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T o bi bil moj nekdanji profesor
ponosen name! Prepričana
sem, da z izračunom nisem

dosti zgrešila. Vsaj ne po tem, kar
sem nedavno doživela med svojim
obiskom na Bovškem. Da ne bo po-
mote! Moj namen ni obsojati – niti
države niti prizadetih prebivalcev.
Želim le jasno in glasno izraziti mne-
nje, ki mi že nekaj časa leži na duši.
Hkrati pa želim z uvodnikom opozo-
riti pred še večjo škodo, ki si jo lahko
povzročimo sami. Predvsem zaradi
nerazsodnega razmišljanja in pretira-
no burnih reakcij, ki se navadno iz-
kažejo za nekoristne, celo škodljive.

Na mojo srečo še nisem doživela
potresa – nikoli. K sreči tudi nisem utr-
pela nikakršne materialne škode na
račun naravnih nesreč. Morda zato
nekoliko drugače, lažje in neobreme-
njeno gledam na trenutni položaj. Opa-
zila sem, da se stvari, namesto, da
bi se začele počasi umirjati, po treh
mesecih od potresa še bolj zaostru-
jejo. Čeprav je sprva kazalo, da bo to-
kratna sanacija stekla veliko hitreje (o
tem smo se na široko razpisali v prej-
šnjem uvodniku in pohvalili našo dr-
žavo, ki nas je očitno spet potegnila),
vse kaže, da se ta odvija še počasneje
kot tista po prvem potresu. Ljudje ča-
kajo na obljubljeno pomoč, ki je ni in
ni. Primer 1 (vse prej kot osamljen):
zima pred vrati – dimniki še vedno
porušeni. Če jih lastniki sanirajo sa-
mi, ostanejo brez obljubljene denar-
ne pomoči, če pa čakajo, da si bodo
situacijo ogledali strokovnjaki, bodo
lahko že čez dan ali dva hodili po
hiši v bundah in snežkah. Primer 2:
izpad poslovne škode. Če bi se oblju-
be ministra za gospodarstvo dr. Ma-
teja Lahovnika in ministrice za regi-
onalni razvoj mag. Zdenke Kovač, da
bodo po finančni plati pomagali po-
djetjem, ki so utrpela večjo poslovno
škodo, izpolnile, slednja danes ne bi
imela tolikšnega izpada in ne bi po-
slovala z rdečimi številkami. Kljub te-
mu ljudje še vedno verjamejo in upa-
jo, da bodo obljube izpolnjene, ven-
dar pa se bojijo, da bo njihov učinek
zaradi prepočasnega reagiranja manj-

Ra~unati nase ali na pomo~?

ši kot sicer. Ali primer 3: minejo trije
meseci, a strokovne ekipe (statika in
arhitekta) še vedno ni od nikoder.
Prednostna lista je dolga, terenskih
ekip pa očitno primanjkuje. Ljudje so
upravičeno zaskrbljeni, saj si ne zna-
jo predstavljati, kako bodo lahko us-
pešno sanirali objekte, nizke tempe-
rature pa so že na pohodu. Tisti, ki
so odvisni od svoje dejavnosti (pred-
vsem turistične), se bojijo, da se jim
bo sanacija zavlekla vse do začetka
nove turistične sezone, kar bo ponov-
no pomenilo izpad za življenje pre-
potrebnega dohodka. Nenazadnje bi
se morala sanacija po obljubah višjih
instanc začeti že oktobra. Ob takšnih
in podobnih primerih se človeku v
spomin nehote prikradejo obljube, ki
spominjajo na tiste izpred volilnih
časov (pa saj smo pravzaprav bili v
predvolilnem času). Gre res za splet
naključij ali dejansko za obljube, ki
že takoj po volitvah zopet utonejo v
pozabo. Očitkov ter primerov na ra-
čun naših vodilnih bi lahko naštevali
še in še.

Pa obrnimo list papirja na drugo
stran. K prizadetim prebivalcem. Zdi
se, da so ti zaradi svoje prizadetosti
in slabih izkušenj izpred nekaj let iz-
gubili pravo mero razsodnosti in to-
krat reagirajo še bolj burno. Pozab-
ljajo, da s tem nemalokrat delajo kri-
vico vsem, ki so jim pripravljeni pri-
skočiti na pomoč – tudi strokovnja-
kom, ki pridejo ocenjevat škodo za-
radi svojega znanja in z namenom,
da popravijo, kar se popraviti da. Go-
tovo niso prišli na prizadeto območje
poslušat zmerjanja, kletvic in celo
groženj. So samo delavci, ki po svojih

najboljših močeh opravljajo svoje de-
lo in si tako služijo kruh – verjeli ali
ne, večine teh politika sploh ne zani-
ma. Marsikdo prej za Državno tehni-
čno pisarno (DTP) še slišal ni. In kaj
jim preostane ob napadu? Povlekli se
bodo nazaj in nezadovoljstvo se bo
le stopnjevalo. Namesto opravljene ter
odpravljene težave bo zdaj prizadet
vsaj še eden. Še bi lahko naštevala,
vendar si tega zaradi prostorske sti-
ske ne morem privoščiti. Nikakor pa
ne morem mimo še enega primera,
kjer se ponovno vse meče v isti koš.
Pred kratkim se je moja sodelavka
odpravila na več kot 50 km oddaljen
poslovni obisk, da bi predstavila javni
razpis za vzpodbujanje novih investi-
cij v Posočju (Soča 2006). Dotični po-
djetnik ji je potem, ko je izvedel, da
bo moral nepovratna sredstva prido-
biti na podlagi že plačanih računov
(kar je eno izmed osnovnih pravil za
javne razpise, ki potekajo po shemi
državnih pomoči), “v zahvalo” očital,
da “žre” njegove “soude”. Ugotav-
ljam, da je res najlažje kriviti državo.
Vendar nastane težava, ko začnemo
ugibati, zakaj nam “država” ne po-
maga dovolj? Pa nismo morda pred-
stavniki te države vsi državljani Re-
publike Slovenije? Ste kdaj pomislili,
da se tudi na naše politike vršijo
pritiski od drugih prebivalcev? “Spet
Posočje?! Pa sej gre zadnje čase ves
denar samo v Posočje!” poslušam
očitke onkraj Slovenije. In kar je naj-
huje: “Tam pa res niste prav z niče-
mer zadovoljni.” V takšnih trenutkih
obmolknem. Kaj bi nenazadnje stori-
la, ko pa na lastna ušesa na slovenski
nacionalni televiziji ujamem izjave

4

Prva ocena poslovne {kode ...

6

[tudija izvedljivosti poslovnih
con v Gori{ki statisti~ni regiji

8

Ekolo{ko ogrevanje

10

Biotska pestrost

12

Varovalni gozdovi

15
Evropski denar
poso{kim projektom

23
160-letnica rojstva
Simona Gregor~i~a

Iz vsebine

Moji zaključki: sreča, da ni bilo smrtnih žrtev + ponovno zavedanje os-
novnih človeških vrednot + nove hiše + boljše cestne povezave + ponovni
zagon številnih društev in dejavnosti + podaljšan program razvojne po-
moči Posočju do leta 2013 + nove poslovne cone + okoli 337 mio SIT
nepovratnih sredstev 27-im posoškim podjetnikom v treh letih + 69 novih
štipendij za posoške študente v dveh študijskih letih + možnost prido-
bivanja nepovratnih sredstev za usposabljanje zaposlenih v podjetjih +
subvencioniranje novih zaposlitev in samozaposlitev z najmanj sedmo
stopnjo izobrazbe + pomoč pri promociji posoškega turizma + 300 mio SIT
za nadaljnji razvoj kaninskih smučišč + že peto leto izdajanja EPIcentra
(ki ga nenazadnje na dom prejemate v dar) …

1. potres =nesreča + šok + zmeda + strah + žalost + nezadovoljstvo + brezvoljnost + jeza + dvom + občutek osamljenosti
2. potres =nesreča² +šok² +zmeda² + strah² +žalost² +nezadovoljstvo² + brezvoljnost² + jeza² + dvom² + občutek osamljenosti²

Skupaj: tragedija + trans + kaos + groza + bolečina + nerazsodnost + otopelost + bes + nezaupljivost + občutek zapuščenosti

^eravno v matematiki nisem nikoli blestela, v zadnjem ~asu ugotavljam, da
trenutno popotresno stanje {e najla`je razumem s pomo~jo ena~b.
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PRC obve{~a

nekaterih “naših”, ki ob postavljanju
novega doma komentirajo: “Saj je, saj
je. Samo nekam majhno je …” Se res
ne zavedamo, da takšne in podobne
izjave pridejo na ušesa “širšim dona-
torjem” – predvsem davkoplačeval-
cem. Ne pozabimo, da se precejšen
delež teh stiska v eno- ali dvosobnem
stanovanju v prenatrpanem blokov-
skem naselju in da je tam sama ka-
kovost življenja bistveno slabša kot
pri nas. Na to temo lahko zopet od-
premo novo razpravo in se spuščamo
v nedogled dolge debate o tem, zakaj
in kako kdo živi. Dejstvo je, da so tu-
kajšnje plače nižje, da je življenje že
zaradi same oddaljenosti od večjih
središč dražje in da živimo na potre-
sno nevarnem območju. Spet druga
plat pa je, da se večini družin ni tre-
ba stiskati na borih nekaj kvadratih,
da je naše življenje že samó zato bolj
kakovostno kot v večjih mestih, da
nas obdaja čudovita narava, ki nam
nudi to, kar večja središča niti v naj-
prijetnejših sanjah ne morejo.

Dobro bi bilo, da vsa ta dejstva
sprejmemo in začnemo na svoj polo-
žaj oziroma stvari gledati dvoplastno:
iskati tudi prednosti. Pa še nekaj se
bomo morali v Posočju nujno naučiti:
brzdati nehvaležnost, naše burne re-
akcije, zamere, krive obtožbe, pred-
vsem pa nevoščljivost. Če bomo ži-
veli v stilu “Če jaz ne morem imeti
hiše, je tudi sosed ne bo imel!” se
nam prej ali slej obeta beda. In to ti-
sta, v pravem pomenu besede. Ne-
nazadnje nas lahko zaradi takšnega
načina razmišljanja in obnašanja lju-
dje mirne vesti pustijo ter zapustijo.
In verjemite, da nas bo takšna izob-
čenost prizadela veliko bolj kot na-
ravne nesreče. Upam lahko le, da bo-
mo znali pravočasno “potegniti” pra-
vo lekcijo – tako naši vodilni kot tudi
prebivalci sami. Namesto, da s prstom
kažemo drug na drugega, raje stopi-
mo skupaj. Začnimo se poslušati, po-
govarjati (mirno in brez očitkov) in
pomagati drug drugemu. Zavedati se
moramo, da smo odvisni drug od
drugega. Upam, da bo v prihodnje
jasno, da je “zloglasna in nič koliko-
krat opevana” DTP tu izključno zara-
di nas in naših potreb.

In ko vam že solim pamet, da je
treba v vsaki stvari (pa naj bo ta še
tako tragična) najti tudi pozitivne
stvari … Jaz jih vidim. Moje zaklju-
čke najdete v okvirčku levo, za svoje
ste odgovorni sami. Če se potrudite,
boste morda našli celo več pozitiv-
nih. Pa ne pozabite, da je bistvo vse-
ga očem prikrito!

Tatjana Šalej Faletič, urednica EPIcentra

Vabimo vas, da nas obi{~ete, pokli~ete oziroma nam pi{ete na
naslov: Poso{ki razvojni center, Ulica padlih borcev 1b (stavba
Upravne enote Tolmin). Telefon: 05/ 38-41-500; faks: 05/ 38-41-
504; e-po{ta: info@pososki-rc.si; spletne strani: www.pososki-rc.si.

Erika Zuza, Posoški razvojni center

Nova INFO to~ka o strukturnih skladih
S prvim septembrom je v vseh sta-
tisti~nih regijah Republike Slove-
nije za~elo delovati 37 informacij-
skih to~k, kjer bodo obiskovalcem
na voljo vse informacije o struktur-
nih skladih Evropske unije. Prebi-
valcem Zgornjega Poso~ja je tak{na
info to~ka na voljo v Poso{kem

razvojnem centru, kjer lahko po-
djetja, organizacije in posamezniki
dobijo zlo`enke, bro{ure in druge
splo{ne informacije o strukturnih
skladih in Enotnem programskem
dokumentu za Slovenijo. Zaintere-
siranim pa bodo na voljo tudi in-
formacije o aktualnih javnih razpi-

sih. Sam projekt vzpostavitve info
to~k finan~no podpira Evropski
sklad za regionalni razvoj, vodi pa
ga Slu`ba Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj v sode-
lovanju z Javno agencijo RS za re-
gionalni razvoj in Pospe{evalnim
centrom za malo gospodarstvo.

Vav~ersko svetovanje

Rezultati foto nate~aja za najbolj{i portret

Najboljšo fotografijo, ki smo jo poime-
novali Varni objem prihodnosti, je
posnela Simona Kemperle iz Hu-
dajužne. Za nagrado bo prejela ku-
ponček Foto Červa (povečava kate-
re koli fotografije iz negativa v veliko-
sti 30 x 40 cm). Fotografijo si lahko
ogledate na naslovnici EPIcentra.
Drugo uvrščena fotografija Ki zej?
je delo Davida Šturma iz Tolmina.
Avtor bo nagrajen s kupončkom Vi-
dea Tolmin (povečava katere koli
fotografije iz negativa v velikosti 30
x 40 cm), fotografija pa bo objavlje-
na na naslovnici ene od naslednjih
številk EPIcentra. Na tretje mesto se
je uvrstila fotografija Brez besed av-
torice Špele Lenardič iz Ljubljane,
ki bo prejela majčko Videa Kragelj.

Avtorji ostalih fotografij, ki so se uvr-
stile v ožji izbor in bodo razstavljene
v izložbi Videa na Cankarjevi ulici v
Tolminu, so:

Ivan Šavli iz Idrskega (Naša nona
kuha kafe) in

David Šturm iz Tolmina (T’minci,
Trilogija in Veselo otroštvo).

Čestitke vsem fotografom! Obenem
se v uredništvu zahvaljujemo vsem,
ki ste se našemu natečaju odzvali.
Tudi fotografije, ki niso prišle v ožji
izbor, so bile dobre; izločene so bile
zgolj zato, ker niso ustrezale razpisa-
ni temi. Svoje fotografije lahko po
končani razstavi (predvidoma v zače-
tku decembra) prevzamete na ure-
dništvu EPIcentra (Padlih borcev
1b, 5220 Tolmin).

Uredništvo EPIcentra

Tadej Beguš iz Tolmina (Balon in
Abdul),

Matej Gaberšček z Mosta na Soči
(pet fotografij: Veselo otroštvo),

Stanka Golob iz Grahovega ob Ba-
či (Odsev),

Nataša Gorjan iz Ljubljane (Pojoča
travica in Laoški menih),

Simona Kemperle iz Hudajužne
(štiri fotografije: Nasmeh v očeh in
Iz daljne dežele, iz tujega kraja …),

Klavdij Kofol iz Sel pri Volčah (Iskri-
ce, Poletna osvežitev, Uganka ter
Staro in novo),

Tone Koren iz Drežnice (Po gozd-
nih stezah),

V junijski številki EPIcentra je bil objavljen foto natečaj za najboljši portret. Komisija, ki so jo sestavljali Lola
Červ (Foto Červ), Janja Kragelj (Video Ivan Kragelj s. p.) in Mateja Kutin (EPIcenter), ni imela lahkega dela.
Med 56-imi fotografijami, ki so pravočasno prispele na naš naslov, so izbrali 28 fotografij, ki so se uvrstile v
ožji izbor, med temi pa še najboljše tri.

Podjetni{ka svetovalna podpora malim in sred-
njim podjetjem ter potencialnim podjetnikom.

Subvencionirane storitve programa:
• svetovanje (finan~no, investicijsko, tr`no, pravno, infor-
macijske tehnologije, invencije, internacionalizacija …),
• izdelava poslovnih in investicijskih na~rtov, • usposa-
bljanja, • animacijske delavnice, • informiranje.

Za vsa vpra{anja lahko pokli~ete Vesno Kozar na
telefon: 05/ 38-41-503 ali 031-381-692, e-po{ta:
vesna.kozar@pososki-rc.si, spletne strani: www.
pososki-rc.si. Lahko nas tudi obi{~ete v prostorih
Poso{kega razvojnega centra na ulici Padlih bor-
cev 1/b v Tolminu (prostori Upravne enote Tolmin),
vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro. 

E-informacije za podjetnike
Lokalni podjetni{ki center kot oddelek Poso{kega
razvojnega centra (PRC) pridobiva in oblikuje pa-
ketne elektronske informacije z namenom, da bi
sproti obve{~ali podjetnike na lokalni ravni. @elimo,
da bi bili na{i podjetniki kar najbolj “na teko~em” z
informacijami.

Tedensko podjetjem po e-po{ti posredujemo javne
razpise in informacije o novih predpisih, poslovnem
sodelovanju, poslovnih dogodkih ter izobra`evanju.
V kolikor ̀ elite prejemati tedenska obvestila za po-
djetnike nas pokli~ite na tel. 05/ 38-41-500 ali po-
{ljite e-po{to na
info@pososki-rc.si.
Erika Zuza, PRC

V

foto CERV
TOLMIN
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Poslovna {koda

Ocena poslovne {kode,
nastale po julijskem potresu

V zvezi s sprejemom ukrepov razvojne pomo~i Poso~ju zaradi leto{njega julijskega potresa je Vlada

Republike Slovenije sprejela metodologijo za ugotavljanje poslovne {kode, nastale v potresu. Za oce-
njevanje {kode je dolo~ila komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik Javnega sklada RS za regionalni

razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega pode`elja ter po en predstavnik Poso{kega razvojnega

centra (PRC), Zavoda RS za zaposlovanje Obmo~ne enote Nova Gorica in Dr`avne tehni~ne pisarne

(DTP). PRC je poleg dela v komisiji, do vklju~no 24. septembra, zbiral tudi prijave poslovne {kode.

P oslovno škodo so lahko uve-
ljavljale pravne osebe, samo-
stojni podjetniki in kmečka

gospodarstva s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Zgornjem
Posočju. Kot poslovna škoda šteje na-
stala škoda na opremi ter škoda za-
radi izpada ali upada proizvodnje,
prodaje, blokade dejavnosti ter zača-
sne ali trajne nezaposlenosti.

Komisija je 29. septembra pregle-
dala v roku prispele vloge in ugoto-
vila, da je bilo manj kot 10 odstotkov
vlog popolnih. Vse vlagatelje, katerih
vloge so bile nepopolne, je PRC pisno
pozval k dopolnitvam in prejel 64 od-
stotkov naknadno dopolnjenih in vr-
njenih vlog.

Iz vmesnega poročila, ki ga je se-
stavila komisija, je razvidno, da je 72
odstotkov prijaviteljev vlog iz občine
Bovec, 26 odstotkov iz občine Koba-
rid, po en odstotek pa iz občin Cerkno
in Tolmin. Od tega je 73-odstotni de-
lež pravnih oseb (d. d., d. o. o., s. p.),
21-odstotni delež kmečkih gospodar-
stev ter 6 odstotkov registriranih so-
bodajalcev. Komisija bo z analizo pri-
jav nadaljevala po prejemu dopolni-
tev ter na osnovi tega izdelala končno
oceno poslovne škode – predvidoma
do konca oktobra.

Stanje med
prizadetimi podjetniki

O tem, kakšno je stanje med pri-
zadetimi podjetniki po treh mesecih
od potresa, smo povprašali nekaj na-
ključno izbranih podjetnikov z Bov-
škega, ki smo jih obiskali v petek, 8.
oktobra.

Boris Kravanja, direktor bovškega
podjetja Lesna Bovec:

“Lahko rečem, da je naše podjetje
vzorčni primer trenutnega položaja.
Imeli smo konkretno poslovno ško-
do, ki se jo je dalo videti takoj: na

objektu in na izdelkih. Redne stranke
so preklicale dobave, redni naročniki
pa zaradi podaljšanja dobavnih rokov
odpovedali naročila. Najhuje nas je

prizadela posredna poslovna škoda,
ki bo imela dolgoročne posledice. Za-
radi omenjenih sprememb smo izgu-
bili 20 do 30 odstotkov rednih kup-

Utrinki

PRVA OCENA
[KODE PO NEURJU
Ba{ka grapa – V noči z 9. na 10.
oktober je Baško grapo in sosednja
območja prizadelo hudo neurje, ki je
povzročilo materialno škodo na
objektih, cestah, podpornih zidovih,
mostovih in malih hidroelektrarnah.

Škodo po neurju je popisovala komi-
sija, sestavljena iz strokovnjakov za
različna področja, ki jo je imenoval žu-
pan občine Tolmin Ernest Kemperle.
V pretežni meri je komisija pregled ško-
de že opravila ter na podlagi ugotovi-
tev sestavila zapisnike. Iz njih je razvi-
dno, da je največja škoda nastala na
občinskih cestah in cestnih objektih
(254.985.231 SIT), sledijo pa škoda
na gozdnih cestah (31.900.000 SIT),

pri vodnem življu in ribah (20.875.442
SIT), na kanalizacijskih vodih
(18.716.250 SIT), na stanovanjskih
objektih (11.550.830 SIT), škoda na
vodovodnih sistemih (3.884.000 SIT)
in kmetijskih površinah (500.000 SIT).
Stroški, povezani z intervencijo pro-
stovoljnih gasilskih društev, pa zna-
šajo 5.512.904 SIT. Skupno torej
347.724.657 SIT, kar je po besedah
župana več, kot je v občini Tolmin
znašala škoda po julijskem potresu.
Iz poročila delne ocenitve škode po
poplavah v občini Tolmin, ki ga je pri-
pravila komisija pod vodstvom mag.
Mirana Droleta, tajnika na Občini
Tolmin, je razvidno, da v zgoraj ome-
njeno cenitev niso vključeni podatki
o škodi na železniški infrastrukturi,
državnih cestah in vodnih objektih.

To škodo ocenjujejo navedene usta-
nove same. V teku je še ocena stro-
škov na hidroenergetskih objektih.

In kako dalje? Župan pravi, da bodo
počakali na rezultate oziroma oceno
škode v cerkljanski občini ter sku-
pni popis poslali pristojnim službam
Ministrstva za obrambo. Te bodo
dokumentacijo pregledale ter oceni-
le, ali so bile škode pravilno ovred-
notene. Za tem bo gradivo “romalo” v
parlament, kjer bodo določili višino
“intervencijskih sredstev”, namenjenih
za obnovo. Kemperle dodaja, da je
namenska sredstva za obnovo priča-
kovati v prihodnjem letu, saj je prora-
čunska rezerva za letos v glavnem že
porabljena. Zaveda se, da bo sana-
cija izjemno zahtevna in dolgotrajna.
Nenazadnje bodo morali urediti že

PRVA OCENA POSLOVNE ŠKODE je zaključena. Na rezultate še čakamo ... BORIS KRAVANJA
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cev oziroma prodajnih mest. Vse te
analize in primerjava realizacij v zad-
njih petih mesecih kažejo na negativ-
ne trende. Že v prvih dveh mesecih
po naših podatkih beležimo okoli 20
milijonov nižjo realizacijo – če stanje
primerjamo z enakimi obdobji v pre-
teklih letih.” Po ogledu popotresne si-
tuacije so jim predstavniki Ministr-
stva RS za gospodarstvo zagotovili
pomoč. Sledile naj bi povečane aktiv-
nosti na trgu (predvsem obiski sej-
mov ter s tem povezana ponovna pri-
dobitev izgubljenega zaupanja strank).
“Takrat smo dejansko računali na po-
moč države. Vendar pa je bilo z vsa-
kim sestankom bolj jasno, da se nam
obljubljena pomoč oddaljuje. Ne mo-
rem sicer trditi, da država za naše
težave nima razumevanja, žal pa se

ralo podjetje še pred začetkom same
popotresne obnove investirati okoli
15 milijonov SIT za najnujnejša po-
pravila. Tako bodo porabili vsa teko-
ča sredstva, ki so bila sprva mišljena
za promocijske in druge aktivnosti
podjetja.

Jerica Zorč, lastnica Penzion kamp
Klin, Lepena:

“V zadnjem času ugotavljam, da
mora imeti človek širok hrbet, da lah-
ko nosi vsa bremena in pritiske, od
naravnih katastrof (predzadnji potres
je prizadel bivalno hišo) do kreditov.
Najbolj prizadenejo neizpolnjene ob-
ljube predstavnikov pristojnih mini-
strstev in DTP, na katere smo se še
do nedavnega zanašali. Skoraj sveto
so nam zatrjevali, da bodo tokrat

treh mesecih prosjačenja, da naj kon-
čno tudi k nam prideta statik in arhi-
tekt, do danes še vedno ni bilo niko-
gar, človek počasi dobi občutek, da
je odrezan od sveta. Ko kličeš po tele-
fonu, je odgovor vedno isti: ‘Gospa,
žal vas na spisku še vedno ni – še
nič ni prišlo iz Ljubljane …’. Dejstvo
je, da si še enega kredita ne moremo
več privoščiti, ker ga imamo že zdaj
čez glavo. Ves denar dajemo v zidove
in kaj imamo na koncu od tega?
Nič.”

Polonca Zorč, ki vodi dejavnost v
domačem penzionu in kampu, se z
mamo Jerico strinja ter dodaja:
“Sprva je bilo rečeno, da se bo sana-
cija začela še pred zimo. Seveda smo
bili veseli, saj bi lahko našo dejavnost
aprila ponovno ponudili gostom. Ta-

razpokami obratovati celo naslednjo
sezono, ker si neobratovanja zaradi
kreditov ne moremo privoščiti. Para-
doks te države je tudi v tem, da od
nas nenehno zahtevajo ‘cifre’, s kate-
rimi ocenjujemo škode. Slednjo nam
je ocenila Civilna zaščita RS takoj
po potresu. Žal na realno vrednost,
ki jo morata podati statik in arhitekt,
še vedno čakamo.”

Nada Oberstar, lastnica gostišča
Stari kovač, Bovec:

“Ker sem svojo podjetniško pot za-
čela že pred 23 leti prav v lepem Po-
sočju, gledam na trenutno težak po-
ložaj kljub vsemu optimistično. Že
drugič v razmeroma kratkem času
hodim po poteh popotresne sanacije
– po potresu 1998 smo sanirali pritli-
čje, ostalo pa smo morali porušiti.
Kaj bo tokrat, še ne vemo. Pred dve-
ma dnevoma sta nas obiskala statik
in arhitekt in mislim, da bomo v raz-
meroma kratkem času dobili nadalj-
nja navodila. Dejstvo je, da z jutri-
šnjim dnem vrata gostilne zapiramo
in upamo, da jih bomo lahko kmalu
ponovno odklenili. Vseeno si upam
trditi, da bomo težave tudi tokrat re-
šili z uspešnim sodelovanjem s pri-
stojnimi državnimi institucijami, Ob-
čino Bovec ter dobrimi ljudmi, ki ra-
zumejo nastali položaj. Moja velika
želja je, da bi vsi ljudje v Posočju
kmalu ponovno normalno zaživeli,
podjetniki pa normalno in uspešno
poslovali. Naj nas, kljub vsem te-
žavam, zastavljena pot vodi naprej!”

Poročilo pripravila Erika Zuza, Posoški
razvojni center;
pogovori in foto: Tatjana Šalej Faletič

na račun počasnih reakcij slabša li-
kvidnost podjetja,” je nad zavlačeva-
njem države razočaran direktor Les-
ne Bovec. Ob tem dodaja, da bo mo-

ukrepe sprejemali pospešeno – tudi
za tiste, ki se v teh krajih ukvarjamo
s poslovno dejavnostjo in ki smo že
prvikrat utrpeli poslovno škodo. Ker

ko pa se bojimo, da se bodo tempe-
rature spustile globoko pod ničlo in
bodo dela ostala nedotaknjena. To
pomeni, da bomo očitno morali z

Utrinki

močno načete brežine, ki so že pred
devetimi leti potonile pod rečno strugo.

Tatjana Šalej Faletič

PRVA NOVOGRADNJA
^ezso~a – Vodja Državne tehnične
pisarne (DTP) Stanislav Beguš je
1. oktobra predal ključe novo zgra-
jene hiše v Čezsoči, katere lastnika
sta Ana in Bruno Kravanja. To je
prva izmed 12-ih hiš, za katere je
Vlada RS skladno s strokovno pre-
sojo v prvem delnem programu do-
ločila, da je najprimernejši način
odprave posledic potresa novogra-
dnja. Gre za objekte, ki so bili po
velikonočnem potresu leta 1998 že
sanirani, po julijskem potresu pa so
bili tako poškodovani, da bivanje v

njih ni bilo več varno.

Podjetje Marles je
hišo postavilo v pičlih
38 dneh. V njej sta
dve stanovanjski eno-
ti (še za družino mlaj-
šega sina), urejena
pa je tudi funkcional-
na površina za do-
stop do objekta. V
naslednjih tednih
bodo sledile predaje

V ČEZSOČI JE ZRASLA PRVA IZMED 12-ih NA NOVO ZGRAJENIH HIŠ PO POTRESU.
Ani in Brunu Kravanja je ključe predal Stanislav Beguš, vodja DTP-ja. Foto: arhiv EPIcentra

ključev drugih novogradenj. V delnih
programih jih je predvideno 25; 13 bo
zgrajenih z donatorskimi sredstvi slo-
venskih podjetij in tujih pokrajin,12
pa z državno pomočjo. Vse hiše naj
bi bile dokončane še letošnje leto.

Mateja Kutin

POLONCA IN JERICA ZORČ NADA OBERSTAR
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[tudija izvedljivosti poslovnih con v Gori{ki statisti~ni regiji

P ropad mladih podjetij postaja
eno ključnih vprašanj, s kate-
rimi se bomo morali spopasti

v prihodnje. Enotni programski doku-
ment Republike Slovenije kot eno
glavnih pomanjkljivosti za povečanje
domačih in tujih investicij pri nas
navaja nezadostno število primernih
lokacij za opravljanje ekonomskih
dejavnosti. S ponudbo primerne loka-
cije, različnimi poslovnimi storitvami
in sinergijo, ki jo ustvarja večje števi-
lo podjetij na isti lokaciji, se omogoča
varnejši, predvsem pa hitrejši razvoj
podjetij. Zato štejemo poslovne cone
med glavne dejavnike pri razvoju po-
djetij.

Pridobljen projekt
za poslovne cone

V študiji strateških možnosti razvo-
ja poslovnih con v Sloveniji je s po-
močjo orodij ekonomske analize stroš-
kov dokazano, da bi ustanovitev novih
poslovnih con na Goriškem lahko po-
stala zdrava naložba za regijo z dono-
snimi rezultati v razmeroma kratkem
času. Prav zato se je Posoški razvojni
center (PRC) kot nosilec projekta pri-
javil na razpis Javne agencije RS za
regionalni razvoj in bil kasneje tudi
izbran. S podpisom pogodbe smo se
pred slabim mesecem na PRC-ju ob-
vezali, da bomo skupaj s partnerji
(CuBiST – Inštitut za kreativne štu-
dije, razvojna agencija ICRA iz Idrije,
Razvojna agencija ROD iz Ajdovšči-
ne in RRA severne Primorske iz
Nove Gorice ter italijanski partner
Slovensko gospodarsko združenje iz
Gorice) pristopili k projektu Študija
izvedljivosti poslovnih con v Goriški

Zdrava nalo`ba z donosnimi rezultati
Zadnja raziskava GEM 2003 je pokazala, da je Slovenija glede umrljivosti podjetij pri samem vrhu

med dr`avami, ki so sodelovale pri raziskavi. Med 270-imi novimi podjetji jih po prvih treh letih de-

lovanja pre`ivi le 100, kar ka`e na vse prej kot ugodne pogoje za nastajanje in razvoj novih podjetij.

statistični regiji. Projekt, vreden
93.311 € – od tega bo Evropska uni-
ja (EU) krila 90.291 € oziroma 93,75
odstotkov celotne vrednosti – bo za-
ključen 30. junija 2005.

Namen projekta
S projektom Študija izvedljivosti

poslovnih con v Goriški statistični
regiji želimo doseči hitrejši razvoj po-
slovne infrastrukture in s tem pre-
strukturiranje regijskega gospodar-
stva, povečano konkurenčnost ter dvig
dodatne vrednosti na zaposlenega.

Cilji projekta
Med glavne cilje tega projekta so-

dijo:
• izdelava analize obstoječih in no-

vih poslovnih con v Goriški statisti-
čni regiji – skladno z razvojem so-
cialnega okolja, ki je temelj poslov-
ne in inovativne uspešnosti;

• sistematiziranje in poenotenje po-
stopkov za vključitev podjetij v po-
slovne cone;

• izboljšanje komunikacije in sodelo-
vanja med javnim in privatnim sek-
torjem in

• zagotovitev pogojev za usklajeno
delovanje javnega in privatnega
sektorja pri pridobivanju, opremlja-
nju in upravljanju primernih loka-
cij za poslovne cone.

Komu je projekt namenjen?
Med ciljne skupine sodijo: • Občine

v Goriški statistični regiji, predvsem

tiste, ki v svojih razvojnih načrtih že
načrtujejo ureditev zemljišč in druge
gospodarske infrastrukture za potre-
be domačih in tujih podjetij, • mala
in srednje velika podjetja, ki že delu-
jejo v poslovnih conah, • lokalne in
regionalne razvojne agencije ter • us-
tanove in posamezniki, ki želijo
aktivno sodelovati pri uresničevanju
oblikovanja poslovnih con.

Z uresničitvijo načrtovanih dejav-
nosti bomo ciljnim skupinam ponu-
dili orodje (model razvoja poslovne
cone), ki bo omogočalo poenoteno
in hitrejše zagotavljanje primernih
poslovnih lokacij. Načrtovanje dejav-
nosti bo omogočilo vzpostavljanje
javno-zasebnega partnerstva med
občinami (nosilkami razvoja ekonom-
ske infrastrukture), podjetji (nosilci
razvoja celotne regije) ter uporabniki
infrastrukture in javnih storitev.

Izvedba projekta
Projekt bomo izvedli v štirih os-

novnih korakih:
1. sestava projektne skupine in raz-

delitev nalog,
2. izdelava študije izvedljivosti pos-

lovnih con v regiji,
3. oblikovanje modela razvoja in kon-

cepta upravljanja poslovnih con in
4. informiranje zainteresirane javno-

sti o ciljih in rezultatih projekta.
V zaključnem delu se bomo posve-

tili izdelavi modela razvoja in uprav-
ljanja poslovnih con ter pripravi po-
trebnih dokumentov za sodelovanje
na javnih razpisih.

Iz projektnega gradiva povzela: Tatjana
Šalej Faletič

Z NOVIM PROJEKTOM O POSLOVNIH CONAH bomo skušali doseči hitrejši razvoj poslovne
infrastrukture in s tem prestrukturiranje regijskega gospodarstva, povečano konkurenčnost
ter dvig dodatne vrednosti na zaposlenega. Foto: T. Š. F.

Z izvedbo specifi~nih ciljev bomo dosegli trajno povezanost zasebnega in

javnega sektorja in s tem usklajen nastop na razpisih EU z znano vizijo

in jasnimi cilji za doseganje razvojnih strategij Gori{ke statisti~ne regije,

strategij razvoja RS in razvojnih usmeritev EU. Postavili bomo temelje za

bolj odlo~no in aktivno re{evanje podjetni{ke prostorske problematike.
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( 7 )Mikroplast Darko Berginc s. p.

Na razpisu vsakoletnega izved-
benega programa je od leta
2002 pridobilo sredstva 27

podjetij. Zanimalo nas je, kako takšni
programi prispevajo k uspešnosti
njihovega poslovanja. Pogovarjali
smo se z Darkom Bergincem, last-
nikom podjetja Mikroplast Darko
Berginc s. p. s Trnovega ob Soči.

Kdaj je bilo ustanovljeno podjetje
Mikroplast?

S proizvodnjo plastike smo se
začeli ukvarjati že leta 1983, ko smo
uspeli prihraniti sredstva za nakup
prvega brizgalnega stroja (že ob na-
kupu je imel rosnih 15 let), pridobiti
dovoljenje za popoldansko obrt in v
kleti hiše urediti prvo “delavnico”. Po-
stopoma smo nabavili še nekaj novej-
ših strojev in v garaži uredili delavni-
co. Spraševali smo se, kako naprej.
Odločili smo se razširiti dejavnost na
proizvodnjo orodij. Leta 1989 smo
ustanovili podjetje Mikroplast Ber-
ginc s. p. – proizvodno podjetje za
proizvodnjo plastičnih izdelkov in
orodij za brizganje plastičnih mas.
Zaradi širitve proizvodnje in nabave
novih osnovnih sredstev smo leta
1998 preselili proizvodni del podjetja
v najete poslovne prostore, ki so last
Avtoprevoza Tolmin. Na novi lokaciji
imamo večje možnosti za širitev in
organizacijo proizvodnje.

Kako bi na kratko predstavili vašo
dejavnost?

Podjetje Mikroplast je bilo ustanov-
ljeno kot manjša obrtna delavnica za
brizganje plastičnih izdelkov. Posto-
poma prerašča v družinsko podjetje za
predelavo plastičnih mas z devetimi
stroji za brizganje in orodjarno z opre-
mo za izdelavo orodij (žična, potopna
in vrtalna erozija, CNC rezkanje ...).

Podjetja in Razvojni program So~a 2006
Razvojni program So~a 2006 je pripravil Poso{ki razvojni center (PRC) na podlagi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Poso~ju (ZPOOSRP-C)
z namenom dodeljevanja razvojnih spodbud za vzpostavljanje razvojne infrastrukture, pospe{evanje
podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva, odpiranje novih delovnih mest ter usposabljanje in razvoj
kadrov. Razvojne spodbude se dodeljujejo ob upo{tevanju pravil dodeljevanja dr`avnih pomo~i ter
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Proizvodni proces zajema brizga-
nje tehničnih izdelkov za znane kupce:
Korporacija Hidria Holding, ITW Me-
talflex d. o. o., TKK Srpenica d. d.,
D–IMEX d. o. o., Bremed d. o. o.,
Tera d. o. o., QUBO d. o. o. …

Orodja izdelujemo za lastne po-
trebe in za zunanje naročnike. Izde-
lava orodij vključuje razvoj in zasno-
vo izdelka, modeliranje, konstrukcijo
orodja in samo izdelavo orodja. S
širitvijo dejavnosti uvajamo zahtev-
nejše proizvodne procese, ki zahte-
vajo visoko izobražen kader. Mlajši
sin Boštjan, ki je končal študij na
Fakulteti za strojništvo in je uspešno
kandidiral na razpisu za mladega
raziskovalca, se že več let dejavno
vključuje v proizvodni proces po-
djetja – računalniško programiranje
strojev, razvoj in modeliranje izdel-
kov ter konstruiranje orodij. V to
smer je bil naravnan tudi nakup so-
dobne orodjarske opreme ter doseda-
nje in podiplomsko izobraževanje
Boštjana, ki se bo po zaključku štu-

dija zaposlil v podjetju. Trenutno re-
dno zaposlujemo dva delavca, načr-
tujemo pa še zaposlitev dodatnih de-
lavcev za potrebe orodjarne in proiz-
vodnje.

V letu 2003 ste se vključili v pro-
gram Soča 2006. Kako so vam ta

sredstva pomagala pri poslovanju?
Sredstva iz programa Soča 2006

smo usmerili v nabavo CNC potopne
erozije dobrega domačega proizvajal-
ca IT elektronika. Stroj omogoča hi-
trejšo in kakovostnejšo izdelavo ve-
čjih orodij, kot smo jih lahko izdelo-
vali doslej.

DARKO IN BOŠTJAN BERGINC – S sredstvi Soče 2006 je podjetje kupilo novi CNC stroj.

Utrinki

KMALU NOV GASILSKI AVTO
ZA TRENTARJE

Trenta – Prostovoljnon gasilsko
društvo (PGD) Bovec, v katerega
je včlanjenih 122 gasilcev in gasilk,
ima v Trenti tudi svojo gasilsko eno-
to. V njej trenutno deluje zelo aktiv-
na in operativna enota okoli 20-ih
gasilcev. Slednjim je sicer na voljo
gasilski kombi, ki pa bo počasi od-
služil svojemu namenu. Zato so tam-
kajšnji gasilci s pomočjo Gasilske
zveze Bovec, PGD Bovec ter ob
sponzorskih sredstvih (predvsem
tamkajšnjih občasnih prebivalcev,

lastnikov počitniških hiš) naročili
novo terensko vozilo. To se v
trenutku, ko članek nastaja, sicer še
vedno nahaja na Ptuju, kjer čaka
nadgradnjo za gasilske potrebe.
Vozilo bo namreč imelo dovolj
prostora za prevažanje okoli 400
litrov vode, kar naj bi skupaj z
napravo za visoki tlak zadoščalo za
gašenje manjših požarov. Kot je
povedal Matjaž Černuta, poveljnik
PGD Bovec, naj bi vozilo svojemu
namenu predali predvidoma konec
oktobra oziroma v začetku
novembra.
T. Š. F.

EPIcenter, l. V, {t. 10-11, oktober-november 2004
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Ekolo{ko ogrevanje

^eprav je Slovenija ena najbolj
gozdnatih dežel, je les kot
kurivo v preteklih letih izgub-

ljal na pomenu. Fosilna goriva (nafta,
plin) so prodrla celo v vaška okolja.
Na to je poleg cene fosilnih goriv
vplivalo tudi zamudno, umazano in
neavtomatizirano delo pri pripravi in
kurjenju lesa po klasičnih metodah
(polena). Cena nafte je v zadnjih le-
tih pričela pospešeno naraščati, kar
smo lahko opazili in občutili (vsaj po
teži denarnic) v zadnjih mesecih. Za-
radi cen, naraščanja okoljevarstvene
zavesti in uvajanja novih tehnologij
zgorevanja postaja biomasa pomem-
ben vir energije za ogrevanje objektov.

Najstarej{i
preizku{eni energetski vir

Tisočletja je bil les edini vir toplote

Korak nazaj ni vedno slab
Za toploto, ki jo potrebujemo pri ogrevanju prostorov, uporabljamo raznovrstne energetske vire: od
drv, premoga, kurilnega olja, plina, elektri~ne energije do daljinskega ogrevanja v mestih. In ker
bomo v tem ~lanku govorili o ekolo{kih na~inih ogrevanja, naj povemo, da so od obnovljivih virov
energije (zaloge se obnavljajo hitreje, kot jih lahko porabimo) za ogrevanje uporabne predvsem
son~na energija, biomasa in geotermalna energija.

Kako se borite s konkurenco na
trgu?

Konkurenca na področju brizga-
nja plastičnih mas je na našem ob-
močju zelo močna, zato smo prisilje-
ni iskati nove kupce in zahtevnejše
izdelke, ki bodo omogočili normalno
delovanje ter razvoj podjetja tudi v
prihodnje. Vključeni smo v grozd
plastičarjev pri PRC-ju, prek katerega
skušamo vzpostaviti poslovne stike
s podjetji v bližnji Furlaniji. V ta na-
men smo pridobili certifikat kakovo-
sti ISO 9001-2000, ki je pri iskanju
kupcev v drugih državah Evropske
unije nujen.

Kateri so vaši glavni trgi?
Naša dejavnost je tesno vpeta v

proizvodno dejavnost podjetij na
lokalnem pa tudi na širšem območju,
ki so pretežno izvozno usmerjena.
Približno 80 odstotkov naših izdelkov
gre v izvoz (na trge Nemčije, Fran-
cije, Italije, Poljske, Turčije, Češke ...).
Orodja se izdelujejo za domače naro-
čnike; prek njih pa smo delali tudi
orodja za izvoz.

Ali recesija na zahodnem tržišču
vpliva na vašo dejavnost?

Prav gotovo se tudi naše podjetje
temu ne more izogniti, kar se je po-
kazalo pri nekaterih izdelkih v proiz-
vodnji plastike, ki smo jih izdelovali
v velikih količinah, trenutno pa se
naročajo samo vzorčno. Težave sku-
šamo reševati s pridobivanjem novih
kupcev oziroma novih izdelkov pri
obstoječih kupcih. V to trenutno vla-
gamo veliko časa in energije.

Kateri so vaši cilji in kako si priza-
devate za prepoznavnost na trgu?

Naša strateška usmeritev v priho-
dnjih letih je naravnana v razvoj no-
vih tehnologij brizganja plastičnih
mas in posodobitev procesa izdelave
orodij, ki bo takšno usmeritev podpi-
ral. Povečati želimo delež orodjarskih
prilivov v celotnem obsegu poslova-
nja iz sedanjih 25 odstotkov na okoli
45 odstotkov in tako okrepiti stabil-
nost podjetja. Ob uravnoteženem po-
slovanju morebitni nepričakovani
pretresi na enem ali drugem podro-
čju delovanja ne morejo povzročiti
prehudih težav v poslovanju. Kako-
vostni izdelki, pravočasne dobave in
hiter odziv na zahteve kupcev so
dobre karakteristike za prepoznav-
nost na trgu. Naš cilj oziroma velika
želja je, da bi odkupili poslovne pro-
store, ki jih imamo v najemu in nada-
ljevali delo pod “svojo streho”.

Besedilo in foto: Mateja Kutin

REZALNO-CEPILNI STROJ ZA PRIPRAVO POLEN – Delovanje Tajfunovega stroja je v
okviru tolminskega kmečkega praznika predstavil Klemen Šavli. Foto: Rajko Leban

Utrinki

PRVA KOTLOVNICA NA
SEKANCE LESNE BIOMASE

Ro~e – Na kmetiji Darjana Hvale je
podjetje Eko Les Energetika v so-
boto, 9. oktobra, organiziralo prikaz
sodobne priprave in rabe lesa za
kurjenje. Pozdravom gospodarja ter
nagovoroma tolminskega in cerkljan-
skega župana Ernesta Kemperleta
in Jurija Kavčiča je sledil prikaz
Tajfunovega rezalno-cepilnega stroja
za pripravo polen. Delovanje stroja je
stoglavi množici predstavil Klemen
Šavli, ki stroj pri svojem delu upora-
blja že nekaj časa. Rok Suhadolnik
iz podjetja Biomasa s. p. iz Logar-
ske doline je predstavil sekalnik
Eschlboeck – BIBER. Prikazal je iz-
delavo sekancev iz grmovja, vej ...
Naprava ima vgrajene gozdarske kle-
šče za nalaganje lesne mase v sekal-
nik ter izpušni cevovod za sekance.

Naslednji dan so organizatorji v okvi-
ru tolminskega kmečkega praznika
prikazali še izdelavo sekancev iz os-
tankov žagarskih obratov (krajnikov),
rezalno-cepilne stroje za izdelavo

polen, sekalnik za izdelavo sekancev
ter različne kotle (na polena, sekan-
ce in pelete). Sledilo je odprtje prve
kotlovnice na sekance lesne bioma-
se v Zgornjem Posočju. Zanjo so se
odločili na kmetiji Hvala v Ročah,
kjer se mlada petčlanska družina
preživlja izključno s kmetijsko dejav-
nostjo. Slavnostno odprtje se je
začelo na nekoliko neobičajen način
– z daljinskim odpiranjem garažnih
vrat, kar simbolizira sodoben način
življenja in elektroniko. Slednja je ne-
pogrešljiva pri novih kotlih na lesno
biomaso. Novo kotlovnico (35 kW
moči) sta odprla zgoraj omenjena
župana. Ob tej priložnosti so strokov-
njaki družb Eko Les Energetika d. o. o.
in Biomasa s. p. predstavili novi kotel
na sekance lesne biomase ter sodo-
bne kotle na polena.

Spomnil bi še na izjavo tolminskega
župana, ki je neuspeli projekt daljin-
skega ogrevanja na sekance lesne
biomase v tolminskem šolskem cen-
tru primerjal s kuro, ki je prej zapela,
kot znesla jajce. No, če nič drugega,

zdaj je vsaj začela nesti jajčka, pa
čeprav cviterska.

Rajko Leban, Eko Les Energetika

ZA MALO VAS
VELIKA PRIDOBITEV

Kal (Baška grapa) – V soboto, 9.
oktobra, je bil turoben jesenski dan.
Gosta megla se je spuščala po po-
bočju Črne prsti ter se plazila med
hišami na Kalu. A gorska vasica v
kotu Baške grape na nadmorski višini
802 m je praznovala. Makadamska
cesta od Stržišč do Kala v dolžini
900 m je končno dobila asfaltno pre-
vleko. Kal ima sicer samo eno stalno
prebivalko, vendar se vsak konec
tedna iz bližnjih in daljnih krajev red-
no vračajo izseljenci. Nekateri, pred-
vsem upokojenci, preživijo tu celo
poletje. Ohranjajo rodne domačije in
skrbno urejajo okolico. Vasica je po-
leti še posebno živahna zaradi šte-
vilnih planincev, saj je od tu najlažji
dostop na Črno prst.

Zdravko Mlakar, zastopnik vasi, je
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Polena – tradicionalna oblika lesnega kuriva, dol`ine 25 do 30 centime-
trov. Najprimernej{i les so listavci, potrebno orodje oziroma stroji za pri-
pravo pa cepilniki in sodobnej{i rezilno-cepilni stroji.
Sekanci – so kosi lesa, dolgi do osem centimetrov (najpogosteje tri cen-
timetre), izdelani iz drobnega okroglega lesa, ostankov in drugega. Stroji
sekalniki so podobni slamoreznici, le da so v njih precej mo~nej{i no`i in
pol`i.
Lesne palete – so stisnjeni delci valjaste oblike, dolgi do 20 milimetrov in
premera {est do osem milimetrov. Izdelujejo jih iz lesnega praha, `aganja,
oblancev in ostru{kov, pripravljajo pa jih v industrijski proizvodnji.

za ogrevanje, kuhanje in druge potre-
be. V zadnjih 50. letih so ga marsikje
zamenjali nafta, plin in premog, ki s
toplogrednimi plini močno onesnažu-
jejo okolje, njihove zaloge pa so v
omejenih količinah. Za ponovno upo-
rabljanje lesa v energetske namene
lahko naštejemo kar nekaj razlogov:
prizadevanje družbe za ohranjanje
okolja, zmanjševanje emisij toplogre-
dnih plinov (kjotski sporazum), upo-
raba domačih obnovljivih virov ener-
gije, ki jih je v našem okolju na voljo
več, kot se jih porabi, rast cen fosil-
nih goriv in povečana zavest o njiho-
vi omejenosti, iskanje novih ali doda-
tnih virov zaslužka na kmetijah, želja
po trajnostnem in sonaravnem raz-
voju slovenskega podeželja, nujnost
povečanja rabe lesa za ohranjanje us-
treznega stanja gozdov ter omejeva-
nje zaraščanja kmetijskih površin.

Na~ini energetske rabe
Načinov energetske rabe lesne

biomase je več. Ločimo daljinske (to-
plarne za cela naselja – nazivne moči
nad 1 MW), skupinske (za nekaj hiš
v strnjenem naselju ali delu vasi –
nazivne moči do 1 MW) in posame-
zne (posamezne hiše in nanje vezani
objekti – nazivne moči do 100 kW).
Sodobne peči za kurjenje lesa dose-
gajo izkoristke nad 90 odstotkov in
zagotavljajo izrabo različnih virov le-
sne biomase: lesne mase iz gojitvenih

in varstvenih del, vseh drevesnih vrst
ter ostankov predelave lesa. Pri pečeh
za kurjenje glede na kurivo ločimo
peči na sekance (s sekalniki drobno
sesekan les) s samodejnim dovaja-
njem kuriva, peči na polena z ročnim
nalaganjem ter peči na palete (stis-
njen zdrobljen les). Prve so uporabne
za individualno, skupinsko in daljin-
sko rabo, drugi dve sta primerni za
individualno rabo. V vaškem okolju
ima izrazito prednost kurjenje z les-
nimi sekanci in poleni, v urbanem
okolju pa so čedalje bolj priljubljeni
avtomatizirani kotli na lesne palete.

Subvencioniranje nalo`b
Iz popisa leta 2002 je razvidno, da

je v Sloveniji z lesom kot glavnim ali
edinim virom ogrevanih kar 30 od-
stotkov stanovanj. Tehnologija kurje-
nja drv v teh stanovanjih je praviloma
zastarela, energetsko neučinkovita,
ima visoke emisije dimnih plinov, sta-
rost kotlov pa se v povprečju giblje

nad 15 let. Cene lesnega goriva so ni-
žje od fosilnih goriv, vendar je nalož-
ba v kotel na les v primerjavi s kotli
na kurilno olje nekajkrat večja. Sub-
vencije iz javnih sredstev so nujne.
Agencija za učinkovito rabo in ob-
novljive vire energije (AURE) dode-
ljuje nepovratna sredstva fizičnim in
pravnim osebam, ki se odločijo za na-
kup sodobnih sistemov na lesno bio-
maso. Pri fizičnih osebah so naložbe
subvencionirane do višine 15 odstot-
kov, pri pravnih osebah pa do 40 od-
stotkov. Subvencija daljinskih sistemov
znaša 50 odstotkov ali pa je celo višja.
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano v različnih razpisih
omogoča sofinanciranje pri nakupu
strojev za pripravo lesa (sekalnikov).

Toplota iz zemlje
Geotermalna energija je toplotna

energija, akumulirana v notranjosti
zemlje oziroma v masi kamnin in te-
kočih fluidih zemeljske skorje, ki se
iz jedra zemlje širi proti njenemu
površju. Glede na izkoriščanje geoter-
malnih virov ločimo plitve in globoke
vire. Na plitve geotermalne vire atmo-
sferski dejavniki še vplivajo (10 do
15 metrov pod zemeljsko površino),
globoki geotermalni viri pa so od njih
neodvisni. Geotermalno energijo iz-
koriščamo tako, da zemlji odvzame-
mo toploto, ki jo prek toplotne črpal-
ke pripeljemo do ogrevalnega sistema
v hiši. Poleg ekonomičnosti izrabe je
pomembno, da z uporabo tega vira
prispevamo k zmanjševanju emisij
toplogrednih plinov.

Po virih povzela Patricija Rejec,
Posoški razvojni center

Viri:
• Biomasa pridobiva veljavo, Moj dom, let-

nik IX, 8. september 2004.
• Raba lesne biomase v energetske name-

ne v Sloveniji, Moj dom, letnik IX, 22. sep-
tember 2004.

• Toplota prihaja iz zemlje, Moj dom, letnik
IX, 6. oktober 2004.

• Varčujmo z energijo, Agencija za učinko-
vito rabo energije, 1999.

Utrinki

bil zadovoljen, da se jim je končno
izpolnila največja želja. Sami so opra-
vili precej prostovoljnih ur in posegli

odprtju poudaril tolminski župan Er-
nest Kemperle, odobrila še dodatna
sredstva, da so se dela zaključila.
Končni stroški za asfaltiranje so bili
višji od načrtovanih tudi zaradi težke-
ga dostopa mehanizacije, saj so mo-
rali v Stržiščah asfalt pretovarjati.

Cesto je blagoslovil podbrški župnik
Danilo Kobal in ob tem opozoril na
pomen cest v smislu srečevanja in
povezovanja ljudi v odročnih krajih.
Kulturni program je povezovala Dani-
jela Torkar, nastopili pa so še har-
monikar Boris Pajntar, mešani zbor
domačih pevcev ter folklorna sku-
pina Razor iz Tolmina, ki je s plesi in
duhovitimi skeči navdušila obiskoval-
ce. Prijazni domačini so pripravili pri-
grizek v Blažkovi hiši, ki jo je gosto-
ljubno odstopil Ludvik Kemperle.
Zatem so obiskovalci odšli, večinoma
peš, po novem asfaltu v Stržišče. Ve-
selo druženje s plesom se je zavleklo
dolgo v noč, saj niso niti slutili, da bo
že čez nekaj ur hudo neurje zaplesa-
lo svoj ples.

Besedilo in foto: Cveto Zgaga

NOVA ASFALTNA PREPLASTITEV je za vasico z eno samo stalno prebivalko izjemno po-
membna. Vsak konec tedna se redno vračajo izseljenci, nekateri pa v vasici preživijo vse
poletje.

globoko v žep. Prispevali so denar za
celotno pripravo cestišča pred asfal-
tiranjem. Zato je Občina, kot je ob

TRADICIONALNI
KME^KI PRAZNIK
Tolmin – Pašna sezona se je zaklju-
čila s tradicionalnim kmečkim praz-
nikom, ki se ga je kljub slabemu vre-
menu udeležila množica obiskoval-
cev od blizu in daleč. Trinajst organi-
zatorjev je pripravilo bogat program,
ki se je začel v četrtek, 7. oktobra, z
ocenjevanjem sira, pridelanega na
planinah Zgornjega Posočja. Najbolj-
š sir iz kravjega mleka so pridelali na
Krnici – Kovačič planini, ovčji sir
pa Bernard Cuder.
Naslednje dopoldne sta Urban
Škander in Monika Luskovec Ma-
tovski vodila obiskovalce po razstavi
sira in gob, sami pa so si lahko
ogledali etnološki prikaz predelave
volne od ovce do nogavic. Ker se v
zadnjem času vse bolj poudarja po-
men lesne biomase kot sodobnega
načina ogrevanja, so organizatorji na
kmetiji Darjana Hvale na Ročah
poskrbeli za demonstracijo priprave
in rabe lesa za kurjenje. V poznih
popoldanskih urah je v tolminski knji-
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Biotska pestrost

Sam pojem je zelo širok, saj zajema vse na
našem planetu obstoječe oblike življenja (od
najmanjših, kot so razni mikroorganizmi, do

živali in rastlin), različne življenjske prostore in
ekosisteme (gozdove, grmišča, travnike, mokrišča,
kmetijske površine, mestne zelenice) in nepogre-
šljive medsebojne povezave med okoljem in v njem
živečimi organizmi. Primarno je biodiverziteta do-
mena biogeografije, biološke znanosti in vede o
geografski porazdelitvi živih bitij na Zemlji oziroma
veda o razširjenosti živalskih (zoogeografija) in
rastlinskih (fitogeografija) vrst. Sam izraz biodiver-
ziteta izhaja iz angleške besede “biodiversity”, ki
se v slovenski jezik prevaja različno, zaradi česar

[e vedno zoper vsako
bolezen na svetu ro`’ca raste?

V zadnjem ~asu se veliko pi{e in govori o biodiverziteti. Pojem nas spremlja na vsakem

koraku, zato je prav, da mu namenimo nekaj pozornosti. Kaj pravzaprav je biodiverziteta?

Ne bi veliko za{li s poti, ~e biodiverziteto ozna~imo kot neprecenljivo, pa vendar premalo

cenjeno bogastvo, ki se na na{em planetu je in se {e vedno oblikuje z evolucijskim

procesom, dolgim tri milijarde let.

pogosto naletimo tudi na izraze biotska raznovrst-
nost, biotska raznolikost ali biotska pestrost.

Biotska pestrost zagotavlja vi{jo kakovost
Zakon o ohranjanju narave opredeljuje biodiver-

ziteto kot pojem, ki vključuje raznovrstnost živih
organizmov (rastlin, živali), raznovrstnost znotraj
vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrst-
nost ter raznovrstnost ekosistemov. Najhujša teža-
va, s katero se sooča današnja družba doma in v
svetu, je visoka ogroženost biodiverzitete. Problem
je zelo pereč, saj se človek premalo zaveda, da vi-
soka biotska pestrost zagotavlja višjo kakovost živ-
ljenja in da sama po sebi s številnimi dejavnostmi
nudi vire za razvoj. Prav zato bi moralo biti njeno
ohranjanje v človekovem interesu.

Letno izumre 50.000
rastlinskih in `ivalskih vrst

Izumiranje vrst ni proces, ki bi bil značilen samo
za današnji čas. Po nekaterih ocenah danes na Ze-
mlji živi od 5 do 80 milijonov različnih vrst, ki
predstavljajo le odstotek vrst, ki so kdaj obstajale
na našem planetu. Težava, s katero se srečujemo,
je v hitrosti izumiranja, ki ga je močno pospešil
človek s sodobnim gospodarskim razvojem in de-
gradiranjem naravnega okolja. Zaskrbljujoč je po-
datek, ki pravi, da letno z obličja Zemlje za vedno
izgine okoli 50.000 rastlinskih in živalskih vrst.

NA RDEČEM SEZNAMU SLOVENSKIH OGROŽENIH VRST sta se med drugim znašla tudi drevesni polh in lipan. Foto:
Matjaž Šalej in Michel Roggo (arhiv RD Tolmin).

Utrinki

žnici potekala okrogla miza z naslovom Radi bi
živeli – ostali na vasi. Povabilu k sodelovanju se je
odzvalo skromno število predstavnikov lokalnih

skupnosti in ministrstev, kar je po besedah tolmin-
skega župana Ernesta Kemperleta zgovoren
podatek o trenutnem stanju v Posočju. Župan je
pozdravil podaljšanje popotresnega programa,
hkrati pa se je vprašal, ali bo to zadoščalo za
zaustavitev negativnega demografskega trenda.
Veliko bo treba še storiti, da lepo Posočje ne bo
postalo prazno in zaraščeno. Po besedah mag.
Rosane Ščančar bomo le s sodelovanjem med
ljudmi in institucijami ter ob pomoči države lahko
dosegli napredek. Država in Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano sicer podpirata
celostni razvoj podeželja, se pa na obrobju dosti-
krat sprašujemo, ali to res drži.

Pester program je v soboto kljub dežju privabil
veliko obiskovalcev. Poleg prodajne razstave ple-
menske živine so pripravili razstavo drobnice in
nadaljevali z etnološkim prikazom predelave volne
ter razstavama sira in gob. Predstavljeni so bili
stroji za sodobno pripravo lesa za kurjenje. Na
stojnicah so obiskovalci lahko kupili planinski kravji
in ovčji sir ter druge ekološke pridelke in izdelke
domače obrti. Pripravili so tudi pokušino gobjih
jedi. Skupaj s priznano posoško keramičarko Alen-
ko Gololičič in Klubom tolminskih študentov
so na popoldanskih delavnicah poskrbeli še za
najmlajše, ki so svoje ročne spretnosti pokazali pri
izdelovanju različnih izdelkov iz papirja in gline.

Besedilo in foto: Mateja Kutin

OB ZAKLJUČKU PAŠNE SEZONE smo si poleg prodajne
razstave plemenske živine lahko ogledali tudi razstavo
drobnice, razstavi sira in gob ter etnološki prikaz predelave
volne.
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TABELA - LEGENDA:
Ex: gotovo izumrla oziroma iztrebljena vrsta na celot-

nem območju Republike Slovenije,
Ex?: pogrešana vrsta, ki je kljub iskanju ni mogoče najti;

obstaja utemeljeni sum, da je vrsta izumrla,
E: prizadeta vrsta, njena številčnost hitro upada,
E1: kritično ogrožena vrsta,
E2: močno ogrožena vrsta,
V: ranljiva vrsta oz. vrsta, za katero obstaja nevarnost,

da bo zaradi sprememb v življenjskem prostoru
postala ogrožena,

R: redka vrsta in
O1: vrsta, ki ni ogrožena, obstaja pa potencialna mož-

nost ponovne ogroženosti.

Vrsta Ogro`enost

RASTLINE
venerini lasci
arnika
alpska zvončica
zoisova zvončica
blagajev volčin
močvirska logarica
planika
kranjski jeglič
ozkolistni narcis
Skupaj na seznamu več kot 600

SESALCI
volk
drevesni polh
divja mačka
ris
velika in mala podlasica
veverica
rovke
navadni krt
rjavi medved
dihur
vidra
Skupaj na seznamu več kot 50

PTIČI
kragulj
skobec
vodomec
hudournik
planinski orel
čuk
črna žolna
veliki detelj
jerebica
črna in bela štorklja
lesna sova
Skupaj na seznamu več kot 168

PLAZILCI
slepec
črnica
smokulja
gož
martinček
belouška
modras
navadni gad
Skupaj na seznamu več kot 20

DVOŽIVKE
navadna krastača
zelena rega
človeška ribica
zelena žaba
navadni močerad
navadni pupek
Skupaj na seznamu več kot 20

RIBE
jegulja
podust
krap
ščuka
sulec
soška postrv
potočna postrv
som
lipan

Skupaj na seznamu več kot 168

V
V
R
O
V
E

O1
O1
V

E
V
V

Ex/E
O1
O1
O1
O1
E

O1
V

V
V

E2
O1
V

E1
O1
O1
E1
V1
O1

O1
V
V
V
E

O1
V
V

V
V
V
V
O

Ex?
E
E
V
E
E
E
V
V

Vir: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst v rdeči seznam (82/02), http://www.vurs.gov.si

Znanstveniki se bojijo, da bodo nekatere vrste izgi-
nile in izumrle, še preden jim jih bo sploh uspelo
odkriti. Mnogi se sprašujejo, zakaj je izumiranje
vrst tako pomembna tema. Ko vrsta enkrat izgine,
ne le, da izgine za vedno, temveč je potrebnih več
milijonov let, da druge (nove) vrste zapolnijo njeno
vrzel. Kaj torej pomeni izguba ene same vrste v
gozdu? Uničenje celotnega gozdnega ekosistema
rastlin in živali. Živali, ki so pred izginotjem neke
vrste bile od nje odvisne (je bila njihov plen), izgu-
bijo vir hrane, spet druge pa izgubijo naravnega
sovražnika, zaradi česar se posledično prekomerno
namnožijo in povzročajo škodo vrstam, s katerimi
se hranijo (na primer rastlinam).

Najbolj ogro`eni
tropski in oto{ki ekosistemi

Nekatera izginotja vrst so naravna, hitro vsako-
dnevno izginevanje pa sprožajo prav človekove
dejavnosti v okolju. Med tistimi, ki povzročajo naj-
večjo škodo, so kmetijstvo, gozdarstvo, lov, ribi-
štvo, vodno gospodarstvo, energetika, industrija,
promet, urbanizacija in turizem. Ocenjujejo, da bo
ob takem tempu, kot je današnji, do leta 2020 izgi-
nila ali na robu preživetja petina vseh danes obsto-
ječih vrst. Raziskave, ki so jih opravili v okviru
Programa za okolje Združenih narodov (UNEP),
so pokazale, da so v globalnem smislu najbolj
ogroženi tropski in otoški ekosistemi. Tropski pre-
deli veljajo za najbogatejše habitate, v katerih živi
največje število raznolikih vrst. In prav te človeštvo
najhitreje uničuje.

V naro~ju naravno
najbogatej{ega obmo~ja

Slovenija ima v primerjavi s svetom (če je
primerjava zaradi velikosti sploh mogoča) veliko
območij z izjemno visoko stopnjo ohranjene biot-
ske raznovrstnosti, a so trendi upadanja vedno po-
gostejši tudi pri nas. Sloveniji pripada manj kot
0,004 odstotka celotne zemeljske površine in 0,014
odstotka kopnega. Pri nas živi več kot en odstotek
vseh znanih živečih vrst na Zemlji in več kot dva
odstotka celinskih vrst. Zaradi velikega števila vrst,
živečih na tako majhnem prostoru, se uvrščamo
med naravno najbogatejša območja Evrope in sve-
ta. Kot vzroke za izjemno bogastvo vrst v Sloveniji
navajajo tektonski razvoj, kamninske razmere, raz-
gibanost reliefa, klimatske in talne razmere. Lega
Slovenije na stiku alpskega, dinarskega, panon-
skega in sredozemskega sveta omogoča pojav iz-
redne habitatne pestrosti.

Rde~i seznam pri nas
Žal se tudi pri nas ne moremo izogniti izgubi biot-

ske pestrosti. Na seznam ogroženih vrst je uvršče-
nih 45 odstotkov znanih živalskih in 19 odstotkov
rastlinskih vrst. Katere ogrožene vrste so uvrščene
na rdeči seznam, si lahko ogledate v tabeli desno.

Najbolj ogro`eni slovenski habitati
Med najbolj ogrožene habitatne tipe v Sloveniji

uvrščamo obalne in morske, podzemne (kraške ja-
me), mokrišča (barja), stoječe in tekoče vode ter

suha in vlažna travišča (dinarski travniki). Izginja-
nje vrst je povezano z manjšanjem raznovrstnosti
ekosistemov. Pomembnejši dejavniki so uničevanje
naravnih bivališč (širjenje mest), delitev ekosiste-
mov na manjše dele (gradnje prometnih povezav),
delni posegi v življenjsko okolje, vnos neavtohtonih
vrst (intenzivno monokulturno kmetijstvo in goz-
darstvo), prekomerno izkoriščanje vrst (npr. lov
ali nabiranje rastlinskih vrst) in onesnaževanje oko-
lja – zraka, tal in vode – z odplakami, izpuhi, pesti-
cidi in umetnimi gnojili.

Za zmanj{anje izgube biotske pestrosti
Zastavljeni cilji, s katerimi naj bi dosegli zmanj-

šanje izgube biotske pestrosti, so se izkazali za
nedosegljive. Ukrepi, sprejeti z namenom ohranja-
nja biodiverzitete, so se pri preusmerjanju trendov,
ki se pojavljajo pri nas in v svetu, izkazali za ne-
učinkovite. Nujen je bil celovit in mednarodno us-
klajen pristop k ohranjanju in trajnostni rabi biot-
ske pestrosti. Leta 1992 je bila v Riu de Janeiru
sklicana konvencija o biološki raznovrstnosti, ki
jo je podpisalo več kot sto držav, med njimi tudi
Slovenija. V skladu z dogovorom je naloga držav
podpisnic:
• raziskati, katere vrste živijo na njenem ozemlju,
• raziskati, katere od njih so ogrožene,
• razglasiti zavarovana območja,
• nameniti večjo pozornost izobraževanju in razi-

skovanju na področju biotske raznovrstnosti,
• izdelati ukrepe za njihovo varstvo in
• načrtovati ter izvajati strategijo sonaravnega go-

spodarjenja.
Kako uspešni bomo pri uresničevanju zastav-

ljenih ciljev konvencije se bo kmalu pokazalo, do
takrat pa nam preostane le seznanjanje in izobra-
ževanje ljudi o problematiki ter redno obveščanje
o novostih na tem področju.

Priredila in po virih povzela Vesna Kosmač

Viri:
• Mršič, N., 1997. Biotska raznovrstnost v Sloveniji, Slove-

nija, vroča točka Evrope. Ministrstvo za okolje in prostor,
Ljubljana.

• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst
v rdeči seznam (82/02), http://www.vurs.gov.si.

• Posredovalnica informacij Slovenije, Konvencija o biolo-
ški raznovrstnosti, http://www.sigov.si/mop/.

• Zakon o ohranjanju narave, http://www.gov.si/mop/
zakonodaja/zakoni/okolje/ohranjan/ohranjanje_narave.pdf.
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Na MKGP so se pred dokon-
čnim sprejetjem uredbe odlo-
čili, da izvedejo javne pred-

stavitve varovalnih gozdov, pri gozdo-
vih s posebnim namenom (gozdnih
rezervatih) pa bo z zasebnimi lastni-
ki (ki jih je sicer zelo malo, saj je ve-
čina predlaganih gozdnih rezervatov
v državnih gozdovih) navezan osebni
stik. Z njimi bodo sklenili predhodni
dogovor, v nasprotnem primeru pa
gozdni rezervat ne bo predlagan za
razglasitev.

Za{~iten
cesarsko-kraljevi gozdi~

Varovanje gozdov, ki v ekoloških
razmerah varujejo sebe, svoje zemlji-
šče in nižje ležeča zemljišča, in goz-
dov, v katerih je poudarjena katera
koli druga ekološka funkcija (tako
definira varovalne gozdove Zakon o

Pred sprejetjem nove
uredbe o varovalnih gozdovih

Javne predstavitve predloga varovalnih gozdov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pripravlja poseben akt o razglasitvi varo-
valnih gozdov in gozdov s posebnim namenom dr`avnega pomena. Zakon o gozdovih iz leta 1993 v
prehodnih dolo~bah dolo~a, da bi poseben zakon moral biti sprejet v treh letih po sprejetju zakona.
Komisija, ki pripravlja osnutek akta, je predlagala spremembo Zakona o gozdovih, ki je bila sprejeta
leta 2002. Zaradi ve~je fleksibilnosti varovanja gozdov bo spremembo razglasila kar Vlada RS z uredbo.

UDELEŽENCI SO V RAZPRAVI DOBILI NEKAJ DODATNIH POJASNIL O VAROVALNIH
GOZDOVIH, saj se je obeh predstavitev udeležil tudi Maksimiljan Mohorič, sekretar z MKGP
(stoji skrajno levo). Foto: T. Š. F.

gozdovih), ni nekaj novega. Najsta-
rejše tovrstno zavarovanje gozda sega
že v leto 1397, ko so v Švici nad An-
dermattom zavarovali gozd, ki je kraj
varoval pred plazovi. Prvi varovalni
gozd v Sloveniji je bil v prvem gozd-
nogospodarskem načrtu, ki je bil za
tolminske gozdove izdelan leta 1770.
Za takratni cesarsko-kraljevi gozdič
Kopovišče pri Selah je avtor načrta
Franz Flameck zapisal: “Tukajšnje
grmovje in hosta pa služita bolj mimo
vodeči cesti, da zadržujeta s koreni-
nami zemljo na kamnitih tleh in tako
pri izbruhu močnih deževij in od str-
mih gora deročih vod varujeta dežel-
no cesto pred zasutjem s kamenjem.”
Zanimivo je, da se zapis vsebinsko
ne razlikuje od današnje definicije
varovalnega gozda. Kamnit križ, ki
je omejeval cesarsko-kraljevi gozd, je
bil (podobno kot v Baški grapi) napa-

Utrinki

V DR@AVNI ZBOR
DVA POSO[KA POSLANCA
Slovenija – V začetku oktobra so v
Republiki Sloveniji potekale volitve
v Državni zbor, ki se jih je udeležilo
dobrih 60 odstotkov volivcev. Pravico
do glasovanja na letošnjih volitvah je
imelo 1.634.402 volivcev, od tega jih
je glasovalo 991.263 (število odda-
nih glasovnic: 991.123; število neve-
ljavnih glasovnic: 22.351; število ve-
ljavnih glasovnic: 968.772).
Rezultati glasovanja so precej spre-
menili dosedanje strankarsko obar-
vanje Državnega zbora. V njem bo
odslej sedelo 29 poslancev Sloven-
ske demokratske stranke SDS
(29,08 %), 23 poslancev Liberalne
demokracije Slovenije LDS (22,80
%), 10 poslancev Združene liste

socialnih demokratov ZLSD
(10,17 %), devet poslancev Nove
Slovenije NSi (9,09 %), sedem po-
slancev Slovenske ljudske stranke
SLS (6,82 %), šest poslancev Slo-
venske nacionalne stranke SNS
(6,27 %), štirje poslanci Demokra-
tične stranke upokojencev Slo-
venije DeSUS (4,04 %) in dva pred-
stavnika narodnih skupnosti.
Svoj stolček v Državnem zboru pa
sta v naslednjih štirih letih zasedla
kar dva predstavnika Posočja: župan
občine Bovec Danijel Krivec (SDS)
in Vasja Klavora (DeSUS). Največ
glasov v volilni enoti Tolmin, kjer je
bila udeležba 67,24-odstotna, je
dobila stranka SDS (35,21 %), sledi-
le so LDS (15,24 %), NSi (10,41 %)
in DeSUS (10,06 %).
Mateja Kutin

LETOŠNJI KANDIDATI POLITIČNIH STRANK so se med drugim javnosti predstavili tudi v
okviru tradicionalne prireditve Dnevi piva. Z leve proti desni sedijo: Vasja Klavora, Rok Ur-
šič, Ivan Božič, Radko Carli, Pavel Gregorčič, Ciril Testen, Uroš Brežan in Danijel Krivec.
Foto: T. Š. F.

EPIcenter, l. V, {t. 10-11, oktober-november 2004
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Velik dele`
predlaganih gozdov pri nas

V Sloveniji je za razglasitev predla-
ganih okoli 92.000 ha gozdov, od te-
ga kar 28.580 ha v gozdnogospodar-
skem območju Tolmin. Največ varo-
valnih gozdov je v alpskem in pred-
alpskem svetu. Izstopa še nekoliko
večji delež na območju Kanomlje,
Govcev in južnih obronkov Trnov-
skega gozda in Nanosa ter na Saboti-
nu. Manjše površine so razpršene
tudi po preostalem delu območja.
Zavod za gozdove Slovenije, Obmo-
čna enota (OE) Tolmin, ki pokriva
gozdnogospodarsko območje Tolmin
(ta približno sovpada z Goriško stati-
stično regijo in usmerja gospodarje-
nje z gozdovi od Triglava, preko
Trnovskega gozda in vse do Nanosa),
je v sodelovanju z MKGP organiziral
dve javni predstavitvi regijskega zna-
čaja. Prva je bila 6. septembra v Bov-
cu, druga pa 7. septembra v Tolminu.
V teh dveh občinah je namreč prek
60 odstotkov vseh varovalnih gozdov
v gozdnogospodarskem območju.
Udeležba v Bovcu je bila pričakovano
nizka, saj je večina varovalnih goz-
dov v lasti Občine Bovec. Poleg pred-
stavnika Občine se je predstavitve
udeležil še predstavnik agrarne sku-
pnosti. V Tolminu je bila udeležba
nad pričakovanji – udeležencev je
bilo 18 s skoraj celotnega območja.

Z javnih predstavitev
Na javnih predstavitvah ni bilo ne-

gativnih odzivov. Udeleženci so v
razpravi dobili dodatna pojasnila o
varovalnih gozdovih, saj se je obeh
predstavitev udeležil tudi Maksimi-
ljan Mohorič, sekretar z MKGP. Izra-
ženi so bili nekateri pomisleki, o ka-
terih bo morala komisija še razmisliti.
Za ekološko občutljiva vrbovja ob So-
či bo treba proučiti, kaj razglasitev
pomeni za prihodnje urejanje vodo-
tokov po Zakonu o vodah. Glede na
to, da bodo morali lastniki olajšave
skladno z novim Zakonom o dohod-
nini uveljavljati sami, je pomemben
pomislek, na kakšen način bo soraz-
merno veliko število lastnikov goz-
dov obveščeno, da je njihov gozd
razglašen za varovalni gozd. Vseka-
kor bi bilo dobro, da bi bila uredba
sprejeta še pred koncem leta, saj z
uveljavitvijo novega Zakona o dohod-
nini Zavod za gozdove Slovenije ne
bo mogel več po službeni dolžnosti
davčni upravi posredovati seznama
varovalnih gozdov.

Edo Kozorog, Zavod za gozdove Slove-
nije – Območna enota Tolmin

čno povezan z ustnim izročilom in
še danes se reče pri Turškem križu.

Vsebinsko raz{irjeni
varovalni gozdovi

Varovalni gozdovi so bili že v pre-
teklih desetletjih sestavni del gozdno-
gospodarskih načrtov in obvezno
državno izhodišče pri prostorskem
planiranju. Sprememba, ki jo je pri-
nesel novi zakon, je, da so varovalni
gozdovi vsebinsko razširjeni na vse
ekološke funkcije (varovalno, biotop-
sko in hidrološko) ter da morajo biti
razglašeni z vladnim aktom (prej je
bila razglasitev v občinski pristojno-
sti). V novi ustavni omejitvi tovrstna
zaščita za lastnika pomeni določene
ugodnosti oziroma pravice.

Postopek razglasitve
varovalnih gozdov

Izhodišče so kriteriji za 1. stopnjo
poudarjenosti ekoloških funkcij v
Pravilniku o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih (Uradni list
RS, št. 5/98). Strokovni predlog je
pripravil Zavod za gozdove Sloveni-
je, osnutek uredbe pa pripravlja ko-
misija MKGP, ki jo je imenoval pri-
stojni minister. V osemčlanski komi-
siji so kar trije doma iz gozdnogospo-
darskega območja Tolmin: predstav-
nik lastnikov gozdov Metod Leban,
predstavnik Zavoda za gozdove Slo-
venije Edo Kozorog in predstavnik
MKGP Maksimiljan Mohorič. Po
javnih razgrnitvah bo komisija obrav-
navala in po možnosti tudi upošteva-
la pripombe, dane na predstavitvah,
nato pa bo MKGP posredovalo ured-
bo o razglasitvi varovalnih gozdov v
sprejem Vladi RS.

Kaj bo prinesla uredba?
Zaradi občutljivosti rastišč je os-

novni namen posebno varstvo razgla-
šenih zemljišč. Uredba in spremlja-
joča zakonodaja prinaša omejitve pri
gradnjah, kar pa ne pomeni, da se v
varovalnih gozdovih ne bo smelo gra-
diti. Skladno z odredbo o vrstah po-
segov v okolje, za katere je obvezna
presoja o vplivih na okolje, bo po-
trebna posebna presoja, ki bo podra-
žila in zavlekla postopek pridobitve
dovoljenja za gradnjo. Varovalni gozd
zaradi slabše proizvodne sposobnosti
rastišč pomeni manjšo intenzivnost
sečnje, ki mora biti prilagojena na-
ravnim danostim. Ocenjeno je bilo,
da je okoli 50 odstotkov varovalnih
gozdov v gozdnogospodarskem ob-
močju Tolmin tako ekstremnih, da na

Graf: OBSEG IN DELEŽ PREDLAGANIH VAROVALNIH GOZDOV v OE Tolmin in primerjava
s preteklostjo.

njih ne bo nobenih ukrepov (izjema
so sanitarne sečnje), na ostali polo-
vici pa se bo gospodarilo prilagojeno
varovalni vlogi. Lokalne skupnosti
bodo morale v prostorskih aktih va-
rovalne gozdove še naprej upoštevati
kot obvezno državno izhodišče.

Ugodnosti za
lastnike gozdov

Zaradi omejitev Zakon o gozdovih
skladno z ustavo za lastnike gozdov
predvideva določene ugodnosti. Za
varovalne gozdove bodo oproščeni

plačevanja katastrskega dohodka. To
za marsikaterega lastnika v Posočju
ni nepomembno, saj je lahko prav
zaradi velikih površin (ki nimajo gos-
podarskega pomena) in visokega ka-
tastrskega dohodka izgubil pravico
do štipendije in otroških dodatkov.
Kjer bodo omejitve večje, bo lahko
lastnik gozda od države zahteval od-
škodnino za omejitve oziroma odkup
gozda. V varovalnih gozdovih je tre-
ba izvajati določena dela, ki krepijo
varovalno funkcijo in bodo v celoti
subvencionirana s strani države.

VAROVALNI GOZDOVI V GOZDNOGOSPODARSKEM OBMOČJU TOLMIN po občinah.

Legenda

Varovalni gozdovi

Ostali gozdovi
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Praznik ob~ine Kobarid

O b tej priložnosti so prebivalci
kobariške občine prejeli no-
vo številko Smaragdnega

odseva, ki ga že peto leto ureja Nada
Pajntar. Kot je v navadi, so tudi na
letošnji prireditvi podelili občinske
nagrade. Najvišje priznanje, plaketo
Občine Kobarid, je prejel Zdravko
Likar za dolgoletno in predano delo
na področju širše družbene dejavno-
sti ter za ohranjanje in razvoj stikov
z zamejstvom.

Priznanja Občine Kobarid so
prejeli:
• Lada Jukič za dolgoletno in uspe-

šno delo na področju vzgoje in izo-
braževanja,

• Lilijana Kavčič Gašperut za uspe-
šno delo v gostinstvu in dosežene
uspehe na področju turistične pre-
poznavnosti Kobarida,

• Miro Lapanja za dolgoletno in us-
pešno delo na področju vzgoje in
izobraževanja,

• Ivan Ručna za uspešno in predano
delo na področju širše družbene
dejavnosti,

Spomin na pesnika

• Majda Sok za dolgoletno in uspe-
šno delo na področju vzgoje in izo-
braževanja in

• Nuša Šturm Rot za dolgoletno in
uspešno delo na področju vzgoje
in izobraževanja.

Denarni nagradi Občine Kobarid sta
romali v roke
• Kulturnega društva Mešani pevski

zbor (KD MePZ) sveti Anton za ka-
kovostno ohranjanje pevske tradi-
cije ter

V kobari{kem kulturnem domu so se v petek, 15. oktobra, spomnili 160-letnice rojstva pesnika in

duhovnika Simona Gregor~i~a, na ~igar rojstni dan praznuje Ob~ina Kobarid svoj praznik. Z ubra-

nim petjem Okteta Simon Gregor~i~ in z odlomki iz knjige Biseri bole~ine avtorja Ivana Sivca, ki so

se prepletali v veznem besedilu povezovalke Eve Longyka Maru{i~, so se poklonili velikemu mo`u,

ki je zaznamoval preteklost in katerega sledovi so vidni {e danes.

LETOŠNJI KOBARIŠKI OBČINSKI NAGRAJENCI (od leve proti desni): Damjana Uršič (v imenu KD MePZ sv. Anton), Branko Velišček (v
imenu ŠD Kobarid), Lada Jakič, Lilijana Kavčič Gašperut, Miro Lapanja, Ivan Ručna, Majda Sok, Nuša Šturm Rot in Zdravko Likar za
mikrofonom. Foto: T. Š. F.

• Športnega društva (ŠD) Kobarid –
Malonogometnega kluba Oplast
za uspešno delo in dosežene uspe-
he na področju malega nogometa.

Mateja Kutin

Utrinki

POU^NO SRE^ANJE TREH
“SOSEDNJIH” PARKOV
Ebene Reichenau (Avstrija) – V
majhni idilični avstrijski vasici Ebene
Reichenau se je 1. in 2. oktobra od-
vijal mednarodni posvet z naslovom
ERA – Eco Regio Alpe Adria. Posvet,
izpeljan v okviru triletnega Interrego-
vega projekta, je le ena izmed dejav-
nosti povezovanja treh “sosednjih”
narodnih parkov. Navezuje se pred-
vsem na trajnostni razvoj v naravnih
in narodnih parkih ter njihovih vplivnih
območjih. V okviru posveta so se
prvič srečali prebivalci z območij treh
parkov Avstrije, Italije in Slovenije.
Med 150-imi udeleženci so bili poleg
predstavnikov avstrijskega Narod-

nega parka Nockberge, Naravne-
ga parka Prealpi Giulie iz Rezije
ter našega Triglavskega narodne-
ga parka še predstavniki lokalnih
skupnosti, turističnih in drugih
organizacij ter nekaj kmetovalcev, ki
živijo v zaščitenih območjih oziroma v
njihovi neposredni bližini.

Po pozdravnem govoru gostitelja
Karla Lessiaka, župana občine
Reichenau, so predstavniki vseh treh
parkov te udeležencem na kratko
predstavili. Sledila je ekskurzija v ne-
kaj kilometrov oddaljen Narodni park
Nockberge, kamor vodi visokoležeča
panoramska cesta. Slednja se kot
bela kača vije po travnatem pogorju
Nockberga in med svojimi vzponi in

padci kar dvakrat preseže višino
2.000 metrov nadmorske višine. Med
potjo so si udeleženci, razdeljeni v tri
skupine, ogledali nekaj najzanimivej-
ših točk parka. Vsekakor jim bodo v
spominu ostali nekateri res izvirni
primeri dobrih praks:
• Učna sprehajalna pot, speljana
okoli umetnega jezera, kjer obisko-
valci s pomočjo informacijskih tabel
spoznavajo okoliško rastlinstvo in
živalstvo.

• Pot elementov, kjer si obiskovalci
na 12 postajah s pretokom energije
ponovno “napolnijo baterije”.

• Zamisel o postavitvi točk, kjer si
lahko obiskovalci privoščijo “pravi”

počitek. Obiskovalce pričakajo vise-
če mreže, na katerih se lahko odpo-
čijejo.

• Največ pozornosti je pritegnila več
kot 300 let stara dejavnost na eni iz-
med kmetij v parku, kjer gostom po-
nujajo “kmečke toplice”. Z namaka-
njem v posebej pripravljeni vodi, se-
greti s pomočjo vročih kamnov, obo-
gatenih z mikroelementi, naj bi gostje
odpravljali težave z revmatizmom.

Primerov dobrih praks ne manjka niti
pri obeh “sosedih” niti pri nas. Po-
membno je, da se s tovrstnimi prime-
ri seznanimo in jih poskusimo pove-
zati v skupno turistično destinacijo.
Pa se vrnimo nazaj v Ebene Reiche-
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Program Phare ^ezmejno sodelovanje (CBC) Slovenija/Italija 2001, Sklad za male projekte (SPF)

^ez most po modrost
Lokalna turistična organizacija

(LTO) Sotočje je v sodelovanju s Tol-
minskim muzejem, Turističnim dru-
štvom Most na Soči in arhitektko
Ano Hawlina ter italijanskim part-
nerjem Natisone Gal na program
Phare CBC prijavila projekt svetolu-
cijske kulturno-zgodovinske poti in
ga poimenovala Čez Most po mo-
drost. Po besedah direktorja LTO So-
točje Janka Humarja bodo do maja
prihodnjega leta po Mostu na Soči
in okolici uredili pot, ki nas bo, opre-
mljena s tablami, predstavitvenimi
nišami in ekranom na dotik, pope-
ljala v pretekli čas. Obiskovalce bo
na poti spremljala sovica (boginja
modrosti in zaščitnica Aten) z grške-
ga skifosa, ki ga je leta 2001 med
arheološkim izkopavanjem na Mostu
na Soči našel arheolog Tolminskega
muzeja Miha Mlinar. Prijavitelji bo-
do izdali tudi prospekt in vodnik po
poti. Projekt je vreden 68.193 €; od
tega bo Evropska unija (EU) sofinan-
cirala 50.000 €.

Evropski denar poso{kim projektom
Na leto{njem razpisu Sklada za male projekte v okviru programa Phare, ̂ ezmejno sodelovanje Slovenija/
Italija 2002, ki ga je objavila Agenija RS za regionalni razvoj, sta bila med trinajstimi izbranimi
projekti tudi dva projekta iz Zgornjega Poso~ja: ^ez Most po modrost in Evropski film v knji`nici. Pred
izvajalci je slabo leto ~asa, da izpeljejo na~rtovane dejavnosti. Konec poletja sta se zaklju~ila projekta,
ki sta ju na lanskem razpisu prijavila Ribi{ka dru`ina (RD) Tolmin in Sirarsko dru{tvo Tolminc.

Evropski film v knji`nici
Knjižnica Cirila Kosmača se je v

partnerstvu z goriško in videmsko
knjižnico prijavila na razpis progra-
ma Phare s projektom Evropski film
v knjižnici. Gre za nadaljevanje pro-
jekta Film v knjižnici, ki sta ga v pre-
teklem letu izvajali goriška in videm-
ska knjižnica, medtem ko je tolmin-
ska knjižnica sodelovala le kot part-
ner. Osnovna zamisel je pretvoriti
video zapis v računalniški format, ki
bo dostopen v notranjem omrežju
knjižnice. V okviru projekta bodo
vzpostavili bazo 50 filmov, ki jo bodo
kasneje dopolnjevali. Po besedah
Viljema Lebana, direktorja Knjižnice
Cirila Kosmača, želijo s projektom
zgraditi vzorec, ki bi ga lahko kot
model uporabili tudi drugje po Evro-
pi. Uporabniki si bodo lahko posami-
čno ogledali filme, ki drugje niso do-
stopni, čeprav predstavljajo pomem-
ben del kulturne dediščine. V okviru
projekta bo izdelana domača spletna
stran. V zaključni fazi bodo prijavi-
telji organizirali mednarodno strokov-

no srečanje na temo Film v knjižnici.
Za projekt, ki je v celoti vreden
66.490 €, bo EU prispevala 49.840 €.

Mateja Kutin

Ohraniti planine
Zgornjega Poso~ja

Program Phare Čezmejno sodelo-
vanje (CBC) Slovenija/Italija 2001,
Sklad za male projekte (SPF)

Naslov projekta: Usposobljena de-
lovna sila – predpogoj za razvoj ter
povezovanje turizma, kmetijstva in
naravovarstva na planinah Zgornjega
Posočja

Prijavitelj: Sirarsko društvo Tolminc
Izvajalec: Triglavski narodni park

(TNP) in Kmetijsko gozdarski zavod
(KGZ) iz Nove Gorice

Vodja projekta: Bojan Kavčič, pred-
sednik Sirarskega društva Tolminc

Koordinatorja: Davorin Koren –
TNP in Michaela Vidič – KGZ Nova
Gorica

Partner: Parco naturale prealpi
Julie

Vrednost projekta: 45.987 €

Da bi ohranili izginjajoče tradici-
onalne načine kmetovanja in kme-
tijam omogočili dodatni zaslužek ter
trajnostni razvoj, je Sirarsko društvo
Tolminc na program Phare CBC pri-
javilo projekt Usposobljena delovna
sila – predpogoj za razvoj ter pove-
zovanje turizma, kmetijstva in nara-
vovarstva na planinah Zgornjega Po-
sočja. Skupaj s TNP-jem in KGZ-jem
ter italijanskim partnerjem so pri
načrtovanju projekta izhajali iz težav
planinske paše ter potenciala, ki
predstavljajo planine. Planinska paša
je sicer ekonomsko upravičena, ven-
dar zaradi težav s pomanjkanjem
delovne sile brez pravih razvojnih
možnosti. Manjše ostarele kmetije
propadajo, ljudje se počasi izselju-
jejo, večjim in dopolnilnim kmetijam
pa se obveznosti na planini časovno
prekrivajo z delom na kmetiji. To so
ključni razlogi, da se planinska paša
opušča. Neposredno prodajo na pla-
nini in s tem povezave s turizmom
oziroma drugimi panogami poleg po-

Utrinki

nau … V popoldanskem času so
sledila predavanja strokovnjakov ter
večerni sprejem predsednika koro-
škega deželnega parlamenta Johan-
nesa Slamaniga ter kratki nagovori
predstavnikov vseh treh držav: slo-
venske državne sekretarke za kmetij-
stvo dr. Marije Markeš, predsednika
komiteja Narodnega parka Nockber-
ge Karla Lessiaka in predsednika
rezijanskega narodnega parka ter
župana Občine Rezija Sergia Bar-
barina.

Drugi dan so se sočasno odvijale tri
delavnice: Povezovanje na področju
turizma, Trženje lokalno tipičnih
izdelkov in Posredovanje znanja v
in o naravi. Na njih so se oblikovale

delovne skupine, ki so podale nekaj
konkretnih zamisli. Slednje bodo
tekom leta dodelali, njihovo delo pa
bo koordinirano s strani vseh treh
parkov. Posvet se je zaključil v upa-
nju, da se drugo leto udeleženci
ponovno zberejo – tokrat v Sloveniji
– kjer bodo predloge podrobneje
izdelali in se čez dve leti v Italiji osre-
dotočili na končni izvajalni del proje-
ktne naloge, ki bo osnova za nadalj-
nji razvoj parkov ter osnova za sku-
pno sodelovanje pri pridobivanju
evropskih sredstev.
Tatjana Šalej Faletič

PREDSTAVNIKI SLOVENSKEGA NAROD-
NEGA PARKA oziroma njegovega vplivne-
ga okolja. Foto: Arhiv PRC
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manjakanja delovne sile otežujejo še
neurejeni prostori. Delo na planini je
specifično in sezonskega značaja.
Poleg tega pa morajo biti sirarji za
svoje delo strokovno usposobljeni.

Namen projekta je bil izboljšati
ekonomski položaj kmetov in konku-
renčnost kmetijstva; zagotoviti pogoje
za razvoj ter povezovanje turizma,
kmetijstva in naravovarstva na obmo-
čju planin Zgornjega Posočja ter Re-
zije; ohraniti naravo in kulturno kra-
jino ter izginjajoče tradicionalne nači-
ne kmetovanja (planinska paša, sirar-
stvo) in ustvarjati nova delovna mesta.

Za dosego ciljev so prijavitelji s
partnerji:

• zasnovali potek sirarske poti v
Zgornjem Posočju in uredili prve to-
čke na planinah in kmetijah, ki bodo
vanjo vključene. Točke so bile ureje-
ne na planinah Matajur, Božca, Za-
prikraj in Pretovč, na sirarskih kme-
tijah Gugala in Kramar v Zatolminu
ter na kmetiji Lovrč v Čadrgu. Na
vseh navedenih točkah, z izjemo
Lovrčeve kmetiji v Čadrgu, kjer bo
ponudba nekoliko širša (odpiranje
turizma na kmetiji – prenočitvene
zmožnosti in ponudba hrane poleg
mlečnih izdelkov), so uredili prostore
za sprejem gostov ter prodajo mle-
čnih izdelkov, ki se tam proizvajajo;

• izpeljali obsežno izobraževanje
s področja sirarstva, ki se ga je ude-
ležilo 22 slušateljev, večinoma iz
Zgornjega Posočja. Izdelali so modele
celoletne zaposlitve sirarjev na plani-
ni in zagotavljanje njihove celoletne
socialne varnosti. Eden od slušateljev
je bil na ta način za določen čas za-
poslen pri TNP (povezave z naravo-
varstveno službo). Obstajajo možno-
sti za odprtje še kakšnega podobnega
delovnega mesta.

Čeprav je projekt že zaključen, pri-
javitelj in izvajalci menijo, da bi bilo
treba v prihodnje dodatno opremiti
že obstoječe sirarske točke ter urediti
nove (tudi z dostopnimi potmi). Do-
bro bi bilo urediti primerno označe-
vanje ter poskrbeti za promocijo si-
rarske poti in dodatno izobraževanje
sirarjev. To so vsebine naslednjih pro-
jektov, za katere bo potrebno večja
spobuda nosilcev dejavnosti ter poso-
škega turizma nasploh. Takšna tema-
tska pot lahko postane pomemben
turistični produkt in pripomore k pre-
poznavnosti našega turizma. S tem
nam v Sloveniji ne more konkurirati
nihče, kajti tako aktivnih planin
drugje ni več. Za povezovanje je nuj-

na nova, izobražena, sveža delovna
sila, ki se je pripravljena ukvarjati z
obiskovalci in sodelovati na področju
turizma. Slednjo pa se le stežka ob-
drži, če se ji ne omogoči celoletne
socialne varnosti, saj si v nasprotnem
primeru s septembrom, ko se delo
na planini konča, poišče novo delov-
no mesto.

Davorin Koren, koordinator projekta,
Triglavski narodni park

Jadranski lipan
Program Phare Čezmejno sode-

lovanje (CBC) Slovenija/Italija 2001,
Sklad za male projekte (SPF)

Naslov projekta: Jadranski lipan
Prijavitelj in izvajalec: Ribiška dru-

žina (RD) Tolmin
Vodja projekta: Dušan Jesenšek,

RD Tolmin
Partner: Ente Tutela Pesca del Fri-

uli Venezia Giulia
Vrednost projekta: 64.782 € (pri-

spevek EU: 43.720 €; prispevek izva-
jalca: 14.062 €; prispevek partnerja:
7.000 € – slednji je bil edini od part-
nerjev, ki je bil med 22 izbranimi
projekti udeležen s finančnim pri-
spevkom).

RD Tolmin se je s partnerjem Ente
Tutela Pesca del Friuli Venezia Giu-
lia leta 2003 uspešno prijavila na raz-
pis programa Phare Čezmejno sodelo-
vanje Slovenija/Italija 2001, Sklad za
male projekte s projektom Jadranski
lipan. Za temo jadranski lipan so se
odločili, da bi lažje začeli z ohranja-
njem soškega lipana, ki spada v sku-
pino jadranskih lipanov. S projektom
so želeli določiti habitat za vzposta-
vitev naravne populacije jadranskega
lipana, izboljšati preživetje lipana v
umetni reji, začeti z rejo jadranskega
lipana in pripraviti varstvene smerni-
ce za jadranskega lipana.

Da bi dosegli namen projekta, so
morali izpeljati vrsto dejavnosti.

Raziskali so del Tolminke med
Tolminskimi koriti in ribogojnico
Tolminka, da bi ugotovili, če je ob-
močje primeren naravni habitat za
jadranskega lipana – vodja aktivnosti
je bila mag. Suzana Šumer iz po-
djetja Ebra Logatec. Ker je raziskava
dobila pozitivno oceno, bo lahko RD
Tolmin takoj po vzreji prvih mladic
jadranskega lipana (predvidoma čez
dve leti) te vložila v Tolminko.

Na ribogojnici Tolminka so označi-
li, vzorčili in genetsko testirali 300
lipanov iz reje. Genetske raziskave,
ki sta jih opravila dr. Steven Weiss
in dr. Simona Sušnik z univerze v
Gradcu (Avstrija), so pokazale, da
ima 70 lipanov večinski delež genov
jadranskega lipana. Lipane so nato
vključili v novo plemensko jato, kjer
bodo naslednje leto prvič smukani.

V vališču Modrej so postavili enoto
za proizvodnjo žive hrane, potrebne
v začetku hranjenja lipanskega zaro-
da. Večino del so opravili sami. Enoto
so že uspešno preizkusili in uporabili
za letošnjo proizvodnjo mladic lipana.

Da bi izboljšali preživetje lipana v
umetni reji, so izpeljali prehranski
poskus v začetni fazi hranjenja lipan-
skega zaroda. Preizkusili so več vrst
hrane in obrokov. Poskus so vodili
italijanski sodelavci dr. Francesca
Tulli, dr. Paola Beraldo, dr. Elisa Ba-
dini in dr. Chiara Franchin pod vod-
stvom dr. Emilija Tibaldija z univer-
ze v Vidmu. Izkazalo se je, da je izbi-
ra kakovostne žive hrane zelo po-
membna za začetek hranjenja lipan-
skega zaroda.

Za pripravo varstvenih smernic za
jadranskega lipana so aprila v Tolmi-
nu izpeljali delavnico na temo varo-
vanje jadranskega lipana. Na podlagi
zaključkov delavnice, podatkov iz
literature in lastnih izkušenj so pri-
pravili Varstveni načrt za ohranjanje
jadranskega lipana v zgornjem pore-
čju reke Soče. Avtorja besedila mag.
Suzana Šumer in Dušan Jesenšek
sva Načrt, ki je izšel v treh jezikovnih
različicah (slovenski, angleški in itali-
janski), pripravila v obliki brošure –
več o njem si lahko preberete v EPI-
jevi knjižni polici (str. 28)

Po končanem projektu se prouče-
vanje prehranskih potreb starejših
kategorij lipanov nadaljuje, genetske
raziskave pa se razširjajo na lipanske
populacije iz rek, s katerimi gospoda-
ri partner.

Dušan Jesenšek, vodja projekta,
RD Tolmin

OBSEŽNEGA IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA SIRARSTVA se je udeležilo 22 slušateljev.
Foto: Davorin Koren

SMUKANJE LIPANOV NA RIBOGOJNICI TOLMINKA. Foto: P. Valič
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Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice - 
podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre

Poso{ki razvojni center (PRC) je v partnerstvu z razvojnimi agen-
cijami Gori{ke regije: Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo (ICRA) 
iz Idrije, Razvojno agencijo ROD iz Ajdov{~ine in Regijsko razvojno 
agencijo (RRA) severne Primorske iz Nove Gorice ter dru`bama 
KOPO in M Servis iz Nove Gorice na Javnem razpisu za sofinanciranje 
projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj ~love{kih virov v 
letu 2004, ki ga je razpisal Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), do-
bil sofinanciran projekt Mladim v regiji pribli`ujemo deficitarne po-
klice – podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre. Podprle so 
ga ob~ine in druge institucije v regiji. Poleg Zavoda RS za zaposlova-
nje pa ga je sofinancirala tudi Mestna ob~ina Nova Gorica.

www.iskanipoklici.net
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Cilji projektaCilji projekta
Splo{ni cilji, ki so jih v projektu definirali, so 
usklajeni z opredelitvami v Dr`avnem razvojnem 
programu, Nacionalnem programu trga dela in 
zaposlovanja do leta 2006, Nacionalnem 
akcijskem programu zaposlovanja za leto 2004 
in Regionalnem razvojnem programu Gori{ke 
statisti~ne regije. Partnerji v projektu `elijo:
•  v Gori{ki regiji pove~ati dele` mladih, ki se   
 izobra`ujejo za deficitarne poklice;
•  gospodarstvu regije zagotoviti strokovne kadre,  
 ki jih potrebuje za nadaljnji razvoj in ve~anje   
 konkuren~ne sposobnosti;
•  zagotoviti zaposlitev v Gori{ki regiji tistim   
 mladim, ki se izobra`ujejo za poklice, ki jih   
 tukaj{nje gospodarstvo potrebuje;
•  vplivati na zmanj{anje strukturne neskladnosti  
 v regiji;
•  omejiti beg strokovno usposobljenih kadrov iz  
 regije ter
•  prispevati k dvigu izobrazbene ravni.

Trg dela v Gori{ki regijiTrg dela v Gori{ki regiji
Opredeljeni cilji izhajajo iz problematike, ki je 
zna~ilna za trg dela v regiji. Vse manj mladih se 
odlo~a za izobra`evanje za deficitarne poklice, v 
gospodarstvu pa primanjkuje ustrezen kader 
(kar vpliva na manj{o konkuren~nost regijskega 
gospodarstva). Mladi po kon~anem izobra`evanju 
ostajajo v sredi{~ih, kjer so se {olali, saj v regiji 
zanje ni ustreznih delovnih mest. Nizek dele` 
mladih, ki so kon~ali {tudij deficitarnih poklicev, 

vpliva tudi na strukturno neskladje na trgu dela 
v regiji. Posledice so dolgoro~ne; odhajanje 
mladih iz regije vpliva na slab{anje starostne 
strukture prebivalstva in prav Gori{ka statisti~na 
regija ima med vsemi slovenskimi regijami naj-
slab{o starostno strukturo prebivalstva. Ostaja-
nje mladih v regiji bi postopoma zaustavilo 
negativne demografske trende.

Katere informacijeKatere informacije  
potrebujejo mladi?potrebujejo mladi?
V za~etku projekta so sodelujo~i na osnovi 
podatkov in informacij ZRSZ, Obmo~ne slu`be 
Nova Gorica ter sodelovanja s podjetji v regiji 
opredelili deficitarne poklice. V sodelovanju z 
osnovnimi in srednjimi {olami ter s {tudentskimi 
klubi v regiji so dolo~ili, katere informacije mladi 
potrebujejo pri odlo~anju za nadaljnje 
izobra`evanje. Gre predvsem za seznanjanje z 
delodajalci, ki bi jim lahko zagotovili zaposlitev v 
regiji; mo`nost izdelave seminarskih in 
diplomskih nalog je gotovo ena izmed mo`nih 
poti k nadaljnjemu sodelovanju.

S sodelovanjem S sodelovanjem 
do iskanih poklicevdo iskanih poklicev
K sodelovanju so bila povabljena podjetja, 
osnovne in srednje {ole ter socialni partnerji v 
regiji z namenom razvijati stalno medsebojno 
sodelovanje. Le s stalnim in sprotnim sodelo-
vanjem med gospodarstvom, {olami in social-
nimi partnerji na eni ter mladimi na drugi strani 
se lahko nadejamo ve~ odlo~itev za {tudij 
deficitarnih poklicev. Podjetja so opredelila 
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svoje srednje- in dolgoro~ne potrebe po kadrih 
(mo`nosti {tipendiranja in zaposlovanja) ter 
mo`nosti sodelovanja s {tudenti (mo`nosti 
izdelovanja seminarskih in diplomskih nalog, 
opravljanja {tudijske prakse in zaposlitev). 
Vsekakor pa morajo tudi {olske svetovalne 
slu`be razpolagati s podatki in jih posredovati 
u~encem, dijakom in njihovim star{em.

Namen projektaNamen projekta
Namen projekta je bil vzpostaviti model stalne 
povezanosti gospodarstva (zainteresiranih 
podjetij) s {olami oziroma z mladimi, ki kon~u-
jejo osemletko in se odlo~ajo za nadaljnje 
{olanje, obiskujejo srednje{olske programe ali 
{tudirajo. V projekt se je vklju~ilo 31 podjetij, 
dve instituciji ter 29 osnovnih in srednjih {ol iz 
Gori{ke regije.

Po informacije Po informacije 
na “Iskane poklice”na “Iskane poklice”
Kot rezultat projekta je bila vzpostavljena 
spletna stran www.iskanipoklici.net, na kateri se 
bodo izmenjevale informacije med gospodarst-
vom in mladimi v regiji. Podjetja na spletni 
strani predstavljajo svoje srednje- in dolgoro~ne 
potrebe po kadrih ter mo`nosti {tipendiranja in 
zaposlovanja. Informacije so namenjene u~en-
cem, njihovim star{em in {olskim svetovalnim 
slu`bam ter srednje{olcem. [tudentje na 
spletni strani najdejo informacije o mo`nostih 
opravljanja delovnih oziroma {tudijskih praks, 
izdelavi seminarskih in diplomskih nalog ter 
zaposlitvah.

Kaj vse najdete Kaj vse najdete 
na spletni strani?na spletni strani?
Na prvi strani mladi najdejo aktualno ponudbo 
podjetij in institucij, ki so vklju~ene v projekt. 
Objavljene so najnovej{e novice o delavnicah, 
predstavitvah in razpisanih {tipendijah. Na 

podstraneh si lahko preberejo ve~ o posame-
znem podjetju, {tipendiranju in iskanju novih 
sodelavcev. Lahko objavijo tudi svoj `ivljenjepis 
in se tako predstavijo na trgu delovne sile.
Spletna stran vklju~uje forum, katerega namen 
je sprotno izmenjavanje informacij med u~enci, 
dijaki, {tudenti in {olami ter podjetji in razvoj-
nimi agencijami. Hkrati pa je tu prostor za 
postavljanje vpra{anj, ki se smiselno navezujejo 
na vsebino projekta, in odgovore nanje.
Na spletni strani so ob{irneje predstavljeni 
celoten projekt in razvojne agencije v regiji.

Promocija projektaPromocija projekta
V okviru projekta je bila izdana zgibanka z 
naslovom Iskani poklici, katere namen je bil 
predstaviti spletno stran, poudariti njen namen 
in prednosti. V nakladi 6.000 izvodov je bila 
razdeljena osnovno- in srednje{olcem v regiji, 
zainteresiranim {tudentom, {olskim svetovalnim 
slu`bam, {tudentskim klubom, {tirim uradom za 
delo v regiji, M Servisu, dru`bi KOPO in vklju~e-
nim podjetjem.
V zaklju~ni fazi so izvajalci projekt predstavili 
svetovalnim delavkam osnovnih in srednjih {ol, 
srednje{olcem in zainteresiranim {tudentom. 
Na delavnicah, ki so se odvijale v Tolminu, Idriji, 
Novi Gorici in Ajdov{~ini, so predstavili spletno 
stran www.iskanipoklici.net ter poudarili njen 
namen in prednosti. Nosilci projekta so 
prepri~ani, da bo pomagala marsikateremu 
mlademu pri odlo~anju za nadaljevanje {olanja.

Nadaljevanje projektaNadaljevanje projekta
Vse {tiri razvojne agencije, PRC, ROD, ICRA in 
RRA severne Primorske, bodo s projektom 
nadaljevale. Ekipa, sestavljena iz predstavnikov 
posameznih agencij, bo {e naprej iskala nova 
podjetja, ki bi se `elela vklju~iti v projekt, in na 
spletno stran sproti vna{ala novosti.

Povzetek projekta pripravila: Mateja Kutin
Foto: Mateja Kutin in Tatjana [alej Faleti~

Kako se bo Kako se bo 
projekt nadaljeval?projekt nadaljeval?
Vodja projekta mag. Almira Pirih, Poso{ki razvoj-
ni center: "@e ko smo v sodelovanju z vsemi part-
nerji projekt zastavljali, smo se zavedali, da se 
mora ta nadaljevati tudi po formalnem zaklju~ku 
oktobra 2004. Predstavniki razvojnih agencij  
v regiji smo se dogovorili, da prevzamemo skrb 
za nadaljevanje projekta. Sedaj, ko se zaklju~uje, 
se dogovarjamo {e z drugimi podjetji za predsta-
vitev na spletni strani. Na{a stalna naloga ostaja 
iskanje oziroma spodbujanje podjetij in institucij 
za 'vstop' v projekt. Promocijo bomo izvajali ob 
najrazli~nej{ih prilo`nostih, ko bomo v stikih s po-
djetji. Enkrat do dvakrat letno bomo, da bi k pro-
jektu pritegnili {e druga podjetja, izvedli na~rtno 
promocijo.
Pod koordinatorstvom Poso{kega razvojnega cen-
tra bomo skrbeli za stalno in sprotno posodablja-
nje vsebine spletne strani. V sodelovanju s po-
djetji in institucijami, ki so `e predstavljeni na 
spletni strani, bomo zbirali podatke o razpisanih 
{tipendijah, iskanih kadrih ..."

( 3 )
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ZAINTERESIRANA PODJETJA IN INSTITUCIJE
I{~ete nove sodelavce, ponujate mo`nost opravljanja de-
lovnih praks, razpisujete {tipendije? Ste pripravljeni po-
magati pri izdelavi seminarskih ali diplomskih nalog? 
Bi `eleli svojo ponudbo predstaviti na spletni strani www.
iskanipoklici.net? Oglasite se na kateri koli od {tirih razvojnih 
agencij v Gori{ki regiji, kjer vas bodo z veseljem vklju~ili v projekt. 
Dodatne informacije dobite na telefonskih {tevilkah: 05/ 38-
41-500 (mag. Almira Pirih in Mateja Kutin, PRC), 05/ 33-06-
682 (Patricija Mo`e, RRA severne Primorske), 05/ 36-53-600 
(Suzana @vokelj Ferjan~i~, ROD) ali 05/ 37-20-180 (Mateja 
Bizjak, ICRA).

1

2

OSNOVNO[OLCI, SREDNJE[OLCI
Se odlo~ate za nadaljevanje {olanja? I{~ete informacije o 
{tipendijah?

[TUDENTJE IN BREZPOSELNI
I{~ete zaposlitev, mo`nost opravljanja delovne prakse, {ti-
pendijo? Podatke za seminarsko ali diplomsko nalogo?

Prelistajte spletno stran www.iskanipoklici.net in morda najdete 
kaj zase. Objavite lahko tudi svoj `ivljenjepis in se predstavite 
na trgu delovne sile. Za dodatne informacije smo vam na vo-
ljo na telefonskih {tevilkah: 05/ 38-41-500 (mag. Almira Pirih 
in Mateja Kutin, PRC), 05/ 33-06-682 (Patricija Mo`e, RRA 
severne Primorske), 05/ 36-53-600 (Suzana @vokelj Ferjan~i~, 
ROD) in 05/ 37-20-180 (Mateja Bizjak, ICRA).

Priloga EPIcentra

1. PODATKI S SPLETNE STRANI SO ZANIMIVI TUDI ZA [TUDENTE. Kot nam je 
povedal eden od njih, so tovrstne objave dobrodo{el vir informacij.

2. PROJEKT JE BIL V ZAKLJU^NI FAZI PREDSTAVLJEN SVETOVALNIM DELAV-
KAM OSNOVNIH IN SREDNJIH [OL V REGIJI. Njihova naloga bo u~encem in 
dijakom posredovati informacije o spletni strani, na kateri bodo lahko na{li koristne 
podatke, ko se bodo odlo~ali o nadaljevanju {olanja. Spletna stran bo zanje {e 
veliko bolj uporabna, ko bodo na njej objavljeni podatki o razpisanih {tipendijah in 
podjetjih, ki nudijo pomo~ pri pisanju seminarskih, diplomskih in drugih nalog.

3. NA PREDSTAVITVI ZA DIJAKE – spletna stran www.iskanipoklici.net je namenjena 
predvsem mladim. Projekt je bil na pobudo novega ravnatelja Bojana Tute predstavljen 
dijakom Gimnazije Tolmin.

4. MLADIM, NJIHOVIM STAR[EM IN SVETOVALNIM DELAVKAM JE NAMENJENA 
TUDI ZGIBANKA ISKANI POKLICI, kjer je na kratko predstavljen celoten projekt s 
poudarkom na spletni strani. Zgibanko lahko dobite na M Servisu, uradih za delo, 
{tudentskih klubih in pri {olskih svetovalnih delavkah.

5. VE^ O PROJEKTU SI LAHKO PREBERETE NA SPLETNI STRANI www.
iskanipoklici.net. Namenjena je predvsem mladim, ki se odlo~ajo o nadaljevanju 
{olanja. V rubriki Aktualno bodo objavljeni razpisi {tipendij, mo`nosti za izdelovanje 
seminarskih in diplomskih nalog, mo`nosti opravljanja delovnih praks in zaposlitev 
ter {e marsikaj, kar zanima mlade. Na spletni strani si bodo zainteresirani lahko pre-
brali ve~ o podjetjih, ki so vklju~ena v projekt. V Forumu bodo lahko pokramljali o 
te`avah, ki jih pestijo, iskali informacije, ki jih zanimajo … Poleg tega se bodo lahko 
predstavili podjetjem in stopili z njimi v stik. Partnerji v projektu si bodo prizadevali, 
da se bo projekt nadaljeval ter da bo spletna stran vsebovala koristne informacije za 
njene uporabnike.

( 4 )
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ODPRLI SMO NOV PRODAJNO SERVISNI CENTER

DODATNE OTVORITVENE UGODNOSTI DO 30. OKTOBRA

Poobla{~eni prodajalec in serviser vozil Renault in Nissan,
Poljubinj 89 f, 5220 Tolmin, tel.: 05 38 00 026, 031 379 832
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AKCIJSKE UGODNOSTI S POPUSTI DO 220.000 SIT

ODPRTJE
NOVEGA SALONA PSC
Tolmin – Prodajno servisni cen-
ter (PSC) Tolmin je na severnem
Primorskem poznan po uspešni
prodaji in servisiranju vozil renault.
Od oktobra dalje so svoji pestri
ponudbi dodali še program nissano-
vih vozil ter s tem poslovanje razširili
na precejšen del Goriške ter del
Notranjske. Za potrebe novega pro-
dajnega salona so morali prenoviti in
razširiti dosedanje prodajne prosto-
re v Poljubinju, za investicijo pa
odšteti 20 milijonov SIT. Nissanova
vozila si bomo lahko ogledovali na
180 m² prodajnega salona, medtem

ko bodo renaultovi prostori večji za
20 m². S tem pa načrti novomeške
družbe Gimpex d. o. o., večinskega
lastnika PSC Tolmin, še zdaleč niso
zaključeni. Ker se jim z novim progra-
mom obeta intenzivna rast prodaje,
so si v svojem kratkoročnem načrtu
zadali še eno nalogo – nadaljnjo
širitev prodajnih salonskih površin za
rabljena vozila. Servisiranje vozil
nissan bo potekalo v prostorih že
obstoječega renaultovega servisa.

Na konferenci za novinarje, ki se je
odvijala 7. 10. v Kobaridu, smo izve-
deli, da bo PSC s programom Nissan
teritorialno pokrival 8 odstotkov slo-
venskega avtomobilskega trga. Vod-
stvo prodajno-servisnega centra
predvideva, da jim bo s prodajo 120
novih in 80 rabljenih vozil nissan le-
tna realizacija prinesla 2 do 3 odsto-
tni tržni delež v regiji. Združitev dveh
blagovnih znamk pri prodaji in servi-
siranju zagotavlja veliko sinergij tako
v evropskem kot tudi slovenskem
prostoru. Razširitev prodaje nissano-
vih vozil ima za tukajšnje prebivalce
še eno prednost – bližino. PSC Tol-
min, kjer je danes zaposlenih 65
delavcev, ki letno ustvarijo 2 milijardi
SIT prometa, bo z novo blagovno
znamko pokrival območje od Tolmi-

PRENOVLJENI SALON PSC TOLMIN od
oktobra dalje ponuja prodajno servisne
storitve za blagovni znamki vozil renault in
nissan.

NA ODPRTJU NOVE FRANŠIZNE TRGOVI-
NE podjetja Oblačila ČIB-2000 smo v obje-
ktiv ujeli vrhunsko atletinjo in po novem tudi
modno oblikovalko Merlene Ottey, ki je sku-
paj z lastnico bovškega podjetja Oblačila
ČIB-2000, Majdo Hočevar (desno), ustvarila
kolekcijo Ottey by pamp. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

čaj; združujejo eleganco in sprošče-
nost kot tudi gracioznost in igrivost.
Poudarjajo ženstvenost in obenem
odločnost. Žive barve odsevajo življe-
nje, radost … “Moja oblačila so name-
njena ljudem, ki so malo drugačni.

Drugačni tako, da ne želijo biti
kot vsi drugi. Predvsem so

namenjena mladim,
tistim, ki se poču-

tijo mlade in pol-
ne energije.

Kolekcija je
pisana na
kožo ljubite-

ljem špor-
ta,” je o
kolekciji
povedala

Otteyeva.
Konec septem-

bra so novo kolekcijo Otteyeve naj-
prej predstavili na modni reviji v Lju-
bljani. Od 12. oktobra dalje pa je v
trgovini Punkt (na tolminski avtobu-
sni postaji) poleg kolekcije oblačil za
šport in prosti čas Pamp na voljo še
blagovna znamka Ottey by pamp.

Mateja Kutin

( 17 )

na do Logatca na eni ter Ajdovščine
in Goriških Brd na drugi strani.

Besedilo in foto: T. Š. F.

TE^EM, TOREJ SEM!
Tolmin – Ena največjih atletskih
zvezdnic vseh časov, Jamajčanka
Merlene Ottey, ki že dve leti tekmuje
pod barvami slovenske zastave, je
letos poleti uresničila svoje dolgole-
tne sanje in postala modna oblikoval-
ka. Z lastnico in komercialno direkto-
rico bovškega podjetja Oblačila ČIB-
2000, Majdo Hočevar, sta se podali
na skupno poslovno pot in ustvarili
kolekcijo Ottey by pamp.
Oblačila šprinterke zrcalijo njen zna-
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V tistem času so naši predniki
ustanavljali kmetijske pospeše-
valne družbe, ki so svetovale in

skrbele za pospešeni razvoj družbe.
Posebne službe so pomagale vlagate-
ljem pridobivati nepovratna državna
sredstva za ustanavljanje mlekarskih
družb, izgradnjo sodobnih mlekarn …
Kmetijski strokovnjaki so po vaseh
organizirali tečaje, na katerih so učili,
kako vzgajati nove vrste žit in sadnih
dreves, da bi dosegli večji pridelek.
Skušali so, čeprav sprva neuspešno,
izboljšati slabo stanje v živinoreji.

Leni pastirji in
nemarni mlekarji

Preobrat v mlekarstvu je nastopil
leta 1873, ko so državni svetovalci in
pospeševalci Družbe za pospeševanje
kmetijstva (Družbe) iz Gorice v dogo-
voru s člani podružničnega Poljedel-
skega urada v Tolminu in nekaterimi
naprednejšimi poljubinjskimi kmeti
najeli sirarskega mojstra Mullerja iz
Švice. Na planini Razor naj bi mle-

130 let organiziranega mlekarstva na Tolminskem in Bohinjskem ter 130-letnica ustanovitve
prve mlekarske zadruge v Poljubinju

“V nedeljo so imeli
Polubinci zbor zarad mlekarije”

Tokrat bomo na{im bralcem v rubriki, kjer navadno predstavljamo dru{tva, predstavili zdru`enje,

katerega zgodba se za~ne v drugi polovici 19. stoletja, ko se je Avstro-Ogrska vsestransko trudila in

pospe{evala gospodarstvo – predvsem kmetijstvo in `ivinorejo.

PRAZNOVANJE OB DVAKRATNI 130-LETNICI, POVEZANI Z MLEKARSTVOM PRI NAS – Ob koči na planini Razor bi se ob sončnem
vremenu najbrž zbralo še več obiskovalcev. Foto: M. K.

Utrinki

ZAPLETI PRI
TO^KOVANJU PRO[ENJ
Ljubljana, Tolmin – Občina Tol-
min je Klub tolminskih študentov
(KTŠ) obvestila, da so letos vlagatelji
prošenj za prvi sprejem v študentske
domove v Ljubljani prejeli 50 točk
manj kot njihovi kolegi v preteklih le-
tih. Do tega je prišlo zaradi dosled-
nega upoštevanja Pravilnika o sub-
vencioniranju študentov (Uradni list
RS, št. 22, 29. 3. 2001), ki v 16.
členu poleg točk za oddaljenost stal-
nega prebivališča od kraja študija
predvideva tudi 50 dodatnih točk,
“če študent priloži potrdilo pristojnih
organizacij oziroma organov, da je
stalno prebivališče več kot 25 km

oddaljeno od kraja študija in da
nima več kot dvakratne možnosti
javnega prevoza dnevno”. Občina
Tolmin je prosilcem izdajala potrdila o
oddaljenosti in neugodnih povezavah
z javnim prevozom, vendar Komisija
pri točkovanju slednjih ni več upošte-
vala kot v minulih letih, saj avtobus iz
Tolmina v Ljubljano pelje vsaj dvakrat
dnevno. Predsednica KTŠ-ja Maša
Klavora je na neustreznost Pravilnika
že pismeno opozorila direktorico Za-
voda Ksenijo Preželj, predsednika
Sveta Zavoda Hermana Tomažiča
in predsednika Študentskega sveta
stanovalcev Gorana Sambta. Nepri-
mernost omenjenega določila je po-
nazorila z dejstvom, da vožnja z avto-
busom iz Tolmina, ki traja približno tri

ure v eno smer po ozki in vijugasti
cesti (avtobus na svoji poti zavije tudi
v Cerkno in dlje časa stoji na postaji
v Idriji), ne pride v poštev za nekoga,
ki želi uspešno študirati. Prosilcev za
sprejem v študentski dom s Tolmin-
ske – Tolmin je od Ljubljane oddaljen
približno 100 km – ne moremo ena-
čiti s tistimi, ki prihajajo iz krajev,
okoli 25 km oddaljenih od Ljubljane,
in nimajo več kot dvakratne možnosti
javnega prevoza dnevno, saj se to
kilometrino ob boljših cestah prevozi
neprimerljivo prej. V dopisu je predla-
gala delno spremembo 16. člena, in
sicer tako, da se vanj vključi tudi
trajanje vožnje z javnim prevozom in
kakovost cestnih (oziroma železniš-

kih) povezav glede na oddaljenost
stalnega prebivališča od kraja študija.
Špela Kranjc, Klub tolminskih študentov

SVETOVNI DAN TURIZMA
TOKRAT V DOLINI SO^E
Bovec – Letošnji 27. september,
svetovni dan turizma, je Bovčanom
ostal še posebej v lepem spominu. V
sodelovanju s Slovensko turistično
organizacijo smo ga namreč 23. in
24. septembra preživljali v prelepi
dolini Soče. Prvi dan smo pripravili
okroglo mizo na temo šport in turi-
zem ter organizirali prijetno druženje
v trdnjavi Kluže, druženje s športnimi
igrami pa nadaljevali še dan kasneje.

EPIcenter, l. V, {t. 10-11, oktober-november 2004
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karja naučil novih sirarskih veščin po
uveljavljeni švicarski tehnologiji proi-
zvodnje sira z blagovno znamko emen-
talec. Kljub trdemu delu ni dosegel
uspeha, ker mlekar z njim ni sodelo-
val, zato se je še pred koncem pašne
sezone vrnil. Ker je Družba menila,
da je skrajni čas za preobrazbo živi-
noreje, edine omembe vredne nosilke
gospodarstva pri nas, je s projektom
nadaljevala. Želeli so odpraviti slabe
navade naših pastirjev, ki so sloveli
po lenobi, in mlekarjev, ki so bili pri
delu preveč površni, predvsem pa ne-
marni. Tudi v stanu, ki je služil za mol-
žo, mlekarno, skladišče in spalnico,
so vladale skromne razmere.

Zaradi te`e in oddaljenosti
opustili izdelavo ementalca

Naslednje leto je iz švicarske po-
krajine Emmental prišel sirarski moj-
ster Tomas Hutz. Njegov trud in po-
učevanje sprva nista obrodila sadov,
ko pa je bilo vzpostavljeno sodelova-
nje z mlekarjem, sta prinesla zgodo-
vinski uspeh rojstva organiziranega
mlekarstva in vsesplošno priznanje.
Tehnologija sira ementalec je slonela
na značilni drobni strukturi drobljen-
ca, ki so jo dosegli pri kuhi z visokim
dogrevanjem. Sirni hlebi z lepo golo
skorjo so tehtali 40 do 80 kg. Velika
teža in oddaljenost planin sta bila ra-
zlog za opustitev izdelave ementalca.

Prva mlekarska
zadruga na Primorskem

Po uspešni pašni sezoni se je čla-
nom Družbe za pospeševanje kmetij-
stva, Poljedelskega urada in nekate-
rim pomembnim kmetom iz Poljubi-
nja rodila zamisel, da bi ustanovili
in registrirali mlekarsko zadrugo ter
zgradili sodobno in moderno oprem-

���

���

“Iz Tolmina se nam pi{e: V nedeljo 15. novembra so imeli Po-
lubinci zbor zarad mlekarije. Statuti so se pregledali, potrdili.
Predsedoval je gospod Doljak, dekan v Tolminu, kot glavar odseka
gori{kega kmetijskega dru{tva v Tolminu. Britnje in razlaganje
pravil je trajalo dosti ~asa in kon~eno so pri~ujo~i, ki so pristopili
dru{tvu, sklenili in odlo~ili v &.2 omenjene zneske namre~, da
ima dru{tvo za zdaj imeti 30 dele`ev, vsak za 20 gld. z 6 %
obrestimi na leto. Tudi so volili odbor 5 oseb, ki imajo vse pri-
praviti. Kar je treba, da se za~ne; torej je ta osnovalni odbor.
Predsednik, je gospod Nace Kova~i~, `upan od sv. Lucije, Od-
borniki pa so; Janez Luznik / Kacijan iz Poljubinja 84/, Andrej
Leban / Nemec iz Poljubinja 22 / in Janez Kav~i~ pa Andrej
Rejc, oba iz Poljubinja.

[tatuti se podajo hipoma vi{i gosposki. Zdaj `elimo temu dru-
{tvu marljivost in dober uspeh. Sre~no je `e zadosti vsaj v za~etku,
ker dobi od ministrstva za poljedeljstvo po kmetijskem dru{tvu
v Gorici veliko denarno podporo, da nakupi posodo in orodja.
@ivili vrli mo`je, ki so predvideli korist in prevzeli to delo!”
(~asopis So~a, leto IV., štev. 47)

Utrinki

je štiri dni kasneje poročal članek v
časopisu Soča (gl. okvirček).

[olski primer sodobne
organiziranosti mlekarstva

Kmalu so začeli s pripravami na
gradnjo sodobne mlekarne. Ohranje-
ne listine pričajo, da je Hutz načrto-
val objekt, vodil gradnjo in nakup
opreme. Bil je imenovan za poobla-
ščenega sirarskega strokovnjaka in
uradno zadolžen za poučevanje mle-
karjev. Avstro-Ogrska ga je bogato
nagradila za uspešno delo pri uvaja-
nju sodobnega mlekarstva. Nova mle-
karska družba z moderno zasnovano
mlekarno je postala šolski primer so-
dobne organiziranosti mlekarstva.
Kljub vidnemu in odmevnemu uspe-
hu so po tolminskih in bohinjskih
vaseh druge mlekarske družbe začeli
ustanavljati šele čez desetletje.

Pa je pri{la vojska …
Doba preporoda in upanja naših

ljudi v boljšo ter lepšo prihodnost ni
trajala dolgo. Že prva svetovna vojna
je popolnoma zavrla hitri razvoj. Za-
radi bližine fronte so bili domačini
izseljeni. Ko so se po končani vojni
vrnili, so našli požgane domove in
razdejana polja. Po besedah predse-
dnika Agrarne skupnosti Poljubinj
Cirila Metoda Lebana izkušnje do-
kazujejo, da za doseganje drzno na-
črtovanih ciljev niso dovolj le posa-
mezniki, ampak so potrebne velike
družbene in gospodarske reforme,
podprte z nepovratnimi državnimi
sredstvi. Le tako se lahko miselnost
in gospodarski razvoj z roko v roki
spreminjata ter razvijata.
Povzetek iz gradiva za novinarje, ki ga je
pripravil predsednik Agrarne skupnosti
Poljubinj Ciril Metod Leban, pripravila
Mateja Kutin

ljeno mlekarno. V njej bi izdelovali
sir ementalec, s katerim bi lažje pro-
drli na goriško in furlansko tržišče ter
dosegali višje prodajne cene; hkrati
pa bi ustanovili učni center za izobra-
ževanje mlekarjev s Tolminskega in
Bohinjskega. Podpora državnih nepo-
vratnih razvojnih sredstev za pomoč
kmetijstvu ter pobude narodno zave-
dnega kulturnika in odvetnika dr.
Lavriča, tolminskega dekana Doljaka

in članov tolminskega Poljedeljskega
urada so omogočile uresničitev na-
črta. Z vsestranskim prizadevanjem
Thomasa Hutza je 23 Poljubincev v
domači vasi ustanovilo prvo mlekar-
sko zadrugo na Primorskem. Še isto
jesen (natančneje 15. novembra 1874)
so jo na ustanovnem zboru v Poljubi-
nju uradno potrdili in poimenovali Sen-
nerei Genossenschaft in Polubino.

O ustanovitvi mlekarske zadruge

Planina Razor – Praznovanje ob 130-letnici organiziranega mlekarstva
na Tolminskem in Bohinjskem ter 130-letnici ustanovitve prve mlekarske
zadruge v Poljubinju je v nedeljo, 12. septembra, kljub de`evnemu vre-
menu na planino privabilo kar nekaj ljudi. Poleg organizatorjev in doma-
~inov (predvsem Poljubincev) so se praznovanja udele`ili tudi dr`avni po-
slanec Ivan Bo`i~, dr`avni sekretar za kmetijske trge Alojz Senega~nik,
direktor Triglavskega narodnega parka Janez Bizjak in `upan Ob~ine
Tolmin Ernest Kemperle.

Sicer pa tokrat Bovec ni bil izbran
naključno. Dežela Bovška namreč z
raznovrstnimi turističnimi proizvodi v
smislu povezave športa in turizma
počasi postaja slovenski center aktiv-
nih počitnic. Povpraševanje po tovr-
stni ponudbi je čedalje večje, kar sle-
di iz trendov vse večje prepoznavno-
sti, športnih prireditev in nenazadnje
uspehov naših športnikov. Ob tem
naj omenimo, da igra pri nadgradnji
takšne ponudbe in s tem povezane-
ga povpraševanja pomembno vlogo
športna infrastruktura, ki je kratko-
ročna ambicija povezave različnih
zvrsti športa in turizma v zaokrožen
turistični produkt.
Po petkovem strokovnem delu je 17

udeležencev komaj pričakalo šport-
ne igre, ki so se odvijale prihodnji
dan. Slednje so organizirali najrazli-
čnejši turistični in drugi ponudniki
(Aktiv bovških žena, Diskoteka
Elvis, Društvo 1313, Golf klub Bo-
vec, Kamp Liza in Toni, športne
agencije, Ten-ski Bovec, Turisti-
čno društvo Soča-Trenta) na čelu z
Lokalno turistično organizacijo
(LTO) Bovec. Zaradi nekoliko preveč
jesensko obarvanega vremena ni bilo
nobene prijave za rafting, medtem ko
smo odbojko raje preložili v bovško
telovadnico. Kljub temu je bilo na pri-
zorišču pestro: ekipa Dream team-a,
z mag. Darjo Radič na čelu, je s
svojo postavo napovedovala zmago;
moštvo Nacionalnega turistične-

ga združenja (NTZ), ki ga je vodil
mag. Janez Sirše, je kazalo mladost
in izkušenost; popolnoma opremlje-
na ženska ekipa LTO Sotočja, ki sta
se ji pridružila še Bovčana Vojko
Šuligoj in Marko Vidič, pa je z dve-
ma rezervama delovala zelo usklaje-
no in natrenirano. Pri vsem skupaj pa
ni manjkal niti sodnik, ki je korektno
opravil svoje delo. Izkazalo se je, da
odbojkarskega znanja tekmovalcem
ni manjkalo, mogoče samo premalo
treninga. Poleg tega pa smo še ugo-
tovili, da je bilo moštvo Dream team
obogateno celo z nekdanjo repre-
zentantko dr. Majo Uran iz visoke
šole za turizem Turistica, zato so ve-
ljali za favorite. Vendar pa so dream-
teamovci v napeti in razburljivi tekmi s

stalnim menjavanjem prednosti napo-
sled izgubili proti ekipi NTZ. Po tur-
nirju, ki je trajal dobri dve uri in pol,
smo se v prekrasnem ambientu
Oaze miru nato srečali še z golfisti,
ki so jih vodili Bojan Meden, dr.
Tanja Mihalič in predsednik Golf
kluba Bovec Aleksander Kravanja.
Imeli smo se odlično, odigrali nekaj
“lukenj”, se naučili osnov golfa in
uživali v čudoviti naravi. Na koncu
športnih iger smo razglasili še rezul-
tate in podelili priznanja (najboljše
odbojkarsko moštvo NTZ je prejelo
tudi nagrado Društva Planet šport
iz Bovca – vstopnico za raftanje,
kajpak).
Sodelujoči smo se ob koncu prijet-
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^akanje na libijsko vizo
Niger sem pričakoval kot veliko

uganko. Ko sem se znašel med Niger-
ci, me je presenetila njihova prijaz-
nost. Abdul in Abukari, domačina
iz glavnega mesta Niamey, sta mi po-
nudila brezplačno bivanje v novem
hotelu Le Relax. Čast me je doletela,
ker sem bil njun prvi gost. Čeprav
sem imel v načrtu le krajši postanek,
sem zaradi čakanja na libijsko vizo
v Niameyu ostal mesec dni. Želel
sem prečkati njihovo Saharo, najlepši
del afriške puščave, in vstopiti v Me-
diteran. Vsak drugi dan sem obiskal

Nehote ponovno na jug
Tadej je v Nigru zaman ~akal libijsko vizo, zato je moral spremeniti na~rt in se vrniti na jug. Prek
^ada je odpotoval v Centralno afri{ko republiko. Za to {tevilko EPIcentra nam je opisal svoje
do`ivljanje Nigra. Utrgali smo tudi list iz njegovega dnevnika in prebirali o dogodiv{~inah na poti
~ez pu{~avo.

tografijo je dovolj časa. Ja, to je res
prava Afrika.

Vize za Libijo nisem dočakal; ni
pomagala niti slika Tita, ne njihov
vrač, ki je trdil, da bom vizo v parih
dneh dobil. Moj kompas se je name-
sto proti domu, obrnil proti jugu. Ča-
kal me je Čad.
Tadej Beguš – Behč

Iz dnevnika
Congo Brazzaville, 17. september 2004

Boli me glava in desno uho. Čeprav
sem utrujen, ne morem zaspati. Spo-
mini in dogodki, ki sem jih v teh dveh

Utrinki

robju glavnega mesta Niameya ob re-
ki Niger pa se mi je želja uresničila.
Proti koncu dneva, ko se te občudo-
vanja vredne živali previdno prikaže-
jo iz vode, čaka na bregu mnogo lju-
di. Čeprav so nilski konji pravi orjaki,
so zelo plašni. Izogibajo se ljudi, saj
imajo radi svoj mir.

Prvič sem srečal tudi žirafe. Z Ab-
dulajem sva se zapeljala dobrih 60
kilometrov iz mesta. Sprva sva sreče-
vala le trope koz, po vztrajnem iska-
nju pa sva končno našla tudi žirafe.
Približala sva se jim na 20 do 30 me-
trov. Sploh se ne bojijo in za lepo fo-

ambasado, a zmeraj znova slišal “Čez
dva dni, čez dva dni, čez …”, kajti
vse je v rokah boga, pravijo. Dneve
sem si krajšal s spoznavanjem ljudi
in njihovih navad. Srečal sem tudi
glasbeno skupino Marhaba. Njihovo
glasbo poslušajo tako v Afriki kot v
Evropi. Res jih je užitek poslušati. Jaz
sem jih imel priložnost doživeti v ži-
vo. Afrika in njeni ritmi – prava umet-
nost.

Nilski konji in `irafe
V Gambiji sem brez uspeha upal,

da bom srečal nilskega konja. Na ob-

nega druženja strinjali, da se nasle-
dnje leto ponovno srečamo –  v
upanju, da bi takšno druženje posta-
lo tradicionalno in da bi bila drugo
leto udeležba še večja. Toda za prvič
in za zelo na hitro organizirano prire-
ditev smo lahko z izvedbo kljub temu
zadovoljni.

Marko Vidič, direktor LTO Bovec

NAJSTAREJ[E
NAJDBE NA TOLMINSKEM
Planina Pretov~ – Začetek septem-
bra so arheologi z Inštituta za arhe-
ologijo pri ZRC SAZU in s Tolmin-
skega muzeja v sodelovanju s
Triglavskim narodnim parkom na
planini Pretovč našli doslej najstarej-
še najdbe na Tolminskem. Kot je po-
vedal arheolog Tolminskega muzeja
Miha Mlinar, so med presejanjem
zemeljskih plasti na situ našli komaj
nekaj milimetrov velika orodja, značil-
na za mezolitsko obdobje. Tovrstna
orodja so uporabljali takratni lovci, ki
so imeli bazo v dolini. Arheologi bi
morda lahko izkopali še kakšno najd-
bo več, če ne bi bile plasti v nepo-
sredni bližini dragocenih najdb zaradi
posledic eksplozij granat iz časov
soške fronte precej premešane. Več
o tem si boste prebrali v eni nasled-

njih številk EPIcentra, ko bodo
opravljene podrobnejše analize.
Najdbe si bomo lahko kmalu ogledali
v prostorih Tolminskega muzeja –
predvidoma v začetku decembra.

T. Š. F.

NOV VODNJAK ZA LO@ANE
Log pod Mangartom – Prebivalci
Loga pod Mangartom se lahko po-
hvalijo z novo pridobitvijo – zanimivim
vodnjakom, v katerem se prepletata v
kamen vklesana zgodovina in seda-
njost majhne vasice ob vznožju Man-
garta. Vodnjak je delo in dar Fraca
Sclavzerja, po domače Krepa, roje-
nega v Logu. Čeprav Franco danes
prebiva v Italiji, ni nikoli pozabil rod-
nega Loga, kar se izraža tudi v sa-
mem vodnjaku. Vanj je poleg za to
območje značilnih živali, orla, gamsa,
divjega petelina, srnjaka in svizca,
vklesal še mogočni Mangart, iz kate-
rega se pretakajo “stoteri” slapovi.
Pod njimi se na slikovit način odvija
zgodovina vasice. Avtor nas najprej z
zapisom imena vasice Larix opomni
na čas Rimljanov, sledi grb oglejskih
patriarhov, ime Preth, ki so ga upora-
bljali med vladavino Avstro-Ogrske,
zastava Republike Slovenije, opomin
na plaz iz leta 2000 in na koncu sim-

bolno ponazorjen vstop Slovenije v
Evropsko unijo; avtor je v ta namen
izklesal cerkvico sv. Štefana, ki sim-
bolizira vasico, ter jo obdal z “evrop-
skimi zvezdicami”. Ložani upajo, da
bodo ob njihovi novi pridobitvi ljudje
postali, se odpočili in odžejali – Fra-
tarca (voda, ki teče iz vodnjaka) je po
zagotovilu domačinov pitna, saj prite-

ka iz zajetja izpod Loških sten. Ob tej
priložnosti je Krajevna skupnost
Log pod Mangrtom skupaj z Raz-
vojno zadrugo Mangrt organizirala
prijetno vaško praznovanje s polur-
nim kulturnim programom, ki ga je s
kitaro in petjem nadaljeval kantavtor
Vlado Kreslin.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

ZANIMIVA NOVA PRIDOBITEV LOGA POD MANGARTOM JE VODNJAK, v katerem se pre-
pletata v kamen vklesana zgodovina in sedanjost vasice na vznožju mogočnega Mangarta.
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mesecih doživel, mi ne dajo mirnega
spanca. Konec junija sem zapustil
mesto N’guigmui in z njim Niger, ki
me kar ni hotel izpustiti iz svojega ob-
jema.

Nana Bakassa, 8. avgust 2004
Ura je bila devet zvečer in v niger-

skem mestecu N’guigmui je bila že tr-
da tema. Trije tovornjaki, ki so prek
puščave prišli iz Libije, so bili pri-
pravljeni. Tovor, ki so ga pripeljali za
Niger, so razložili; nafto, ki je v Libiji
skoraj zastonj, so iz cistern prečrpali
v sode ter prodali tukajšnjim trgov-
cem. Tako se zasluži nekaj dodatnega
cvenka, ki je na poti skozi neštete
kontrole policajev, carinikov in žan-
darmerije še kako dobrodošel.

Končno smo odrinili. Šoferji tovor-
njakov Babo Ducalli, Sidi Salam in
Adil so me sprejeli za svojega. Nikoli
si ne bi mislil, da se bom po puščavi
vozil ponoči – dobrih 100 kilometrov
nočne vožnje po belem pesku v soju
luči in ob polni luni, ki je razsvetlje-
vala okolico. Sprva sem vozil v koloni
med tovornjaki, a ker me je prah pre-
več dušil, sem jo mahnil vštric z nji-
mi. Pot sem si utiral skozi pesek, v ka-
terem je bilo polno grmičevja. Motor
je poplesaval levo in desno. Nekajkrat
sem padel, ker so bile kolesnice tovor-
njakov pregloboke, saj nisem imel
izbire, da bi vozil kje drugje. A nič za-
to. Prečili smo mejo z Nigrom. Policaji
in cariniki so skoraj pozabili na doku-
mente, saj jih je motor povsem očaral.

Po devetih dneh vožnje so si fantje
končno privoščili tuš. Topla voda, ki
po cevi curlja iz posebnih rezervoarjev
za vodo, naredi čudež. Kot otroci so
čofotali v luži, ki je postajala vedno
večja. Vmes sem jih še jaz presenetil s
flešem fotoaparata in razvila se je pra-
va zabava. Čeprav so bili oni Libijci
in jaz Slovenec in jaz ne govorim
arabsko, oni pa ne francosko ali an-
gleško, smo se o sporazumeli. Z govo-
rico rok in smeha smo vsi vse razu-
meli.

Preko čadske meje
Naslednji dan se je začel s priho-

dom na čadsko mejo, kjer smo dokaj
hitro opravili svoje obveznosti ne da
bi zapravil en sam dolar. Za šoferje
tovornjakov se je začela prava kalva-
rija. Na vsaki postojanki je minila
vsaj ena ura, preden so se prebili sko-
zi podkupovanja, prerekanja in ba-
rantanja od enega do drugega šefa.
Kjer ni šlo drugače, so jim pustili dve
vodni pipi, zavoj tobaka, denar ali
druge dobrine. Po petih urah smo ure-
dili vse potrebno in odrinili. Pesek, si-
pine, vročina … Okolica se je počasi
spreminjala. Vozili smo mimo dreves,

polnih trnja, v katerih senco ni bilo
pametno zapeljati, mimo kamel in
elegantnih gazel, nad nami pa so ves
čas jadrale ujede.

V majhni vasici, ki ji ne vem več
imena, smo kupili kozo. Malo naprej

tno, da bi gumo zavaroval pred pe-
skom, prinesel rezervno zračnico in
ključe za menjavo. Motor je stal sredi
peska, ob njem luč, ki jo je napajal
akumulator tovornjaka, zrak za pol-
njenje zračnic pa je prihajal iz kom-

presorja. Prava mala delavnica sredi
puščave. In vsemu je dajala rahel ze-
len odtenek nežna barva trave. Bil
sem tako zavzet z delom, da sem po-
zabil na okolico. Šele na koncu sem
se zavedel, kaj se je dogajalo okoli

smo se ustavili in ‘mandžerija’, kot
smo poimenovali vsakodnevno poje-
dino, se je začela. Sidi Salam je na-
brusil nož in zaklal kozo. Da bi ji la-
žje slekel kožo, ji je pri zadnji nogi na-
pravil manjšo zarezo in jo napihnil z
zrakom iz tovornjakovega kompre-
sorja. Prvič v življenju sem videl ubi-
janje živali. Kot zdravstveni tehnik
pomagam ljudem in vedno pravim,
da lahko pomagam tudi živalim. Ubi-
ti pa živali ne morem. Na kmetiji mo-
jih starih staršev v Tolminu nisem bil
nikoli zraven, ko so klali prašiča. “Pr-
šut boš pa vseeno jedel,” so me heca-
li. Tukaj, sredi puščave, sem se prepri-
čal, da če bom že jedel, bom tudi gle-
dal. Sicer zelo okusne makarone sem
stežka požiral, ko sem pomislil na ko-
zo. A drugič je bilo že bolje.

Mala delavnica sredi puščave
Potovanja čez puščavsko okolico

jezera Čad še ni bilo konec in norih
dogodivščin z Libijci tudi ne. V mestu
Liwa je bilo treba dobiti vizo za nada-
ljevanje poti. Opazil sem, da mi pušča
guma. Napolnil sem jo in odrinili
smo naprej. A le za pol ure. Guma je
bila zopet prazna. Morali smo se usta-
viti. “Mefis muskara,” je rekel Babo
Ducalli, kar po arabsko pomeni “ni
problema”. In sva se lotila razstav-
ljanja gume. Pogrnil sem šotorsko pla-

POZOR, KAMELA NA CESTI – nekaj povsem vsakdanjega. Foto: arhiv družine Beguš
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mene. Zmračilo se je že. Ostali so že
zakurili ogenj, pili čaj in se zabavali.
Pozabil sem povedati, da smo na poti
pobrali nekaj potnikov za Čad.

Guma je bila nared in večerja tudi.
Za povrh vsega je Sidi Salam na žer-
javici spekel kruh. Tako smo imeli sa-
me dobrote. Popili smo čaj in odrinili
naprej. Da. Čeprav je bila noč, smo
morali naprej.

Ob sobotah carina ne dela
Zjutraj smo prispeli v mestece Bol.

A to ni Bol na Braču, temveč po-
membno ribiško in trgovsko mestece
ob jezeru Čad. Ker ni šlo drugače,
smo morali zjutraj zbuditi šefa carine
in ga prositi za brezplačno carinsko
storitev. Bila je namreč sobota in ca-
rina ni delala, razen proti plačilu. Us-
pelo mi je.

Bolj kot smo se bližali N’djameni,
glavnemu mestu Čada, več je bilo
kontrol in zmeraj več denarja so že-
leli. Jaz pa sem jokal in jih prosil, naj
me spustijo, saj sem prostovoljec in
študent ter imam denar samo za ben-
cin do glavnega mesta, kjer moram
poklicati domov, da mi pošljejo de-
nar. In še nešteto drugih izgovorov. Ne
gre drugače. A se je izplačalo.

Postanki za molitev
Poleg postankov na kontrolnih to-

čkah so bili obvezni še postanki za

molitev. Tukaj sem resnično začutil
življenje muslimanov. Zjutraj smo
vstali ob petih, ko prvič molijo. Za-
dnja molitev pa je bila okoli devete
ure zvečer, ko smo povečerjali in odšli
spat. Brez alkohola in svinjine. In
pred vsako molitvijo so umivali roke,
noge, usta, obraz in glavo. Preproge
in čaj, sveže kamelje mleko ter pesek
in vročina. To je bilo moje doživetje
Allahove dežele, kot so jo poimeno-
vali libijski šoferji. Končno smo pri-
speli v N’djameno.

N’djamena polna trgovin
To je mesto, kjer se govori samo o

denarju in v vsaki hiši prebiva vsaj en
trgovec, če že ni to vsa družina. Levo,
desno, kamor koli se ozreš, povsod
trgovine z vsem mogočim. Ko sem vst-
opil v lekarno, sem onemel. “Nema
što nema”. Tako obloženih lekarn še
pri nas ne najdeš. Cene izdelkov v
trgovinah in lekarnah so bolj ali manj
enake. Od tvoje iznajdljivosti in želje
po barantanju pa je odvisna končna
cena. Čad je zelo draga država. Naj-
bolj ugodna cena za uro interneta je
1.500 SIT.

Čad je država, ki nima svojega mo-
rja; na severu je Sahara, na vzhodu
Sudan, kjer je sedaj vojna, na jugu
Centralno afriška republika in na za-
hodu Nigerija. Edine poceni stvari,

bencin, olje in rezervni deli za vozila,
prihajajo iz Nigerije.

Ogromni hotel Libya
Še vedno sem se držal libijskih šo-

ferjev. Živeli smo v največjem in naj-
bolj razkošnem hotelu daleč naokoli,
hotelu Libya, ki pa še ni odprt. Naše
sobane, bazeni, kuhinja in dnevni
saloni so bili delovišče pred hotelom,
saj vanj nismo imeli vstopa. Spali in
kuhali smo na gradbišču in zraven 24
ur na dan poslušali pesem elektri-
čnega agregata. Ponoči sem ga s po-
močjo toaletnega papirja, s katerim
sem si zamašil ušesa, preslišal. Pona-
vadi sem bil tako utrujen, da sem v
trenutku zaspal. A kar je najpomem-
bnejše, prihranili smo lep kupček de-
narja.

V Sudan pa ne!
Ponovno sem skušal dobiti vizo za

Libijo, saj bi se lahko s šoferji vrnil po
drugi poti. A ni in ni šlo, pa tudi časa
nisem imel več. Odšel sem na konzu-
lat Centralno afriške republike, kjer
sem dobil njihovo vizo. “Rad bi v Su-
dan,” pravim. “O?! To pa ne. Samo za
letalski let v glavno mesto Kartum ali
za humanitarne delavce. Vojna je in
stanje ni stabilno. Ne moremo vam
zagotoviti varnosti,” pravi uslužbenec
konzulata.

Darfur leži na meji s Čadom in je,

kot sem lahko razbral iz pripove-
dovanja ljudi, prizorišče etničnega
čiščenja. Ko sem možakarju v spre-
jemnici izjavil, da pobijajo prebivalce
iz plemena Zagaua, je obstal: “Kdo ti
je to rekel? Kje si to slišal?” “Ljudje
na ulici pravijo,” sem odgovoril. Tiši-
na. Možakar v sprejemnici je pripadal
prav temu plemenu. Njegova vas se
nahaja na čadsko-sudanski meji.
“Vse to je res,” mi je rekel. In nada-
ljeval, da je stanje zelo hudo. Tam-
kajšnjim vojakom je naročeno, da
ustrelijo ali kakor koli umorijo vsa-
kogar, ki je črne polti in pripada ple-
menu Zagaua, ne glede na to, ali je
otrok, starec, ženska ali moški. Vse!
Z neprijetnim občutkom sem pogle-
dal proti vratom, ko je odhajal. Zdelo
se mi je, da vedno opreza okoli sebe.
Beguncev tukaj nisem videl, veliko pa
sem bral o konvojih humanitarne po-
moči. Spoznal sem precej humanitar-
nih delavcev in vsi zapovrstjo so za-
trjevali, da je v Sudanu povsod zelo
nevarno.

Babo Ducalli, eden od šoferjev, je
zopet kupil kozo, ki jo je pripeljal kar
s taksijem. Namenjena je bila naši za-
dnji večerji. Sedaj odhajam v tropske
gozdove Centralno afriške republike.

Africatmin se bori in živi!

Tadej Beguš – Behč
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Vsi na zrak za zdrav korak / Ambasador Poso~ja – v spomin …

V vasici pod mogočnim Krnom
se je 15. 10. pred 160-imi leti
rodil duhovnik, pesnik, prevaja-

lec in narodni buditelj Simon Gregor-
čič. V njegovi rojstni hiši, po domače
pri Pomolču, je od leta 1966 urejen
muzej, za katerega danes skrbi Tolmin-
ski muzej. Zbirka se je razvila iz pesni-
kove spominske sobe, ki jo je leta 1951
odprlo tolminsko Muzejsko društvo.
Leta 1965 so začeli zbirati denar za od-
kup in ureditev celotne rojstne hiše,
ki je bila leto kasneje po zamisli arhi-
tekta Janeza Suhadolca preurejena
v muzej in odprta za obiskovalce. V

Na obisk k Pomol~evim na Vrsno
Jesenski dnevi nas vabijo v naravo. Mo~ sonca po~asi uga{a, pa vendar {e vedno sije v vsej svoji

lepoti – kot dokaz, da ga ni~ in nih~e ne more uni~iti. Izkoristimo lepoto jeseni in se odpravimo na

zrak. Morda po kostanj ali pa na sprehod – kar tja v en dan. Ker pa je jesen v~asih tudi muhasta in

nas zna presenetiti z mrzlim vetrom ali de`jem, vam svetujemo obisk Vrsna. V majhni vasici v

naro~ju Krna vam ne bo dolg~as niti v primeru nekoliko bolj kislega jesenskega vremena.

je študij klasičnih jezikov, vendar se
je zaradi gmotnih razmer doma,
predvsem pa na materino željo, od-
ločil za duhovniški poklic. Težke raz-
mere med študijem so ga že zgodaj
naredile zrelega moža s trdno voljo
in neomajnim značajem. Slovesno
novo mašo je imel v cerkvi svetega
Duha na Libušnjah leto dni pred kon-
cem študija, 27. oktobra 1867.

“Kako srčno sva se ljubila
v življenja spomladanskih dneh …”

Svojo prvo službo je nastopil kot
kaplan v Kobaridu, kjer je nadaljeval
svoje literarno delo, s katerim je začel

zbirko so prenesli gradivo iz Gregor-
čičeve sobe na gradu Kromberk, od-
prte leta 1957. Pritlični prostori nas
vodijo v drugo polovico 19. stoletja,
kjer je predstavljena bivalna kultura
podkrnskih vasi. Nadstropje više si
lahko ogledamo pregledno razstavo
o pesnikovem življenju in delu, o času
in prostoru, v katerem je živel, ter o
pečatu, ki ga je s svojim delom zapu-
stil prihodnjim rodovom. Na ogled so
fotografije in dokumenti o pesniku,
njegovi osebni predmeti, objave in de-
la, ki govorijo o njem, ter pesnikovi
portreti in fotografske upodobitve.

“Zakrivljeno palico v roki,
za trakom pa šopek cvetlic …”

Simon je bil drugi otrok Katarine
in Jerneja. V brezskrbnih otroških
letih, ko je pasel očetovo čredo, so
se mu naravne lepote rojstnega kraja
in planin za vedno vtisnile v spomin.

Šolo je začel obiskovati na Libuš-
njah, kjer so kmalu opazili njegovo
nadarjenost in očeta pregovorili, naj
ga pošlje v šole.

“Oj zbogom, ti planinski svet”
Star osem let je odšel na šolanje v

Gorico. Uspešno je končal gimnazijo
in bil sprejet v semenišče. Mikal ga

Utrinki

DAN SPOMINOV

Kobarid – V soboto, 23. oktobra, je
na kobariški kostnici, kamor so pre-
mestili posmrtne ostanke 7.014 zna-
nih in neznanih v soški fronti padlih
italijanskih vojakov z okoliških voja-
ških pokopališč, potekala vsakoletna
spominska slovesnost. Tudi letos jo
je organiziralo Veleposlaništvo
Republike Italije ob pomoči gene-
ralnega konzulata. Na povabilo se
vsako leto odzove precejšnje število
obiskovalcev iz vse Italije, povabljeni
pa so predstavniki Vlade RS, Uprav-
ne enote Tolmin in posoških ob-
čin. Slovesnost se začne s polaga-
njem vencev, sledi maša v cerkvici
sv. Antona na kostnici, po njej pa
zbrani obiščejo partizanske grobove
in se poklonijo spominu padlih fantov.
Istega popoldneva so v Kobariškem
muzeju že tradicionalno (na soboto,
ki je najbližja 24. oktobru – obletnici
kobariške bitke) pripravili Dan Koba-
riškega muzeja. Kratkim nagovorom
in slavnostnemu govoru direktorice
Urada za Slovence v zamejstvu in po
svetu Jadranke Šturm Kocjan z Mi-
nistrstva za zunanje zadeve RS je sle-
dil kulturni program in podeljevanje
častnega muzejskega članstva. Letos
sta ga prejela Milenka Manfreda in
Drago Sedmak. Organizatorji so pri-

reditev zaokrožili z odprtjem začasne
tematske razstave Od Gorice do morja,
kjer se lahko obiskovalci seznanijo z
italijansko vojsko ter njenimi šestimi
ofenzivami v petnajstih mesecih na
Goriškem in na Krasu. Razstava bo na
ogled vse do konca septembra priho-
dnje leto.
T. Š. F.

SVETLOBA JE ZNANJE
Tolmin – Ob sv. Mihaelu (29. sep-
tembra) se noč že precej potegne.
To je čas, ko so morali obrtniki vse
tja do sv. Gregorja (12. marca) zve-
čer in zjutraj delati pri luči. Na sv.
Gregorja dan so “luč zanesli v vodo”,
kot to poimenujejo v okolici Tržiča.
Izgledalo je nekako takole: že pred
Gregorjevim so si šolarji in rokodelski
vajenci priskrbeli stare brezove me-
tle. Vanje so nadevali smrekovo
smolo in metlo s smolo še ovili. Ve-
čer pred sv. Gregorjem so ob potoku
Mešeniku zažigali metle, goreče kon-
ce pa pometali v vodo. V starih pe-
harjih so zažigali s smolo polite sko-
bljance in jih spuščali po vodi. Danes
so se peharji prelevili v lično izdelane
papirnate hišice, v katerih gori sveča.
Zgradijo jih na deskah iz lepenke ali
trdega papirja, vanje pa postavijo
prižgano svečo. Hišice imajo nava-
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že v gimnaziji. Z dekanom Andre-
jem Jekšetom sta se dobro razume-
la. Simon je skupaj z nekaterimi pri-
jatelji ustanovil čitalnico, eno prvih
na Slovenskem.

Tu je spoznal tudi učiteljico Dra-
gojilo Milek. Vzklila je ljubezen, ob
katero so se ljudje začeli spotikati in
je bila kasneje tudi vzrok za njegovo
premestitev. Simon je čustvo na zu-
naj možato premagoval, razodeval pa
ga je v svojih pesmih.

“Pod trto bivam zdaj
v deželi rajskomili …”

Leta 1873 je bil premeščen za ka-
plana v Rihenberk, današnji Branik.
Ljudstvo ga je ljubilo in spoštovalo,
žal pa se ni razumel z župnikom An-
drejem Brezavščkom, ki ni razumel
mehke pesnikove narave. Pogo-
sto mu ni na-
klonil niti
besede. Za-
radi tega se
je Simon po-
čutil osamlje-
nega, kar mu
je skupaj z obi-
lico dela oma-
jalo zdravje.

“Slovo od Rifenberka”
Moči so mu bolj in bolj pešale, za-

to se je odločil pustiti službo ter oditi
v začasni pokoj v Gorico. Čeprav je
v Rihenberku duševno in telesno tr-
pel, se je nerad in s težkim srcem
ločil od ljudi in kraja.

“Človeka nikar!”
Leta 1882 je izdal prvi zvezek svo-

jih poezij. Uspeh je bil velikanski, saj
so v treh mesecih prodali 1.800 od
2.000 natisnjenih izvodov. Splošni
hvali so se pridružili pomisleki in ne-
ugodna kritika s strani nekaterih du-
hovnikov. Simona je najhuje prizade-
la kritika dr. Antona Mahniča. Bo-
lela so ga njegova sklepanja, da je v
svojem stanu nesrečen in da
so v njegovi

pesmi
Človeka nikar! verske zmote.

Kot vikar na Gradišču pri Prvačini
je imel več časa in lažje delo, žal pa
tudi slabše gmotne razmere, zaradi
česar je postal kmet in pastir kot v
svojih mladih letih. V tem obdobju
sta izšla drugi in tretji zvezek poezij.
Po enajstih letih bivanja na Gradišču

je dočakal pokojnino. Leta 1903 se
je preselil v Gorico.

“Nazaj v planinski raj”
Simon je umrl 24. novembra 1906.

V oporoki je kot glavnega dediča za-
pisal šolski dom v Gorici. Izrazil je
željo, da naj ga pokopljejo pri svetem
Lovrencu, pogreb pa naj bo preprost.
Prvi del njegove želje je bil uslišan.
Pokopali so ga blizu njegovih očetov,
in sicer tako, da na njegov grob še
danes gleda mogočni Krn, pod njim
pa se vije “krasna bistra hči planin”.

S pogrebom je bilo nekoliko
drugače.

Zaradi preprosto-
sti in razumlji-

vosti njegovih pesmi, name-
njenih ljudem, ki jih je poznal in
imel rad, lastnemu narodu in času,
so pesmi sprejele širše množice. Na
njegovi poti “nazaj v planinski raj”
ga je peš od Gorice pa vse do poko-
pališča pri cerkvici svetega Lovrenca
spremljala več sto glava množica lju-
di (tako Slovencev kot Italijanov).
Mateja Kutin

INFOFLE[:

• Naslov muzejske zbirke: Vrsno 27,

5222 Kobarid. Zbirka je urejena v

rojstni hi{i Simona Gregor~i~a na

Vrsnem pri Pomol~u.

• Urnik:

- od 1. 5. do 31. 10.: vsak dan od

9h do 16h,

- od 1. 11. do 30. 4.: vsak dan od

10h do 15h,

- za najavljene skupine je mo`en

ogled izven urnika.

• Vstopnina: Da.

• Zanimivost: Posmrtno masko

Simona Gregor~i~a hrani Tolmin-

ski muzej.

Viri:
• Gregorčič, S., 1980:

Izbrane poezije. Mohorjeva družba, Celje.
• Gregorčič, S., 1996: Pesmi tebi izbrane.

Izbrane pesmi Simona Gregorčiča. Format,
Ajdovščina.

• Dolenc, J., 1989: Simon Gregorčič. Zna-
meniti Slovenci. Partizanska knjiga, Lj.

• Richter, A., Ciglenečki, M., 2001: Vodnik
po slovenskih muzejih. Mladinska knjiga,
Ljubljana.

• http://www.tol-muzej.si
• http://www.leonhmeljak.com/si/simon/

simon.htm
• Foto: razglednice (izdal in založil Goriški

muzej, Nova Gorica 1981)

KLJUBUJ USODI!
Kljubuj usodi,

mo` sam svoj bodi!
Karkoli naj se ti zgodi,
usode gospodar si – ti.

Si ti! ^e res, ~e cel si mo`,
i tvoj i nje gospod ti bo{.

Usode ni,
usoda svoja – to si ti!

Simon Gregor~i~

Utrinki

Vsi na zrak za zdrav korak / Ambasador Poso~ja – v spomin …

dno privezane na dolgih vrvicah, da
jih lahko spuščajo daleč od brega.

In če se vrnemo v sedanjost … Do
konca oktobra bo Tolminski muzej
gostil zanimivo razstavo mojstrske
delavnice domače in umetnost-
ne obrti Kosmač iz Tržiča. Tamkaj-
šnji mojstri, ki se že več kot četrt sto-
letja naslanjajo na temelje spoznavne
kulturne dediščine, nam z razstavlje-
nimi izdelki pričarajo igro svetlobe in
vode. Svetloba je bila nekoč za roko-
delce, ki so morali delati pozno v noč,
nekaj povsem običajnega. “Delovni
pogoji so bili skromni. Prostor, kjer
je bila delavnica, je bil prilagojen
bivalni prostor. Ne samo ob mrač-
nem zimskem ali deževnem času,

tudi sicer so bile delavnice deležne
le pičle dnevne svetlobe. Okna so
bila majhna in zasilno zastekljena.
Svetloba je prihajala s trsk, oljenk,
lojenih sveč, pozneje pa s petrolejk.
Omenjena svetila dajejo negotovo
in šibko razsvetljavo za zahtevno in
natančno rokodelsko spretnost. Po-
magali so si tako, da so svetlobo lo-
vili v sistem steklenih krogel, napol-
njenih z vodo. Te so kot zbiralne le-
če oddajale umirjeno in stalno sve-
tlobo, ki jo je bilo z jermeni mogoče
dvigati ali spuščati. Usmerjali so jo
na delovno površino. Zaradi razli-
čnih tehničnih prijemov posamez-
nih rokodelskih opravil so bile na-
mestitve krogel in svetil različne.

Povsod, kjer je delovni proces v za-
prtih prostorih terjal nadvse natan-
čno, solidno in estetsko izdelavo, je
bilo mogoče najti zelo različne izve-
dbe prenosa svetlobe iz svetila na
stekleno kroglo …” je v priložnostni
zloženki zapisal prof. Janez Šter.

Na razstavi si lahko ogledamo tudi sve-
tila, katerih začetki segajo v obdobje
antike – sveče. Kot smo izvedeli, se
postopek njihove izdelave od srednje-
ga veka do danes ni bistveno spreme-
nil. Nekoč so sveče pogosteje kot za
razsvetljevanje uporabljali pri čašče-
nju in praznovanju. Po številu gorečih
sveč so merili imenitnost cerkva ozi-
roma dvorcev ter njihovih lastnikov.

Obiskovalca pritegnejo tudi aplikacije
nekdanjih čevljarskih, sitarskih, kro-
jaških, čipkarskih, nogavičarskih,
kovaških in tkalskih luči, ki so pri ve-
černem delu razsvetljevale delovno
površino rokodelskih mojstrov. Z
vodo napolnjene steklene krogle so
delovale kot leče in so svetlobo, ki jo
daje sveča ali petrolejka, usmerjale v
prostor. Kot zanimivost naj omenimo
še staro in očitno preizkušeno pravi-
lo, ki svetuje uporabo čim starejše
vode, saj bo s tem svetloba še lepša.
Ker bo razstava na ogled le še do
konca meseca, pohitite! Novembra
jo že zamenja nova in sicer likovna
razstava Andreja Kosiča.
Tatjana Šalej Faletič
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Va{ki posebne`i

V stari hiški skoraj brez oken, z malo štalco
in hramom je živela ženica s čudnimi nava-
dami. Bila je drobne, nizke postave, zama-

zanih cunj, vodo za umivanje pa je na stara leta
le redko uporabljala. Roke je imela skoraj črne,
obraz pa “zakajen” kot so v “pajštnku” posušene
hruške. Dišala je po zakajenem, vendar ji domačini
zaradi tega niso nikoli odrekli gostoljubja v svojih
hišah. Starejši Knežani so vedeli povedati, da je v
mladosti rada odvrgla oblačila nad pasom in se,
kot so to počeli le moški, umivala v Knešci pod
mostom. Pravili so, da je imela lepo postavo in
telo. V letih po prvi svetovni vojni je marsikateri
italijanski vojak in častnik poskušal svojo spretnost
osvajanja tudi pri Marčkovi Mici, vendar njenega
srca ni uspelo zlomiti nikomur.

@ivljenje pod mostom
Nekega dne, kdo ve kje, je Mica srečala Petra in

ga popeljala pred oltar. Toda ne iz ljubezni, le zato,
da bi si zagotovila udobnejše življenje. Pravili so,
da je bila že peta Petrova žena. Z možem ni bila
pripravljena deliti postelje, zato je bila njuna skup-
nost dokaj čudna. Marčk, kakor je po ženi dobil
ime, je delal nekje na Gorenjskem in je domov
prihajal le občasno, zato je bila Mica več  “ločena”
kot ne. Pa še takrat, ko je že bil doma, sta z ženo
glasno uveljavljala vsak svoje mnenje in s tem
spravljala vaščane v dobro voljo. Ko je v nedeljo
popoldne vlak z Marčkom odsopihal proti Pod-
brdu, se je življenje pod mostom umirilo. Mica je
bila zadovoljna, saj ji je Peter pustil tudi kak dinar
za skromno preživetje.

Koko{ka z zlato ritko
Na skromni njivi z malim “partom” trave v str-

mini na Slatniku je pridelala komaj kaj zase, za
kozo rogačo, kokoš in mačko. Pravila je, da je ime-
la njena kokoš v času Italije zlato ritko, saj je vsako
jajce lahko prodala kar za eno liro. Poleti je sedla
na kamnite stopnice pred hišo in spretno klekljala
prtiče. Škoda je bila le, da se je ta obarval s temno
umazano barvo dima in črnih rok še preden je bil
izdelan. Tam je tudi večerjala, če je le imela kaj
dati v lonec. Na kolena si je položila staro kmečko
skledo, poleg te ji je sedel maček, z druge strani
pa je vanjo pikala kokoš. Koza je zvedavo opazo-
vala, če se bo kaj našlo tudi zanjo. Vaška otročad
je prihajala na most, od kjer so radovedno stegovali

Mar~kova Mica
Tokrat bomo v rubriki Va{ki posebne`i v spomin priklicali `enico, ki je po svoje zazna-

movala `ivljenje na Kne`i nekje do leta 1955. Pod cesto ob starem mostu ~ez Kne{co je

do maja 1976 stala skromna, neugledna hi{ka, po doma~e “pri Mar~ku”, ki je malo pred

tem dobila novega gospodarja. Potres je opravil svoje, vendar je hi{a s svojo zgodbo za

vedno ostala zapisana v spominih.

glave čez zid in strahoma opazovali Mico pri ve-
čerji.

Ki gleda{, zgub se!
Mica je živela v času, ko otroci še niso bili zapo-

sleni z gledanjem televizije in računalniki. Tako
so se v večerih in ob prostem času vedno podili
po vasi ter se zadrževali v bližini njene hiše. Vedno
je našla kakšen razlog, da se je lahko jezila nad
njimi in jih podila. Ko pa je ni bilo doma ali je se-
dela v hiši ob ognjišču, so se mulci, predvsem sta-
rejši fantiči, radi ustavili ob zidu pri mostu in se
preizkušali v nevsakdanjih spretnostih. Tekmovali
so, komu bo uspelo skozi odprtino v zidu, ki je
služila za odvajanje dima iz hiše, zalučati kamen,
pozimi pa snežno kepo. Takšno bombardiranje je
Mico, ki “mularije” že tako ni marala, spravilo v
nejevoljo. Vsakič je stekla pred hišo, prijela palico
in jo zalučala za nepridipravi, ki so se urno razkro-
pili po vasi.

Kadar je Mica sedela pred hišo in zalotila, da jo
je čez zid pogledal mimoidoči ali pa se je kdo iz
radovednosti ustavil, ga je s piskajočim glasom od-
slovila: “Ki gledaš, bejš po pot.” Za radovedne otro-
ke je uporabila ukazujoči: “Bejž, zgub se!”, pri če-
mer ni skoparila z grdimi besedami.

Mica gre v Washington
Marčkova Mica je imela dolg in strupen jezik

ter se je zaradi tega prenekateremu vaščanu večkrat
zamerila. V povojnih letih je bilo treba izbirati be-
sede in dejanja ter ni bilo vselej najpametneje izzi-
vati oblasti. Vendar Mica na to ni mislila in se je
lotila neobičajnega posla. Pred hišo, vsem na očeh,
je pričela šivati zastave zaveznikov; ameriške in
angleške, po vasi pa je vztrajno oznanjala, da bo
šla v Washington. S tem je hotela reči, da bo šla
v Ameriko. Nebrzdano govorjenje in povzdigovanje
zavezniških zastav takratnim oblastem ni bilo po
godu. Vaški miličniki so zato z njo precej grobo
obračunali in jo odvedli v tolminske zapore. Peter
jo je tam večkrat obiskal, s pomočjo vaških velja-
kov pa je celo dosegel, da so jo izpustili. Ko so jo
vaščani pozneje spraševali, kako je bilo v zaporu
in o moževih obiskih, je Mica odgovorila: “Ha, vse
drgač b’ blo, če b’ bil on notr in jst zuni.”

Mo{nji~ek s “{njuf tobakom”
V hladnih jesenskih in dolgih zimskih večerih

Mice ni mikalo, da bi zmrzovala v hladni črni kuhi-

nji za domačim ognjiščem. Najraje se je odpravila
po vasi na obisk v katero od gostoljubnih domačij
s toplo pečjo. Pogosto je zahajala v “maln” k Žefu
in Johani. Tu je poleg tople peči vedno dobila še
priboljšek in radovedno prisluhnila tamkajšnjim
obiskovalcem, še posebej novicam, ki so jih prina-
šali kmetje iz oddaljenih hribovskih vasi, ko so
pripeljali mlet pšenico in druga žita. Ponavadi so
kar počakali in naslednje jutro odpeljali ali odnesli
moko proti domu.

Tu se je tudi vedno našel kdo, ki je Mici odrezal
košček tobaka za “čikanje” (žvečenje). Če tega ni
bilo, je žvečila lubje mlade lipe. Posebej se je razve-
selila, ko je mlinar Žef iz žepa potegnil mošnjiček
s “šnjuf tobakom” (njuhancem), katerega je vedno
njuhal. Nastavila je hrbtno stran roke, da ji je nasul
ščepec in ga slastno potegnila v nosnici. Ko je vrh
Rodice in Črne prsti še tekla skrbno varovana meja
med Italijo in staro Jugoslavijo, je onkraj te živelo
veliko Primorcev iz Baške grape; na Jesenicah mli-
narjeva hči, ki je večkrat prihajala na obisk k očetu
in materi. V Italiji je bil tobak drag in ga ni bilo
lahko dobiti, zato je Mlinarjeva Pepca njuhanec
očetu prinašala na skrivaj. Takoj ko je Mica izve-
dela, da je prišla Pepca na obisk, jo je odhitela
pozdravit. A ne iz kakšne posebne prijaznosti. Nje-
ne prve besede so vedno bile: “No, Pepca, si prine-
sla Žefu kaj za pošnjufat?” Vedela je, da bo tudi
ona dobila zavitek, ki bo samo njen.

Zavezni{ka kava
Po končani vojni so zavezniki pošiljali pomoč v

obliki paketov UNRA. Poleg hrane in nekaj slaščic
je bil v njem tudi zavitek prave kave. Mica, ki je
komaj vedela, kaj je “prava kava”, kaj šele da bi jo
znala skuhati, jo je zmešala s pogreto vodo ter vse
skupaj nekako pojedla in popila. Naslednji dan se
je zateklega porumenelega obraza in tresočih rok
komaj privlekla do soseda. Odpeljali so jo k zdrav-
niku na Most na Soči, od tam pa zaradi zastrupitve
v bolnico. Tako ji je prvič uspelo državno zdravlje-
nje v bolnici. Kot je rekel eden izmed domačinov,
so ji do tega pomagali zavezniki s paketom.

Metalka kart
Vedno je izkoristila priložnost, da je obiskala

bolnike na smrtni postelji, ki so jih varovale vaške
ženice. Še rajši je hodila po hišah “varovat” pokoj-
nike na parah, saj njihovi svojci nikoli niso varče-



( 26 )

EPIcenter, l. V, {t. 10-11, oktober-november 2004

vali s hrano in šilcem domačega sadjevca. V kolikor
so se v hiši pojavili mladi ali tuji ljudje, je za dinar
ali kakšen priboljšek iz žepa potegnila karte za
prerokovanje. Knežani pravijo, da je “metala
karte”. Kadar je v družbi stekel pogovor o smrti,
se je pa-nično umaknila, saj ni prenesla
kakršnekoli misli na smrt, sploh pa ne misli, da
bo morala nekega dne tudi sama umreti.

Leto ali dve po mlinarjevi smrti je “maln” na
Kneži prenehal delovati in v hiši je zavladal mir.
Ni bilo več kmetov, ki bi prinašali novice in Mica
ni več tako pogosto zahajala k Johani. Večkrat se
je povzpela po stezi k Jurcevim. Bemica in Jože
sta ji rada ponudila skromno večerjo in zavetje ob
toplem štedilniku.

To bo moj konec
Nekega večera je Mica potožila, da se slabo po-

čuti. Bemica in Jože sta kmalu videla, da se ji slabo
piše in jo nagovarjala, naj gre domov, ker jo tam
čaka Peter. Vendar ni ne hotela in tudi ne mogla
oditi. Jože je odšel na most, od kjer je poklical Pe-
tra. Jurceva sta mu svetovala, naj jo odpelje in po-
kliče zdravnika. Toda Mica se je upirala, saj se je
bala, da bo to njen konec. Upala je namreč, da ji
ne bo treba umreti, če ne bo doma. Peter, čeprav
ne velik in ne močan mož, je stopil iz hiše do
hrama, kjer je visel koš. Vanj je naložil Mico in jo
na hrbtu odnesel po bregu, v domačo posteljo v
hišo pod mostom.

Še iste noči, tistega leta, ko so začeli graditi cesto
v Loje, je Marčkova Mica, čudna ženica s Kneže,
umrla. Starejši Knežani, ki se je še spominjajo, pra-
vijo, da se je Marčkov Peter po njeni smrti še dva-
krat oženil.

Pavel Četrtič

Spodaj, kjer se nahaja kurišče in prostor za
sušenje, je zidana. Slamnata streha je nare-
jena na star način, značilen za te kraje; sla-

ma je vezana s srobotom in “beko” (vrbo). V pajštvi
še danes sušijo sadje: jabolka, hruške, slive … Po-
ložijo ga v lese, narejene iz srobota, pod njimi pa
v kurišču zakurijo.

Francov rod na strmih pobočjih v Kneški grapi
vztraja že dolga stoletja. Čeprav nam je Slavko
Šorli zaupal, da tudi njih pesti “davek” sodobnega
življenja, pa nas prvi trenutek, ko se približamo
njihovi domačiji, misel popelje nazaj v preteklost.
Velika domačija, hlev, kozolec, kašča, kovačija z
mizarsko delavnico, pod hišo pajštva … Bolj kot
gospodarska poslopja sama po sebi nas preseneti,
da vse to še dandanes tudi dejansko uporabljajo.
Objekti, ki so obnovljeni tako, da so ohranili prvo-
ten videz, so zaščiteni s strani Zavoda za kulturno
dediščino. Kovačija z mizarsko delavnico in toplar
kašča sta prekrita s skodlami, pajštva s slamo.

82-letnega gospodarja Justina in njegovega sina
Slavka Šorlija smo ob našem obisku domačije na-
šli ravno na strehi pajštve. Slednja je bila po 25
letih potrebna prenove. Slamo, ki so jo sami pride-
lali (žito so zadnjič sejali leta 1976), sta polagala
na streho in vezala. Znanje prekrivanja slamnate

Brskamo po preteklosti

Francova paj{tva
Suho sadje je neko~ predstavljalo pomemben vir hrane, zato so bile su{ilnice sadja, po

doma~e paj{tve, nepogre{ljive. Zaradi varnosti so jih postavili nekoliko pro~ od ostalih

poslopij. Nih~e pravzaprav ne ve, kdaj je bila Francova paj{tva v Kne{kih Ravnah nare-
jena. Morda je celo starej{a od 300 let.

strehe se pri Francovih prenaša iz roda v rod in le
upamo lahko, da se bo tradicija nadaljevala.

Besedilo in foto: Mateja Kutin

82-LETNI JUSTIN FRANCOV je s pomočjo sina Slavka Šor-
lija s slamo prekril pajštvo.

Utrinki

Va{ki posebne`i

SRE^ANJE GLUHIH NOGOMETA[EV
Bovec – V soboto, 11. septembra, se je na bovš-
kem letališču odvijalo mednarodno prijateljsko sre-
čanje gluhih v velikem nogometu med Slovenijo in
Italijo (Furlanijo). Organizator in idejni vodja sreča-
nja je mlad, gluh fant iz Bovca Gabrijel Kravanja,
ki mu je uspela odlična izvedba organizacijsko zelo
zapletenega srečanja. S pripravami se je v veliki
meri spopadal sam kar nekaj mesecev prej, saj te-
lefon gluhim ne služi. Napisati je bilo treba številne
prošnje okoliškim podjetjem in jih prositi za spon-
zorstvo, da se jih je vsaj peščica odzvala in prispe-
vala finančno pomoč ali kakšno drugo nagrado.

V soboto zjutraj se je z avtobusom na bovško letali-
šče pripeljalo približno 50 povabljenih gostov iz
sosednje Furlanije. Vreme je bilo jasno in sončno,
tako da so bili gostje – večina jih je te kraje obiska-
la prvič – še toliko bolj navdušeni nad pokrajino in
okoljem. Pa se je začelo. Sprva se je deset gostov
z raftom spustilo po Soči, medtem ko smo ostali z
zanimanjem opazovali potek oziroma pripravo na
spust: obleka – rešilni jopič – čelada – obutev –
veslo – hop v čoln in odhod! Še pozdrav z roko in
že smo se vračali nazaj v Bovec, kjer smo se na
hitro okrepčali ter nadaljevali pot proti trdnjavi Klu-
že. Ogledali smo si muzej 1. svetovne vojne in se
vrnili nazaj na letališče, kjer so nas že čakali naši

na Bovško prišli z vseh koncev Slovenije, preoble-
kli in se zavzeto ogrevali na igrišču. Gabrijel se je,
čeprav je sicer aktiven nogometaš, odločil, da bo
prevzel vlogo trenerja. Naše fante je zavzeto in z
vso resnostjo usmerjal ter jim dajal ustrezna navo-
dila. Priskrbel jim je celo prave reprezentančne

drese! V prvem polčasu
je bila igra dokaj izena-
čena in prav nič ni kazalo
na končni izid, ki se je
zaključil z rezultatom
9 : 3 za slovenske nogo-
metaše. Italijani so morali
priznati premoč, s tekmo
pa so bili vseeno zado-
voljni. Zanimiva je izjava
sodnika Siniše Germov-
ška, ki je Gabrijelu pri
zahtevni organizaciji ves

ŠE ZADNJA NAVODILA
IGRALCEM – Gabrijel Krava-
nja (v beli majici na sredini)
se je, čeprav je sicer aktiven
nogometaš, odločil, da bo
prevzel vlogo trenerja. Foto:
Arhiv uprave nogometnega
kluba

“raftarji”. Bili so tako navdušeni, da so s svojim pri-
povedovanjem (seveda z rokami) prepričali ostale,
da bodo tudi ti drugo leto skušali “zajahati” soške
brzice.
Ker so se kazalci na uri počasi bližali začetku no-
gometne tekme, so se slovenski nogometaši, ki so
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1 - MOŠTVO ALPSKEGA VALA je
ob tej priložnosti dobilo nove dre-
se in nove moči. “Adrenalinski”
Borut Nikolaš, direktor tolminske
športne agencije Maya, se je to-
krat namesto v raftingu in drugih
drznih športnih veščinah preizku-
sil v vlogi vratarja.

2 - NASPROTNA EKIPA je izža-
revala “levjo” energijo sedmih kondi-
cijsko dobro pripravljenih članov
Lions kluba Soča Kobarid. Vam
prišepnem, koga so se v moštvu
Alpskega vala najbolj bali? “Neu-
strašnega” načelnika tolminske
policijske postaje Iztoka Berginca
in odvetnika Ivana Makuca, ki
menda slovi po svoji neizmerni
kondiciji …

3 - “KI PAVIJESTE ZA ALPSKI
VAL?” je direktorja Alpskega vala
Darka Laharnarja (sedi levo) ter
urednika Mira Kristana med krat-
kim počitkom na klopi najbrž zasli-
ševal reporter Gregor Maver. Od-
govora sicer ne poznam, si ga pa
lahko omislim:“ Ki vjem. Kr hrje”.

4 - AKCIJA – In Poljak je podal žo-
go Gerbecu, Gerbec Makucu, Ma-
kuc Bergincu in ….. NEEEEE!!! Žo-
ga je letela mimo vratc! Kakšna
škoda za ekipo neustrašnih levov!

Besedilo in foto:
Tatjana Šalej Faletič

Alpski val na frekvenci EPIcentra

Zmaga Alpskega vala
V okviru leto{njih zabavnih, {portnih in predvolilno obarvanih Dnevov pivovarne Union, ki jih tradicio-

nalno organizira podjetje Jezero d. o. o. Most na So~i, se je odvijala zanimiva tekma v malem nogometu.

Na {portnem igri{~u na Logu sta se najprej pomerili ekipi tolminskih obrtnikov in Zavarovalnice Triglav,

sledil pa je nogometni boj med mo{tvi novinarjev Alpskega vala in ~lani Lions cluba So~a Kobarid.

1 2

3 4

Utrinki

čas stal ob strani: “Včasih sem kar pozabil, da
tekmovalci ne slišijo sodniške piščali, in so me
morali na to večkrat opomniti. Še nikoli nisem
sodil moštvom, ki bi se tako mirno in brez pri-
pomb ali kletvic odzivala na odločitve sodnikov.
Se mi je zdelo kar čudno!”
Po tekmi je prišlo težko pričakovano kosilo, ki so
ga Gabrijelu pomagali pripraviti prijatelji in domači-
ni. Druženje se je nadaljevalo pozno v noč, ko se
je bilo treba posloviti. Srečanje je bilo od začetka
do konca organizirano brez napak in zamud. Za
uspešno organizacijo, samostojnost, voljo, motiva-
cijo in nenazadnje za sam uspeh gredo našemu
Gabrijelu iskrene čestitke!
Povratna tekma bo prihodnje leto v sosednji Italiji.
Gremo? Seveda, z veseljem!

Natalija Koren in Tatjana Šalej Faletič

USPEHI [AHOVSKEGA
DRU[TVA AET TOLMIN

Kozje (Kozjansko) – Na enotni šahovski ligi za
mladinke, ki se je med 18. in 19. septembrom
odvijala v Kozjem, je nastopilo 14 ekip. Mladinki
Šahovskega društva (ŠD) AET Tolmin Simona
Uršič in Mojca Uršič sta se kljub manjkajoči
rezervni igralki odlično držali in osvojili 6. mesto.

Kot je povedal predsednik ŠD AET Tolmin Jožef
Uršič, je pred koncem kazalo še bolje, vendar sta
v zadnjem kolu naši šahistki remizirali z Novo
Gorico, tako da so ju iz ozadja prehitele igralke 2.
ekipe iz Maribora. Državne prvakinje so postale
mladinke Šahovskega kluba (ŠK) Triglav Krško,
drugo mesto je pripadlo mladinkam ŠK Milan
Majcen iz Sevnice, tretje mesto pa so si prišahi-
rale mlade šahistke ŠK Lancom Maribor.
Tolminski šahisti in šahistke so se izkazali tudi na
enotnem državnem turnirju v hitropoteznem šahu v
Portorožu. Že res, da so na tekmi manjkale držav-
ne reprezentantke, kar je olajšalo delo našim
tekmovalkam. V kategoriji članic sta na “prvih dveh
stopničkah” slavili sestri Uršič: državna prvakinja je
postala Simona Uršič, medtem ko je Mateja
Uršič zasedla drugo mesto. V kategoriji mladincev
se je odlično odrezal Jure Škoberne, ki si je pri-
igral tretje mesto.

T. Š. F.

“SODOBNI ROBIN HOODI” V OAZI MIRU

Bovec – V nekaj kilometrov od Bovca oddaljeni
Oazi miru se je 4. in 5. septembra odvijalo
državno prvenstvo v poljskem lokostrelstvu, ki se
ga je udeležilo 19 lokostrelskih klubov s 30-imi
tekmovalci. Prvenstvo je s pomočjo Lokostrelske

zveze Slovenije (LZS) organiziral Lokostrelski
klub (LK) Most na Soči, ki poleg Maksa
Muznika šteje še njegovega sina Ivana ter Cveta
Florjančiča. Kot je povedal Franc Podgoršek,
tehnični delegat LZS, so tekmovalci prvi dan iz prej
neznane razdalje streljali na 24 tarč, kar pomeni,
da so morali razdaljo oceniti kar na “oko”. Drugi
dan jih je čakalo isto število tarč, le da so bile
tokrat razdalje do tarč znane. Iz izjav nekaterih
tekmovalcev smo izvedeli, da je bila tekma kljub
odlični organizaciji ter čudoviti lokaciji izjemno
naporna, saj sodi poligon med enega zahtevnejših
v Sloveniji. Zaradi hribovitega terena so morali
“sodobni Robin Hoodi” štirikrat premagati višinsko
razliko, kar se zdi ob “tovorjenju” lokostrelske
opreme še precej več, kot je v resnici. Tekma je
prvi dan trajala okroglih šest ur, drugi dan pa
nekoliko manj, saj tekmovalci niso izgubljali časa z
merjenjem daljave.

In kako sta se na prvenstvu odrezala naša
tekmovalca? V kategoriji absolutnega državnega
prvenstva je med člani, ki so streljali z golim lokom,
Maks Muznik zasedel izvrstno drugo mesto. Ivan
Muznik se je v isti kategoriji z ukrivljenim lokom
povzpel še stopničko višje in zasluženo posegel po
zlatu.

Besedilo in foto: T. Š. F.

EPIcenter, l. V, {t. 10-11, oktober-november 2004



( 28 )

EPIcenter, l. V, {t. 10-11, oktober-november 2004

EPIjeva knji`na polica ( 28 )

Iz primorske epopeje
V Tolminskem muzeju je konec ju-

nija Borut Rutar skupaj s sogovor-
niki predstavil svojo novo knjigo Iz
primorske epopeje, s podnaslovom
Mirko Brovč in narodna vstaja orga-
nizacije TIGR v letih 1938-1941. Kot
je v predgovoru zapisala zgodovinar-
ka Nadja Magajna, prinaša nove po-
glede na tradicionalno vrednotenje
tragičnih in usodnih dogodkov na
Primorskem pod fašistično straho-
vlado. Zgodovinarji največkrat opisu-
jejo organizacijo TIGR, širši javnosti
pa ostajajo neznane usode njenih po-
membnih akterjev. Zato je vsaka pu-
blikacija o njih dobrodošla, saj pri-
naša nov kamenček v mozaiku odkri-
vanja tega, za Slovence pomembnega
časa. Skoraj ves povojni čas je bilo
delo tigrovcev uradno prezrto; povoj-
na oblast jih je označila za vohune in
teroriste. Šele zadnja leta dobiva do-
stojno mesto v zgodovini.

Novost v knjigi je “Rutarjeva teza, da
so tigrovci v letih 1938-41 pripravljali
splošno vstajo za priključitev Primor-
ske k državi matičnega naroda”. Vsa
prizadevanja in napore pa je ustavilo
razkritje uporniške mreže. Ogromno
Slovencev in Hrvatov je moralo med
julijem 1940 in aprilom 1941 v zapore.
Več kot leto dni je trajala preiskava,
preden je tajna fašistična policija
OVRA obtožila 60 ljudi terorizma in
vohunstva ter jih predala Posebnemu
sodišču, ki je izreklo devet smrtnih
obsodb ter skupno 960 let in šest me-
secev zaporne kazni.

Knjiga sloni na gradivu iz zapu-
ščine Mirka Brovča, nekdanjega ti-
grovca, obsojenega na 30 let ječe, in
povojnega aktivista Komunistične
partije Slovenije. Rutar nam skozi
njegovo življenje predstavi dogajanje
tistega časa, Baško grapo, njegovo
rodbino in življenje na Koritnici.

Ko se je štirinajstletni Brovč leta
1928 javil v Frančiškinovi prodajalni
in popravljalnici koles v Gorici, ka-
mor je prišel na usposabljanje za po-
klic mehanika, se je “nič hudega slu-
teč znašel tudi na tajnem poštnem
uradu za jugoslovansko obveščeval-
no službo. Frančiškinovi vajenci so
raznašali pošto do vodij TIGR-a – Je-
linčiča in Rejca v Gorici – in do šte-
vilnih celic TIGR-a po Goriškem in v
Vipavski dolini. Naslovljencem jih je
dostavljal tudi suhljat, gibčen, a ne-

vpadljiv fantič, Mirko Brovč. Zaupna
sporočila, zapisana na papir, tudi
šifrirana, je iz Gorice na kolesu preva-
žal do okoliških trgov in vasi, v Mi-
ren, Bilje, Renče, Prvačino, Dorn-
berk in vse do Branika – vse pod pre-
tvezo, da strankam raznaša račune in
obvestila servisne delavnice o popra-
vilih koles. Nekatera sporočila je za-

radi varnosti zavil v tulec ter jih skril
v votlo okovje kolesa. Zaupno kurir-
sko nalogo je Mirko opravljal kar ne-
kaj manj kot dve leti, in to v času naj-
bolj agresivne dejavnosti tigrovcev –
do gospodarjeve aretacije maja 1930.”

Tako se je začelo. Njegova življenj-
ska pot prikazuje tragičnost organi-
zacije TIGR. V boju za svobodo naro-
da je žrtvoval mladost, svoja najlepša
leta. Zanimiv in hkrati pretresljiv je
zapisnik njegovih zaslišanj v zaporu.

Ko so končno dočakali svobodo, za-
služenega priznanja za prizadevanja
niso dobili. Šele leta 1997 so organiza-
cija TIGR ter žrtve prvega in drugega
tržaškega procesa prejeli najvišje
državno priznanje, zlati znak svo-
bode RS.

AVTOR: Borut Rutar. NASLOV: Iz
primorske epopeje. Mirko Brov~
in narodna vstaja organizacije
TIGR v letih 1938-1941. KRAJ IN
LETO IZDAJE: Celovec, 2004.
FORMAT: 17 x 24,5 cm. [TEVILO
STRANI: 237 strani.

Jadranski lipan
(Varstveni na~rt)

Avgusta sta Ribiška družina (RD)
Tolmin in Ente Tutela Pesca del Fri-
uli Venezia Giulia izdala knjižico z
naslovom Varstveni načrt – Jadran-
ski lipan (Thymallus thymallus,
Linnaeus, 1758) v porečju Soče v
Sloveniji. Varstveni načrt je bil pri-
pravljen s finančno pomočjo Evropske
unije in je del projekta Jadranski li-
pan, ki sta ga v okviru programa
Phare Čezmejno sodelovanje Slove-
nija/Italija 2001, Sklad za male proje-
kte, izpeljala RD Tolmin kot nosilec in
Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia
Giulia kot partner.

V varstvenem načrtu so predstav-
ljene lastnosti jadranskega lipana gle-
de na lastnosti evropskega lipana,
njegov življenjski prostor ter ogrože-
nost in varstvo.

V zgornjem porečju Soče obstajajo
dobre naravne razmere za lipana. Z
uporabo ustreznih raziskav in stro-
kovnih metod je ostanke jadranskega
lipana možno izluščiti iz današnje

Utrinki

USPOSABLJANJE IN
SRE^ANJE PODJETNIC

Bovec in Most na So~i – Posoški
razvojni center (PRC) se je prijavil
na ponudbo Pospeševalnega cen-
tra za malo gospodarstvo in prido-
bil sredstva za organizacijo in izved-
bo podjetniškega usposabljanja ter
regionalno srečanje. Usposabljanje s
področja podjetniškega povezovanja
malih in srednjih podjetij (MSP) na
področju turistične dejavnosti je po-
tekalo 30. septembra v Bovcu pod
naslovom Strateško povezovanje
MSP v lokalnem okolju na področju
turizma. Namen delavnice, ki jo je
vodil mag. Žarko Mlekuž, svetova-
lec s področja turizma in podjetniških
povezav, je bil seznaniti podjetja s
procesi povezovanja v turizmu in
ugotoviti zanimanje za oblikovanje
lokalnih podjetniških mrež.

V četrtek, 14. oktobra, je PRC v
prostorih hotela Lucija na Mostu na
Soči organiziral regionalno srečanje
v okviru predstavljanja poklicnega
uveljavljanja žensk na podeželju.
Srečanje z naslovom Zaposlovanje
žensk na podeželju je potekalo v
sproščenem in delovnem vzdušju.
Namen srečanja je bil seznaniti žen-
ske s podeželja z možnostmi, ki jih

Mestni trg 4, SI - 5220 Tolmin
tel.: 05/ 38 11 360, fax.: 05/ 38 11 361

e-mail: muzej@tol-muzej.si,
http://www.tol.muzej.si

Mogo~e ne veste, kaj ob posebnih
prilo‘nostih podariti svojcem,
poslovnim partnerjem ali nimate
idej za novoletna obdarovanja.
Tolminski muzej vam pri tem lah-
ko pomaga.
Vabimo vas, da obi{~ete muzejsko
trgovino, razstave in zbirke. Tudi
povabilo na ogled muzejskih zbirk
je lahko za nekoga lepo darilo.

URNIK:
od torka do petka: 9.00 – 16.00;
ponedeljek: zaprto;
sobota, nedelja in prazniki:
13.00 – 17.00.
Za najavljene skupine je ogled
mo‘en tudi izven urnika. Za ogled
dislociranih zbirk je potrebna
predhodna najava.

• stalna razstava (arheolo{ka, zgodovinsko – etnolo{ka, umetnostno
zgodovinska zbirka) • ob~asne razstave • prireditve • zalo‘ni{tvo

• muzejska trgovina (publikacije, razglednice, spominki) • dislocirane
enote: Arheolo{ki muzej Most na So~i, Slap ob Idrijci – doma~ija
Cirila Kosma~a, Vrsno – rojstna hi{a Simona Gregor~i~a

TOLMINSKI MUZEJ
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populacije križancev. Že osvojena te-
hnologija umetne vzreje lipana “bo z
dodatnimi izboljšavami omogočila
proizvodnjo zadostnega števila ja-
dranskih lipanov za potrebe njihove
repopulacije.” Za varovanje jadran-
skega lipana v zgornjem porečju Soče
so postavili pet ciljev: “1. ohraniti in
izboljšati naravno okolje, 2. ohraniti
lokalni genotip jadranskega lipana z

njegovimi lokalnimi prilagoditvami,
3. povečati naravne populacije ja-
dranskega lipana, 4. blažitev posledi-
ce naravnih katastrof in dolgoročnih
klimatskih sprememb ter 5. izobraže-
vanje in ozaveščanje javnosti o pro-
blematiki jadranskega lipana.”

Zaključili so z mislijo, da je “ohra-
nitev jadranskega lipana v zgornjem
porečju reke Soče realen cilj, za dose-
go katerega si morajo prizadevati ne
smo upravljavci vodnega življa, am-
pak tudi vse lokalne in državne in-
stitucije, ki vplivajo in odločajo o rabi
prostora in ohranjanju ustreznega
naravnega okolja, ki je ključ za preži-
vetje jadranskega lipana.”

AVTORJA: Du{an Jesen{ek in mag.
Suzana [umer. NASLOV: Jadran-
ski lipan (Thymallus thymallus,
Linnaeus, 1758) v pore~ju So~e v
Sloveniji. KRAJ IN LETO IZDAJE:
Tolmin, 2004. JEZIKOVNE
RAZLI^ICE: slovenska, italijanska
in angle{ka. FORMAT: 14,5 x 21
cm. [TEVILO STRANI: 32 strani.

Pol stoletja Zveze ribi-
{kih dru`in Primorske
1954–2004

Ob 50-letnici je Zveza ribiških dru-
žin (ZRD) Primorske izdala jubilejni
zbornik, v katerem so predstavljene
ribiške družine (RD) iz območja, ki
ga zveza pokriva: RD Ajdovščina, RD
Bistrica, RD Idrija, RD Koper, RD
Postojna, RD Renče, RD Soča in RD
Tolmin.

Direktor RD Tolmin Lucijan Rejec,
je med drugim pri predstavitvi tol-
minske RD v publikaciji zapisal:
“Sredstva za financiranje dejavnosti
družina pridobiva s prodajo ribolov-
nih dovolilnic ribiškim turistom. Vrh
je bil dosežen leta 1997, ko je bilo
prodanih 6.000 dovolilnic, odtlej pa
stalno upada, čeprav so reportaže o
naših vodah in ribolovu stalno priso-
tne v večini evropskih ribiških revij.
Vzrokov je verjetno več; od zmanj-
šanja lipanskih populacij, naravnih
katastrof, ki so povzročile nelovnost
Soče in Tolminke v pretežnem delu

ribiške sezone, do pritiska drugih vo-
dnih športov. Zaradi gostote raftov,
kajakov in drugih plovil na Soči je po-
stal ribolov skoraj nemogoč. Še pose-
bej, ker se nihče ne drži uradnega
urnika. Ob rekah razpaslo divje tabo-
rjenje in tudi krivolova ne manjka.
Odločujočo vlogo za zagotovitev reda
na tem področju bodo morale odigra-
ti občine v sodelovanju z RD Tolmin.
V letih 2002/03 je bila v porečju zgor-
nje Soče opravljena raziskava o ribo-
lovnem turizmu. Tuji in domači ribiči
so bili anketirani skozi celo sezono.
Ugotovljeno je bilo, da ribiški turisti

Utrinki

ponuja socialno podjetništvo za sa-
mozaposlitev. Marija Sardoner Lav-
renčič z zavoda Racio social iz Celja
je predstavila program Družinski
servis, ki ga pilotno izvajajo na obmo-
čju Savinjske regije. Program nudi
družinam, predvsem zaposlenim žen-
skam, pomoč v gospodinjstvu (do-
stava hrane, priprava hrane na domu,
čiščenje stanovanja, nakup raznih
potrebščin …), pomoč pri vzdrževa-
nju osebne higiene pri bolnikih, osta-
relih in nepokretnih osebah, pomoč
pri ohranjanju socialnih stikov ter
druge storitve, kot so varstvo otrok
na domu, pomoč pri selitvi, urejanje
vrtov in zelenic … Na območju Slove-
nije so trenutno edini servis, ki ima s
strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve delovno dovo-
ljenje za izvajanje zgoraj omenjenih
storitev.

V nadaljevanju je direktorica podjetja
Nov’na razvoj d.o.o. Julija Marošek
predstavila pot, ki so jo prehodili, da
so na Koroškem vzpostavili organizi-
rano mrežo trženja produktov s
podeželja in razvili blagovno znamko
Dobrote izpod Pece.

Na koncu srečanja smo udeleženke
poslušale še zanimivo predavanje
Majde Lasič Lončarič o pomenu

pozitivne samopodobe za poklicno
uveljavljanje žensk. Predavateljica
nam je na podlagi lastne izkušnje
spregovorila o pomenu samozavesti
pri delu, pozitivnem mišljenju o sebi
in dejstvu, da mora človek najprej
imeti rad samega sebe, nato pa
ostale.

Upamo, da je srečanje spodbudilo
udeleženke k razmisleku o možno-
stih nekoliko drugačnih zaposlitev na
podeželju.

Vesna Kozar, Posoški razvojni center

NAJ KELNARCA JE BETI KOMAC

Bovec – V poletni akciji Naj kelnarca
Primorske 2004 so lahko bralci Pri-
morskih novic kar dva meseca gla-
sovali in izbirali svojo kelnarco oziro-
ma kelnarja. Posočani smo bili lahko
še posebej veseli, saj sta kar dve na-
ši točajki stalno zasedali vodilna me-
sta. Letošnja zmagovalka je tako po-
stala Beti Komac iz Bovca (B&R bar),
ki je vseskozi vodila in si na koncu
prislužila prvo nagrado – tudi s pomo-
čjo dobro organiziranega štaba. Od
skupno 15.659 je prejela kar 3.065
glasov. Naša druga kelnarca Nives
Lipušček iz Bača bara (Bača pri
Modreju) pa je zasedla četrto mesto.

Najboljšim letošnjim točajkam in
točajem so nagrade podelili v petek,
24. septembra, na zaključni prireditvi
v hotelu Alp v Bovcu. Komačeva je
nagrado, prstan in uhane, prejela iz
rok glavnega urednika Primorskih
novic Bojana Gluhaka. Poleg tega ji
je bovški župan Danijel Krivec po-
daril še stensko uro galerije Čopi,
direktor lokalne turistične organiza-
cije Bovec Marko Vidič pa šopek iz
pletenih volnenih rož – delo Aktiva
bovških žena. Čestitali so ji tudi
člani Bovškega turističnega pod-
mladka, na katere jo bo spominjal
njihov spominek, ki so ga poimeno-
vali w’ca z B’ca. Ko bo pri svojem
delu najbolj utrujena, pa se bo lahko
usedla na stolček, ki ji ga je podarila
lanska naj kelnarca Mojca Kotnik.

Mateja Kutin

TOLMINSKI U^ENCI V
@IVALSKEM VRTU

Ljubljana – Ob tednu otroka je Dru-
štvo prijateljev mladine (DPM)
Tolmin organiziralo brezplačen izlet
v Ljubljano in ogled živalskega vrta.
Prijavnice za udeležbo so prejeli
otroci od prvega do četrtega razreda
tolminske osnovne šole ter

osnovnih šol na Mostu na Soči in
v Podbrdu. Zanimanje je bilo precej-
šnje, saj so se nam želeli priključiti
tudi starejši osnovnošolci. Prijavili so
se kar 204 otroci, kar nam je povzro-
čilo nekaj organizacijskih težav, saj
take udeležbe res nismo pričakovali.
Zato smo morali naknadno urediti
dodatne avtobuse in poiskati večje
število zanesljivih prostovoljcev, ki bi
spremljali otroke. Otroci so pred od-
hodom dobili potrebne informacije
zase in za starše.

V soboto, 2. oktobra, je na avtobusni
postaji v Tolminu na otroke čakalo 5
avtobusov in 18 spremljevalcev (čla-
nov DPM Tolmin in prostovoljcev).
Vznemirjenje je bilo veliko, otroci so
bili zadovoljni, marsikdo od staršev
pa je morda v skrbi podvomil, ali se
je pravilno odločil, ko je dovolil svo-
jemu otroku, da gre v Ljubljano z lju-
dmi, ki jih ne pozna najbolje.

V ljubljanskem živalskem vrtu so
nas pričakali trije vodiči, ki so posa-
mezne skupine otrok popeljali na
ogled. Njihovo vodenje je bilo stro-
kovno, prilagojeno starosti otrok,
hkrati pa zanimivo. Imeli smo dovolj
časa, da je vsak otrok, ki je to želel,
čisto od blizu pogledal, pobožal in se
dotikal kače (nestrupen rdeč ame-
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predstavljajo najvišji segment posoš-
kega turizma, saj potrošijo 2,4-krat
toliko denarja na dan kot povprečni
turisti. Celoten ekonomski učinek za
to območje znaša preko 2 mio EUR
na leto. Res bi bilo škoda, da bi zaradi
neurejenosti na in ob vodah izgubili
najdragocenejši segment posoškega
turizma.”

Pol stoletja Zveze ribi{kih
dru`in Primorske 1954–2004.
PRIPRAVA GRADIVA: Patricija
Rejec in Anka Zuza. LETO
IZDAJE: oktober 2004. FORMAT:
19 x 19 cm. [TEVILO STRANI: 40.

Kamenpesmi
Konec septembra je bila v Tol-

minskem muzeju predstavljena pe-
sniška zbirka Kamenpesmi pesnice
Ksenije Zmagaj, Korošice, ki živi v
Kobaridu. Ljubiteljem poezije se je že
večkrat predstavila.

O svoji pesniški zbirki je zapisala:
“Kamen je breme, je bol, je beseda,

besed in iz kamnov, zato so kamen-
pesmi. Izoblikovala sta jih življenje in
čas, ki je bil kamnit in trd. Pesem je
bila tista, ki je kamen in njegovo
trdoto preoblikovala, preobrazila in
spremenila. Tako je tema postala sve-
tla in trdota je dobila svoj smisel in
namen in skozi življenje kot dejstvo
in resnica postala mehkoba. Pesem in
kamen sta v sozvočju prehajala drug
v drugega in drug drugega oplajala,
tako da je življenje, prej zasuto s ka-
menjem, spet dobilo zaupanje vase in
postalo vredno upanja, vere in ljube-
zni. Predvsem pa vredno boja. Boja
za vsak trenutek lepega posebej, za
sleherno drobtino dobrote in mrvo
ljubezni v univerzalnem pomenu be-
sede. Moja pesem raste iz mene kot
kamen iz zemlje. Kamen je resnica in
pričujoče dejstvo skozi preteklost, se-
danjost in v prihodnosti. Njegova ne-
minljivost je usodna in magična in v
sleherni svoji pojavni obliki je lahko
naš vodnik in učitelj na poti k iskanju
resnice in bistva stvari, če se le vpraša-
mo, čemu je namenjen in čemu služi.

Razkrijejo se nam nesluteni odgovori
o kamnu kot takem in o kamnu v pre-
nesenem pomenu besede in njegovi
vlogi v življenju vsega, kar je in biva.
Pesmi, ki vam jih ponujam v branje,
so le bežen odsev tega, kako trdota
mehča besedo in misel in kako meh-
koba porodi žlahtnosti v slehernem
kamnu. Zato torej KAMENPESMI.”

Doumeti
Doumeti kamen
kakor kapljo vode,
travo kot prgišče zemlje,
violino kot telo dekleta,
svetobolje kakor kup pepela,
zvok kot barvo,
molk kot govorjenje,
lastno mater kot otroka,
bol kot nekaj, kar železo
kali v trdno, žlahtno jeklo.

NASLOV: Kamenpesmi. AVTORICA:
Ksenija Zmagaj. KRAJ IN LETO
IZDAJE: Nova Gorica, 2004.
FORMAT: 11,5 x 19. [TEVILO
STRANI: 83 strani.

je misel, je življenje samo po sebi in
kamen je ljubezen. Beseda je prvobit-
na in prvinska kot kamen. Je spre-
menljiva, nenehno se oblikuje in pre-
oblikuje kot kamen. Beseda je v sebi,
v svojem bistvu prosta vseh spon in
vsega odvečnega, je zgolj to, kar je,
kot kamen. Moje pesmi so zrasle iz

EPIjeva knji`na polica
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riški gož) in “ježka”. Skupine je vodil
tudi mag. Gregor Torkar iz Tolmina,
ki nadaljuje študij na Biotehniški fa-
kulteti. Na povabilo se je z veseljem
odzval in s svojim znanjem ter prije-
tnim pristopom popestril ogled. V
živalskem vrtu smo imeli dovolj časa,
da smo se na otroškem igrišču tudi
poigrali in narisali nekaj risbic razli-
čnih živali. Dolgčas nam ni bilo, otro-
ci so bili navdušeni, vsi, ki smo izlet
organizirali ali pri tem sodelovali, pa
smo bili zadovoljni, saj smo dosegli
tisto, kar smo želeli: precejšnjemu
številu otrok smo omogočili, da so
dan preživeli prijetno, da so se z
nasmehom na licih in polni prijetnih
vtisov vrnili  k staršem, v varno zave-
tje svojih domov.

Člani Društva prijateljev mladine Tolmin

IZ DRE@NICE NA BALI

Lesce – “Z Gorenjko na Bali” se je
glasil slogan velike nagradne igre po-
djetja Žito Gorenjka iz Lesc, ki je
potekala v septembru. Sodelovanje
je ljubiteljem riževih čokolad Bali ob-
ljubljalo čudovito nagrado – izlet za
dve osebi na sanjski otok Bali. Žreb
je kot glavnega nagrajenca izbral
Franca Obida iz Drežnice pri Koba-
ridu. Ker je nagradni izlet za dve ose-

bi, se mu bo na potovanju pridružilo
dekle Mateja Kutin. Prav Mateja je
“kriva”, da bosta s Francem za 15 dni
v decembru odpotovala na drugi ko-
nec sveta. V njegovem imenu je so-
delovala v nagradni igri in mu še dan
pred žrebanjem dejala, da bosta na-
slednji dan izžrebana ... Njeno trdno
prepričanje se je uresničilo in riževe
čokolade Bali ju peljejo Baliju naproti.

Andreja Ažman, PAN d. o. o.

FRANC OBID IN MATEJA KUTIN ODHA-
JATA “Z GORENJKO NA BALI” – Srečno
pot jima je zaželel tudi direktor trženja po-
djetja Žito Gorenjka Marko Mesojedec (na
sliki desno). Foto: Arhiv podjetja Žito Go-
renjka

E-POSLOVANJE
• Učinkovita raba računalnika: arhiviranje dokumen-

tov, izdelovanje dokumentov za poslovno komunici-
ranje preko navadne in elektronske pošte.

• Izdelava kalkulacij, cenikov, analiz s programskim
orodjem Excel.

• Učinkovita poslovna predstavitev s programskim
orodjem PowerPoint.

• Izdelava predstavitve na spletnih straneh.
• Planiranje časa, dodeljevanje opravil in avto-

matizacija dela z elektronsko pošto.

RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV
• Obvladovanje stresa v organizaciji
• Veščine dela s strankami
• Letni razgovor za oceno delovnih in strokovnih

kvalitet
• Organizacija dela in razporejanje delovnega časa
• Upravljanje človeških virov
• Poslovno komuniciranje
• Timsko delo – skupaj smo močnejši in uspešnejši

Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 330 52 40, fax: 05 330 52 58
info@kopo.si, http://www.kopo.si

KOPO izobraževanje
in računalništvo d.o.o.

vabimo vas v izobraževalne programe

Kraj izvedbe:
Tolmin,

Kobarid,
Bovec,

lahko tudi pri
naročniku.

Kontaktne
osebe:

Herman Kosič,
univ. dipl. psih.

herman@kopo.si

Ingrid Možina
– Podbršček,

prof.
ingrid@kopo.si
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I. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v občini Tolmin za leto
2004 za naslednji namen: podpora or-
ganizirani dejavnosti in delovanju orga-
nizacij, društev, krožkov, aktivov in zdru-
ženj, ki delujejo na področju kmetijstva
v občini Tolmin.
Višina razpisanih sredstev za leto 2004
znaša 1.000.000 SIT. Sredstva so za-
gotovljena v proračunu Občine Tolmin
na postavki D21-4102.

II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve sredstev so
organizacije, društva, krožki, aktivi in
združenja s področja kmetijstva, ki so
registrirana in katerih dejavnost prete-
žno poteka na območju občine Tolmin.

III. Pogoji in merila za pridobitev
sredstev ter višina sofinanciranja:
Sredstva se dodeljujejo za programe
dela in aktivnosti, pomembne za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva v občini Tol-
min, izvedene v letu 2004 na podlagi
predloženega in potrjenega vsebinske-
ga in finančnega poročila upravičenca.
Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo upravičenci z večjim obsegom
in višjimi stroški opravljenih del in aktiv-
nosti.

Višina dodeljenih sredstev znaša naj-
več 30 odstotkov vrednosti finančno
ovrednotenega programa dela in aktiv-
nosti, realiziranih v letu 2004.

IV. Dokumentacija:
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge,
ki jo upravičenci lahko dvignejo vsak
delovni dan na sedežu Občine Tolmin.
Vlogi je potrebno priložiti še:
• vsebinsko in finančno poročilo o pro-
gramu dela in aktivnostih, realiziranih
v letu 2004,
• registracijske listine.

V. Rok in način vložitve vlog:
Vloge z zahtevanimi dokazili morajo
prispeti najkasneje do 12. 11. 2004
do 14.00 ure na naslov: Občina Tol-
min, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Pisne vloge morajo biti poslane v zapr-
tih ovojnicah, opremljene z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis: kmetijstvo”.

VI. Odpiranje vlog:
Odpiranje vlog bo 15. 11. 2004. Odpi-
ranje vlog ni javno.
Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predlog dodelitve sredstev komisija za
kmetijstvo, ki jo imenuje župan. Prepo-
zno prispele vloge in vloge, ki bodo ne-
ustrezno opremljene, se zavrže, neute-
meljene pa zavrne. Rok za dopolnitve

nepopolno predložene vloge je 8 dni
od dneva prejema poziva. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem
roku ne dopolni, se zavrže. Upravičen-
ci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni
najpozneje v roku 15 dni od dneva od-
piranja vlog.

VII. Koriščenje sredstev:
Namensko porabo sredstev spremlja
in preverja občinska uprava Občine
Tolmin ob pomoči zunanjih strokov-
njakov. Upravičenec, pri katerem se
ugotovi, da je v vlogi navedel neresni-
čne podatke ali je dodeljena sredstva
uporabil nenamensko, je dolžan takoj
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi, ki se obra-
čunajo od dneva nakazila do dneva vra-
čila sredstev.

VIII. Informacije:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite vsak delovni dan na se-
dežu Občine Tolmin oziroma po tele-
fonu: 05/ 38-19-525 (Janja Bičič,
svetovalka za gospodarstvo).

Ernest Kemperle, župan občine Tolmin

Razpisi

Občina Tolmin na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Tolmin (Uradne objave
PN, št. 24/2002) in Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto
2004 (Uradne objave PN, št. 19/2004 ) objavlja JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje sredstev, namenjenih podpori delovanja

organizacij, društev, krožkov, aktivov in združenj S PODROČJA KMETIJSTVA
v občini Tolmin za leto 2004

TUDI LETOS OKRONANI ZA
DR@AVNE PRVAKE

Ravne na Koro{kem – Na državnem
ekipnem atletskem prvenstvu osnov-
nih šol, ki je bilo 7. oktobra, se je po-
novno izkazala Osnovna šola Fran-
ceta Bevka iz Tolmina. Moštvo učen-
cev (v sestavi: Blaž Kavčič, Tim
Kavčič – 60 m; Jernej Cvek, Matjaž
Rutar – 300 m; Aleksander Man-
dič, Benjamin Vovk – skok v višino;

Jernej Leban, Lenart Rutar – su-
vanje krogle; Matic Mavri, Matijas
Slivnik – skok v daljino; Gregor Kos,
Nejc Kravanja– 1000 m; Ilija Ale-
ksič, Jure Murovec – met žogice) je
osvojilo odlično 3. mesto, medtem
ko so učenke dosegle 5. mesto. S
tekom so naši učenci ponovno doka-
zali, da sodelovanje med šolo in
Atletskim društvom Posočje pri-
naša pozitivne rezultate, saj zadnjih
10 let posegajo v sam vrh šolske

TUDI LETOS SO TOLMINSKI ATLETI dokazali, da jim naslov državnih prvakov še kako
“pritiče”. Foto: arhiv OŠ Franceta Bevka Tolmin

Utrinki

atletike. Zahvalo za uspehe gre pripi-
sati tudi vodstvu obeh moštev, Marini
Fili Maurič, Mateju Gaberščku in
Blanki Rot.
Koper – Učenci tolminske osnovne
šole, ki sta jih vodila Matej Gaber-
šček in Žarko Trušnovec, so svoje
uspehe nadaljevali tudi teden dni ka-
sneje na tradicionalnem krosu Pri-
morskih novic in ponovno dokazali,
da so trenutno najmočnejša sloven-
ska šola v krosih. Svoj uspeh so
okronali z ekipnim naslovom državnih
prvakov v krosu za osnovne šole.
Med posamezniki so se najbolje
odrezali Tina Leban in Mateja Mrak
s 1. mestom, Anja Fon, Lucija Her-
man, Katja Mrak in Anja Podveršič
z 2. mestom ter Kristina Iskra, Gre-
gor Kos in Peter Rutar s 3. mestom.

Matej Gaberšček, trener

PREDSEZONSKE PRIPRAVE
KOBARI[KIH ATLETOV

Rogla – Kot vsako leto smo tudi le-
tos atleti Tekaškega kluba Kobarid
z nestrpnostjo pričakovali odhod na
enotedenske atletske priprave, ki so
tik pred začetkom sezone potekale
na Rogli. Zbrali smo se na dogovor-
jenem mestu in natovorjeni s potoval-
nimi torbami kmalu hiteli cilju naproti.
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Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

25. 10.

26. 10.

27. 10. (18.00)

30. 10. (19.00)

30. 10 (20.00)

31. 10. (18.00)

3. 11. (18.00)

7. 11.

9. 11. (19.00)

10. 11. (18.00)

12. 11.

13. 11.
(10.00 do 20.30)

13. 11.

13. 11.

17. 11. (18.00)

21. 11.

21. 11.

24. 11. (18.00)

26. 11. (17.00)

28. 11.

3. 12.

4. 12.

4. 12.

5. 12.

18. 12.

KOBARID, Galerija Marsa

TOLMIN, Kinogledališče

TOLMIN, Gasilski dom

BOVEC, Kulturni dom

KOBARID, Kulturni dom

KOBARID, Hotel Hvala

TOLMIN, Gasilski dom

TIČARICA

LJUBLJANA, Gostilna na Rožniku

TOLMIN, Gasilski dom

KRNSKO JEZERO

BOVEC, Kulturni dom

KRN

KRNSKO JEZERO

TOLMIN, Gasilski dom

NEZNANO

VERTOVČEVA POT

TOLMIN, Gasilski dom

TOLMIN, Gimnazija Tolmin

NEZNANO

BOVEC, Kulturni dom (ali OŠ)

PEČINE ali ŠENTVIŠKA GORA

JELENK

KRASJI VRH

JAVORNIK

Galerija Marsa: 05/ 38-85-858

ZKD: 05/ 38-11-801

Diana: 031-287-256

Klub bovških študentov

Občina Kobarid: 05/ 38-99-100

Hotel Hvala: 05/ 38-99-300

Diana: 031-287-256

PD Tolmin, čet. 17.00-19.00:
05/ 38-83-211

Jorma: 031-342-309

Diana: 031-287-256

PD Bovec, Igro Zlodej: 041-781-257

041-535-995

PD Tolmin, čet. 17.00-19.00:
05/ 38-83-211

PD Kobarid, Zdravko Likar:
05/ 38-00-800

Diana: 031-287-256

PD Kobarid, Zdravko Likar:
05/ 38-00-800

PD Tolmin, čet. 17.00-19.00:
05/ 38-83-211

Diana: 031-287-256

Nejc: 051-412-882

PD Tolmin, čet. 17.00-19.00:
05/ 38-83-211

Nataša Bartol: 041-938-484

Tadeja Bičič: 051-302-616

PD Tolmin, čet. 17.00-19.00:
05/ 38-83-211

PD Kobarid, Zdravko Likar:
05/ 38-00-800

PD Tolmin, čet. 17.00-19.00:
05/ 38-83-211

Slikarska razstava Olge Kolenc

Nastop Komornega godalnega orkestra slovenske filharmonije

Videopredstavitev s posnetki govorov Prema Rawata (vstop prost)

Diaprojekcija Aleša Fona

Nazaj v planinski raj, dramski prizori v izvedbi društva Most iz
Ajdovščine

Poklon vodi – zaključek ribiške sezone s kulturnim in zabavnim
programom

Videopredstavitev s posnetki govorov Prema Rawata (vstop prost)

Planinski pohod na Tičarico pri Lepem Špičju, vodi S. Štrukelj
(lahka tura, brezpotje)

KTŠ-jeva skupščina

Videopredstavitev s posnetki govorov Prema Rawata (vstop prost)

Pohod h Krnskemu jezeru

Računalniški dan (mali sejem računalništva)

Pohod spomina, vodi M. Brešan (lahka tura)

Spominski pohod h Krnskemu jezeru (vodi Zdravko Likar)

Videopredstavitev s posnetki govorov Prema Rawata (vstop prost)

Izlet v neznano (vodi Jožica Kutin)

Planinski pohod po Vertovčevi poti, vodi J. Rutar (lahka tura)

Videopredstavitev s posnetki govorov Prema Rawata (vstop prost)

Dijaška infobomba

Pohod v neznano – zaključek sezone, vodi D. Kenda (lahka tura)

Miklavževa delavnica

Miklavževanje

Planinski pohod na Jelenk, vodi D. Kenda (lahka tura)

Miklavžev pohod na Krasji vrh (vodi Danilo Ivančič)

Planinski pohod na Javornik vodi R. Rauch (lahka tura)

Informacije za mese~ni 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.odsev@gmx.net in za Bov{ko na PRC: 05/ 38-41-500. Informacije o prireditvah v prihodnjem mesecu nam sporo~ite najkasneje do 20. v mesecu!

Utrinki

Še zadnjih nekaj ovinkov in že smo
se po vseh formalnostih namestili v
tamkajšnji depandansi. Po obilnem in
odličnem kosilu smo imeli kratek
počitek, nakar se je začelo zares.
Naš trenerski tandem Maša Klavora
in Nataša Čebokli, ki sta nas budno
spremljali in priganjali ves teden, sta
naznanjali, da se bliža začetek trenin-
ga: “Imaš dobro zavezane telovadne
copate? Kje imaš pijačo? Ne pozabi
na kratke hlače! …” Po nekaj ne-
uspelih poskusih smo bili pripravlje-
ni. Že prvi dan smo imeli kar naporen

trening oziroma “fartlek”, kot se to
reče v atletskem žargonu. Bilo je
veliko najrazličnejših tekov, posko-
kov, šprintov pa tudi nekaj hoje. Ob
misli, da nas po treningu čaka bazen,
se nam je moč hitro povrnila. Po ve-
čerji je bil družabni večer, namenjen
pogovoru ter pisanju atletskega
dnevnika. Polni doživetij preteklega
dne smo sladko zaspali.

Dneve smo začenjali pol osmih z
jutranjo telovadbo, potem smo šli na
zajtrk in ob desetih bili že pripravljeni

za dopoldanski trening. Dopoldne
smo si s teki v naravi nabirali kondi-
cijo, popoldne pa na atletskem sta-
dionu moč in hitrost. Vsak trening je
trajal približno dve uri. Obvezno je
vseboval tudi nekaj iger, namenjenih
zabavi in sproščanju. Ker smo pridno
trenirali, smo se sredi tedna odpravili
v Terme Zreče, kjer smo uživali v
popoldanskem čofotanju in vožnji po
najrazličnejših toboganih. Bilo je ne-
pozabno! Zadnji dan smo imeli
tekmovanje v krosu, kjer smo bili vsi
zmagovalci. Naši trenerki sta bili z

nami zadovoljni. Čeprav smo tarnali
in stokali skoraj ves teden, nista niti
enkrat izgubili potrpljenja ter za vsak
ugovor našli pameten odgovor.

Teden je minil kar prehitro in že smo
bili na poti domov. Utrujeni, a zado-
voljnih in nasmejanih obrazov smo se
vrnili domov ter sklenili, da gremo
drugo leto spet v planinski raj (drugi,
seveda). Sedaj pa že z nestrpnostjo
pričakujemo prvo tekmo, kjer nam
medalje zagotovo ne uidejo.

Mladi atleti s trenerkama
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