredstva pi-
sarna posreduje v potrditev na Vlado RS. Po potrdi-
tvi sledi �e priprava pogodbe z izvajalcem in dela na 
objektu se lahko začnejo. Ves čas poteka del na 
objektu izvajanje spremlja in potrjuje nadzornik DTP 
� prav tako v pisarni poskrbijo za pripravo in hranje-
nje pogodb ter vseh drugih dokumentov o obnovi 
va�ega objekta.
Zaključno situacijo na objektu � popis opravljenih 
del � potrdite tudi lastniki objektov. Na podlagi tega 
se izvedejo dejanska izplačila izvajalcem s strani 
dr�ave, teči pa začnejo tudi morebitne kreditne ob-
veznosti iz ugodnega kredita Stanovanjskega skla-
da RS. Upravičenci zneske začnete odplačevati dve 
leti po sklenitvi pogodbe.
Za več podatkov oziroma za bolj natančne usmeri-
tve lahko pokličete tudi na informacijski telefon: 
041-390-229 ali na telefonsko �tevilko Dr�avne teh-
nične pisarne: 05/38-83-028.

Obletnica v Logu pod Mangartom
V Logu pod Mangartom so 17. novembra lani obele-
�ili �esto obletnico nesreče. Tokrat je bila prilo�nost 
za bolj�e razpolo�enje, saj so poleg vrste drugih 
opravljenih del odprli tudi eno večjih pridobitev v 
tem času � most čez Predelico v Logu pod Mangar-

Informacije o tem, kateri projektanti imajo �e proste kapacitete, 
lahko dobite na informacijskem telefonu: 041-390-229 ali v Dr�avni 
tehnični pisarni: 05/38-83-028.

INFORMACIJSKI TELEFON 
v zvezi s popotresno obnovo v 
Posočju: 041-390-229.

tom. Izgradnjo slednjega je vodilo Ministrstvo RS 
za promet. Most je dolg 50 metrov in visi več kot 10 
metrov nad strugo Predelice. 
Plaz je močno zarezal v naravo in �ivljenja ljudi. Na-
ravne nesreče so nepredvidljive in zahtevajo v fazi 
sanacije celovit pristop več strok. Ukrepi v Logu pod 
Mangartom in njegovi okolici so v celoti upo�tevali 
predvsem tri elemente: kako čim bolj omiliti morebi-
tne ponovitve, kako kljub zahtevnosti gradnje ohra-
niti naravno okolje in pri tem upo�tevati tudi potrebe 
krajanov pri vsakodnevnem �ivljenju. Za vse to pa 
so potrebna sredstva in čas. Glede na razse�nost 
plazu je trajna sanacija izjemno zahtevna tako po 
strokovni kot tudi Þ nančni plati. Na sam potek izved-
be sanacijskih del in prioriteto lahko tudi bistveno 
vplivajo zelo spremenljive naravne danosti in vre-
menske razmere na vplivnem območju plazu. 
Pri odpravi posledic nesreče pa je pomembno tudi 
sodelovanje lokalne skupnosti. Vrsta ureditev v 
Logu pod Mangartom je uspe�na tudi zaradi zelo 
dobrega sodelovanja Občine Bovec in Krajevne 
skupnosti Log pod Mangartom. Vas postopoma, 
vendar zagotovo dobiva novo kakovost bivanja. Ce-
lovita ureditev in zavarovanje vasi bosta tako izpe-
ljana prek lokacijskega načrta, katerega pripravo in 
izvedbo je omogočil zakon o plazovih. Ministrstvo 
RS za okolje in prostor skrbi za obnovo in zavarova-
nje vasi prek Dr�avne tehnične pisarne (DTP) in 
Strokovnega odbora. 
Opravljena so interventna dela � vzpostavljen in 
vzdr�evan je sistem opazovanja vplivnega območja 
plazu (alarmni sistem, monitoring plazi�ča, redne 
meritve padavin). Vrsta ureditev je bila izvedena na 
območju vodotokov � od plazi�ča do ureditev strug 
in okolice (na primer podpore cest). Postavljena sta 
bila začasna mostova, opravljena so bila dela na 
Mangartski cesti, obnovljeni zajetji za MHE Log in 
MHE Mo�nica. Zgrajena je bila AB-pregrada v strugi 
Predelice za zagotovitev varnosti v Logu pod Man-
gartom. 
Zgrajeni so bili �tirje stanovanjski objekti, za en 
objekt je v izdelavi projektna dokumentacija, za dva 

poteka podpis pogodb, osem stanovanjskih objek-
tov pa je v gradnji. Izvaja se dela na komunalni infra-
strukturi (čistilna naprava in komunalne ureditve).

Projektiranje v teku
Projektiranje za obnovo in novogradnjo objektov je v 
polnem teku. Skupno je bilo opravljenih kar 338 po-
govorov z o�kodovanci po potresu 2004 za namene 
projektiranja. S projektanti � na razpis se jih je od-
zvalo 28 � so sklenjene 204 pogodbe, pridobljenih 
je bilo 86 dovoljenj za obnovo oziroma gradnjo. 
Predvidoma 66 objektov bo zaradi posledic potresa 
2004 poru�enih. 

Odzovite se na vabilo 
v Dr�avno tehnično pisarno
V Dr�avni tehnični pisarni pripravljajo dokumenta-
cijo in urejajo postopke za več kot 600 objektov v 
Posočju. To je dokaj zahteven proces, saj skrbijo za 
nemoten potek postopkov in pomoč vsem upravi-
čencem do dr�avne pomoči. Tako vas v pisarni na-
pro�ajo, da se odzovete vabilu za srečanje v pisarni 
ali pa pro�nji za dokumentacijo. Le tako vam lahko 
namreč zagotovijo, da bodo postopki tekli nemote-
no in da boste pravočasno prejeli vso potrebno do-
kumentacijo za obnovo svojega objekta.

Špela Polak
Foto: Špela Kranjc
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“Dom je moja trdnjava”
Na son~en petkov dopoldan me je maestro Marko Munih z `eno Nino dobrovoljen pri~akal na vrhu 
stopni{~a v drugem nadstropju njunega domovanja v Ljubljani. Sedli smo k veliki dru`inski mizi. 
Spregovorila sta oba � seveda o Marku Munihu.

Ambasadorji Poso~ja

Začnimo zgodbo na začetku – pred več kot 70 
leti na Mostu na Soči. Kdo in kakšen je bil ma-
li mostarski deček Marko?

Človek ne ve, kdaj se zave svojega življenja, kdaj 
iz otroštva, nevednosti pride v zavest. Rodil sem 
se v lepo urejeni ljubeči družini sredi vasi, oče je 
vodil trgovino, bil je izobražen, opravljal je tajniška 
dela na občini. Tam je spoznal mamo, doma s 
Svete Gore, a se je po begunstvu na Štajerskem 
zaposlila v takratni Sveti Luciji na občini. Iz rane-
ga otroštva se spomnim iger, potepov po Bricih – 
imel sem občutek, da je trava višja od mene – sta-
rejši otroci so nas spuščali v košarah čez robove 
… Takrat smo bili pod Italijo, dali so me v italijan-
ski vrtec in v Mussolinijevo “Figli della lupa”. Na-
to pride čas okoli druge vojne, ko sem bil star 
sedem do osem let. Pri nas je bila velika hiša pol-
na vojaštva, toda kot otrok se ne zavedaš pritiska. 
Na srečo je bilo doma trdno slovenstvo. Čeprav je 
bila slovenska beseda prepovedana, je oče v piv-
nici skrivaj zbiral pevce, prepevali so slovensko; 
od doma izvira ta slovenska zavest, zgled, kultur-
no okolje – oba starša sta se tudi ukvarjala z glas-
bo.

Kaj pa decembrski čas praznovanja – kako se je 
praznovalo na Mostu na Soči v času vašega otro-
štva? Vam rani spomini še odkrivajo tiste zime, 
pričakovanje, obdarovanje …?

Vsako leto smo praznovali. Spomnim se, ko sem 
še verjel v Miklavža in v parklje. Bili smo zelo 
zadovoljni s skromnimi stvarmi: obešali so nam 
mandarine, žvečili smo koščiče, hodili smo po 
hišah in peli ter tako dobili jajčka, kos potice ali 
pa denar. Na koncu smo si vse pošteno razdelili. 
Snega je bilo veliko, pa smo se puzal od Kafalča 
dol. Zelo družabno je bilo. 

Most vam je po toliko letih, ko ste sicer ustalje-
ni drugje, še vedno ljubo pribežališče. Se pogo-
sto vračate?

Bila so leta, ko sem malo prihajal. Do 80. leta 
sva z Nino hodila le na obiske domov, saj je bilo 
preveč dela, koncertov, gostovanj … Nina je bila 
mati in učiteljica v vrtcu. V osemdesetih pa sva 
začela načrtovati, da bova na Mostu kdaj živela. 
Všeč nama je bilo tam. V hišo sva morala veliko 
vložiti, jo adaptirati, ker je bila zapuščena. Pomla-
di in poletja sedaj preživiva na Mostu … Nina 
vskoči: … kjer kmetujeva! Jaz delam, on pa pri-

Utrinki

DONACIJE 
TOLMINSKEMU MUZEJU 
Tolmin – V Tolminskem muzeju 
smo v zadnjih nekaj letih posvetili 
veliko mero pozornosti raziskovanju 
dogodkov in posledic vojnih spopa-
dov, ki so potekali na soški fronti v 
letih 1915–1917. Eden izmed rezul-
tatov raziskav je bila razstava, ki smo 
jo pripravili ob 90-letnici prvih bojev 
na Soči in ki je nedvomno prispevala 
k povezovanju kultur in ljudi različnih 
narodnosti. Sledila je izdaja obse-
žnih publikacij Tolminsko mostišče 
I in II. Veliko nam pomenijo tudi pri-
srčne vezi, ki smo jih stkali s Češki-
mi kolegi, ki so se vključili v naše 
raziskave. Tu velja omeniti predvsem 
Arthurja Rehbergerja, ki je maja 
letos na Češkem pripravil razstavo z 
naslovom Češki vojaki na Soški 
fronti med 1. svetovno vojno. Ob 
tem je izdal tudi katalog, v katerem 
je posebno pozornost namenil prav 

našemu muzeju in prijateljskemu 
obisku češke delegacije maja 2005 
na Tolminskem, ko so se poklonili 
češkim vojakom, padlim na soški 
fronti. Rehberger je na Češkem po-
skrbel za edinstveno promocijo Tol-
mina in Slovenije. Prav povezovanju 
in navezovanju novih stikov z oseba-
mi, ki se strokovno ali ljubiteljsko 
ukvarjajo s proučevanjem naše pol-
pretekle zgodovine, dajemo precej-
šen pomen. Naše raziskave in rezul-
tati dela, ki so bili opaženi v tujini, pa 
so morda pripomogli k temu, da je 
Tolminski muzej v letošnjem letu pre-
jel kar nekaj donacij. Prevladujejo 
donacije gradiva iz obdobja prve 
svetovne vojne. Čeprav je čas prve 
svetovne vojne in dogodkov na soški 
fronti že daleč za nami, pa se še ve-
dno odkrivajo usode posameznikov, 
ki nas vedno znova presenečajo. 
Zanimivo je, kako se sorodniki ude-
ležencev spopadov na Soči vedno 
pogosteje vračajo v kraje, kjer so 

potekali boji in kjer so se tkale vezi z 
lokalnim prebivalstvom. 

Spomladi 2006 se je na Tolminski 
muzej obrnil Richard Aigner in nas 
kmalu za tem tudi obiskal. Muzeju je 
podaril štiri zgoščenke s 1.036 po-
snetki z območja nekdanjega tolmin-
skega mostišča. Aigner je namreč 
lastnik štirih albumov fotografij svoje-
ga deda Franza Aignerja, ki je foto-
grafije načrtno zbiral in tudi uredil. 
Od poletja 1915 je namreč na ob-
močju Tolmina in okolice na zasliše-
vanju italijanskih vojnih ujetnikov de-
loval kot prevajalec (bil je vešč itali-
janskega jezika). 

Sestri Maria Dorothea Huf in Phi-
lomena Orlik – Melicher sta Tol-
minskemu muzeju podarili doku-
mentarno gradivo in dele vojaške 
opreme, ki so bili v lasti njunega 
očeta inženirja Klemensa Meli-
cherja. Oče je bil med prvo svetov-
no vojno najprej na fronti v Galiciji, 

nato v Karpatih in od junija 1915 na 
soški fronti. Deloval je na območju 
delovanja 50. pehotne divizije. Kot 
nadzornik delovne skupine je bil do-
ločen pri gradnji cest neposredno 
za fronto. Zadolžen je bil za gradnjo 
ceste Tolmin–Polog ter gradnjo do-
stopov na bojišča na Vodil in Mrzli 
vrh. Spomladi 1916 je bil zadolžen 
tudi za gradnjo kapele v Zadlaz Ča-
drgu. Mnogi vojaki so med vojno na-
vezali stike z lokalnim prebivalstvom 
ali si med njimi celo našli življenjske 
sopotnice. Tudi poročnik Melicher 
se je močno navezal na eno izmed 
tolminskih družin. Med vojno, leta 
1916, je nekaj časa bival pri družini 
Rutar v Zadlaz Čadrgu št. 29 (danes 
26) in postal krstni boter otroku, ki 
se je istega leta rodil v tisti družini. 
Gradivo, ki ga je muzej prejel v traj-
no last, zajema originalne dokumen-
te, razglednice, fotografije, topo-
grafske karte, uokvirjene slike, tri-
najst kosov vojaške opreme ter kopi-

DIRIGENT MARKO MUNIH. Foto: Foto Červ
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delke pobira, obira – takrat se res 
počuti kot gospodar. Marko nadalju-
je: Mrzli del leta pa preživiva v Lju-
bljani, bolj praktično je, tu se odvija-
jo družabni dogodki, Most je lahko 
pozimi kar malo turoben. Letos spo-
mladi sem spet prijavil bivališče na 
Mostu. Nameraval sem se ukvarjati s 
politiko, poskusil sem se na lokalnih 
volitvah za svetnika. Kulturno sem 
se vpel v prostor Posočja kot mentor 
mnogim pevcem, tu sem odkril velik 
glasbeni potencial – ni pa glasbene 
šole, primernih prostorov ni, kot sve-
tnik bi za to lahko kaj naredil. Žal 
nisem bil izvoljen, tudi po svoji kriv-
di, naivnosti. Vrnil sem se tudi iz 
ponosa, da sem gospodar svoje roj-
stne hiše, čeprav sem ostal bolj sam, 
vsaj kar se sorodstva tiče …, smo pa 
v hiši skupaj z drugimi družinami – 
teh je kar šest, celo Nizozemci, Dan-
ci … no, EU v malem! (smeh)

Veliko ste v svoji 
dolgi karieri poto-
vali. V primerih, 
ko ste morali opi-
sati tujcem, od 
kod prihajate – 
kako ste to stori-
li?

To je rana naše 
majhnosti, nihče 
nas ni nikoli po-
znal. Slovenci ni-
mamo česa strašno 
prepoznavnega, 
kake svetovno zna-

ne osebnosti … Ne 
moremo pričako-
vati, da bi nas po-
znali. Tistim, ki se 
z glasbo ukvarjajo 
profesionalno, je 
lažje dopovedati, 
po glasbeni plati 
poznajo slovanske, 
italijanske umetnike, in te tako ume-
stijo v nek prostor. Ko pa smo nale-
teli na rojake, je bil pravi praznik – pa 
seveda – če poznam tistega pri Škofji 
Loki pa tistega iz Brd, kot da bi bila 
Slovenija ena sama ulica.

Izvirate iz glasbene družine. Priča-
kovati bi bilo, da vam je bil talent 
položen v zibko, pa vendar ste se 
za tisti čas dokaj pozno odločili za 
študij na Akademiji. Ste kot otrok 
res trdili, da vas glasba ne zani-
ma?

Položeno v zibel 
pomeni, da sem 
dedoval gene, kar 
gotovo drži. Sem 
pa te gene bolj sam 
odkril, vsi so me 
sicer spodbujali, 
predvsem oče, imel 
sem ure pri učite-
ljici klavirja, a sem 
raje šprical; ni mi 
šlo. V neumnih le-
tih sem potem vse 
drugo mislil. Po 
srednji gimnaziji v 
Tolminu sem šel 

Marko o sebi
Sem redkobeseden, vase zaprt, ni-
mam veliko prijateljev. V umetniških 
krogih je veliko izdajstva, bil sem 
razočaran tudi med domačimi lju-
dmi, kjer si ne bi smeli konkurirati 
… A uživam v tej vrsti osamljenosti.

Marko o tem, kako je 
iz pianista postal dirigent 
Ko sem začel z glasbo, nisem mislil, 
da bom dirigent. V srednji šoli sem 
študiral več stvari: igral sem troben-
to, čelo, na koncu na izpitu za uči-
telja sem eno pesmico Matije Tomca 
tako dobro interpretiral, da so pro-
fesorji osupnili in me usmerili v 
dirigentstvo. Bil sem star 22 let. 
Prevzel sem primorski pevski zbor 
Vinka Vodopivca, po študiju v tujini 
pa sem sodeloval z mešanim zborom 
Tone Tomšič … 

na višjo gimnazijo 
v Ljubljano. Tam 
sem šele doživel 
pristen stik z glas-
bo. No, gre za res 
sentimentalen tre-
nutek. Tako je bilo: 
ob nedeljah je bil 
orkester v Cankar-

jevem domu,1 v kapeli, tam so neke-
ga dne igrali Schubertovo Nedokon-
čano simfonijo, jaz sem prisluhnil, 
naenkrat pa sem se začel tresti, nekaj 
me je zgrabilo in ulile so se mi solze. 

Tekel sem ven v samoten kot in deset 
minut neutolažljivo jokal. Sam nisem 
vedel zakaj, a zavedel sem se, da 
brez glasbe ne morem, toliko strasti 
je bilo v meni. 

Naslednji dan sem šel na vlak in 
domov, debelo so me gledali, ko sem 
domačim povedal, da ne morem več 
v šolo, da moram začeti študirati 
glasbo. Oče pa me je nagnal nazaj, 
naj se ne zmišljujem. Toda starši so 
prepoznali zagnanost. K sreči so ime-
li prijateljico v Ljubljani, gospo Mir-
jam Todonov, ki mi je bila potem kot 

Utrinki

je fotografij in raznih dokumentov. V 
hrambo je muzej prejel tudi vojaško 
uniformo (suknjič), okrasni trak s co-
foma za vojaško sabljo z inicialkami 
FJ (Franc Jožef) ter okrasni trak s 
cofom z inicialko K (Karl), čutaro z 
izredno lepim filigransko izdelanim 
vzorcem in letnico 1914, izredno 
dobro ohranjeno usnjeno torbico za 
metke (Honved) madžarskega voja-
ka, sliko v okvirju, izdelanem iz dela 
granate, originalne načrte ceste Tol-
min–Polog s posnetki delovišča, na-
črt objektov pri Zastenarju v Pologu 
in načrt obrambne linije na Vodil vr-
hu. 

Tatjani Božič iz Tolmina gre zahva-
la, da smo lahko preslikali zanimive 
dokumentarne posnetke iz vojnega 
časa še iz dveh albumov udeleženca 
bojev na Soči. Spoznala nas je s Ta-
njo Bojović, ki je Tolminskemu mu-
zeju posredovala dva albuma Euge-
na Krausza – Lazareviča iz Zvorni-

ka v Bosni in Hercegovini ter dovoli-
la preslikave 160 posnetkov izredne 
dokumentarne vrednosti. Eugen 
Krausz je bil v letih 1914–1918 v av-
stro-ogrski vojski kot podporočnik. 
Glede na to, da letos beležimo 100-
letnico Bohinjske proge in se veliko 
pozornosti namenja zgodovini žele-
znice, pa je zanimiv tudi podatek, da 
je leta 1920 diplomiral na Visoki teh-
niški šoli v Berlinu in se specializiral 
za gradnjo lokomotiv. Bil je prvi kon-
struktor aerodinamične lokomotive 
(1938), ki je vozila 200 km/h, nikoli 
pa ni bila uporabljena zaradi slabih 
železniških tirnic. 

Opozoriti moramo še na eno prido-
bitev, ki je za muzej izrednega po-
mena, in sicer slikovno dokumentar-
no gradivo iz časa gradnje Bohinj-
ske proge in železniškega predora v 
Podbrdu. V sodelovanju z Železni-
škim muzejem smo dobili zgo-
ščenko s 183 posnetki iz originalne-

ga albuma, last Gerharda Putza. 
Originalni album je bil razstavljen v 
okviru razstave na železniški postaji 
pri Mostu na Soči, na ogled pa bo 
tudi na razstavi Življenje ob železni 
cesti v Tolminskem muzeju. S po-
sredovanjem gospoda Ervina Sor-
ča smo navezali stik z gospodom 
Milanom Lusserjem iz Švice. Ta je 
Tolminskemu muzeju predal skenira-
no slikovno gradivo 96 posnetkov 
fotografij, dokumentov in razglednic 
iz bogate zapuščine deda Franza 
Vitala Lusserja, vodje gradbišča na 
južni strani bohinjskega predora. 

V tem letu smo prejeli še eno dona-
cijo: suknjič z našitki, generalsko in 
vojaško kapo, svečan vojaški pas, 
vojaški šal, pet odlikovanj in sedem 
značk generalmajorja Vladimirja 
Kogoja, rojenega v Klavžah. 

Pridobljeno gradivo v letu 2006 je 
za Tolminski muzej izrednega pome-
na. Še toliko bolj smo veseli, ker gre 

za gradivo izredne dokumentarne 
vrednosti in nenazadnje nas razve-
seljuje dejstvo, da smo postali bolj 
razpoznavni tudi v tujini. Nove prido-
bitve pa kar kličejo po novi razstavi.
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja

KAK[NI SO RAZLOGI ZA 
USPEH VOL^ANSKIH PEVK
Postojna – Na lanskoletnem tretjem 
tekmovanju primorskih pevskih zbo-
rov in malih skupin je na štirih kon-
certih nastopilo 22 pevskih sesta-
vov. V prvem delu se je strokovni ko-
misiji, ki je kritično ocenjevala nasto-
pajoče, predstavil tudi edini zbor iz 
Zgornjega Posočja, Pevski zbor 
(PZ) Znamenje iz Volč. Tokrat se je 
tekmovanja udeležil že tretjič. Zbor 
je tudi letos dosegel zastavljeni cilj – 
izboljšati rezultat s prejšnjega tek-
movanja. Dekleta so pod vodstvom 
zborovodkinje Klavdije Rot zapela 

ZAKONCA MUNIH na lanskoletni proslavi ob kulturnem prazniku na Mostu na Soči. Foto: Tatja-
na Šalej Faletič
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druga mama. Pri 
njej sem se pri 
petnajstih letih ko-
maj začel učiti no-
te. Po osvojenih 
osnovah me je 
skušala vpisati na 
nižjo glasbeno v 
Ljubljani, toda za 
klavir so vzeli šest 
let stare fantke, 
jaz pa bi lahko 
igral le pozavno, 
čelo, kontrabas … 
Slednjič so me v 
Šempetru pri Gori-
ci vzeli v glasbeno 
šolo. Profesor vio-
line Zorko Fon, ki 
še živi, mi je odprl 
začetke. Šele nato 
sem se vrnil v Lju-
bljano. A ujel sem 
vrstnike in nor-
malno dokončal – 
v dveh letih sem 
tako naredil glas-
beno šolo, ki traja 
šest let. Bilo je res 
trdo, garaško delo, 
a polnila me je je-
za – zakaj nisi 
prej! 

Torej se v drugač-
ni vlogi – razen 
kot glasbenik – 
ne prepoznate?

Ne bi bil uspe-
šen. Ne vidim se 
na primer, da bi 

bil zdravnik – tež-
ko vidim kri, za 
tehniko sem tudi 
povsem anti- … 
(pogleda Nino), to 
zna žena. (spet 
smeh)

Pred nekaj časa 
ste imeli operacijo 
roke. Je bila to po-
sledica prevelike 
delovne vneme? 
Pa še nekaj me 
zanima. Kdaj se 
dirigent  sploh 
upokoji?

Res je delo spod-
budilo poškodbo. 
Ko sem lani pra-
znoval 70-letnico, 
sem imel že natr-
gane tetive. Morda 
je to posledica ka-
ke poškodbe iz 
mladosti, a z vztraj-
nim taktiranjem 
desne roke za na-
kazovanje, menja-
vanjem taktov, z 
nepravilnimi ritmi, 
sunkovitimi gibi se 
je stanje slabšalo. 
Z laserjem so mi 
vezali kite in do 
sedaj se je dobro 
pozdravilo, čeprav 
dolgo traja. 

Dirigent pa se ne 
upokoji. Tehnično 
lahko dela rutin-

sko. Moja dirigent-
ska pot je sedaj 
dolga 50 let. Dal 
sem vse, kar sem 
zmogel, delal sem 
z veseljem, notra-
njo motivacijo, a z 
leti človeške funk-
cije zbledijo – um-
ske in telesne moči. Da bi bil le kot 
korifeja in ne bi dal od sebe vsega, 
tega ne bi rad doživel. Tako kot reci-
mo spoštovani Lovro Formatačič, ki 
je bil pri 80 letih že betežen in je 
asistent dirigiral zanj. Raje naredim 
kaj manjšega, a to v celoti in z vese-
ljem, da bom zadovoljen. 

Na odru ste vedno videti dobrovolj-
ni, nasmejani, sproščeni. Je bilo 

@ena Nina o Marku Munihu:

Marko izgleda resen, redkobeseden, 
a je nezavedno izredno duhovit. Dol-
go sva že poročena: imava dva otro-
ka, tri vnuke, eden je že študent. Sva 
ponosna, ker sva tako povezana z 
otroki. Bil je veliko službeno odso-
ten, a se jim je precej posvetil. Otro-
ci hočejo sedaj posnemati svojo 
dobro družino.
Jaz skušam s svojo gostobesednostjo 
vedno animirati njegovo redkobese-
dnost, dostikrat me žaljivo zavrne, 
če ga ne bi poznala, bi lahko zame-
rila. Pred leti sem začela pisati 
anekdote dialoga med nama – saj 
sedaj vsi pišejo knjige! Cel zvezek 
jih je. To so na primer samo tri 
anekdote o odnosu med nama.

*** 
Munih ne da veliko na svečano 
obleko, rad je 'komot'. Sicer je nje-
gova delovna obleka frak, smoking 
in metuljček. Nekoč pa je šel na mi-
nistrstvo in sem ga prisilila, da si je 
oblekel obleko, kravato, srajco … 
Pride nazaj. Sem rekla: kako si se 
počutil, tako lep si bil? Rekel je: 
zelo sumljivo, dva moška sta mi re-
kla, da izgledam kot roža.

*** 
Objamem Marka, tedaj on: “Že ta-
ko kašljam, pa me še ti ledeniš!”

*** 
Nina ni zadovoljna s preveliko težo, 
stoka, da bi morala shujšati … Mar-
ko: “Nikar, ko smo bili mladi, smo 
hujšali in res shujšali, sedaj v naših 
letih pa hujšamo in uplahnemo 

Marko o svoji dru`ini

Družina mi je v življenju toliko po-
menila, da tudi zato nisem sprejel 
ponudb, da bi ostal v tujini. Vesel 
sem, da je tako. Vedno sem rekel: 
dom je moja trdnjava, tu črpam sa-
mozavest, energijo. 

vedno tako? Tre-
me in cmoka v 
grlu ne poznate?

Trema te strašno 
ubije. Zgodilo se 
je, še ko sem bil 
pianist, na nekem 
jugoslovanskem 
tekmovanju. Naj-

prej sem bil v Ljubljani drugi, nato 
pa sem v Beogradu povsem popustil 
– se dobesedno izgubil. Enako je pri 
dirigiranju. Če te je strah, ne slišiš 
dobro instrumentov, ne veš, kaj bi 
naredil, napet si, nesamozavesten. 
Zadnjih dvajset let kot dirigent delam 
stvari, ki niso predpisane. Veliko na-
redim z mimiko, vedno trdim, da je 
dirigiranje del baleta, spodbudiš ljudi 
s pogledom. Sem sproščen, pedago-

Utrinki

Ambasadorji Poso~ja

štiri precej zahtevne skladbe in do-
segla 77 točk, kar je bilo dovolj za 
srebrno priznanje. Dosežka v tako 
hudi konkurenci so se dekleta zelo 
razveselila, saj so ponovno dokaza-
la, da sodijo med kakovostnejše pri-
morske ženske pevske zbore. 

Sicer pa bodo dekleta PZ Znamenje 
preteklo leto tudi drugače ohranila v 
lepem spominu. V aprilu so pripravi-
la uspešen koncert ob 10-letnici 
svojega delovanja. Poslušalci, ki so 
napolnili dvorano, so navdušeno 
spremljali njihovo ubrano petje in se 
posladkali z veliko torto, ki so jim jo 
pevke ponudile v zahvalo in podporo 
ob tem lepem jubileju.

Njihov pogled pa je že usmerjen na-
prej. V prihodnosti jih čaka še veliko 
koncertov, gostovanj, tekmovanj … 
Vse to bo zanje pomenilo nov izziv in 
korak naprej. Čeprav je nizanje 

uspehov včasih naporno, pa se zna-
jo pevke in zborovodkinja ob tem is-
kreno poveseliti, nasmejati in prija-
teljsko družiti. Prav slednje je najbrž 
tudi razlog za njihove uspehe.
A. I.

PET ZBOROV O 
SKRIVNOSTNEM BO@I^U
Podbrdo – Čeprav se zdi na trenut-
ke že tako daleč, se za hip vrnimo v 
božični čas. Čas druženja z ljudmi, 
ki so nam blizu, čas za skrbno pri-
pravljen prigrizek, čas za lepe bese-
de in bogate misli, čas za hrepene-
nja in čas za želje ter seveda za ne-
žno glasbo in skrivnostne pesmi … 
Božični koncert v župnijski cerkvi sv. 
Miklavža v Podbrdu, na katerega je 
vabilo Kulturno društvo Podbrdo, 
nam je ponudil prav to. 

NA DOMAČI ZOFI – Marko z ženo Nino. Foto: Špela Mrak

PEVSKI ZBOR ZNAMENJE VOLČE. Foto: arhiv zbora
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Nina o ponudbah 
Marku za delo v tujini
Ljudje zelo cenijo umetnike, ki delu-
jejo zunaj. Tudi Marko je imel mno-
ge ponudbe za delo zunaj, pa jih ni 
sprejel. Želel je dati svoje umetniško 
delo svojim ljudem, narodu, čeprav 
se sliši banalno. Če si vdan domo-
vini, je to pač tvoja obveza. Tiste, ki 
so šli ven, pa nagrajujejo. So uspe-
šni, ampak … Kaj pa naši tu? In 
končno – na letu v Argentino lahko 
recimo poslušaš tudi Markovo sklad-
bo Dvořaka: Stabat mater, zgoščen-
ke se dobi v ZDA, Avstriji, na Ja-
ponskem itd. 

Marko o mostarskem govoru
Na Mostu, ko se pogovarjam, govo-
rim prav po mostarsko, nisem se 
navzel ljubljanščine. No, ko je treba, 
govorim knjižno … Sicer pa mostar-
sko narečje ni tako razpoznavno. 

ško kontroliram gib. Ja, včasih pogle-
dam kot ris, to pa vidijo le sodelavci, 
ne gledalci. Bistveno je, ali si rojen 
za to ali le naučen – večina zborovo-
dij pa le taktira, da stvar teče. Pri 
meni je dinamičen razpon velik, na-
petost raste v tekstu in glasbi. Pevci 
rečejo, da jih tako potegnem, da sami 
ne vejo, kako pojejo. Nina dopolni: 
To je sugestija, notranja moč. Neka 
gospa, amaterska pevka, mi je zau-
pala, da je Marko za vokal tak moj-
ster, da iz amater-
jev naredi profesi-
onalce, pojejo, kot 
bi bili šolani, do-
dajo čustva.

Speljati koncert v 
vlogi dirigenta je 
najbrž tako fizič-
no kot psihično velika obremenitev. 
Kako pa si Marko Munih polni ba-
terije? Kje nabirate novih moči?

Pred tremi leti sem se upokojil, a 
še vedno delam: vodil sem tečaj za 
mlade zborovodje, zbori me kličejo 
na pomoč pred tekmovanji, kot stro-
kovni svetovalec spremljam revije, 
letos sem prevzel goriški oktet Vrtni-
ca. Sicer pa … Lani sem si kupil te-
žek motor, čoper. Nina pravi, da tega 
ne odobrava. Nina: Seveda ne, saj se 
je hvalil, da je po primorskih cestah 
vozil sto!!!

Marko dalje: V življenju me zares 
ne zanima samo glasba, zanimata me 
tudi šport, politika … Rad sem širok, 
z zrelostjo lahko svetujem. Moj način 
življenja je najbrž podedovan po teti 
Mariji – ležerno, a dolgo je živela. V 
mladosti sem bil tudi malo športnik, 

hodil sem v naravo, kolesaril, igral 
nogomet. Sedaj pa mogoče včasih res 
malo nezdravo živim. Toda živim, 
kakor meni paše! Ne dam se prepri-
čati drugače. Nina: Zelo veliko bere, 
ne strokovno, vse ‘požre’: vojne ro-
mane, vojne filme, zgodovino, stra-
sten reševalec križank je – vsako reši 
do konca. Gobe nabira – pozna vsaj 
30 vrst, ima pa tudi pasivno nagnje-
nje do športa (na televiziji). (smeh)

Osrednja državna slavnostna prire-
ditev ob 100-letni-
ci smrti Simona 
Gregorčiča, pri ka-
teri ste prevzeli 
vlogo “idejnega 
očeta”, je bila 
sprejeta med Slo-
venci izredno lju-

beznivo. Kako ste vi doživeli ta 
dogodek?

Z Gregorčičem sem zelo povezan. 
Prepevali smo ga 
doma še v vojnih 
časih, večkrat sem 
nastopil ob okro-
glih obletnicah 
zanj z zbori. Pred 
tremi leti sem za-
čel razmišljati o 
tem. Zbral sem no-
te – Gregorčič je 
veliko uglasben, 
čeprav vse ni do-
bro, a njegove me-
lodične besede kar 
silijo po uglasbitvi; 
obstaja preko 150 
uglasbitev. Bil sem 
selektiven glede na 

kakovost, povezal sem se z Zvezo 
kulturnih društev in Javnim skladom 

RS za kulturne de-
javnosti,  OI Tolmin, 
ponudil projekt po-
soškim županom, 
zaradi pestrosti raz-
delil glasbo na tri 
zbore … Potem smo 
imeli dve leti se-
stanke, toda prijelo 
se je. Pevci in pev-
ke so se kar pridru-
ževali, v Cankarje-
vem domu sem re-
zerviral dvorano, 
organiziral TV-pre-
nos, prepričal ljudi 
… Ponosen sem, da 

mi je ob pomoči mnogih to naposled 
tudi uspelo. Hotel sem, da izgleda, 
da gre za veliko sodelovanje, da ču-
tijo počastitev Gregorčiča vsi iz naše 
Soške doline. Proslava je razburkala 
čustva. Dobil sem veliko odzivov, po-
kazala je, kakšne naj bi bile proslave. 
Primorci so se združili v imenu Gregor-
čiča, to pa se ne bo kmalu ponovilo. 

Bi lahko rekli, da je vaše življenje 
posvečeno glasbi – ali raje, da je 
glasba posvetila vaše življenje?

To drugo: glasba je posvetila moje 
življenje, točno to! 

Pogovor pripravila: Špela Mrak
1 Internat, dijaški dom Ivana Cankarja na Po-
ljanski cesti, tu so stanovali znani pesniki, 
glasbeniki, Neljubljančani in tedaj tudi Marko 
Munih.

Utrinki

Kar pet pevskih zborov iz Baške gra-
pe je 6. januarja prepevalo pesmi o 
skrivnostnem božičnem času. Naj-
prej sta po dve božični pesmi zapela 
otroški cerkveni pevski zbor in cer-
kveni pevski zbor župnije Podbrdo, 
nato pa smo slišali kar dvanajst bo-
žičnih pesmi treh zborov: ženskega 
pevskega zbora Sožitje iz Pod-
melca, mešanega pevskega zbo-
ra Ivan Kokošar z Grahovega in 
ženskega pevskega zbora Okari-
na iz Podbrda. Na presenečenje 
mnogih je zbranim pihalni orkester 
Alples iz Železnikov zaigral še An-
nen polko in Radetzky marš. 

Povezovalka je prireditev prepletla z 
zgodbo o treh modrih z Vzhoda, ki 
so novorojenemu detetu prinesli zla-
ta, kadila in mere. V spomin na ta 
dogodek je na slovenskem navada, 
da hišni gospodar na večer pred 

PET PEVSKIH ZBOROV IZ BAŠKE GRAPE je 6. januarja prepevalo pesmi o skrivnostnem bo-
žičnem času. Foto: Cveto Zgaga 

praznikom Sv. treh kraljev blagoslovi 
sobe, na vrata pa s kredo zaznamu-
je s tremi križi začetnice sv. treh kra-
ljev (Gašper, Miha, Boltežar) in le-
tnico novega leta. Tako bi letos zapi-
sali 20 + G + M + B + 07. In zaklju-
ček? Kot se za ta čas spodobi: ne-
pozabna, blagoglasna Sveta noč, 
blažena noč, ki so jo za pevci in pi-
halnim orkestrom povzeli vsi priso-
tni. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

^AROBNI SVET MUZIKALA 
Tolmin – V svečani čas decembr-
skih praznovanj so Mešani mladin-
ski pevski zbor Gimnazije Tolmin 
in Akademski pevski zbor Canto 
Ergo Sum tolminskih študentov ter 
Plesna skupina Torzo Gimnazije 
Tolmin v pričetku decembra nasto-

NA OŠ DUŠANA MUNIHA so lanskoletno proslavo ob kulturnem prazniku posvetili rojaku Mar-
ku Munihu, ta je praznoval okroglih 70 let. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Naj že uvodoma poudarimo po-
men glasbenih šol (GŠ). Ne 
le, da pomembno prispevajo 

k narodovi kulturi, ampak učence 
razvijajo v duhu vrednot in norm, ki 
si jih v današnjem svetu vsi tako že-
limo. Z vlaganjem v glasbeno izobra-
ževanje se zmanjšuje tudi tveganje, 
da bi se otroci znašli na cesti. Poleg 
tega je dokazano, da imajo učenci, 
ki se glasbeno izobražujejo, boljši 
učni uspeh. S trudom in napori pri-
dobljene vrednote pa jim bodo tudi 
pomemben življenjski temelj v ka-
snejšem starostnem obdobju. Prav 
zato si v letošnjem letu na Glasbeni 
šoli Tolmin obetamo začetek gradnje 
novih prostorov za našo dejavnost. S 
tem upamo, da bo desetletje dolga 
zgodba o novih prostorih tolminske 
glasbene šole kmalu dobila svoj epi-
log.

V novo leto na Glasbeni {oli Tolmin vstopamo z dobrimi `eljami za vse; tako u~ence, star{e in 
u~itelje kot tudi poslu{alce. @elimo si, da bi glasba, ki jo otroci poustvarjajo in poslu{ajo, postala 
njihova zaupna prijateljica za vse `ivljenje. 

Da bi bila mladim glasba 
zaupna prijateljica za vse `ivljenje

MED LANSKOLETNE JAVNE NASTOPE FLAVTISTOV GLASBENE ŠOLE TOLMIN sodi tudi na-
stop na prireditvi ob Dnevu vseživljenjskega učenja. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

Glasbena {ola Tolmin

pili s tematskim koncertom Čarobni 
svet muzikala. V prepolnem tolmin-
skem kinogledališču so gledalcem 
predstavili najlepše melodije iz naj-
bolj znanih muzikalov, kot so Evita, 
Cats, The Lion King, The Beauty 
and the Beast, Fanthom of the 
Opera … v priredbah za mešani 
zbor. 

Program je sestavil zborovodja obeh 
zborov Matej Kavčič, kot gosta pa 
sta nastopila solista Nuška Dra-
šček in Alen Kofol. Na klavirju je 
pevce in soliste spremljal profesor 
Peter Milič, tolkala pa je igral Mar-
tin Čujec. Ob živahnih melodijah so 
podobo večera s plesom dopolnile 
gimnazijske plesalke s koreografija-
mi Mojce Maurič. Pevci so gledal-
ce navdušili s svojo sproščenostjo in 
prikupnostjo, zato ni čudno, da so 
jih nagradili z dolgim aplavzom. 

Mnogim, ki so ostali brez kart, pa 
ostaja upanje, da bodo izvajalci svoj 
koncert ponovili februarja ob kultur-
nem prazniku.
Branka Hrast Debeljak, prof., 
Gimnazija Tolmin

PLEH MUZIKA 
[E NI ZA ODPIS
Tolmin – Letošnjo Revijo pihalnih 
orkestrov Severne Primorske sta 
sestavljala dva koncerta. Najprej je 
pet sestavov nastopilo 2. decembra 
v Slovenskem narodnem gleda-
lišču v Novi Gorici, naslednji dan 
pa prav tako pet v avli tolminskega 
šolskega centra.

Na prvem koncertu so nastopili Pi-
halni orkester Vogrsko z dirigen-
tom Tomažem Škamperletom, Pi-
halni orkester Salonit Anhovo 

KONCERT ČAROBNI SVET MUZIKALA – V koncertu so pevci pod taktirko Mateja Kavčiča 
skupaj z gostoma Nuško Drašček in Alenom Kofolom v prepolnem tolminskem kinogledališču 
gledalcem predstavili najlepše melodije iz najbolj znanih muzikalov, kot so Evita, Cats, The Lion 
King, The Beauty and the Beast, Fanthom of the Opera … Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

Pet oddelkov pripravnic
Sicer pa na naši šoli z zadovolj-

stvom ugotavljamo, da smo v šolsko 
leto 2006/07 zakorakali s kar petimi 
novimi oddelki pripravnic, kar sku-
pno predstavlja 65 otrok, ki stopajo 
v svet glasbe. To pa še zdaleč ni edi-
na novost na šoli. Nov je na primer 
tudi violinski oddelek z devetimi 
učenkami, ki jih vodi prof. Mojca 
Križnič. To nam daje upanje in mož-
nost, da bi v prihodnje na naši šoli 
osnovali tudi godalni orkester.

[tevilni interni 
in javni nastopi

Sicer pa so učenci GŠ Tolmin kot 
tudi tisti na dislociranih oddelkih v 
Bovcu, Kobaridu, Podbrdu in na Mo-
stu na Soči z nastopi na javnih kot 
tudi internih šolskih prireditvah že 
kar nekajkrat popestrili dogodke ob 
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različnih priložnostih. Dejavni so bi-
li tudi učenci pevskega oddelka, saj 
so z mentorico prof. Majdo Luznik 
pripravili koncert slovenskih ljudskih 
pesmi, s katerim so ob spremljavi 
harmonikarja prof. Dejana Vidoviča 
razveselili starejše v domu upokojen-
cev v Tolminu, širši javnosti so zape-
li 8. decembra lani v tolminski knji-
žnici, januarja pa bodo njihovi glaso-
vi razveselili tudi Knežane. Sicer pa 
Vidovič na šoli od lanskega septem-
bra vodi še manjšo skupino harmo-
nikarjev, ki predstavlja zametek har-
monikarskega orkestra. 

Uspehi orkestrov
In ko smo že ravno pri orkestrih 

… Tudi ti so beležili svoje uspehe. 
Tako je na primer novoustanovljeni 
Jazz punt big band, ki ga vodi Ma-
tija Mlakar, lansko jesen pritegnil 
pozornost Špancev (več o tem smo 
lahko brali v prejšnji številki EPIcen-
tra), Pihalni orkester Tolmin pa je 
pod vodstvom prof. Miloša Rijavca 
kar nekajkrat pritegnil pozornost do-
mačinov. Najprej je nastopil na dveh 
priložnostnih prireditvah, v začetku 
lanskega decembra je nato sodeloval 
na reviji pihalnih orkestrov, ob koncu 
minulega leta pa so njegovi člani iz-
vedli še božični koncert.

Predstavitev novoizdane 
slovenske skladbe za trobila

Najodmevnejša prireditev v sklopu 
Zveze primorskih glasbenih šol je 
potekala 14. novembra lani v Tartini-
jevem gledališču v Piranu. Učenci GŠ 
Primorske so širši javnosti predstavi-

li novoizdane slovenske skladbe za 
trobila. Zbirka vsebuje 46 novih 
skladb za različne stopnje težavnosti. 
Lahko rečemo, da so člani trobilnega 
kvarteta (v zasedbi Luka Ipavec – 
trobenta, Tina Gojkovič – rog, Mati-
ja Mlakar – pozavna in Domen Ro-
všček – trobenta) več kot zgledno 
zastopali domačo šolo in poslušalce 
navdušili z izvedbo Tolminske suite 
skladatelja Bojana Glavine. Nastop 
so ponovili še 27. novembra lani v 

mali dvorani Slovenske filharmonije 
v Ljubljani, kjer so prireditev posne-
li tudi za Radio Slovenija.

V znamenju priprav na sko-
raj{nja regijska tekmovanja

In končno; tudi nedavni božični 
prazniki niso minili brez sodelovanja 
naših učencev ob različnih priložno-
stih, ki so ob koncu leta beležile do-
gajanja po vsem Zgornjem Posočju. 
Koledarsko leto smo na šoli zaključi-

KONCERTU LJUDSKIH PESMI, ki so ga pripravili na Oddelku za petje, smo lahko prisluhnili 8. decembra lani v tolminski knjižnici. Na fotografiji 
so sodelujoči z mentoricama. Med njimi pa je tudi dobitnik letošnje Štrekljeve nagrade Janez Dolenc (četrti iz desne proti levi). Foto: arhiv GŠ 
Tolmin

Utrinki

KD PIHALNI ORKESTER TOLMIN POD TAKTIRKO DIRIGENTA MILOŠA RIJAVCA – Letošnjo 
Revijo pihalnih orkestrov severne Primorske sta sestavljala dva koncerta. Kot je poudarila Silva 
Seljak, vodja tolminske območne izpostave JSKD, revija ni tekmovalnega značaja.

pod vodstvom dirigenta Radovana 
Kokošarja, pod taktirko Črtomirja 
Nanuta je igral Goriški pihalni or-
kester Nova Gorica. Dirigent Do-
men Prezelj je vodil Pihalni orke-
ster Godbenega društva rudar-
jev Idrija, Tolmin pa je predstavljal 
Jazz punt big band pod vodstvom 
Matije Mlakarja. Tudi na nedelj-
skem koncertu je občinstvo lahko 
slišalo skladbe različnih zvrsti v iz-
vedbi pihalnih orkestrov. Kulturno 
društvo (KD) Pihalni orkester Go-
riška brda je nastopil pod vodstvom 
dirigenta Stojana Ristovskega in 
PD France Bevk Prvačina, Prvač-
ka pleh muzika pod vodstvom diri-
genta Miroslava Paškvana. KD Pi-
halna godba Vrhpolje iz Vipave je 
igrala pod taktirko dirigenta Lean-
derja Pegana, KD Pihalni orke-
ster Tolmin pa pod taktirko dirigen-
ta Miloša Rijavca. Društvu god-

li v znamenju priprav na februarska 
regijska tekmovanja. V ta namen smo 
že organizirali dve klavirski delavnici 
s priznanima strokovnjakoma: Nadjo 
Žerjal z GŠ Koper in prof. Andrejem 
Jarcem z ljubljanske Akademije za 
glasbo. 

Sicer pa si lahko odslej o dejavno-
stih in številnih dogodkih na naši 
šoli več preberete na novi spletni 
strani www.g-tolmin.ng.edus.si.

Erika Bizjak, Glasbena šola Tolmin

benikov Eta Cerkno je dirigiral An-
drej Zupan, sicer pa so prav zadnji 
nastopajoči presenetili s svojo za-
dnjo skladbo. Na odru se jim je pri-
družila 12-letna Tina Drole in občin-
stvo navdušila z odjodlano polko.

Kot je poudarila Silva Seljak, vodja 
tolminske območne izpostave Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavno-
sti (JSKD), revija ni tekmovalnega 
značaja. Namenjena je strokovnemu 
pregledu programa orkestrov, raz-
govoru in svetovanju ter izmenjavi iz-
kušenj in nasvetov. Žal je bil letošnji 
strokovni spremljevalec revije Dani-
jel Leskovic, sicer strokovni sveto-
valec za instrumentalno glasbo na 
JSKD v Ljubljani, zaradi bolezni od-
soten. Mnenja so tako med sabo 
lahko izmenjali le dirigenti in člani 
orkestrov.
Besedilo in foto: Špela Kranjc
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F orum za Goriško zavrača pre-
dlog nekaterih županov, naj se 
ime Goriška statistična regija 

zamenja z imenom Severna Primor-
ska statistična regija, in se ne strinja, 
da se ime Goriška črta iz uradne ra-
be. Razlogov za ohranitev imena Go-
riška je veliko. Argumenti, ki govori-
jo v prid temu imenu, so zgodovin-
ski, kulturni, politični, zemljepisni, 
cerkveni, gospodarski, simbolni in 
moralni. O tem priča obsežna litera-
tura, kratko in jedrnato pa so stvari 
razložene v Enciklopediji Slovenije. 

Poimenovanje v zgodovini
Zgodovinsko dejstvo je, da je ime 

Goriška veliko starejše od neavtohto-
nega imena Primorska. Ime za Gori-
ško se je razvilo iz slovenskega topo-
nima Gorica, ki se prvič omenja v 
pisnem zgodovinskem viru leta 1001. 
Gorica je dala ime dinastiji goriških 
grofov, njihovemu ozemlju – Goriški 
grofiji – in kasneje, po letu 1500, de-
želi Goriški. Leta 1751 je bila ustano-
vljena še Goriška škofija. Oznako 
Primorska, v nemški obliki Küsten-
land (Österreichisches Küstenland), 
pa je vpeljala dunajska vlada šele 
sredi 18. stoletja. Skoraj sočasno sta 
se pojavili italijanska oblika Litorale 
(Litorale austriaco) in slovensko (hr-
vaško) poimenovanje Avstrijsko Pri-
morje (tudi Avstrijsko-ilirsko Primor-
je). V slovenski javnosti sta se rabili 
še obliki Primorska in Slovensko Pri-
morje. Tako imenovano ozemlje je 
sredi 19. stoletja obsegalo zgodovin-
ske dežele Goriško-Gradiško, Istro in 
Trst z okolico. V sodobnem pomenu 
besede se je samo ime Primorska 
uveljavilo kasneje, šele v sredini 20. 
stoletja. Ob imenu Primorska sta v 

Kako imenovati regijo (2)

Zakaj ne Gori{ka?
Najbr` se {e spominjate poletnega razmi{ljanja Radovana Lipu{~ka, prof. geogr. z Gimnazije Tol-
min, ki je ob pripravah regionalnega razvojnega programa na{e regije odpiral {tevilne debate okoli 
samega poimenovanja. Medtem ko so prisegali oziroma nekateri {e vedno prisegajo na ime Sever-
na Primorska, drugi pa na poimenovanje Gori{ka statisti~na regija, je postregel s tretjo razli~ico: 
Poso~je. V EPIcentru (letnik VII, {tevilka 6�7) je svoj predlog na{im bralcem tudi podrobneje 
obrazlo`il. Ker pa vam `elimo predstaviti {e drugi dve plati zgodbe, se tokrat skupaj s predstavniko-
ma Foruma za Gori{ko spra{ujemo, Zakaj ne Gori{ka? Uredništvo EPIcentra

20. stoletju obstajali tudi stari pokra-
jinski imeni Istra in Goriška. Ime 
Severna Primorska pa je še veliko 
mlajše od imena Primorska, izmišlje-
no je bilo šele v letih po ukinitvi 
Goriškega okraja. Ta je obstajal vse 
do leta 1962 in je bil na območju 
Jugoslavije zadnji odsev stare Gori-
ške dežele. 

Gorica in Gori{ka � politi~na 
in ideolo{ka sinonima

Izmed petih imen slovenskih histo-
ričnih dežel, ki so bile sestavni del 
avstrijskega cesarstva, je Goriška edi-
no po etimologiji izvorno slovensko 
ime. Kranjska, Koroška, Štajerska in 
Istra to pač niso. Našim prednikom 
je starost slovenskega imena Gorica 
in iz njega izpeljano ime za deželo 
Goriško dajalo pogum in moč v bor-
bi za narodni obstoj na tem zaho-
dnem predelu slovenskega narodnega 
ozemlja. V času narodnostnih soo-
čanj od srede 19. stoletja dalje je že 
raba imena Gorica ali Goriška pome-
nila politično dejanje, ki je pričalo o 
narodni in demokratični zavesti Go-
riških Slovencev; imeni sta legitimi-
rali boj Slovencev za narodni obstoj. 
Pesnik Simon Gregorčič (t. i. Goriški 
slavček) je še danes narodni simbol. 
Gorica in Goriška sta v političnem in 
ideološkem kontekstu sinonima, na 
primer v kratici TIGR. Slovenski iz-
vor toponima Gorica in iz njega iz-
peljane oblike so pri narodnostnih 
nasprotnikih Slovencev vselej vzbu-
jali polemične odgovore. Za vse, ki 
se še danes ne morejo sprijazniti, da 
smo na Goriškem Slovenci stali in 
obstali, je še posebej boleče, da je 
več kot dve tretjini nekdanje historič-
ne dežele Goriške leta 1947 pripadlo 

Jugoslaviji in s tem tudi današnji Re-
publiki Sloveniji. 

Simbol enotnosti
Dediščino prednikov spoštujejo še 

zlasti Slovenci onstran državne meje. 
Ponosni so, da je Gorica še vedno 
tudi Gorica, da se njihova pokrajina 
še vedno imenuje Goriška in da se 
tako imenuje tudi škofija. Nič manj 
niso ponosni na Novo Gorico in na 
vse ustanove, ki z imenom Goriška 
pričajo o več kot tisočletni naselitvi 
Slovencev v Posočju. Enako ime za 
pokrajino na obeh straneh meje je 
simbol enotnosti, ki govori tudi za to, 
da goriških Slovencev ne morejo lo-
čiti najhujše preizkušnje in da je 
enotni slovenski kulturni prostor na 
Goriškem realnost.

Gori{ka kot blagovna znamka
Izbris imena Goriška ni modro de-

janje in je vredno obsodbe. Nepozna-
vanje dejstev ne more biti razlog za 
sprejemanje odločitev, ki so, pred-
vsem zaradi narodnostnega razvoja 
in utrjevanja identitete Slovencev, 
nesprejemljive, in zato tudi škodljive. 
Zanikanje imena Goriška je škodljivo 
tudi z gospodarskega stališča, ker je 
že samo ime Goriška blagovna znam-
ka. Zamenjava odličnih blagovni 
znamk ne povzroči le nepotrebnih 
stroškov zaradi zamenjave dokumen-
tov, povzroči tudi gospodarsko ško-
do. Goriške češnje, goriška vina, 
goriško sadje, goriška zelenjava, 
sončna Goriška, goriške vrtnice, go-
riško podnebje veljajo na trgu več kot 
severnoprimorske češnje, severnopri-
morska vina, severnoprimorsko sad-
je, severnoprimorska Brda, severno-
primorski slavček …

Zanikanje zgodovinskih imen in 
kulturne dediščine ter ustvarjanje 
novih oznak ne more biti pravi od-
govor na včasih neustrezno izraženo 
samovoljo in oblastiželjnost posame-
znih zagovornikov Nove Gorice kot 
središča Goriške. Novogoričani niso 
izmišljeni. Mlado mesto so naselili 
predvsem Kraševci, Vipavci, ljudje s 
Trnovske in Banjške planote, ljudje z 
Liga, s Kambreškega in iz Kanala, 
Tolminci, Brici, Bovčani, Kobaridci, 
Cerkljani in Idrijčani, torej prebivalci 
nekdanje zgodovinske dežele in se-
danje goriške pokrajine, ki kljub ra-
zvoju in spremembam minulih let 
ohranja tudi za prihodnost vse svoje 
prvobitne značilnosti in narodno po-
slanstvo. 
mag. Boris Nemec, predsednik Foruma 
za Goriško, in Andrej Malnič, član Izvr-
šnega odbora

Utrinki

INFO SREDI[^E TNP PRVI^ 
ODPRTO TUDI POZIMI
Trenta – Po enajstih letih delovanja 
osrednjega informacijskega sredi-
šča Triglavskega narodnega par-
ka (TNP) v Trenti Dom Trenta prvič 
odpira svoja vrata tudi v zimskih me-
secih. Središče bo odprto vsak dan 
med 10. in 14. uro, za najavljene 
skupine pa tudi izven urnika. Odprt 
bo vse dni razen 1. januarja. 

Po tem ko se je obisk doline Trenta 
v zadnjem desetletju povečal za ne-
kajkrat, poletna sezona pa se je po-
daljšala iz enega na skoraj pet me-
secev, se je pojavila potreba po 
spreminjanju stereotipa o Trenti, da 
je lepa samo poleti. Že leta 2005 je 
lokalno turistično društvo izdelalo 
celostno grafično podobo s sloga-
nom Štirje letni počasi. Temu se le-
tos pridružuje tudi Triglavski narodni 
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Blagajev vol~in � kraljeva ro`a
Od slovenskih rastlin je blagajev vol~in (Daphne blagayana) nedvomno vrsta, ki je vzbu-
dila najve~ zanimanja in o kateri so pisali najve~. Vse skupaj se je za~elo daljnega leta 
1837, ko je polhograjskemu grofu Rihardu Blagayu eden od kmetov s Svetega Lovrenca 
prinesel cveto~o vejico rumenih jo`efic. 

Grof Rihard Blagay je cvetočo vejico poslal 
svojemu prijatelju Henriku Freyerju, 
kustosu Deželnega muzeja v Ljubljani. Ta 

jo je spoznal za novo vrsto in jo imenoval po 
pošiljatelju: Blagajev volčin. 

Kraljevi obisk
V herbarijski zbirki Nemška posušena flora je 

Blagajev volčin skoraj dobesedno osvojil Evropo. 
V letu 1838 ga je na njegov rojstni kraj prišel gledat 
“sloveči saški kralj Friderik Avgust II., znan kot 
navdušen botanik in poseben zaščitnik te vede. V 
gozdu na severnem pobočju pod cerkvijo pa je nje-
govo veličanstvo doživelo ob 11. uri veselje, da je 
na edinem nahajališču kot prvi tujec z lastno roko 
nabiral zalo, bledo dafno.” Tem besedam je Josip 
Wester še dodal: “Prikupljiv je kralj, ki rožice po-
zna in trga, pač bolj kakor oni, ki s sabljo rožlja 
... ” V spomin na kraljevi obisk je Blagay še istega 
leta postavil edinstven, več kot štiri metre visok 
spomenik kralju, njegovemu obisku in blagajki, ki 
je hkrati tudi spomenik stari botanični kulturi na 
Slovenskem. Blagajev volčin so začeli zaradi viso-
kega obiska imenovati tudi kraljeva roža.

Simbol naravovarstvenih prizadevanj
Kar nekaj desetletij je bil blagajev volčin prava 

botanična redkost in znamenitost Kranjske, saj je 
“ponesel čast in slavo kranjske dežele v širni svet”. 
Kranjski deželni zbor ga je skupaj s planiko zava-

roval že leta 1898 in tako je ta vednozeleni grmiček 
postal tudi simbol naših naravovarstvenih prizade-
vanj.

Kraljevska ro�a v Juliani 
Šele kasneje so ugotovili, da je blagajev volčin 

ilirska vrsta, ki je razširjena tudi na Hrvaškem, v 
Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji, Bol-
gariji, Romuniji in Grčiji. Odkrili so tudi več naha-
jališč v Sloveniji, pred nekaj leti pa najbolj zahodno 
nahajališče v Italiji v predgorju Karnijskih Alp.

“Ena najlepših – kraljevska roža slovenske cveta-
ne” uspeva tudi v Juliani. Blagajev volčin so posa-
dili v bližino spominske plošče, vendar mu gredi-
ca ni najbolj ugajala, zato se je “preselil” nekoliko 
više pod drevesa. Konec aprila in v začetku maja 
dišeča rumenkasto bela preproga krasi naš vrt. 

Dr. Nada Praprotnik, muzejska svetnica, vodja Kusto-
diata za botaniko in vodja alpskega botaničnega vrta Ju-
liana, Prirodoslovni muzej Slovenije

�V svetem strahu naj se ~lovek pribli`a temu edinstvenemu prvencu na{e cvetane in spo{tljivo naj 
neguje in varuje skrivnostni na{ cvet, to � ro`o mogoto!� (Josip Wester: Ob jubileju �kraljéve ro`e�. 
Planinski vestnik, 1938.)

BLAGAJEV VOLČIN OZIROMA KRALJEVO ROŽO je Kranj-
ski deželni zbor skupaj s planiko zavaroval že leta 1898. Tako 
je ta vednozeleni grmiček postal tudi simbol naših naravovar-
stvenih prizadevanj. Foto: Ciril Mlinar

Utrinki

park s svojim informacijskim sredi-
ščem, ki je bilo ves čas gibalo razvo-
ja turizma v Trenti. 

Informacijsko središče letno obišče 
več kot 20.000 obiskovalcev, raz-
stavne prostore v Domu Trenta pa si 
jih ogleda okoli 17.000. Z več kot 
50 ležišči beleži dobrih 4.000 noči-
tev predvsem večjih organiziranih 
skupin, v zadnjem času pa tudi vse 
več šolskih skupin, ki v dolini s po-
močjo parkovnih vodnikov spozna-
vajo bogato naravno in kulturno de-
diščino. Dom Trenta je z leti postal 
tudi pomembno prireditveno sredi-
šče z gostovanjem poletnega tečaja 
Dunajske filharmonije ter drugih po-
membnih in odmevnih kulturnih in 
etnoloških prireditev. Svoja vrata je v 
prvi zimski sezoni odprl 29. decem-
bra, in sicer s predstavo za otroke 
Gremo na vlak v izvedbi gledališča 
Unikat. 

Za dodatne informacije se lahko 
obrnete na Informacijsko središče 
TNP Na Logu v Trenti; telefon: 
05/38-89-330; GSM: 031/671-
674 (Marko Pretner).
Besedilo in foto: Marko Pretner

O[ MOST NA SO^I 
JE INFO TO^KA TNP-ja
Most na So~i – V preteklem de-
cembru je OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči postala ena od infor-
macijskih točk Triglavskega na-
rodnega parka (TNP). 

Glede na velike razlike v intenzivno-
sti obiskovanja posameznih območij 
TNP-ja in glede na različno razvitost 
turističnih krajev v okolici parka so 
njegovi delavci predvideli tri ravni in-
formacijskih mest: informacijska 
središča – večja informacijska me-
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Tam, kjer se je v te`kih 
razmerah rojevala slovenska beseda

Pod 70 metrov globoko prepadno steno ob strugi Zadla{~ice se nahaja partizanska ci-
klostilna Tehnika Krn, avtenti~ni spomenik iz narodnoosvobodilnega boja.

V odstvo partizanskega narodnoosvobodilne-
ga boja je aprila 1943 na pobudo domačinov 
Franca Šavlija – Medveda in Mirka Skočir-

ja –  Miške ustanovilo prvo ciklostilno tehniko na 
Tolminskem. Poimenovali so jo Tehnika za sever, 
kasneje preimenovali v Tehniko Krn, od junija 
1944 dalje pa je nosila ime C-32. 

Ob strugi Zadla{~ice
Če želimo obiskati Tehniko Krn, se moramo 

najprej odpeljati v zaselek nad Tolminom Zadlaz-
Žabče. Sledi zaselek Skalnika, mimo katerega se 
nato peš podamo po gozdni stezi. Ta se sprva 
dviga, potem pa spusti globoko v grapo. Ob strugi 
Zadlaščice bomo stisnjeno ob prepadno steno za-
gledali ciklostilno Tehniko Krn, ki je bila obnovlje-
na pred dobrimi tremi leti. V njeni bližini si bomo 
lahko ogledali tudi slap Kašan.

Ve~kratna selitev
Skozi obstoj je tehnika večkrat spreminjala kraj 

svojega delovanja. Od septembra do pozne jeseni 
1943 je imela svoj sedež v kleti domačije pri Ma-
žarevcu nad Lazom. Decembra so jo nato partiza-
ni zaradi bojev z okupatorjem preselili v Kašano 
v soteski reke Zadlaščice, kjer so pod 70 metrov 
visokim skalnim previsom zgradili kočo in uredili 

PRVA CIKLOSTILNA TEHNIKA NA TOLMINSKEM pred obno-
vo in po njej. 

SLAP KAŠAN – V bližini Tehnike Krn pada v globino tudi več 
metrov visok slap Kašan. 

vse potrebno za delo. Maja 1944 se je tehnika 
začasno umaknila pod Rdeči rob, že konec poletja 
pa se je ponovno selila v sotesko reke Zadlaščice, 

kjer je dočakala osvoboditev.
Tehnika je delovala v skromnih in zelo težkih 

razmerah, kljub temu pa je opravila veliko poslan-

Utrinki

sta z zaposleno ekipo, informacijske postaje – 
manjše, s stalno urejeno postajo in stalnim infor-
matorjem animatorjem ter informacijske točke – 
manjša informacijska mesta, na katerih obiskoval-
ci dobijo osnovne informacije o zavarovanem ob-
močju in informacije o posebni ponudbi v bližnji 
okolici. Praviloma TNP ni upravitelj informacijskih 
točk.

Na OŠ Dušana Muniha je urejena unikatna nara-
voslovna učilnica, ki predstavlja del okolja, v ka-
terem živimo, in omogoča obiskovalcem, da so v 
vsakem trenutku za delček bogatejši pri odkriva-
nju narave, ki nas obdaja.

Ravnatelj Branko Loncner poudarja, da se 
“uspešnost šole kaže tudi pri povezovanju z 
različnimi zunanjimi ustanovami in posamezni-
ki, ki lahko dopolnijo učne vsebine, predvsem 
za nadarjene, pa tudi tiste, pri katerih smo mor-

da nehote prezrli njihove skrite sposobnosti. 
Prav narava je tista, iz katere se moramo učiti 
še in še, ne sključeni v šolskih klopeh, temveč 
v živem stiku z njo. Uči nas življenjskih vrednot 
in zna jasno postavljati meje. Tako smo z zuna-
njim sodelavcem Martinom Rovščkom - Tinki-
jem zasnovali naravoslovno učilnico, ki budi 
željo po spoznavanju in odkrivanju življenja v 
naravi. Številni obiskovalci nam potrjujejo, da 
smo delo pravilno zastavili. To so opazili tudi 
predstavniki TNP-ja. Ob njihovem obisku smo 
si bili enotni, da vsebina učilnice predstavlja 
zanimivo dodatno ponudbo programa info 
točk TNP-ja. Veliko različnih eksponatov iz na-
rave za bogatitev naravoslovnega znanja, ki so 
jih prispevali tudi delavci TNP-ja in lovci, ki živi-
jo na njegovem območju, je bogata, na enem 
mestu zbrana kulturna in naravna dediščina, ki 
lahko motivira mlade za opazovanje in gibanje 

IZOBRAŽEVALNI DAN – Zaposleni v Triglavskem narodnem 
parku so v naravoslovni učilnici mostarske šole izvedli svoj iz-
obraževalni dan. Foto: Marjan Rodman
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stvo. Primorskemu človeku je 
nudila tiskano slovensko besedo, 
ki mu je dajala upanje in pogum 
v najtežjih trenutkih. V Tehniki 
je delalo do osem ljudi, ki pa ni-
so le tiskali in raznašali publika-
cije, ampak so po okoliških krajih 
opravljali tudi politično in kultur-
no delo.

Slovenski poro~evalec, 
Ljudska pravica, Kme~ki 
glas in Mladina

Tehnika Krn je razmnoževala 
številne neperiodične in periodič-
ne publikacije. Med slednjimi so 
bile najpomembnejše Slovenski 
poročevalec, Ljudska pravica, 
Kmečki glas in Mladina. Velik 
odmev med borci in prebival-
stvom pa so imele tudi druge 
publikacije, med njimi Naši pe-
sniki novemu rodu, Partizanske 
pesmi in Ob 100 letnici rojstva 
pisatelja Josipa Jurčiča. Slovenska 
beseda je iz Tehnike potovala po 
Tolminskem, pa tudi na Cerkljan-
sko, v Benečijo, Furlanijo, Rezijo 
in na Koroško.
Besedilo in foto: Mateja Kutin
Vir:
LTO Sotočje. (2007). [Online]. [Citirano 
5. januarja 2007; 11:55]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://www.lto-soto-
cje.si/slovensko/aktualno_42_tehnika_
krn.asp.

T omaž Adamču – Guzac so ga 
klicali domačini – se je zdel kot 
povsem normalen krepak kmeč-

ki otrok. Pri drugem letu starosti pa 
je zbolel. Zaradi visoke vročine in 
posledic bolezni je ohromel. Nena-
doma je bilo, da so mu noge prene-
hale rasti in so ostale vedno v veliko-
sti nog dveletnega otroka. Telesno in 
umsko se je Tomaž razvijal povsem 
normalno, le zakrnele nožice niso 
prenesle teže krepkega mladeniča. 

Nevsakdanja obutev
Tomaž se ni prepustil obupu in 

občutku manjvrednosti. V skromni 
sobici ob domači hiši, namenjeni hi-
šnemu stricu ali teti, si je uredil dom. 
Izdelal je nevsakdanjo obutev – ste-
pala, podobno ročnemu orodju za 
čiščenje zrnja koruznih storžev. Va-
ška šivilja Šincova Lojza mu je seši-
la krilu podobno obleko, s katero je 
prikril male nožice, ob sedenju pa je 
krilo spretno podvihal in nanj sedel. 
Z nenavadno obutvijo na rokah je 
spretno poskakoval in se podrsaval 

Guzac � Poskakin

Pustili so svoj pe~at

�Kdor nima v glavi, ima v nogah�, pravi stari pregovor. V Dre`nici pa je neko~ `ivel mo�ak, po imenu 
Toma`, ki je imel v glavi in rokah, v nogah pa ni~.

INFOFLE[:
•  Pot je strma in zahteva pazlji- 
 vost. 
•  Priporo~amo primerno obutev.
•  Do Tehnike Krn bomo potre- 
 bovali slabo uro hoda (v eno  
 smer).

(poguzoval) po vasi. Tako je dobil 
ime Poskakin, še bolj pogosto pa so 
ga klicali s priljubljenim imenom Gu-
zac. 

Obrtnik po meri
Čeprav invalid in brez lastnega 

imetja je bistri mladenič znal opazo-
vati okolje in dogajanje okoli sebe. 
Kmalu se je pričel ukvarjati z zida-
njem štedilnikov, dimnikov in peči. 
Za delo na višini si je omislil pleteno 
košaro, s katero so ga možje dvigni-
li na pripravljeno ogrodje, tega pa 
dvigovali tako, da je lahko spretno 
gradil. Le pomočnika za podajanje 
orodja in materiala je stalno potrebo-
val. Če se je pripravil zidati na manj-
ših višinah, je preveč radovedno go-
spodinjo in pomočnika poslal iz hiše 
po orodje ali material, medtem pa se 
spretno povzpel na višino. Tako je le 
redkim uspelo videti, kako se vzpe-
nja po lestvi ali na nižja gradbišča. 

Iznajdljivosti mu ni manjkalo
Ne le zidarska, tudi druga dela je 

Guzac spretno opravljal. Izdeloval je 
pasti za male zveri in polhe, po na-
ročilu je izdelal brštulin ali popravil 
uro, in čeprav je včasih ostalo kakšno 
kolesce, je ura normalno delovala. 
Gospodinjam je popravljal šivalne 
stroje, dežnike ali pa zakrpal prelu-
knjani lonec. 

Preživljal se je skozi življenje inva-
lida z delom in spretnimi rokami, ne 
da bi mu bilo treba za hrano prosi-
ti. 

Kratke noge, 
a jeze polne zobe

Tomaž je bil tudi vedrega duha in 
je zvečer rad zahajal v družbo fantov 
in vaških mož v gostilni. V starejših 
letih se je rad pohvalil, da “smo fan-
tje stali na vasi in jo zapeli po doma-
če”. 

Ob nedeljah ali drugih večerih je 
priguzal – priskakljal do gostilne in 
spretno poskočil na klop za mizo k 
družbi. Ko je v gostilno stopil tujec 
in je za mizo zagledal krepkega mo-
žaka, je s spoštovanjem previdno 

Utrinki

v naravi. Veseli smo, da lahko tudi 
naša šola prispeva k zanimivi in 
bogati ponudbi TNP-ja, ki je uve-
ljavljena znamka v slovenskem in 
širšem evropskem prostoru.”
Obiskovalci si lahko pri nas ogledajo 
tudi projekcijo diapozitivov in filmov 
iz narave. Unikatni posnetki na temo 
Živeti z naravo – živeti dlje in Svet, 
ki izginja, predstavljajo obiskoval-
cem floro in favno našega okolja, 
predvsem pa visokogorja Julijskih 
Alp. Tako naše učence kot druge 
obiskovalce želimo opozoriti na po-
men varovanja narave in sobivanja 
človeka z njo. Zato smo v okviru po-
sebnega projekta uredili tudi Goz-
dno učno pot. Z usmerjevalnimi ta-
blami, opremljenimi z napisi, danes 

vabimo goste na to pot, ki je spelja-
na v neposredni bližini jezera in na 
cilju nudi čudovit razgled na kraj, ki 
skriva številne priložnosti za spozna-
vanje naravnih in zgodovinsko-kul-
turnih lepot. 
Nevenka Janež, učiteljica slovenskega 
jezika, OŠ Most na Soči

PREDSTAVITEV TZGP NA 
MIKLAV@EVEM SEJMU 
Zoppola (Italija) – Turistična zve-
za Gornjega Posočja (TZGP) je 3. 
decembra lani pripravila promocij-
sko predstavitev Posočja na Mi-
klavževem sejmu v Zoppoli pri Por-
denonu. Lokalni sejem sodi v sklop 
božično-novoletnih prireditev, ki jih 

organizirata Občina Zoppola in 
tamkajšnje turistično društvo.
Zakaj promocijska predstavitev v Zo-
ppoli? Leta 1999 se je Občina Tol-
min vključila v mednarodni projekt 
Igre brez meja – Giochi senza 
confini – Spiele ohne Grenzen. V 
projektu sodelujejo tri italijanske ob-
čine iz dežel Furlanija Julijska kraji-
na (Zoppola), Veneto (Pramaggiore) 
in Campo Tures (Južna Tirolska), 
dve avstrijski občini iz dežel Koroška 
(St. Georgen am Längsee) in Vzho-
dna Tirolska (Matrei) in ena iz Slove-
nije (Tolmin). Gre za športno-zabav-
ne igre otrok v starosti od deset do 
dvanajst let. V prvem krogu teh iger 
so v prvih šestih letih barve občine 
vedno zastopali učenci predmetne 

stopnje OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči. Nato se je koncept iger spre-
menil. Namesto učencev petih ra-
zredov osnovnih šol so se v igre 
vključile naključno sestavljene ekipe 
za odbojko na mivki, košarko in no-
gomet. Lansko leto so se nove igre 
odvijale v Zoppoli, naslednje pa se 
pripravljajo v zimski inačici na Koro-
škem.

Na Miklavževem sejmu je bila pred-
stavljena turistična ponudba Zgor-
njega Posočja s poudarkom na na-
ravni in kulturni dediščini, tematskih 
poteh, ponudbi restavracij, gostišč 
in penzionov. Razstavni prostor smo 
opremili z značilnimi motivi turistič-
nih zanimivosti iz naših krajev (Javor-
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ogovoril družbo. Ko pa je Tomaž po-
skočil na tla, se je še tako hladnokr-
ven obiskovalec prestrašil čudnega 
moža brez nog. 

Ko so ga vaški fantje razjezili, ni 
znal prikriti jeze in se je iz njega 
usula ploha kletvic in hudih besed. 
Kadar pa so mu poočitali grdo govor-
jenje, je imel navado reči: “Tomaž 
kratke ima noge, jeze pa polne zobe”. 
Nagajivo otročad in radovedne poba-
line, ki so ga hodili opazovat skozi 
mala okenca doma, je ne le zmerjal, 
temveč je včasih v jezi pograbil ka-
men in ga zalučal za bežečo mulari-
jo.

Prestra{il skupino 
italijanskih vojakov

V času italijanske okupacije je ne-
kega popoldneva v gostilno stopila 
manjša skupina italijanskih vojakov. 
Uniformirani mladeniči so za mizo 
opazili možaka čudne postave in se 
rahlo posmehovali. Guzac je opazil, 
da je posmeh namenjen njemu in je 
s klopi jezno poskočil pred začudene 
vojake, ki so se vidno prestrašili in 
urno zapustili gostilno. 

Guzac aktivist
Pravijo, da je bil Guzac simpatizer 

partizanov in aktivist v času druge 
svetovne vojne, v času Kobariške re-
publike in po vojni pa aktivni član 

vaške zaščite. V času Kobariške repu-
blike so predstavniki oblasti prišli 
tudi v Drežnico nadzorovat delo va-
ške straže. V vasi so našli za mizo 
sedečega Tomaža in ga povprašali, 
kje je vaška straža. Ta pa je glasno 
rekel: “Tu, tu je vaška zaščita!” Be-
sede je podkrepil z močnim udarcem 

po mizi. Da bi dokazal svojo moč in 
odločnost, je urno poskočil na tla, da 
je nemalo začudenim članom komi-
sije dokazal, da je vse na svojem 
mestu. 

^lan zelene bratov{~ine
Da Tomaž ni bil človek, ki bi obu-

poval in se smilil sam sebi zaradi 
svoje drugačnosti, je dokazal tudi z 
aktivnim članstvom v zeleni brato-
vščini. Postal je lovec. Na jago (lov) 
pa Guzac ni odhajal le na bližnje po-
lje ali v grme za vasjo. Nemalokrat 
se je odpravil visoko v senožeti, odšel 
pa je tudi nad planino Zaprikraj na 

Utrinki

ca, Tolminska korita, Kluže, Kanin, 
zimski motivi narave in življenja na 
podeželju). Svoje izdelke so ponudili 
v pokušino sirarji in proizvajalci do-
mačih naravnih žganj, razstavili pa 
smo tudi predmete in spominke iz 
ročno brušenih in poliranih soških 
prodnikov. Med prodajnimi artikli so 
se obiskovalci izjemno zanimali za 
belo omelo, ki v adventnem času ne 
sme manjkati v nobenem domu, za-
to nam je pripravljena zaloga kmalu 
pošla.

Med spremljevalnimi dogodki naj 
omenimo še žive jaslice v organiza-
ciji turističnega društva iz Rezije, ki 
je s svojo predstavo trikrat vzbudilo 
precejšnje zanimanje obiskovalcev.
Mojca Rutar, predsednica TZGP

ZA TZGP JE PLODNO LETO
Tolmin – Turistična zveza Gornje-
ga Posočja (TZGP) je v minulem le-
tu združevala 33 turističnih in drugih 
društev, povezanih s turizmom. Na 
redni letni skupščini 20. 12. 2006 
je predsednica Mojca Rutar pred-

stavila poročilo o delovanju v minu-
lem letu in program dela za leto 2007.

Z veseljem je poudarila, da se je lani 
v TZGP včlanilo šest novih društev, 
in sicer: Društvo baška dedišči-
na, Turistično društvo (TD) Soča-
Lepena, Planinsko društvo Pod-
brdo, TD Volče, TD Nadiža Pod-

bela in TD Planinski raj Vrsno. 
Program Zveze je obsegal štiri vse-
binske sklope dejavnosti. V Zgor-
njem Posočju je TZGP vodila, uskla-
jevala in promovirala veliko projek-
tov, ki so na državni ravni potekali 
pod okriljem Turistične zveze Slo-
venije (TZS):

Moja dežela – lepa in gostoljubna; 
Od izvira do morja in svetovni dan 
voda; Mladi, znanje in turizem; 
Strokovno usposabljanje in ozave-
ščanje turističnih društvenih de-
lavcev; Turistične prireditve; Lipov 
list – priprava prispevkov za objavo 
v glasilu TZS; Naravne vrednote, 
kulturna dediščina in turizem; Slo-
venija – dežela aktivnega oddiha, 
Izletniški turizem in Dopustovanje 
domačega gosta; Turistična izka-
znica; Svetovni dan turizma; So-
delovanje v organih TZS. Prav tako 
je TZGP sodelovala v številnih turi-
stičnih in razvojnih projektih, veliko 
pa so delali tudi na promociji in na 
področju mednarodnega sodelova-
nja. Pestra je bila v lanskem letu tudi 
ostala dejavnost Zveze, kar oblju-
bljajo tudi za leto, ki se je pred krat-
kim začelo. Na lokalni in regionalni 
ravni bodo naprej peljali številne pro-
jekte v okviru TZS in turistične ra-
zvojne projekte ter nekatere še do-
dali, prav tako bodo nadaljevali ži-
vahno mednarodno sodelovanje in 
promocijo ter vso ostalo dejavnost. 

PREDSEDNICA TZGP MOJCA RUTAR je na redni letni seji predstavila delovanje Zveze v minu-
lem letu in program dela za leto 2007. Foto: Špela Kranjc
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ruševca. Njegov najljubši lovski po-
ložaj pa je bil na Policah. Uplenjeno 
srno ali zajca je privezal za pas in s 
plenom ponosno priskakljal v vas. 

Neporavnane ra~une 
poravnaval na svoj na~in

Tako se je nekoč z nekim mlajšim 
sovaščanom dogovoril za odkup sa-
mice domačega zajca. Tomaž mu je 
za dogovorjeno ceno priskrbel in iz-
ročil lepega zajca. Mlademu kupcu 
je zabičal, da mora z zajkljo ravnati 
zelo previdno in je ne sme preganja-
ti, da ne bi povrgla, ker da je že bre-
ja. Novopečeni rejec je zajkljo doma 
skrbno hranil in vsakodnevno priča-
koval zajčji prirastek. Kar nekaj časa 
je moralo miniti, da si je mladeniče-
vo pridobitev ogledal znanec, ki je 
nato strokovno ugotovil, da je Guzac 
namesto za razplod godne zajklje 
naivnežu prodal krepkega samca. 
Predvidevamo lahko, da sta imela 
prodajalec in kupec med seboj stare 
neporavnane račune, ki jih je možak 
poravnal na sebi podoben način. 

Vedo`eljnost ali radovednost   
Ko so vaški fantje stopili v krog, 

da bi se dogovorili o načrtih ali dru-
gih zadevah, je Guzac kar se da po-
tihoma priskakljal do skupine, se 
potuhnil za nogami mladeničev in 
prisluškoval pogovoru. Da pa bi vedel 

še več, se je večkrat odpravil v Koba-
rid in na Trnovo. Tam je sedel v go-
stilni in v pogovoru z možaki iz do-
line in okoliških vasi izvedel, kaj se 
dogaja doma in po svetu. Običajno 
se je šele popoldne peš odpravil pro-
ti Drežnici in domov. Močno se je 
razjezil in ni mogel odpustiti, če se 
je iz njega kdo norčeval ali ga pod-
cenjeval. Dolgo je bil jezen na vašča-
na, ki se je hudomušno ponorčeval, 
češ da je zvedel, kako ga je iz Pre-
bejka (senožeti ob Soči) gospodar 
prinesel v nahrbtniku, ko je končal 
z zidanjem štedilnika v stanu. 

Toma`evo slovo
Guzac ni bil le spreten delavec in 

lovec. Znal je spretno govoriti in to 
lastnost je večkrat uporabil pri va-
ščankah in prenekatero je prepričal 
tudi o svoji moškosti, čeprav o posle-
dicah verjetno ni razmišljal. Morda 
je bil tudi to eden izmed povodov, da 
se je v letih, ko se je Guzac približe-
val šestdesetim, oblast v dolini odlo-
čila, da ga spravi v dom za ostarele 
– in to nekam daleč od rodne Dre-
žnice, kjer lahko še danes v starejših 
hišah naletimo na njegovo gradbene 
pridobitve. Tako so nekega oktobr-
skega popoldneva nenapovedano 
prišli možje postave in z malo besed 
brez radovednežev Guzca naložili v 
belo vozilo z rdečim križem. 

Delo skladi{~nika in ekonoma
Kar nekaj časa je minilo, preden 

so Drežničani izvedeli, da so novo 
domovanje Guzcu uredili v domu 
ostarelih v Gradišču pri Prvačini. Ker 
pa Tomaž ni bil nikoli vajen sedeti in 
strmeti v bele zidove, tudi v novem 
domu ni miroval. Vedno je bil pripra-
vljen pomagati pri vzdrževalnih delih 
in popravilih, ki jih v takih ustanovah 
nikoli ne zmanjka. V tistih časih so 
si nabavo kombija lahko privoščila le 
velika podjetja in ustanove. V Gradi-
šču pa so si za potrebe nabave hrane 
in drugih materialov že davno omi-
slili udoben voz s konjsko vprego. Ko 
je Tomaž umiril svoj nemirni duh in 
se sprijaznil z novim življenjem, so 
mu zaupali delo skladiščnika in ne-
kakšnega ekonoma. Z vozom se je 
odpravljal nabavljat v Novo Gorico, 
Šempeter in Dornberk. Navadno so 
mu dali spremstvo domskega varo-
vanca, da mu je pomagal pri nakla-
danju in razkladanju. 

Guzecovo okno
Dve ali tri leta po odhodu v dom 

se je Guzac nekega nedeljskega do-
poldneva pojavil v vaški gostilni v 
Drežnici. Z gostilničarjem in doma-
čini, ki so po maši prišli na kozarček 
in na klepet, je klepetal o domačih 
dogodkih. Seveda se je ponosno po-
hvalil z odgovorno službo, ki so mu 
jo v domu zaupali. Medtem so zvo-

Utrinki

Za svoje delovanje bodo, kot predvi-
devajo, porabili 38.000 evrov oziro-
ma dobrih 91 milijonov tolarjev.

Kot je na skupščini ugotovil član Iz-
vršnega odbora TZGP, Vojko Ho-
bič, se je na področju, ki ga pokriva 
TZGP, prav v času predsedovanja 
Rutarjeve največ spremenilo. Pove-

BRONASTA PRIZNANJA ZA VEČLETNO USPEŠNO DELO V TD IN TZGP so prejeli (z leve 
proti desni): Pavel Tonkli, Mafalda Lipušček, Stanka Golob, Marko Pretner in Davorin Koren. 
Dr. Marjan Rožič (drugi z leve) pa je postal častni član TZGP. Foto: Mojca Rutar

prejeli pa so jih Stanka Golob, Ma-
falda Lipušček, Davorin Koren, 
Marko Pretner in Pavel Tonkli. Pri-
znanja za najlepše urejene kraje v 
Zgornjem Posočju pa je TZGP pode-
lila vsem trem občinskim središčem, 
Breginju, Čezsoči, Drežnici, Kneži, 
Mostu na Soči in Trenti. Dolgoletni 

predsednik TZS, dr. Marjan Rožič, 
pa je postal častni član TZGP. Na 
spletni strani: www.dolina-soce.com 
si lahko ogledate tudi fotoreportažo 
z redne letne skupščine TZGP.

Besedilo in foto: Špela Kranjc
Vir: Poročilu o izvedenih aktivnostih TZGP v 
letu 2006 in Program dela TZGP za leto 2007. 

novi v cerkvi oznanjali poldan. To-
maž je v času, ko je še živel v Dre-
žnici, redno obiskoval nedeljske ma-
še in se udeleževal vseh krščanskih 
obredov. Še sedaj imajo starejši Dre-
žničarji niši v zidu cerkve, v kateri je 
Guzac sedel med mašo, navado reči 
Guzčevo okno. 

Ki tole klimpa?
V domu pa v tistih letih ni bilo 

vedno zaželeno obiskovati verskih 
obredov v bližnji cerkvi. Prav tako 
župniki niso bili najbolj dobrodošli 
gostje doma, zato je tudi Tomaž po-
časi pozabil na materine nauke. Ko 
je prisluhnil cerkvenemu zvonjenju, 
je navzoče povprašal: “Ki tole goni, 
a je pritegnil veter, da tole klimpa?”. 
Po kratkem molku pa je nadaljeval: 
“A imate še vedno to navado?”

Tisti, ki so Tomaža dobro poznali 
in ga včasih tudi obiskali v novem 
domu, pa so povedali, da se je tudi 
Guzac vrnil k starim navadam in je 
redno pomolil in obiskal bližnjo cer-
kev. 

Še nekajkrat je Guzac obiskal ro-
dno vas pod Krnom, vendar le za 
kratek čas. Čeprav včasih čudnih na-
vad ostaja Tomaž Adamču – Guzac 
svetel zgled, kako premagati drugač-
nost in kljub temu zaživeti polno 
življenje. 
Zbral in zapisal: Pavel Četrtič
Foto: arhiv Mirka Kurinčiča

zuje namreč amaterska društva iz 
vseh treh občin, ki lahko veliko do-
prinesejo k razvoju turizma, obenem 
pa se v njenem okviru društva iz vse-
ga Posočja združeno promovirajo na 
primer na sejmih. Ob tej priložnosti 
so podelili bronasta priznanja za več-
letno uspešno delo v TD in TZGP, 

PODELITEV PRIZNANJ V DRŽAVNEM SVETU – V začetku decembra je častni srebrni znak za 
uspešno delo pri razvoju turizma v Sloveniji prejela tudi Turistična zveza Gornjega Posočja. Fo-
to: arhiv TZGP
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Utrinki

Fotografije hrani Tolminski muzej

Podobe preteklosti

Rojstna hi{a Simona Gregor~i~a 
v štirih različnih časovnih obdobjih: 

… pred 1. sv. vojno …

… leta 1951; takrat je Muzejsko društvo iz Tolmina v 
njej uredilo posebno sobo z razstavljenimi predmeti 
pesnikove zapuščine (foto: Jaka Čop) …

… leta 1966, ko hišo v celoti obnovijo, njeno notra-
njost pa preuredijo v muzej …

 … in danes … (foto: Karla Kofol) 

Utrinki

OBNOVILI GREGOR^I^EVO 
ROJSTNO HI[O
Vrsno – Številne letošnje prireditve, posvečene 
pesniku Simonu Gregorčiču (1844–1906), pri-
čajo o njegovi veliki priljubljenosti. Želja po ohra-
nitvi spomina na njegovo življenje in delo je že od 
njegove smrti dalje nenehno prisotna, rojstni kraj 
Vrsno pa je že dolgo cilj številnih pesnikovih ča-
stilcev. V njegovi rojstni hiši je namreč Muzejsko 
društvo iz Tolmina že leta 1951 uredilo poseb-
no sobo, kjer so hranili najbolj značilne predmete 
iz pesnikove zapuščine. Zanjo je najprej skrbel 
Muzej za Tolminsko, leta 1958 pa je prišla Gre-
gorčičeva spominska soba v upravljanje Goriške-
ga muzeja. Leta 1966 je bila hiša v celoti obno-
vljena, arhitekt Janez Suhadolc pa je njeno no-
tranjost preuredil v muzej. Od leta 2002 je rojstna 
hiša Simona Gregorčiča ponovno v upravljanju 
Tolminskega muzeja.
Po štiridesetih letih sta se ob stoletnici pesnikove 
smrti Občina Kobarid in Tolminski muzej odloči-
la za ponovno preureditev in posodobitev tega do-
bro obiskanega in priljubljenega spominskega 
muzeja. Največji poseg je bil opravljen v nadstro-
pju. Tu je predstavljeno pesnikovo življenje in delo 
ter pomembnejši zgodovinski dogodki od pesni-
kove smrti do leta 2006. V izbi v pritličju je prika-
zana nova grafična predstavitev pesnikovega ro-
du. Izdelan je rodovnik po pesnikovem očetu, na 
novo pa je dodan še rodovnik po materini liniji. 
Posebnost razstave so številni darovani predmeti 
posameznikov (slike, knjige, popotne palice, roč-
no izvezeni prti in podobno), ki se na ta način želi-
jo pokloniti pesniku.
Avtorica besedila razstave je mag. Damjana For-
tunat Černilogar, oblikovalca razstave sta Janez 
Suhadolc in njegova hči Mima Suhadolc, za iz-
vedbo pa je poskrbelo podjetje Syncomp iz Lju-
bljane. Projekt obnove sta finančno podprla Mini-
strstvo RS za kulturo in Občina Kobarid.

mag. Damjana Fortunat Černilogar, direktorica 
Tolminski muzej

IZBRANE MISLI U^ENCEV O[ SIMONA GREGOR^I^A KOBARID O PESNIKU: KONCERT ZDRU@ENIH PEVSKIH 
ZBOROV ZGORNJEGA POSO^JA
Ljubljana – Sto let po smrti je pesniku in duhov-
niku Simonu Gregorčiču njegov narod nadel 
mnogo priimkov: buditelj, videc, priprošnjik Slo-
vencev, pevec po milosti božji in nenazadnje gori-
ški slavček. Tudi pesmi, ki jih je pel, že zdavnaj ni-
so več zamejene s priimkom Gregorčič, narod jih 
je vzel k sebi in vase. Z zakrivljeno palico v roki 
ob Soči še vedno stopa sleherni domači človek 
od rojstva do groba. 

Pod vodstvom idejnega in umetniškega vodje, di-
rigenta Marka Muniha, so konec lanskega no-
vembra ob 100-letnici smrti na Primorskem viso-
ko cenjenega pesnika zazveneli glasovi ženskih, 
moških in mešanih pevskih zborov Zgornjega Po-
sočja, več kot dvesto petdesetih pevcev, in sicer 
v sami srčiki narodove kulture v Ljubljani – v Can-
karjevem domu. Organizacijo projekta sta prev-
zela Zveza kulturnih društev Tolmin in Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti, območna iz-
postava Tolmin, v sodelovanju z občinami Bo-
vec, Tolmin in Kobarid, za režijo ljubljanske prire-

�Ujet med �elje, ki so ga klicale nazaj. Klicale 
so ga v otro�tvo, brezskrbnost, svobodo. Klicale 
so ga, ujete med spomine in ljubezen.� 
(Amadea Berginc, 9. a)

�To niso navadne pesmi. V človeku obudijo 
spoznanje, da pravzaprav vsakdo izmed nas po 
svoje do�ivlja ljubezen. Gregorčič je ljubil boga, 
naravo, ljudi okoli sebe. Je res gre�no, če srce 
čuti iskrenost?� 
(Anja Uršič, 9. a)

�Rad bi bil pesnik. Pesmi so zelo lepe, ampak sam 
takih ne bi mogel napisati. Ne morem si izmisli-
ti tako lepe, tako krasne, tako čudovite pesmi.� 
(Ruben Dell Zotto, 8. a)

�Gregorčič je genij.� 
(Simon Kurinčič, 9. a)

Utrinki

�Nekateri ljudje niso srečni. Selijo se in čez čas 
hočejo nazaj, �nazaj v planinski raj�, kjer so od-
ra�čali. Nehote takrat pomislimo na �Veselega 
pastirja�, ki je srečen in vesel. Počuti se kot 
kralj in u�iva v tistem, kar je in kar ima.� 
(Tjaša Sovdat, 9. b)

�Noben dan ni enak prej�njemu; noben pesnik 
ni podoben Simonu.� 
(Barbara Koren, 9. b)

�Naslednja pesem je namenjena tistim, ki jih ni 
tukaj; tistim, ki sploh ne vedo, da je Gregorčič 
imel rad svoj narod in da mu je dal svoje sanje, 
svojo du�o, svoje srce.�         
(Barbara Koren, 9. b)

�Bolj Slovenec od kogarkoli v tistem času. Bolj 
Slovenec od marsikoga v na�em času.� 
(Barbara Koren, 9 b)
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ZDRUŽENI ZBORI V ČAST GREGORČIČU – V Cankarjevem domu so pod taktirko idejnega in 
umetniškega vodje, dirigenta Marka Muniha, ob 100-letnici smrti na Primorskem visoko cenje-
nega pesnika Simona Gregorčiča zazveneli glasovi več kot 250 pevcev ženskih, moških in 
mešanih pevskih zborov Zgornjega Posočja. Foto: Mateja Kutin

ROJAKI ROJAKU 
SIMONU GREGOR^I^U
Vrsno – Na dan 100. obletnice pe-
snikove smrti se je iz Vrsna po 
Slavčkovi poti, kot so poimenovali 
Gregorčičevo pešpot, k sv. Lovren-
cu odpravila manjša skupina pesni-
kovih prapranečakinj z namenom, 
da bi na grob slavnega sorodnika 
položile cvetje. 

Dan kasneje pa so se vaščani Vrsna 
in okoliških vasi zbrali v mali dvorani 
krajevne skupnosti ter slovesno, 
vendar skromno, brez vabljenih emi-
nentnih gostov počastili 100-letnico 
smrti velikega rojaka. Žal je bila dvo-
rana premajhna, da bi slovesnosti, 
ki so jo pripravili Podružnična šola 
Smast, Krajevna skupnost Vrsno 
in Turistično društvo (TD) Vrsno, 
lahko prisluhnili vsi, ki so ta večer 
prišli. 

Program, ki ga je v starem vrsen-
skem narečju spretno povezovala 
moderatorka Tina, je zajemal recita-
cije, pesmi in prisrčno odigrano igri-
co Dobri stari cajti, ki jo je za naj-
mlajše pripravila in režirala Brigita 
Berginc. Sicer pa gre prav Bergin-
čevi kot tudi predsednici TD Vrsno 
Suzani Volarič zahvala za organiza-
cijo celotne prireditve. Na ta dan se 
je pod vodstvom Metke Šavli zdru-
žilo še nekaj blagozvočnih glasov 
najmlajših pevcev, dirigentki pa je 
poleg tega uspelo sestaviti tudi Pev-
ski zbor Vrsno, ki je odpel nekaj 
Gregorčičevih pesmi. Na ta dan je 
ohranjanje spomina od rojakove 
smrti do današnjih dni kot tudi same 
spomine na pesnikovo življenje v 
preprostem domačem jeziku oživlja-

la še pesnikova prapranečakinja Ve-
ra Mohorič. Za dobro razpoloženje 
ter druženje ob pesmi in poslušanju 
zgodb iz preteklosti pa so čisto ob 
koncu z domačim pečenjem poskr-
beli še vrsenski lovci.
Pavel Četrtič

LE POJ, O PTI^EK, POJ!
Kobarid – Prireditev ob 100-letnici 
pesnikove smrti smo poimenovali Le 
poj, o ptiček, poj, kot se glasi del 
prvega verza četrte kitice Gregorči-
čeve pesmi Na polju. Ne le, da na-
ša šola nosi ime po goriškemu 
slavčku Simonu Gregorčiču, tudi v 
grbu imamo ptička, ki poje. Zato ni 
čudno, da je bila vsebina prireditve, 
s katero smo zaključili projekt Gre-
gorčičevo leto, povezana s tem. Z 

njo smo zbranim pokazali le delček 
tistega, kar so naši učenci v okviru 
projekta ustvarjali skupaj z učitelji, in 
tako na različne načine podoživljali 
Gregorčičevo poezijo kot tudi samo 
življenje pesnika, duhovnika in do-
moljuba.

Prireditev je bila sestavljena iz dveh 
delov, ki sta bila vsebinsko in scen-
sko ločena. Prvi del je zajemal pre-
teklost in obsegal predvsem Gregor-
čičevo življenje od rojstva do duhov-
niške službe. Ta čas smo predstavili 
z zgodovinskim orisom, oblačili, va-
škimi dogodki in glasbo, lepote pla-
ninskega raja pa smo pričarali s po-
močjo Gregorčičevih pesmi in foto-
grafij, ki so nastale v okviru našega 
fotonatečaja Gregorčičeva pesem v 
sliki in besedi. Sicer pa so poleg 
fotografij tudi pastirske piščali, pla-
ninsko cvetje, raziskovanje vrsen-
skega in beneškega narečja, oblači-
la in hrana takratnega časa, zgodo-
vinski oris krajev ter podnapisi na-
stali v okviru različnih delavnic, ki so 
potekale v sklopu projekta.

Drugi del je predstavljal sodobnost 
in je obsegal predvsem Gregorčiče-
vo delo. Skozi ta del nas je popeljal 
študent, ki nas je s samogovori in 
delčki iz Gregorčičevih pesmi vodil 
skozi Gregorčičeve osebnoizpove-
dne, ljubezenske in domovinske pe-
smi. Recitacije njegovih pesmi, po-
sodobitve, spremenjeni konci in za-
četki, prevodi v angleščino, italijan-
ščino in francoščino, razmišljanja 
kakor tudi različne glasbene izved-
be, pesmi, izrazni ples, kratek film, 
pesnikova skulptura itd. so prav tako 
nastali na delavnicah ter prikazujejo 
sprejemanje in doživljanje njegove 

ditve pa je poskrbel Marjan Bevk. 
Prireditev na državnem nivoju, ki so 
jo neposredno prenašale nacional-
na televizijska hiša in radijske posta-
je, so s prisotnostjo počastili tudi 
politiki in kulturniki, večinsko občin-
stvo pa je bilo primorsko – tako kot 
ob pesnikovem slovesu pred sto leti. 
Šlo je za ponovitev glasbenega ve-
čera slovenskih skladateljev, najka-
kovostnejših uglasbitev Gregorčiče-
vih besedil, kar je v Tolminu navduši-
lo občinstvo že 12. novembra. Po-
novitev v Ljubljani je dopolnila inter-
pretacija dramskega igralca Borisa 
Ostana; doživeto je izgovarjal bese-
de, ki jih je na papir zapisal Gregor-
čič kot dediščino ljudem in pokrajini, 
ki je ni mogel prenehati ljubiti. Slav-
nostne besede je ob dogodku spre-
govoril Saša Vuga, pisatelj, drama-
tik in dramaturg z Mosta na Soči, ki 
se pesnikovega pogreba spominja iz 
pripovedovanj očeta, ob tem pa je 
poudaril, da: 

“/…/ kljub svoji deklarirani pobo-
žnosti /Slovenci/ še nimamo svoje-
ga priprošnjika. Zato pa smo imeli 
ljudi, ki jih lahko v hudih stiskah 
postavimo kot svete v svoj oltar. In 
verjemite: Ti plemeniti ljudje so na-
redili večje čudeže kot svetnik iz 
pratike, naš vek je to dovolj, pre-
več dokazal.” Množice pač ni zlah-
ka podkupiti – filozofiji, politiki ali re-
ligiji v Gregorčičevem in tudi v dana-
šnjem času manjka verodostojnosti 
in prepričljivosti, poezija pa lahko s 
svojo terapevtsko in odrešujočo 
funkcijo narod osvoji z enim samim 
besedilom, še več – en sam verz je 
dovolj za poistovetenje ljudstva; tako 
kot ga je nagovarjal Prešeren: Žive 
naj vsi narodi, enako Gregorčič: … 
tujce, zemlje-lačne utopi na dno 
razpenjenih valov! – in to v resnič-
no najbolj odločujočih trenutkih zgo-
dovine.  
Špela Mrak

poezije, vendar na drugačen, mla-
dim bolj zanimiv način. Prireditev 
smo zaključili z mislijo naše učenke 
in z ugotovitvijo študenta, da ve, kaj 
mu je storiti. Vrnil se bo v svoj pla-
ninski raj, kot se je pred sto leti za 
vedno vrnil tudi pesnik. 

Program so oblikovali učenci in 
učenke naše šole, v točki, ki pred-
stavlja Gregorčičevo dopisovanje z 
beneškim pesnikom in prav tako du-
hovnikom Ivanom Trinkom, pa so 
nastopili tudi učenci Dvojezične 
šole v Špetru v Beneški Sloveniji. 
Na šolskih hodnikih, v avli in jedilnici 
so bili razstavljeni tudi različni izdel-
ki, ki so nastali v okviru projekta 
Gregorčičevo leto. 
Božica Špolad Žuber, vodja projekta, 
OŠ Simon Gregorčič Kobarid
Foto: Jože Štucin

Utrinki

ZADNJA VAJA pred nastopom.

SLAVNOSTNI GOVORNIK CIRIL ZLO-
BEC.
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Nova `eleznica s 
Koro{kega skozi Ka-
ravanke, bohinjske 
gore in ~ez Kras v Trst

Knjižica je izšla ob 100-letnici Bo-
hinjske proge. Reproduciran ponatis 
iz leta 1905 z dodanima spremnima 
besedama Matjaža Marušiča in Er-
vina Sorča v nakladi 500 izvodov je 
dragocen spomin na zlato obdobje 
razcveta železnice v začetku prejšnje-
ga stoletja. Avtor knjižice, slovenski 
inženir Maks Klodič vitez Sabladol-
ski, je bil velik izobraženec svojega 
časa in je sodeloval pri gradnji Bo-
hinjskega predora ter sočasno zapiso-
val neprecenljive poljudne članke. Bil 
je tudi živahen, in zato prepoznaven 
literat, humorist, karikaturist, slikar, 
in ne nazadnje velik ljubitelj planin, 
ki je v vodiču o Bohinjski železnici v 
slovenščini želel železnico, pa tudi 
triglavsko visokogorje nad progo pri-
bližati domačemu prebivalstvu. 

“Do postaje ‘Sv. Lucija–Tolmin’ dr-
ži tir na levem bregu Idrije. Na seve-
ru nas pozdravljajo zopet velikani 
Julijskih planin. Kamor pogledaš, vi-
diš obraslo, zeleno hribovje, malo se 
kaže sivega skalovja. Le tam, kjer se 
izliva Idrija v Sočo, pri tesnéh, ki so 
na nekaterih mestih le po 3 m široke, 

EPIjeva knji`na polica

Zlata knjiga 
Simona Gregor~i~a 

100. obletnico pesnikove smrti v 
letu 2006 posebej obeležuje tudi Zla-
ta knjiga Simona Gregorčiča, ki 
združuje natančen faksimile rokopisa 
in reprint njegove prve pesniške zbir-
ke ter tudi kratko slikovno monogra-
fijo, ki prikazuje pesnikove najpo-
membnejše življenjske postaje, njego-
ve sodobnike, zasebno korespondenco 
ter poglavitne knjige in članke. Zlató 
jubilejne knjige v spomin goriškemu 
slavčku je v reprezentativnem in ve-
rodostojnem pregledu, ki je iz obse-
žnega Gregorčičevega osebnega arhiva 
izpostavil le najpomembnejše ter tako 
morda naključnemu raziskovalcu pe-
snikove poetske dediščine prihranil 
iskanje in preverjanje, ljubiteljem srč-
ne pesnikove besede pa ponuja doda-
tne možnosti branja. 

“Prva služba za mladega kaplana 
pa se je začela septembra 1868 v Ko-
baridu. To so bila Gregorčičeva naj-
bolj sončna štiri leta. V domačem 
kraju so ga obkrožali prijazni ljudje, 
vzdrževal in poglabljal je stike s pri-
jatelji in sošolci iz goriških let, sreče-
val je nove. Cvetoča mladost, moška 
lepota in visoka postava so s celiba-
tom tvorile nevarno mešanico. Toda 
tedaj je bila mladostna sreča v ‘pla-
ninskem raju’ še neskaljena, svet je 
bil skladen in življenje smiselno.”

NASLOV: Zlata knjiga Simona 
Gregor~i~a. ZASNOVALA IN URE-
DILA: Ale{ Berger in dr. Mihael 
Glavan. ZALO�BA: Mladinska 
knjiga. KRAJ IN LETO IZDAJE: Lju-
bljana, 2006. FORMAT: 18 x 26 cm

^as / Ve~nost
Dokležovje ob Muri je rodni dom 

Vide Škvor, a je zapustila vzhodne 
ravnine in se preselila v zahodne 
“hribine”. Kot učiteljica je vsa služ-
bena leta preživela v Breginju in prav 
na tem – kot se včasih zdi – pozablje-
nem koščku Slovenije se vedno zno-
va trudi, da Breginj z okoliškimi va-
smi ne utone v pozabo. Kot dejavna 
članica Kulturnega društva Stol Bre-
ginj prireja tradicionalne Kotarske 
dneve. Vedno znova tudi spleta kul-
turne vezi preko meje z zamejci ali 
pa jih povezuje s svojimi Prekmurci. 

Njen nemirni kulturni duh pa je 
na dan privrel že veliko prej: še v 
dijaških in študentskih letih, ko je 
občasno objavila kakšno svojo pe-
sem. Nekaj njenih iz kasnejšega ži-
vljenjskega obdobja si lahko prebere-
te tudi v pesniški zbirki upokojencev 
Severne Primorske z naslovom Jesen-
ski akordi. Od tu povzemam tudi 
spodnji dve. Prva, Čas, je kratka, a 
jedrnata, pa vendar tako zelo reali-
stična. In druga … Ta me je kratko 
malo spomnila na najino prvo sku-
pno “popotovanje” v Robidišče. Prav 
z njo ob boku sem namreč prvič sto-
pila v najzahodnejšo slovensko vasi-
co Robidišče, za katero se zdi, kot da 
bi jo Vida poznala že celo Večnost. 
Tatjana Šalej Faletič

ČAS

Časa nihče ne razume,
kjerkoli z njim živi.
On počasi gre prehitro,
v sili hudi pa stoji.

VEČNOST

Večnost 
je čisto malo naprej,
kjer rosa se kamna dotika,
lahko je daleč stran,
kjer zemlja z vesoljem se stika.

Večnost
sta vidva, mati in sin,
kri se z geni preliva.
Novi in daljni vek,
si včeraj z danes delita.

Večnost 
je korak mimo zvezd,
misel ujeta v kamen svetlobe,
mladost, v odsevu starosti
neke daljne podobe.

Večnost 
je večna večnost, 
tu pred teboj,
tam nekje daleč ob tebi
ali vesolja odboj.
Vida Škvor

a do 30 m globoke, štrlijo strme pe-
čine. Prekrasen kraj! 

Iz Sv. Lucije je le nekaj kilometrov 
do Tolmina. Dalje je v Kobarid in 
Bolc, pa upajmo, da ti kraji ne bodo 
dolgo časa brez železniške zveze z 
novo progo.”

NASLOV: Nova `eleznica s 
Koro{kega skozi Karavanke, bo-
hinjske gore in ~ez Kras v Trst. 
AVTOR: Maks Klodi~ vitez Sabla-
dolski. ZALO@BA: Dru{tvo za Bo-
hinjsko-gori{ko progo. KRAJ IN 
LETO IZDAJE: [empeter pri Gorici, 
julij 2006 . FORMAT: 18 x 13,5 
cm. [T. STRANI: 32.

Utrinki

ZGODBE NA[EGA 
KRAJA V GALERIJI KNJI@NICE
Tolmin – Slovenske splošne knjižni-
ce so konec minulega leta že peto 
leto zapored praznovale svoj dan. 
Tokratne prireditve so se odvijale 
pod skupnim imenom Zgodbe mo-
jega kraja, zato so v Knjižnici Ciri-
la Kosmača Tolmin odprli razstavo 
Likovni biografski leksikon ustvar-
jalcev Posočja.

Pobudo za praznovanje Dneva slo-
venskih splošnih knjižnic je obliko-
vala Sekcija za splošne knjižnice 
pri Zvezi bibliotekarskih društev 
Slovenije. Kot je izbor letošnje te-
me utemeljila predsednica sekcije 
Breda Podbrežnik, “je namenjena 
domoznanski dejavnosti in promo-
ciji domoznanskega gradiva, pred-
vsem pa kulturni in naravni dedi-
ščini, povezovanju z drugimi kultur-
nimi institucijami v lokalnem okolju 
in vlogi knjižnice v našem okolju”. 
Po njenem mnenju so knjižnice tiste 

kulturne ustanove, ki jih z njihovim 
lokalnim okoljem tesno povezujejo 
prav domoznanske zbirke z raznovr-
stnim gradivom o domačem kraju.
V Sloveniji deluje 61 splošnih knji-
žnic. Tolminska pokriva območje s 
približno 20.000 prebivalci in se za-
to uvršča v četrto kategorijo. Je pa 
po besedah direktorice Jožice 
Štendler nekaj posebnega, saj hra-
nijo “edinstveno likovno zbirko 25 
portretov slovenskih pesnikov in 
pisateljev akademskega slikarja 
Krištofa Zupeta in portrete poso-
ških ustvarjalcev”. Akademska sli-
karka Jana Dolenc jih je upodobila 
deset, enajst pa jih je delo Rudija 
Šturma. Kot je povedala Štendlerje-
va, je imel ključno vlogo pri pridobi-
tvi te stalne zbirke Silvester Gaber-
šček z Ministrstva za kulturo. Z nje-
govim posredovanjem sta namreč 
Ministrstvo RS za kulturo in 
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. 
portrete odkupila za knjižnico. V le-
tih 1994–1997 so najprej odkupili 
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Skrivnosti 
Bohinjskega predora

Bogata in obsežna monografija je 
izšla ob 100-letnici Bohinjske proge in 
je posvečena “vsem, ki so ta izjemen 
podzemni objekt /Bohinjski predor/ 
načrtovali, zgradili in v času gradnje 
v njem izgubili svoja dragocena ži-
vljenja. Posvečam pa jo tudi tistim, 
ki so naš najdaljši predor vzdrževali 
in zanj skrbeli nekoč, ter vsem, ki to 
požrtvovalno počno še danes,” je za-
pisal avtor. 

“Ervin Sorč je ob svojem službo-
vanju na Bohinjski progi leta in leta 
nabiral kamenčke in veliko pozneje 
tudi zložil mozaik, ki je veliko več 
kot le zgodba o predoru. Delo po-
membno prispeva k zgodovini grad-
bene stroke na Slovenskem in pome-
ni verodostojen, na zgodovinskih 
virih argumentiran dokument. Knjiga 
se bere kot roman in v duši ostanejo 
drobci neke daljne pravljice, ki še 
vedno živi ob nas in z nami.” Sedem-
najst zaokroženih poglavij monogra-
fije o Bohinjskem predoru bogati kar 
378 posnetkov – med njimi trinajst 
celostranskih fotografij, dvanajst gra-

@ivljenje ob 
`elezni cesti � 
katalog razstave

Tolminski muzej je oktobra 2006 v 
počastitev 100-letnice Bohinjske proge 
postavil razstavo, ki jo spremlja obse-
žen katalog z istoimenskim naslovom 
Življenje ob železni cesti. Šest avtor-
jev prispevkov je v katalogu skozi 
sedem člankov iz različnih zornih 
kotov obeležilo spomin na gradnjo 
proge ter se razpisalo posebej o ljudeh 
in dogodkih tega časa. Urednica pu-
blikacije, ki je tudi sama avtorica 

dveh člankov in snovalka razstave, 
kustosinja v Tolminskem muzeju Kar-
la Kofol, je v spremni besedi zapisa-
la: “Stoletno življenje Bohinjske pro-
ge je torej podobno življenju človeka. 
Veselju ob prvi novici, da namerava-
jo tudi po ozkih dolinah Tolminske 
zgraditi železniško progo, so sledila 
številna pričakovanja in napovedi. 
Rojenice in sojenice so rojevajočemu 
se otroku prerokovale predvsem vse 
dobro, kljub temu pa je bilo tu in 
tam vendarle slišati tudi marsikatero 
manj prijetno napoved njegove uso-
de. Številne, tako dobre kot slabe 
prerokbe so se uresničile že v času 
gradnje proge. Kraje so preplavili šte-
vilni delavci in povsem spremenili 
dotedanje življenje.” 

Dodatna kakovost zbornika je bo-
gato slikovno gradivo, ki je povzeto 
po različnih (tudi še neobjavljenih) 
virih, izpostaviti velja doslej neznane 
fotografije iz časa gradnje, ki jih je v 
namen razstave in knjige posodil 
vnuk graditelja proge Gerhard Putz 
iz Beljaka.

NASLOV: @ivljenje ob `elezni cesti 
� katalog razstave. UREDILA: Kar-
la Kofol. IZDAL IN ZALO@IL: Tol-
minski muzej. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Tolmin, oktober 2006. FOR-
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Zupetova platna, nato pa še platna 
Šturma in Dolenčeve. Zadnji odku-
pljeni je portret Rudija Šelige, ki je 
imel – tako Gaberšček – kot nekda-
nji učiteljiščnik del duše in srca ve-
dno v Tolminu. 

Razstavo Likovni biografski leksikon 
ustvarjalcev Posočja sestavljajo por-
treti posoških ustvarjalcev ter bese-
dila o njihovem življenju in delu. Ta 
so pripravili v domoznanskem oddel-
ku knjižnice, in sicer Ksenija Kri-
vec, Iztok Krajnik ter Marko Kla-
vora. Gre za začetek projekta Bio-
grafski leksikon Posočja, ki ga bo-
mo lahko v prihodnjih letih spremljali 
na knjižničnih spletnih straneh. Si-
cer pa želijo po besedah Štendlerje-
ve zbirko še dopolniti s portreti osta-
lih ustvarjalcev, ki so s svojim delom 
zaznamovali Posočje.

Poleg akademskih slikarjev Krištofa 
Zupeta in Jane Dolenc ter Rudije-
vega sina Emila Šturma so na od-
prtje povabili tudi druge kulturne 

RAZSTAVO LIKOVNI BIOGRAFSKI LEKSIKON USTVARJALCEV POSOČJA so sestavljali por-
treti posoških ustvarjalcev ter besedila o njihovem življenju in delu. Na odprtje razstave so 
poleg drugih kulturnih ustvarjalcev iz Posočja organizatorji povabili tudi (z leve proti desni): 
Silvestra Gaberščka z Ministrstva RS za kulturo, akademska slikarja Jano Dolenc in Krištofa 
Zupeta ter Emila Šturma, sina pokojnega slikarja Rudija Šturma.

ustvarjalce iz Posočja. Prireditev je z 
glasbo pospremil kvartet flavt Nerei-
de, v katerem nastopa tudi Irena 
Kavčič iz Tolmina.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

DOBER ODZIV NA 
CICIBANOVE URICE
Tolmin – Za VVZ Ilke Devetak Bi-
gnami Tolmin je pestro in uspešno 
leto. Da je bil minuli december za 
otroke kar najbolj nepozaben, so jim 
ravnateljica in vzgojiteljice pripravile 
zanimiv program, ki se je začel 1. 
decembra na Mestnem trgu, zaklju-
čil pa z obiskom Dedka Mraza.

Po začetnem novoletnem rajanju so 
se v vseh treh enotah vrtca – tolmin-
ski, volčanski in volarski – zvrstile 
številne lutkovne in glasbene pred-
stave, ustvarjalne delavnice, spet so 
imeli prodajno-nakupni sejem, pred 
začetkom praznikov pa jih je obiskal 
tudi Dedek Mraz. Dogajanje ni bilo 

fov, 26 spretno razporejenih šaljivih 
risb in karikatur slovenskega inženir-
ja Maksa Klodiča, šestnajst faksimi-
lov starih dokumentov, šest zemljevi-
dov ter geološki in slikovni profil 
predora.

NASLOV: Skrivnosti Bohinjskega 
predora. AVTOR: Ervin Sor~. ZA-
LO@IL: Holding Slovenske `elezni-
ce, d.o.o. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Ljubljana, julij 2006. JEZIKOVNE 
RAZLI^ICE: slovenski, nem{ki in 
italijanski jezik. FORMAT: 24 x 
32,5 cm. [T. STRANI: 306.

Knjižno polico napolnila: Špela Mrak
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namenjeno le vrtičkarjem, ampak tudi njihovim vr-
stnikom, ki vrtca ne obiskujejo. Prav staršem teh 
otrok pa so v tolminskem vrtcu novembra ponudili 
krajšo obliko programa oziroma tako imenovane 

Cicibanove urice. Šestnajst otrok, starih od dve 
in pol do štiri leta, bo tako do začetka junija obi-
skovalo tolminski vrtec vsak četrtek popoldne po 
dve uri. Kot je razložila ravnateljica Majda Magli-
ca, “gre pri tem krajšem programu za prijetno 
obliko, saj lahko v vrtcu ostanejo tudi starši”. 
Dodala je, da so v okolici edini vrtec, ki zunanjim 
otrokom ponuja to možnost. Po podatkih, ki jih je 
dobila na Upravni enoti Tolmin na matičnem ura-
du, je na območju, ki ga pokriva tolminski vrtec, 
vanj vključenih slabih 92 odstotkov otrok med tre-
tjim in šestim letom ter dobrih 31 odstotkov med 
prvim in tretjim letom. Z upoštevanjem Cicibano-
vih uric se delež slednjih povzpne na 47 odstotkov.

Sicer pa se je za vrtec uspešno leto začelo že kmalu 
na začetku, saj so si s sodelovanjem v humanitar-
ni akciji Za čiste otroške želje prislužili ček za mi-
lijon tolarjev. Aprila so zato otrokom na igrišču pred 
vrtcem postavili novo kombinirano igralo. Kmalu 
zatem so začeli še z najpomembnejšim letošnjim 
projektom S skupnimi koraki gradimo kakovost 
v vrtcu, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in 
šport RS, podprl pa Evropski socialni sklad. O 
projektu, ki so ga v Tolminu sami poimenovali Z 
gibanjem oblikujemo življenjski stil, smo po-
drobneje pisali že v prejšnji številki EPIcentra. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc 

PRAVLJICE Z LISICO MICO
Zgornje Poso~je – Po kar nekaj letih premora je 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin decembra 
znova začela z urami pravljic za najmlajše. Vse tja 

VRTEC TOLMIN JE ZA OTROKE LETOS PRIPRAVIL NEPO-
ZABEN DECEMBRSKI PROGRAM, ki se je začel 1. decem-
bra na Mestnem trgu z novoletnim rajanjem. Otroci so se 
lahko nasmejali in naplesali ob vragolijah in poskočnih 
skladbicah znanega slovenskega otroškega zabavljača Ste-
na Vilarja.

VISOKA OBLETNICA 
PLANINSTVA V POSO^JU
Tolmin – Planinsko društvo (PD) Tolmin kot 
naslednik Soške podružnice Slovenskega pla-
ninskega društva (SPD) letos praznuje 110. 
obletnico planinstva v Posočju. Osrednja slove-
snost je bila 18. novembra v tolminskem kinogle-
dališču.  

Soška podružnica SPD je nastala leta 1896 na 
pobudo sodnega pristava Andraža Jegliča in od-
vetnika dr. Karla Trillerja, ki je bil tudi prvi pred-
sednik podružnice s sedežem v Tolminu. Okoli 
sebe sta zbrala 37 pobudnikov takratnega nacio-
nalnega vrenja od Soče v Trenti in Loga pod Man-
gartom do Kanala, med katerimi je bil tudi znani 
dr. Henrik Tuma. Za cilje so si člani uradno zada-
li zaznamovanje najzanimivejših poti, opozarjanje 
turističnih krogov na naravne lepote Soške doline 
in gradnjo planinske koče na Krnu, sicer pa je bil 
njihov pravi namen utrjevanje slovenskega domo-
ljubja. Trillerjeva koča na Krnu je žal že v svoji prvi 
zimski sezoni na prehodu iz leta 1901 v leto 1902 
omagala pod težo snega, saj graditelji niso upo-
števali lokalnih podnebnih razmer. Člani podružni-
ce so zato začeli načrtovati gradnjo nove, Gregor-
čičeve koče, vendar jih je poleg pomanjkanja de-
narja kasneje ovirala tudi prva svetovna vojna. Ta 
je slabo vplivala na celotno delovanje podružnice 
in tako zamajala temelje planinstva v Posočju. 
Članstvo se je namreč s 57 članov leta 1902 do 
leta 1907 povzpelo na 265, kasneje pa je le še 
upadalo. Zaradi občasnega mrtvila v Tolminu so 
tako v drugih krajih začele nastajati nove podru-
žnice, ki so pritegnile svoje lokalne člane. Vojna, 
ki je Primorce ločila od matične domovine, je tako 
kot drugim slovenskim društvom onemogočila so-
delovanje tudi podružnic tega območja s SPD. 

Kot odgovor na fašistično zatiranje slovenskih 
društev so marca leta 1924 na pobudo domoljuba 

Zorka Jelinčiča na Poreznu ustanovili ilegalni 
Planinski klub Krpelj. V njem je Jelinčič zbral 
svoje somišljenike, narodno zavedne ljubitelje go-
ra. Ko so fašisti čez štiri leta aretirali zadnjega 
predsednika že tako ohromljene Soške podružni-
ce SPD Franca Štruklja in mu zaplenili bogat ar-
hiv, je tako ostal le še Krpelj. Kot je na osrednji 
prireditvi povedala slavnostna govornica Marjeta 
Keršič Svetel, sicer članica upravnega odbora 
društva Mountain wilderness Slovenije, je “po-
men, ki ga je imelo planinstvo za ohranjanje 
slovenske narodnostne samobitnosti, nekaj, kar 
je slovenska posebnost in daje našemu planin-
stvu še posebno žlahtnost”. Poudarila je, da je z 
ilegalnim delovanjem Krplja v obdobju najhujših 
raznarodovalnih pritiskov v času fašizma ta plat 
planinstva v Posočju dobila že heroične razsežno-
sti, na kar moramo v Evropi brez meja gledati z 
največjim spoštovanjem.

V drugi svetovni vojni je tovrstno delovanje zamrlo, 
po osvoboditvi domovine pa so leta 1946 ustano-

DEL UPRAVNEGA ODBORA PD TOLMIN PO SLOVESNOSTI

vili novo podružnico SPD. Naloge predsednika je 
prevzel nekdanji član Soške podružnice in kasne-
je tudi Krpljevec Janez Vidmar. Danes je PD Tol-
min, ki ga zadnjih trinajst let vodi Milena Brešan, 
tudi po besedah Keršič Svetelove “eno od dru-
štev z najbolj razvejano in vsebinsko polno de-
javnostjo v Sloveniji”. V njegovem okviru deluje 
sedem sekcij oziroma odsekov, o delovanju kate-
rih smo več pisali v majski številki EPIcentra. 
Keršič Svetelova je opozorila, da danes v gore iz 
različnih razlogov zahaja veliko ljudi. Vsak od nas 
“vidi gore in njihove vrednote po svoje, vsak 
malo drugače”. Po njenem namreč ni enega pra-
vega pogleda na gore: “Vsi si jih prilaščamo, 
vsak po svoje – predvsem z doživetji.” Tudi razu-
mevanja gora se po njenih besedah lahko nauči-
mo le v gorah, in sicer z izkušnjami. “Če se jim 
zares posvetimo, nas gore nagradijo z boga-
stvom doživljanja, ki nima nobenega nadome-
stila.” Kot je še dejala, je zelo pomembno, da se 
planinci zamislijo nad tem, kaj je bistvo njihovega 
zahajanja v gore in kaj so vrednote, ki jih želijo 
ohranjati in prenašati tudi na naslednje generaci-
je. Po njenem mora biti temelj vsega, kar počne-
mo v gorah, odgovornost – “odgovornost do se-
be, naših planinskih tovarišev, gorske narave in 
vseh prebivalcev gora”. Slovesnost so s kultur-
nim programom popestrili Vokalna skupina 
Snežet, harmonikarica Nika Rutar ter mladi pla-
ninki Urša Leban in Tjaša Leban.
Besedilo in foto: Špela Kranjc 

PRIJETNE IZKU[NJE 
GORSKIH RE[EVALCEV
Tolmin – Postaja Gorske reševalne službe 
(GRS) Tolmin je v minulem letu sodelovala sku-
pno v 40 intervencijah. Leto so zaključili z nena-
vadno odpravo na Tolminski grad, v prvih dneh 
novega leta pa so iz gora rešili izgubljeno škotsko 

Utrinki

URE PRAVLJIC SO NAMENJENE OTROKOM, STAREJŠIM 
OD ŠTIRIH LET – V prvi četrtini ure knjižničarka oziroma štu-
dentka prebere pravljico, nato pa sledi ustvarjalni del. Foto: 
Marko Lampret
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do marca bodo potekale enkrat oziroma dvakrat 
mesečno v vseh knjižničnih enotah, namenjene 
pa so otrokom, starejšim od štirih let. Za maskoto 
so si izbrali Lisico Mico, saj lisica nastopa v števil-
nih slovenskih pravljicah in je v njih tudi poseben 
lik, je razložila direktorica Knjižnice Cirila Kosma-
ča Tolmin, Jožica Štendler. In ker je Lisica Mica 
samo ena, se skupaj z urami pravljic seli iz enote 
v enoto. V Tolminu bo tako od januarja do marca 
vsakih štirinajst dni ob torkih ob 17. uri, v Kobari-
du in Bovcu pa enkrat mesečno ob petkih.
V prvi četrtini ure knjižničarka oziroma študentka 
prebere pravljico, nato pa sledi ustvarjalni del. V 
vsaki skupini naj bi bilo največ petnajst otrok, za-
nje pa vsakič skrbita dve osebi. Starši, ki svoje 
nadebudneže pripeljejo na uro pravljic, imajo tako 
dovolj časa, da na knjižnih policah najdejo kako 
dobro knjigo ali zgoščenko tudi zase, morda po-
brskajo po svetovnem spletu in še kaj.
Špela Kranjc

PESTER KONEC LETA NA O[ BOVEC
Bovec – Konec minulega leta smo bili učenci Os-
novne šole Bovec zelo dejavni. Izvajali smo razne 
delavnice, imeli dan odprtih vrat, kjer smo skupaj 
s Sekcijo mladih Turističnega društva (TD) 
Bovec pripravili še Miklavžev bazar, poleg tega 

smo s skupnimi močmi okrasili še mesto.
Ker je november mesec boja proti drogi, smo 
imeli na šoli dan odprtih vrat. Zjutraj smo se učen-
ci osmega in devetega razreda najprej seznanili z 

nekaterimi problemi, ki so pogosto največja težava 
v naših letih. Učitelji so nam s pomočjo psihologa 
predavali o problematiki alkohola in drog. Opravili 
smo nekaj anket, poslušali predavanja, nato pa 
naredili veliko poučnih plakatov na temo Droge in 
alkohol ter jih nato razobesili po šoli. Popoldne je 
šolo in telovadnico preplavilo veselo vzdušje; star-
še smo skušali naučiti, kako lahko preživijo aktiv-
no popoldne skupaj s svojim otrokom. Pomerili 
smo se v športnih dejavnostih, glasbenih talentih, 
dami, imeli pa smo tudi pravi bolšji sejem in likov-
no delavnico. S svojo prvo fotografsko razstavo 
nam je devetošolec Timi Jakopič predstavil nara-
vo tudi od blizu. Vzdušje je bilo fantastično, saj 
smo se s starši zelo zabavali, poskrbljeno pa je 
bilo tudi za pijačo in sladek prigrizek.

Da bi si čim prej pričarali praznično vzdušje, smo 
razmišljali že novembra, zato smo tehnični dan 
namenili izdelovanju prazničnih voščilnic in novo-
letnih okraskov. Skupaj s Sekcijo mladih TD Bovec 
smo na Miklavževem bazarju in nato po vsem Bov-
škem prodajali voščilnice. Tudi sama sem sodelo-
vala pri prodaji, zato vam lahko povem, da nam je 
šlo zelo dobro od rok. Ljudje so bili nad voščilni-
cami navdušeni, saj je bila vsaka drugačna, pred-
vsem pa izdelana z veseljem in otroško domišljijo. 

Na tehničnem dnevu izdelane novoletne okraske Foto: arhiv šole

ovčarko.

Letno poročilo o delovanju v letu 2006, ki ga je 
pripravil načelnik postaje Žarko Trušnovec, ka-
že, da so tolminski gorski reševalci v enajstih is-
kalnih in 29 reševalnih akcijah skupno poskrbeli 
za 46 oseb. Statistika kaže, da je bilo skoraj 45 
odstotkov tujcev iz desetih evropskih držav. Dvaj-
set oseb je ostalo nepoškodovanih, petim pa žal 
niso mogli več pomagati. Največ akcijam, kar 24, 
so tudi lani botrovale nesreče jadralnih padalcev, 
v desetih akcijah pa je gorskim reševalcem na po-
moč priskočila še posadka helikopterja. Štirikrat 
so morali gorski reševalci opraviti dve akciji, dva-
krat pa celo tri akcije v enem dnevu. Le marca jih 
niso pozvali na intervencijo, največ nesreč pa so 
zabeležili julija in septembra. Kot je povedal Tru-
šnovec, je v akcijah sodelovalo skupno 43 od 60 
članov, ki so opravili več kot 110 ur reševalnega 
dela ter medtem samo s terenskimi vozili prevozili 
1600 kilometrov.

Da pa vse njihove akcije le niso tako stresne, do-
kazujeta dve od zadnjih. Ob koncu minulega leta, 
na božič, so uresničili skoraj leto dni staro zamisel 
nekdanjega gorskega reševalca Janka Korena. 
Tega je ob vračanju s sprehoda na Grad ogovorila 
Darja N. Gerbec, ki zadnja tri leta biva v tolmin-
skih varovanih stanovanjih. Gospa, ki se sicer 
premika s pomočjo invalidskega vozička ali hojce, 
je omenila, kako zelo si želi še kdaj na vrh Kozlo-
vega roba. Koren ji je bolj v šali obljubil, da bodo 
to že uredili. Njeno željo je omenil načelniku Po-
staje GRS Tolmin in na zadnji božič je Trušnovec 
po uspešni nočni akciji Korenu sporočil, da je na 
voljo dovolj močnih fantov in mož za izpeljati tak 
podvig. Gerbčeva je sprva dvomila o svojih spo-
sobnostih, a ker ji za odločitev niso dali ravno veli-
ko časa, je v naglici nazadnje pristala. Sedaj ji se-
veda ni žal, petim gorskim reševalcem in petim 
mladim planincem je hvaležna iz vsega srca. Bil je 
sončen dan, hladen in vetroven. Oziroma, kot sa-

ma pravi, “veličasten”. Zgodaj popoldne je dese-
terica pripravila gorska nosila tako, kot je Gerbče-
vi najbolj ustrezalo, jo nanje naložila in počasi so 
se odpravili na pot. Kot je povedala, ji je bilo med 
potjo res udobno, nosači pa so bili “skrbni, po-
zorni in vredni zaupanja”. Poleg nje so jih spod-
bujali tudi številni sprehajalci. Na cilju so vsi zavri-
skali zmagi v pozdrav, Gerbčeva pa je uživala v 
prekrasnem pogledu na Tolminsko in okoliške hri-
be. Zanjo je bilo to “nepopisno darilo”, prepriča-
na pa je, da človek ne more spoznati prave sreče 
in pravega zadovoljstva v življenju, če živi le zase. 
Nesebično upa, “da se bo podoben dogodek 
ponovil še kdaj in za koga drugega, ki z nostal-
gijo gleda proti Gradu, pa sam ne zmore nanj”. 

V prvih dneh novega leta pa so se gorski reševal-

ci izkazali še kot ljubitelji živali. Republiški cen-
ter za obveščanje je 5. januarja popoldne spro-
žil akcijo, ker so jih obvestili, da nad Razorjem že 
nekaj dni laja pes. V takih primerih je namreč pov-
sem mogoče, da je poleg psa v gorah tudi njegov 
poškodovan lastnik. Z Razorja so Iztok Koren, 
Žarko Trušnovec in Miljko Lesjak krenili po Krni-
ci levo na Globoko, vendar živali niso našli zaradi 
nenatančnih informacij o lokaciji, pa tudi oglašala 
se ni. Po štirih urah neuspešnega iskanja po za-
sneženem in poledenelem pobočju so okoli osme 
ure odnehali. Koren se je odločil, da bo prenočil 
na planini, kjer mu je nočni spanec kratil izgublje-
ni pes. Ob šesti uri zjutraj so se mu pridružili še 
trije gorski reševalci – ponovno Miljko Lesjak, po-
leg njega pa še Marko Bokan in Peter Mežnar – 
in skupaj so krenili na desno, proti grebenu nad 
Krnico med Voglom in Globokim. Po treh urah na-
porne hoje so na višini okoli 1.800 metrov našli 
krotko škotsko ovčarko, ki se zaradi poledenele-
ga strmega pobočja ni mogla premikati več kot 
deset metrov sem in tja po vrhu grebena. “Nismo 
vedeli, kako hud bo pes, zato nas je do njega 
odšlo več,” je razložil Lesjak. Lassie, kot so jo 
poimenovali, jih je zato toliko bolj presenetila s 
svojo vzgojenostjo, mirnostjo in socializiranostjo 
sploh. Psička je imela rdečo ovratnico, ne pa tudi 
čipa, ki ga mlajši psi dobijo ob cepljenju in s kate-
rim lahko določijo njihove lastnike. Ker se je zde-
lo, da je nihče ne pogreša, je dom našla pri zača-
snih lastnikih. 
Vendar pa se je že čez nekaj dni zgodba razple-
tla. Oglasila se je namreč gospa iz Poljanske doli-
ne, ki je obvestilo o najdeni psički, ki sliši na ime 
Lajka, slišala na Radiu Sora. Sicer ubogljivo 
psičko so namreč poki novoletnih petard in raket 
tako prestrašili, da je ušla daleč od doma. Zdaj je 
ponovno doma, njeni začasni lastniki s Tolminske 
pa so se priporočili za enega od njenih morebitnih 
mladičev.
Špela Kranjc

ČETVERICA TOLMINSKIH GORSKIH REŠEVALCEV Marko 
Bokan, Iztok Koren, Miljko Lesjak in Peter Mežnar so na viši-
ni okoli 1.800 metrov našli krotko škotsko ovčarko, ki se zaradi 
poledenelega strmega pobočja ni mogla premikati več kot 
deset metrov sem in tja po vrhu grebena. Foto: Iztok Koren
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PREDSTAVITEV 
EVROVALUTE U^ENCEM
Kobarid –Na pobudo Abanke Vipa 
d.d. se je Podružnična šola 
Smast, ki deluje v okviru OŠ Simo-
na Gregorčiča Kobarid, odločila, 
da predstavi novo slovensko valuto 
evro, ki je prišla v rabo prvi dan leto-
šnjega leta. Predstavitev evrovalute 
smo na banki izvedli s pomočjo kvi-
za, učenci pa so kasneje na pred-
stavljeno temo narisali tudi zanimive 
risbice z evrokovanci, ki smo jih raz-
stavili na kobariški enoti banke. Za-
hvala za uspešno izpeljan projekt 
gre tako smaškim učencem z učite-
ljicama Jasmino Žagar in Ljubo Si-
vec ter ravnateljico Lenko Razpet 
kot tudi našemu sodelavcu Damja-
nu Cveku.
Boža Stres

Utrinki

smo na dan pred Miklavžem obesili na smrečice, 
ki nam jih je TD Bovec postavilo po vsem Bovcu. 
Vsak razred je izdelal svoje posebne okraske, jih 
pobarval in skupaj z razredniki obesil na smreči-
co. Skupaj je tako Bovec krasilo devet prekrasnih 
smrečic, od katerih je bila vsaka drugačna in ča-
robna. Deseto smo postavili pred šolo in so jo 
krasili unikatni okraski vsakega otroka naše šole. 
Po okrasitvi smrečic smo se vsi otroci in učitelji 
zbrali pred šolo, kjer nas je najprej pozdravila rav-
nateljica Ida Šemrov, nato pa sta nas nagovorila 
podžupan Robert Trampuž in predsednica TD 
Nataša Bartol. Zahvalila sta se nam za dobro 
opravljeno delo in sodelovanje s krajem. Na kon-
cu smo se zadovoljni posladkali še s torticami in 
se prepustili prazničnemu decembru.
Sara Krivec, 9. razred devetletke, OŠ Bovec

ZLATO IZ LOGIKE TUDI V POSO^JE
Most na So~i – OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči je bila ena izmed 22 slovenskih osnovnih 
šol, ki je na 21. državnem tekmovanju iz logike 
gostila 1800 tekmovalcev iz logike iz 300 šol. 
Tekmovanje je organizirala Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije (ZOTKS), na mostarski šoli pa 

so se pomerili učenci tretje triade devetletke z aj-
dovskega, goriškega in tolminskega območja. Po-
soške šole je zastopalo šest učencev iz OŠ Duša-
na Muniha in sedem učencev iz OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid.

21. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ LOGIKE, ki je potekalo na 
mostarski osnovni šoli, se je udeležilo 1800 učencev iz 300 
šol. Foto: Marjan Rodman

Kot lahko preberemo na spletni strani Zveze, je 
namen tekmovanja iz logike otroke in mladino 
vzpodbujati in učiti logičnega razmišljanja. Ta na-
mreč postaja ena najbolj pomembnih sposobnosti 
in veščin sodobnega človeka ter pomeni temelj 
slehernega delovanja. Najboljši način za urjenje 
logičnega mišljenja je reševanje logičnih nalog in 
problemov. Ker le-to še ne sodi v redni pouk na 
šolah, si na ZOTKS prizadevajo, da bi skozi nefor-
malne oblike učenja otroke in mladino usposobili 
za učinkovitejšo uporabo logike v vsakodnevnem 
življenju. Pri organizaciji tekmovanja iz logike na 
ZOTKS sodelujejo z vrhunskimi strokovnjaki. Po-
leg priprave programov in nalog ter drugih gradiv 
tovrstna organizacija zahteva tudi usposabljanje 
mentorjev na šolah in izvajalcev tekmovanj na nižji 
ravni, oblikovanje programa logike kot izbirne vse-
bine, zagotovitev ustrezne in učinkovite informacij-
ske podpore ter pripravo in izvedbo šolskih obmo-
čnih in državnega tekmovanja. Glavni cilj takšnega 
tekmovanja je zajeti več kot 20.000 otrok in mla-
dine na letni ravni v osnovnih in srednjih šolah ter 
študentov. Naloge so tokrat popravljali člani Komi-
sije za logiko in študenti, ki že vrsto let tekmujejo 
in pomagajo pri reševanju. Vabilu na popravljanje 
nalog se je odzvalo tudi devet mentorjev.

65. OBLETNICA 
USMRTITVE SIMONA KOSA
Podbrdo – Lani se je učiteljski zbor 
Osnovne šole Podbrdo odločil, da 
bo Simonu Kosu, katerega ime no-
si šola, namenil v letošnjem letu po-
sebno pozornost. Tako smo 15. de-
cembra lani na šoli pripravili priredi-
tev ter se zatem v sodelovanju s Pla-
ninskim društvom Podbrdo od-
pravili peš še v Rut, Simonovo roj-
stno vas.

Rdeča nit prireditve je bil Simon 
Kos. Po uvodni pesmi šolskega pev-
skega zbora, ki nas je ponesla v 
okolje Tolminske, je navzoče, zbra-
ne v do zadnjega kotička napolnjeni 
šolski avli, pozdravila ravnateljica 
Polona Kenda. V nas je zbudila 
kanček vesti, ko nas je v svojem go-
voru povprašala, kako bi bil Simon 
danes zadovoljen s stanjem v naših 
vaseh. V njih ne kipi več od sloven-
skega življa, otrok je vse manj, vasi 
pa prodajamo tujim kupcem. Po nje-
nem nagovoru so člani zgodovinske-
ga krožka odigrali pet odlomkov in 
nas pobližje seznanili s Simonovo 
ljubeznijo do domačega kraja, z nje-
govo neomajno vero v slovenski na-
rod in skritimi prečkanji bohinjskih 
gora, po katerih je potekala takratna 
meja Italije z Jugoslavijo. 

Zaradi svojega tihotapljenja sloven-
skih knjig in orožja ga je kasneje fa-
šistična oblast obsodila in tragično 
ubila. V šolski avli je vladala smrtna 
tišina, ko je učenka prebrala Simo-
novo poslovilno pismo. Tudi osre-
dnjemu gostu prireditve, avtorju edi-

ne knjige o Simonu Kosu Jožku 
Kraglju so zbrani pozorno prisluhni-
li. Popeljal nas je v čas fašizma in 
nas na koncu nasmejal z nekaj 
anekdotami, ki jih je povedal v zna-
čilnem podbrškem narečju. V nada-
ljevanju je bila predstavljena akcija, 
ki je potekala na šoli in v kateri so 
učenci iskali ter opisali še druge do-
mače junake in žrtve 2. svetovne 
vojne ali fašizma. Prebrali so dve ta-
ki izkušnji. Prireditev so s spodbu-
dnimi mislimi za naše medsebojne 
odnose in slovensko prihodnost za-
ključili najmlajši učenci. Na koncu 
so vsi navzoči s pomočjo šolskega 
pevskega zbora zapeli Zdravljico. 

Prireditev je v nas obudila občutek 
ponosa na svoj narod in zavedne lju-

di, kot je bil Simon Kos. Kar 20 do-
mačinov je tako po prireditvi odšlo z 
nahrbtnikom, polnim slovenskih 
knjig, na pohod v Rut. Na skoraj šti-
riurnem pohodu so jih v vaseh ob 
poti navdušeno in gostoljubno spre-
jemali domačini. V Rutu so na Simo-
nov grob položili vrtnice. Simonu 
Kosu se bomo poslej skušali tradici-
onalno pokloniti vsako leto.
Monika Kovačič, učiteljica zgodovine, 
OŠ Simona Kosa Podbrdo

DEVETI^ SO SE SPOMNILI 
PADLIH V I. SVETOVNI VOJNI
Krnska jezera – Tradicionalne spo-
minske prireditve pod sloganom Krn 
– pohod spomina 1918–2006, ki 

UTRINEK S PRIREDITVE. Foto: arhiv šole

Foto: arhiv banke

EPIcenter, letnik VIII, {t. 1, 2007

( 42 )



EPIcenter, letnik VIII, {t. 1, 2007

( 43 )

Utrinki

Sicer pa so se naši predstavniki do-
bro odrezali, saj so tako Mostarji kot 
Kobaridci osvojili zlato priznanje. 
Slednjega je med osmošolci dobila 
Tjaša Lapanja z Mosta na Soči 
(mentorica Karmen Kragelj), med 
devetošolci pa si ga je prislužil An-
draž Ivančič z OŠ Simona Gregor-
čiča Kobarid (mentorica Nevenka 
Baskar). 
Karmen Kragelj, profesorica matematike, 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči

PRVI DOGOVORI O ZDRU@I-
TVI KLUBOV ZDRAVLJENIH 
ALKOHOLIKOV
Tolmin – Sredi decembra lani smo 
se v prostorih Kluba zdravljenih 
alkoholikov Tolmin sestali pred-
stavniki in terapevti ajdovskega, ko-
prskega, novogoriškega in tolmin-
skega kluba. Slednjega smo zasto-
pali predsednik Miro Lapanje, pod-
predsednik Vili Florjančič, odgo-
vorna za odnose s tujino Nada Ken-

da ter terapevtki Tanja Mašera in 
Andreja Leban. Na srečanje smo 
povabili tudi Renata Bernardinisa 
iz Vidma, ki je pri sosedih onkraj 
meje in tudi sicer po svetu priznan 

Utrinki

so jo organizatorji 11. novembra lani 
pripravili devetič zapored, se je ude-
ležilo več kot 500 ljudi. Pohodniki 
so se na pot podali iz več smeri, 
med njimi pa so bili tudi številni viso-
ki predstavniki iz Avstrije, Italije, Ma-
džarske, Češke in Slovenije.

Padlih v prvi svetovni vojni so se na-
tanko 88 let po njenem zaključku 
spomnili najprej s svečanostjo in 
obredom vojaškega kurata pri ma-
džarskem križu na planini Duplje, 
kjer so v spomin nanje položili cvetje 
in sveče. Sledila je osrednja prosla-
va pri Krnskem jezeru, kjer sta nav-
zoče slavnostno nagovorila general-
ni direktor Policije Jože Romšek in 
češka veleposlanica v Sloveniji Iva-
na Hlavsova. Romšek je spomnil 
na milijone padlih, med katerimi so 

bili tudi številni Slovenci, naše naro-
dnostno ozemlje pa je vojna razdeli-
la med tri sosednje države. Kot je 
dejal, nekdaj sprti narodi sedaj do-
bro sodelujejo v okvirih Evropske 
unije in Nata, zato se takratne morije 
ne smejo več ponoviti. 

Poleg drugih pomembnih predstav-
nikov slovenske policije in policistov 
gorske enote so bili med pohodniki 
tudi visoki predstavniki Slovenske 
vojske ter avstrijske, madžarske in 
italijanske diplomacije. Zbrane je 
pozdravil predsednik organizacijske-
ga odbora letošnjega pohoda, rado-
vljiški župan Janko S. Stušek, med 
navzočimi pa sta bila tudi poslanec 
Državnega zbora in bovški župan 
Danijel Krivec ter načelnik UE Tol-
min Zdravko Likar. Pohodniki so 

se proti Krnskemu jezeru podali iz 
treh smeri. Iz bohinjske od Savice v 
Ukancu čez Komno, lepo vreme je 
omogočilo pohod s planine Kuhinja 
čez Krnsko Škrbino, najlažja pot pa 
je pohodnike pripeljala iz Lepene. 
Zvečer se je dogajanje preselilo v 
planinski dom pri Krnskih jezerih.
Špela Kranjc

TRADICIONALNI 
POHOD POD MATAJUR
Pod Matajurjem – V lovski koči ko-
bariške lovske družine pod Matajur-
jem so se že tridesetič zapored 
zbrali prijatelji Matajurja in planin 
pod njim na tradicionalnem ponovo-
letnem srečanju. Letos jih je prišlo 
petnajst iz Avse, Bleda, Bovca, Idr-

skega, Kobarida, Mlinskega in Nove 
Gorice. “Tokrat je bilo naše sreča-
nje prvič brez snega. Bile so zime, 
ko smo zaradi visoke snežne ode-
je uspeli priti le do Idrske gute pod 
Mrzlim vrhom. Običajno smo do lo-
vske koče prišli na tekaških smu-
čeh. Po tradiciji vedno skuhamo 
pašto in nazdravimo prihajajoče-
mu letu. Ob pravih zimah se nas je 
zbralo tudi 30,” je povedal Zdravko 
Likar (drugi z leve), načelnik tolmin-
ske upravne enote, ki se je udeležil 
vseh tridesetih srečanj. Najstarejši 
udeleženec tokratnega druženja je 
bil 77-letni Oton Medvež iz Kobari-
da (drugi z desne), ki še vedno re-
kreativno kolesari in teče na smučeh.  
Besedilo in foto: Jani Alič, Dnevnik

di na drugih priložnostnih srečanjih. 
Poleg tega nam je pojasnil, kaj bi 
lahko v primeru združitve klubov v 
zvezo pridobili in kakšne obveznosti 
bi ob tem imeli. Eden izmed razlo-
gov za združitev je gotovo tudi vstop 
v Svetovno združenje zdravljenih 
alkoholikov (WACAT), v katerem bi 
lahko naše izkušnje in delo izmenjali 
tudi z drugimi klubi po svetu. Takšno 
združenje nudi terapevtom enkrat le-
tno enotedensko brezplačno izobra-
ževanje v italijanskem Lignianu, po-
leg tega pa še vrsto predavanj in se-
minarjev z različnih področij. Tako 
bo naša prva nadaljnja naloga pri-
prava potrebne dokumentacije, s 
pomočjo katere se bomo klubi v re-
giji združili ter morda pristopili v WA-
CAT.

Bralce EPIcentra pa opozarjamo 
še na tiskarskega škrata, ki obča-
sno poskrbi za zmešnjavo v ka-
kšnem besedilu. Tako nam jo je na 
primer zagodel v članku Prvi svetov-
ni kongres klubov zdravljenih alko-

poznavalec problematike alkoholikov. 
Bernardinis je naše dosedanje delo 
in prizadevanja pohvalil in dodal, da 
se vidi, da družine s klubom dobro 
sodelujejo tako na tedenskih kot tu-

V LOVSKI KOČI POD MATAJURJEM so se že tridesetič zapored zbrali prijatelji Matajurja in 
planin pod njim.

NA OSREDNJI PROSLAVI PRI KRNSKEM JEZERU sta navzoče slavnostno nagovorila general-
ni direktor Policije Jože Romšek in češka veleposlanica v Sloveniji Ivana Hlavsova. Foto: Mitja 
Kenda
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega 
zakona (Ur. list RS, št. 69/03), Pravil-
nika o dodeljevanju neprofitnih stano-
vanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 in 
62/06), Zakona o splošnem uprav-
nem postopku UPB1 (Ur. list RS, št. 
22/05), Zakona o socialnem varstvu 

(UPB1, Ur. list RS, št. 36/04) in Sklepa Občinskega 
sveta Občine Bovec, sprejetega na 2. redni seji dne 21. 
12. 2006, Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM � 
lista A

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM � 
lista B
1. PREDMET RAZPISA

 1.1 Občina Bovec (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje 
oddajo v najem okvirno deset (10) stanovanj, in sicer:
– pet (5) novozgrajenih stanovanj na naslovu Dvor 6, ki 
bodo vseljiva v letu 2007, 
– tri (3) stanovanja na naslovu Industrijska cona 1 in 1a, 
vseljiva v letu 2007,
– dve (2) stanovanji, ki bosta vseljivi po končani popotre-
sni sanaciji, 
 in druga stanovanja, ki bodo izpraznjena ali pridobljena v 
času veljavnosti tega razpisa.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
– lista A (za najmanj 5 stanovanj), predvidena oddajo v 
najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. 
členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
(Ur. list RS, št. 14/04 in 34/04 in 62/06, v nadaljevanju: 
pravilnik) niso zavezanci za plačilo varščine, 
– lista B (za največ 5 stanovanj) predvidena oddajo v 
najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plača-
ti varščino.

1.2 Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja je 
določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikova-
nje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merili in po-
stopkom za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Ur. list RS, št. 131/03 in 142/04).
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 
m2, točkovano s 320 točkami (primerno stanovanje), 
znaša najemnina v mesecu januarju 2007, izračunana na 
podlagi navedenih veljavnih predpisov, 180,52 evrov 

(43.259,81 tolarjev).
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih 
pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o iz-
polnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. 
Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, 
se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo 
za tržno stanovanje po merilih in postopku, določenem s 
pravilnikom.

1.3 Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani 
naslednji površinski normativi:

mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.

[t. ~lanov 
gospodinj-

stva

Lista B 

% Meja dohodka 
v € (SIT)

1

2

3

4

5

6

od 90 do 200

od 135 do 250

od 165 do 315

od 195 do 370

od 225 do 425

od 255 do 470

nad 757,12 do 1.529,54
(nad 181.436,00 do 366.539,00)

nad 1.032,44 do 1.911,92
(nad 247.414,00 do 458.172,00)

nad 1.261,87 do 2.409,03
(nad 302.394,00 do 577.300,00)

nad 1.491,30 do 2.829,65
(nad 357.375,00 do 678.097,00)

nad 1.720,73 do 3.250,27
(nad 412.356,00 do 778.895,00)

nad 1.950,16 do 3.594,42
(nad 467.336,00 do 861.367,00)

1
2
3
4
5
6

90
135
165
195
225
255

do 757,12 (181.436,00)
do 1.032,44 (247.414,00)
do 1.261,87 (302.394,00)
do 1.491,30 (357.375,00)
do 1.720,73 (412.356,00)
do 1.950,16 (467.336,00)

[t. ~lanov 
gospodinj-

stva

Lista A 

% Meja dohodka 
v € (SIT)

[t. ~lanov 
gospodinj-

stva

1
2
3
4
5
6

Povr{ina stano-
vanja (m2) brez 
pla~ila var{~ine 

– lista A 
od 20 do 30

nad 30 do 45
nad 45 do 55
nad 55 do 65
nad 65 do 75
nad 75 do 85

Povr{ina stano-
vanja (m2) brez 

pla~ila var{~ine – 
lista B 

od 20 do 45
nad 30 do 55
nad 45 do 70
nad 55 do 82
nad 65 do 95

nad 75 do 105

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine 
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

2. RAZPISNI POGOJI

2.1 Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v na-
jem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine Bovec.

2.2 Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem 
se ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospo-
dinjstva oproščeni plačila varščine – lista A, in na prosilce, 
ki so dolžni plačati varščino – lista B.

2.3 Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega sta-
novanja na listi A, če dohodki njihovih gospodinjstev v 
letu pred razpisom (od novembra 2005 do oktobra 2006) 
ne presegajo v preglednici navedenih odstotkov dohodkov 
(glede na povprečno neto plačo v državi, ki je v obdobju 
od novembra 2005 do vključno oktobra 2006 zna-
šala 764,77 evrov (183.269,00 tolarjev)). 
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanova-
nja na listi B, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu pred 
razpisom ne presegajo v preglednici navedenih odstotkov 
dohodkov (glede na povprečno neto plačo v državi, ki je 
v letu pred razpisom znašala 764,77 evrov (183.269,00 
tolarjev)).
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica 
nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za spodnjo 

2.4
2.4.1 Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še 
naslednje splošne pogoje:
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 
pred razpisom ne presegajo zgornje meje, določene v 
točki 2.3 tega razpisa,
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni naje-
mnik primernega neprofitnega stanovanja, oddanega za 
nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali 
solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe,
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik 
drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primer-
nega stanovanja – 14.605,24 evrov (3.500.000,00 to-
larjev); drugo premoženje je vse premično ali nepremično 
premoženje v državi in v tujini.

2.4.2 Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upraviče-
ni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o 
podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če 

Utrinki

holikov, objavljenem v prejšnji števil-
ki. Tam smo zapisali, da je “pred 23 
leti ozdravljen alkoholik Bernardi-
nis namreč poznan po tem, da da-
nes podaja delo priznanega, a žal 
že pokojnega zdravnika Vladimirja 
Hudolina”. Popravljena različica pa 
pravi, da je “pred 27 leti ozdravljen 
alkoholik Bernardinis namreč po-
znan po tem, da danes podaja de-
lo priznanega, a žal že pokojnega 
prof. dr. Vladimirja Hudolina”.
Nada Kenda, odgovorna za odnose s 
tujino, Klub zdravljenih alkoholikov Tolmin

POLOVICA NA STOPNI^KAH
Jesolo Lido (Italija) – Proti Italiji se 
je 16. decembra lani odpravil avto-
bus s štirinajstimi mladimi karateisti 
iz Karate kluba Tolmin in njihovimi 
spremljevalci. Namenjeni smo bili v 

Javni razpisi

italijansko obmorsko mesto Jesolo 
Lido, kjer je potekalo evropsko pr-
venstvo klubov v karateju. Po dobrih 
dveh urah vožnje smo prispeli na cilj 
in po izpolnjenih formalnostih smo 
izkoristili čas do začetka tekme za 

ogled mesta  in obisk dolge pešče-
ne plaže, posute z mivko in drobnimi 
školjkami. Šumenje valov in nabira-
nje školjk je bila ravno pravšnja 
sprostitev pred tekmo.
Tekma se je odvijala v veliki, nabito 

polni telovadnici, kjer so postavili 
šest tatamijev. Prijavljenih je bilo 
petnajst držav in več kot 800 tekmo-
valcev. Naši tekmovalci so pogumno 
stopili na tatamije. Posebne treme 
niso imeli, saj sta jih trenerja Rajko 
Malinović in Željko Kuzmanović 
dobro pripravila.

Po petih urah se je tekmovanje za-
ključilo in kar polovica naših tekmo-
valcev je stala na zmagovalnih sto-
pničkah, pa tudi preostali del ekipe 
se je zelo dobro uvrstil. Na najvišjo 
stopničko se je povzpel Kim Mar-
ksl, drugo mesto v različnih katego-
rijah so dosegle: Demi Finc, Katja 
Grkovič in Rebecca Jeriha Sko-
čir, tretje pa Kristjan Ivančič, Zala 
Kuštrin in Ingrid Štrukelj. 

N. D.
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izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve 
neprofitnega stanovanja po pravilniku.

2.5 Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega 
zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in 
so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili,
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 
1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlo-
gov,
– tisti, ki so po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 uve-
ljavljali 30% odpravnino za izpraznitev stanovanja.

2.6 Razpisnik v skladu s 4. členom pravilnika določa 
poleg splošnih pogojev še dodatne pogoje:

2.6.1 stalnosti bivanja v Občini Bovec, ki ga morajo izpol-
njevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe bi-
vanja, in sicer: stalno bivanje v občini Bovec
nad 5 do 10 let ……................................….. 20 točk,
nad 10 do 15 let ……................................… 30 točk,
nad 15 do 20 let ……................................… 40 točk,
nad 20 let ……………................................... 50 točk. 
Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa. V pri-
meru prekinitve bivanja se leta seštevajo.

2.6.2 Prosilcem, katerim je bil izdan sklep o izjemni 
dodelitvi stanovanja, se dodeli 50 točk. 

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANO-
VANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

3.1 Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost 
mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, 
invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim 
številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki 
so brez stanovanja ali pa so podnajemniki. 
V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk 
glede na seštevek iz točke 2.6 in 3.3 tega razpisa, imajo 
prednost kategorije prosilcev z daljšo dobo bivanja v ob-
čini Bovec, kot nadaljnji kriterij se upoštevata mlada dru-
žina in delovna doba prosilca.

3.2 Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v 
prejšnji točki, se v skladu s 6. členom pravilnika upošte-
vajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci z doseženo visoko, univerzitetno stopnjo izo-
brazbe ter magisterijem ali doktoratom.

3.3
3.3.1 Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1 in 
3.2, se za posamezno listo prosilcev A oziroma B točku-
jejo z naslednjo višino točk:

Prednostne kategorije prosilcev Lista B 

1.  mlade družine (nobeden od staršev   
 nima več kot 35 let, vsaj en otrok)
2. mladi (nimajo več kot 30 let)
3. družina z večjim številom otrok   
 (najmanj trije oz. več otrok)
4. invalidi in družine z invalidnim   
 članom
5. družina z manjšim številom   
 zaposlenih (družina tričlanska in   
 samo eden zaposlen oz. nihče)
6. državljani z daljšo delovno dobo v   
 Republiki Sloveniji (moški trinajst   
 let, ženske dvanajst let)

80

40
60

60

60

60

Lista A 

100

50
60

60

/

60

1.  izobrazba (visoka, univerzitetna,   
 magisterij ali doktorat)

50, 60, 
70, 80

Prednostne kategorije v skladu s 
6. ~lenom pravilnika

/

Lista B Lista A 

presega mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičen-
ci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnej-
ši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opre-
delijo v odločbi in najemni pogodbi. 

5. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim 
se prijavijo na razpis, v sprejemni pisarni Občine Bovec 
ali na spletni strani Občine Bovec: www.obcina.bovec.
si.
Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo v sprejemni pisar-
ni občine Bovec vsak uradni dan ali pa jih pošljejo pripo-
ročeno po pošti na naslov OBČINA BOVEC, TRG GOLO-
BARSKIH ŽRTEV 8, 5230 BOVEC.
Rok za oddajo vlog je 24. februar 2007!
Odvisno od dohodka gospodinjstva vložijo prosilci vloge 
na obrazcu A ali B.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v 
višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe po 
tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah 
(UPB1, Ur. list RS, št. 40/04), kar znaša 17,73 evrov 
(4.250 tolarjev). Upravna taksa v znesku 17,73 evrov 
(4.250 tolarjev) se plača v upravnih kolekih.
Takšni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko 
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahteva-
ne kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem 
da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za 
socialno delo ali z drugimi dokazili. 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da 
vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. 
Vloge prosilcev, ki ne bodo dopolnjene v roku, in vloge, 
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom 
zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo 
prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod točkami: 
1, 2, 3 in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi uvelja-
vljajo dodatne točke:
• izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdra-
vstvenih razmer,
• izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družin-
skih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma 
njihovih zakonitih zastopnikov),
• potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 
pred razpisom (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, 
dohodek iz dela prek študentskega servisa, invalidnina 
itd.) z navedbo dobe zaposlitve; kot dohodek se ne šteje 
dodatek za pomoč in postrežbo ter druge prejemke za 
nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, 
štipendije, dohodke od občasnega dela invalidov, ki so 
vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo 
posledic elementarne nesreče itd.,
• potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakon-
skega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega 
družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje),
• veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali 
podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj po-
godba ni sklenjena,
• dokazilo o zadnji plačani najemnini,
• dokazilo o kakovosti bivanja – stanovanje, ovrednoteno 
z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kakovo-
sti stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane 
instalacije ipd.), in eventualna utesnjenost z opisom po-
sameznih prostorov in navedbo površin,
• kopijo poročnega lista oziroma ustrezno potrdilo o ob-
stoju izvenzakonske skupnosti,
• kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega 
otroka,
• potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 
let,
• zdravniško potrdilo o nosečnosti,
• odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev 
in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 
razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog 
oddaje neprimerne stanovanjske razmere),
• dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva, 
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninske-

ga sklada,
• potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplo-
me, spričevala, drugo; listine, izdane v tujini, morajo biti 
nostrificirane),
• potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov 
ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno 
ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega 
vozička ali trajno pomoč druge osebe,
• dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi 
okvare čuta – slepota, gluhost (odločba Centra za soci-
alno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno za-
varovanje RS),
• izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje trajna 
obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanj-
skimi razmerami,
• odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše 
polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko dušev-
no ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistič-
ne pediatrične službe,
• strokovno mnenje centra za socialno delo.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in 
številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik nepo-
sredno od pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku 
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Z dnem pravnomočnosti prednostnih list (A in B) 
preneha veljati prednostna lista, sestavljena v letu 
2003.

6. SPLOŠNE DOLOČBE
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanj-
ske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik (v nadaljevanju: komisija), 
bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na 
podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne 
liste za oddajo neprofitnih stanovanj, in dokumentiranih 
poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organiza-
cijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi 
ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa 
uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih 
točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na pred-
nostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo 
javno objavljen na enak način kot razpis najpozneje v roku 
6 mesecev po zaključku razpisa. Seznam upravičencev 
po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci za 
plačilo lastne udeležbe in varščine (lista A), bo objavljen 
ločeno od seznama ostalih upravičencev (lista B). 
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi 
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če 
se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, 
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pri-
tožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v roku 60 
dni župan občine Bovec. Odločitev župana o pritožbi je 
dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, 
ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičen-
ci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in 
z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravi-
čeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na 
ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se 
črta iz seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno 
preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za 
upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v na-
jem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravi-
čenost, se lahko postopek obnovi, prosilca pa se črta iz 
seznama upravičencev.
Vse dodatne informacije lahko dobite osebno na sede-
žu Občine Bovec (začasna lokacija: Mala vas 121, Bovec 
– nad vrtcem) ali po telefonu 05/38-41-908.

Danijel Krivec, župan občine Bovec

4. VARŠČINA

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi 
najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stano-
vanja v stanje ob vselitvi ob upoštevanju običajne rabe 
stanovanja. Višina varščine znaša eno mesečno najemni-
no za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se 
vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek 
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KABALETE PO 
DOLGIH LETIH SPET POLNE 
Tolmin – Nogometni klub (NK) 
Tolmin je zadnje dni starega leta 
ponovno odprl vrata nekdaj najbolj 
znanega pribežališča svojih takratnih 
igralcev. V baru Pri Podšolarju v 
starem mestnem jedru, ki so ga 
mnogi poznali tudi pod imenom Ka-
balete, so se zbrali po čisto vsaki 
tekmi, nazadnje pa je bil odprt leta 
1989.

Preden so 28. decembra 2006 za 
štiri dni ponovno obudili tako imeno-
vane Kabalete, so notranjost uredili 
tako, da je kar najbolj ustrezala po-
dobi lokala pred zaprtjem. NK Tol-
min je odprtje izpeljal v sodelovanju 
s T’minsko pustno musko, prostor 
pa sta zaznamovali barvi kluba – 
rdeča in črna. Stregle so tudi nata-
karice, ki so v Kabaletah delale ta-
krat, ko so jih zaprli. Obiskovalci, ki 
jih je bilo precej več, kot so si upali 
pričakovati, so si lahko ogledali tudi 

manjšo razstavo fotografij iz zgo-
dnjega obdobja kluba in lanske 85. 
obletnice njegovega delovanja. Sku-
paj s pobudniki so ocenili, da je bil 
to za T’mince eden najdružabnejših 
dogodkov leta 2006, saj se je na is-
tem mestu zbralo veliko ljudi vseh 
starosti. 

Kabalete so v svojem času veljale za 
delavsko gostilno, ki vrata odpre ob 
peti uri zjutraj. Najprej so jo napolnili 
delavci, ki jih je nato delavski avto-
bus z nekdanje avtobusne postaje 
na starem placu odpeljal v službo. 
Menda so bile Kabalete legendarne, 
vendar ne najbolj ugledne. So pa 
njihove barske stole gulili številni 
obrtniki in mojstri, zato se je veliko 
krajanov za njihove usluge in storitve 
dogovorilo kar Pri Podšolarju. 

Ker je bila prva obuditev zelo uspe-
šna, se organizatorji že dogovarjajo, 
da bi Kabalete za nekaj dni znova 
odprli v času pustovanja.
Špela Kranjc

PESTRO DOGAJANJE V 
U^NEM CENTRU GORNI[TVA
Tolmin – Po spomladanskem odpr-
tju Učnega centra gorništva z 
umetno plezalno steno v Tolminu je 
Soški alpinistični odsek (SAO) že 
konec oktobra začel z izvajanjem pr-
ve alpinistične šole, ki jo obiskuje 
šestnajst udeležencev.

SAO, ki deluje v okviru Planinske-
ga društva (PD) Tolmin, se je za 
izvedbo projekta Učni center gorni-
štva Tolmin povezal z Alpinističnim 
odsekom Bovec in italijanskim Al-
pinističnim klubom Trbiž. Skupaj 
so uspeli pridobiti 32.400 evrov 
(dobrih 7.764.000 tolarjev) iz pro-
grama Phare, skupna vrednost pro-
jekta pa znaša 36.000 evrov (nekaj 
več kot 8.600.000 tolarjev). Najprej 
so v prostorih nekdanje vojašnice na 
Logu uredili prostor, ki je primeren 
za predavanja, tečaje, strokovna 
srečanja in družabno dogajanje. 

Vodenje projekta je prevzel Žarko 
Trušnovec, načelnik Postaje Gor-
ske reševalne službe Tolmin, s kate-
ro SAO sodeluje pri tem projektu. 
Gorski reševalci v 75 kvadratnih me-
trov velikem prostoru izvajajo redna 
usposabljanja in vaje, SAO pa pod 
vodstvom alpinistične inštruktorice 
Mirande Ortar teoretični del alpini-
stične šole ter vadbo letne in zimske 
vrvne tehnike. Nizka umetna plezal-
na stena namreč omogoča trening 
plezanja celo leto. Udeležence alpi-
nistične šole, stare od 16 do 26 let, 
čakajo tudi številne skupne ture, saj 
bodo pozimi najprej plezali v zalede-

nelih slapovih in opravili pristop na 
dvatisočak, spomladi pa bodo izve-
dli alpinistične ture oziroma plezanje 
v navezah v primorskih stenah. Kot 
je povedala Ortarjeva, so že opravili 

Poleg naštetega program Učnega 
centra gorništva sestavljajo še izo-
braževanje planinskih in turističnih 
vodnikov ter tečaj varne hoje v go-
rah, v največji meri pa je namenjen 

TUDI TOKRAT JE ZA PULTOM STALO NEKAJ TISTIH NATAKARIC, KI SO V KABALETAH 
DELALE VSE DO ZAPRTJA 1989 – Preden so 28. decembra 2006 tako imenovane Kabalete 
ponovno obudili, so tudi notranjost uredili tako, da je kar najbolj ustrezala podobi lokala pred 
zaprtjem. Foto: Blaž Močnik, arhiv NK Tolmin

otroci in njihovimi starši.
Špela Kranjc

TEKMOVANJE V 
[PORTNEM PLEZANJU 
Tolmin – V tolminskem gorniškem 
učnem centru je 8. decembra lani 
potekalo tekmovanje v športnem 
plezanju na umetni steni. Tekmova-
nja se je udeležilo petnajst tekmo-
valcev in ena tekmovalka. Medtem 
ko se je v finale uvrstilo šest najbolj-
ših, je zastavljeno smer v celoti 
uspelo preplezati le enemu. 

Sicer pa je finale potekal v napetem 
vzdušju in zanimivo je, da se po na-
stopu vseh šestih finalistov še ni da-
lo določiti zmagovalca. 

Tekmovanje je torej postreglo s su-
perfinalom treh superfinalostov: Pe-
tra Mraka, Dejana Lapanja in Da-
vida Kapitana. Po izenačenem tek-
movanju v finalu smo v superfinalu 
naposled le dobili zmagovalca. Sko-
raj v celoti je težko superfinalno 
smer preplezal alpinist in dolgoletni 
član Soškega alpinističnega odseka 
David Kapitan in pometel z zahtevno 
konkurenco. Za svoj podvig je prejel 
prenosni pokal in dokazal, da so 
pod Krnom še vedno doma odlični 
plezalci. Ob tem pa ne gre zanema-
riti zelo dobrega plezanja najmlajše-
ga udeleženca ter finalista, 16-letne-
ga Gašperja Ščančarja, zaradi ka-
terega smo prepričani, da ima ple-
zanje na Primorskem lepo prihod-
nost. 
Peter Janušič, Soški alpinistični odsek

TOLMINSKI UČNI CENTER GORNIŠTVA ima za širšo javnost svoja vrata odprta vsak ponede-
ljek in petek med 18. in 19. uro, ko lahko plezalno steno brezplačno uporablja kdorkoli. Foto: 
Tatjana Šalej Faletič

polovico teoretičnih predavanj in tu-
di nekaj praktičnih vaj iz vrvne tehni-
ke. “Izvedbo ledne tehnike v pra-
ksi in turno smuko pa nam zaen-
krat onemogočajo čisto nič zim-
ske vremenske razmere.” Ker je 
program alpinistične šole obsežen, 
ga bodo predvidoma izvajali vsaki 
dve leti.

mladim gornikom. Sicer pa so vrata 
tolminskega učnega centra gorni-
štva odprta vsak ponedeljek in pe-
tek med 18. in 19. uro, ko lahko 
plezalno steno brezplačno uporablja 
kdorkoli. Vedno je prisoten dežurni 
član SAO. Po besedah Ortarjeve je 
center v tem času precej obiskan, 
še posebej veliko je zanimanje med 
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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.

Koledar prireditev

NAGRADNI NATE^AJ ZA 
OSNOVNO[OLCE IN NJIHOVE MENTORJE
OTROCI ZA PRIHODNOST
Kot že šolsko leto poprej tudi letos na ob-
močju naše regije poteka nagradni nate-
čaj za spodbujanje inovativnosti in ustvar-
jalnosti učencev osnovnih šol. Posoški 
razvojni center zato vabi k sodelovanju 
vse mentorje oziroma učitelje osnovnih 
šol v Posočju, da se skupaj z učenci prija-
vijo na nagradni natečaj, ki spodbuja 
ustvarjalnost, inovativnost, znanost, teh-
niko in podjetništvo v naši regiji ter tako 
neposredno vpliva na razvoj naše družbe. 

KDO LAHKO SODELUJE: učenci, stari 

šoli, starši in drugi sorodniki, izvenšolski 
mentorji, vsi, ki so pripravljeni pomagati

KAKO PREDSTAVITI SVOJO IDEJO: 
treba je izdelati pisno raziskovalno nalo-
go in opisati na kratko rezultate razisko-
valnega dela, predstaviti izdelek in delo-
vanje

TVOJ IZDELEK JE LAHKO: zamisel, ski-
ca, risba, model, naprava, izboljšava …

Prednostne panoge:
•  Izboljšajmo življenje na šoli
•  Robot mi pomaga
•  Moje mesto
•  Ohranimo zdravje
•  Energije sonca, vetra in vode 
•  Kam z odpadki
•  Ohranimo naravo

Januar

Sredi januarja

19. 1. (18.00)

23. 1. (17.00)

26. 1. 

2. 2.

4.2. (18.00)

6. 2. (17.00)

7. 2. (19.00)

9. 2. (20.00)

10. 2. 

10. 2. (18.00)

11. 2. (13.00)

11. 2. (14.00)

11. 2. (18.00)

15. 2. (19.00) 

15. 2.

17. 2.

17. in 18. 2 

20. 2. (17.00)

24. in 25. 2

2. do 4. 3. 

6. 3. (17.00)

TOLMIN; Tolminski muzej

TOLMIN; Knjižnica Cirila Kosmača

KOBARID; Kobariški muzej

TOLMIN; Knjižnica Cirila Kosmača

TOLMIN; knjižnica in tržnica

TOLMIN; Kinogledališče

TOLMIN; Tolminski muzej

KOBARID; Kulturni dom 

TOLMIN; Knjižnica Cirila Kosmača

TOLMIN, Kinogledališče Tolmin 

TOLMIN; Kinogledališče 

TOLMIN; učilnica Posoškega 
razvojnega centra

BREGINJ; avla podružnične šole 
Breginj

LIVEK

PODBONESCO (ITA)

KOBARID; Kulturni dom 

KOBARID; Kulturni dom 

TOLMIN; Tolminski muzej

DREŽNICA

TOLMIN; dvorana Grad

TOLMIN; Knjižnica Cirila Kosmača

TOLMIN; dvorana Grad

ZGORNJE POSOČJE

TOLMIN; Knjižnica Cirila Kosmača

Življenje ob železni cesti – Razstava ob 100 letnici Bohinjske proge

Fotopregled – Kaj se je v knjižnici dogajalo v preteklem letu

Rimski limes v Sloveniji – Predavanje Davorina Vuge

Ure pravljic z Lisico Mico

Slovesnost ob odprtju prenovljene tržnice v Tolminu: 10.00 – 
predstavitev projekta v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin (za strokov-
no javnost), 11.00 – odprtje prenovljene tržnice, kulturni program: 
Tercet Juhana, Folklorna skupina Razor. Možna bo pokušina lokal-
no tipičnih proizvodov

Gledališka predstava za otroke Mizica pogrni se v izvedbi 
gledališke skupine Vrtinec

Spominski večer ob stoletnici rojstva časnikarja, publicista in 
pesnika Andreja Pagona

Mesec kulture Občine Kobarid: monodrama Saše Pavček – 
Al’ en al’ dva? v izvedbi igralca Aleša Valiča. Vstop prost.

Ure pravljic z Lisico Mico

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku: Zapleši in boš 
sam in vse 

Gledališka predstava Županova Micka v izvedbi Gledališke 
skupine Trenta  

Informativni dan za izredni visokošolski študij strojništva v Tolminu

Predstavitev Trinkovega koledarja in knjige Rudija Šimaca 
Tako se je začelo na Soči II.

Pust na meji – tradicionalna pustna prireditev 

Gostovanje T’minske pustne muzike na karnevalu v 
Podbonescu in prej tudi v Kanalu 

Čarobni svet musicala v izvedbi MePZ Gimnazije Tolmin, APZ 
Canto ergo sum, Nuške Drašček in Alena Kofola

Komedija Sosedove skrivnosti v izvedbi KUD Boom Teater

Predstavitev knjige Domače sirarstvo za zabavo in zares, 
avtorja Danijela Čotarja 

Tradicionalno pustovanje v Drežnici – celodnevna prireditev od 
8. ure zjutraj dalje; zvečer ples

Likovna delavnica: Veščina risanja II, vodi Tone Rački

Ure pravljic z Lisico Mico

Likovna delavnica - Veščina risanja II, vodi Tone Rački

Revija pevskih zborov Zgornjega Posočja

Ure pravljic z Lisico Mico

Tolminski muzej: 05/38-11-360

Knjižnica C. K. Tolmin: 05/38-11-537

Kobariški muzej: 05/38-90-000

Knjižnica C. K. Tolmin: 05/38-11-537

Turistična zveza Gornjega Posočja:
05/38-00-827

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

Tolminski muzej: 05/38-11-360

Občina Kobarid: 05/38-99-220

Knjižnica C. K. Tolmin: 05/38-11-537

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

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

Posoški razvojni center: 
05/38-41-500 (Marina Istenič)

KD Stol

TD Livek: 041-573-940 (Bruno Grosar) 

TPM: 041-657-059 (Dani Oblak)

MePZ Gimnazija Tolmin (Matej Kavčič)

Občina Kobarid: 05/38-99-220

Tolminski muzej: 05/38-11-360

Drežniška fantovščina: 
041-873-198 (Vojko Lišter)

JSKD OI Tolmin:05/38-01-170

Knjižnica C. K. Tolmin: 05/ 38-11-537

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

Knjižnica C. K. Tolmin: 05/38-11-537

6–14 let (sami, v dvoje ali v manjši sku-
pini)

KAKO DO IDEJE: zamisli lahko učenci 
razvijajo doma ali pri pouku 

KAKO SE PRIJAVITI NA NATEČAJ: iz-
polniti je treba prijavnico in jo poslati na 
OŠ Solkan najkasneje do 5. 3. 2007

KDO VAM LAHKO POMAGA PRI RAZ-
VIJANJU IDEJE: mentorji, študenti, stro-
kovnjaki, upokojenci, s katerimi se dogo-
vorite prek Primorskega tehnološkega 
parka

KDO SO LAHKO MENTORJI: učitelji na 

•  Novi bivalni prostori
•  Moje malo podjetje
•  Moja ideja raste z mano 
 (lanske ideje)
•  Praktične rešitve vsakdanjih 
 problemov
•  Za boljši jutri …
•  Komunikacija povezuje ljudi

Dodatne informacije:

•  Mojca Milone, koordinatorka projekta
za osnovne šole severne Primorske, e-
pošta: mojca.milone@guest.arnes.si ali

•  Miloš Bajt, svetovalec na področju pod-
jetništva, Posoški razvojni center, tel.: 
05/38-41-500, e-pošta: milos.bajt@
pososki-rc.si  
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