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V prejšnji številki EPIcentra smo
lahko prebrali zadnji uvodnik
Lucijana Rejca, prejšnjega di-

rektorja Posoškega razvojnega centra.
Tokrat je urednica uvodne misli pre-
pustila novemu direktorju – meni.
Priznam, da sem že od prvega dne svo-
jega novega delovnega mesta potiho-
ma pričakoval to zadolžitev. Ko pa
me je postavila pred dejstvo, sem bil
vseeno presenečen. Podobno kot moj
predhodnik sem tudi jaz kar nekaj
časa razmišljal, o čem naj pravzaprav
pišem, da bo aktualno in zanimivo
ter bo hkrati premoglo osebno noto.

Ker sem se zadnjih nekaj let v
okviru Posoškega razvojnega centra
(s poudarkom na razvoju) intenzivno
ukvarjal s podjetništvom, bi na tem
mestu rad povedal nekaj več o mojem
razumevanju razvoja v Posočju v po-
vezavi s podjetnostjo. Najprej sem
prebrskal Slovar slovenskega knjižne-
ga jezika, kjer so pod pojmom POD-
JETEN zapisali: “DRZEN, SAMOZA-
VESTEN, IZNAJDLJIV”; PODJETNI-
ŠTVO pa razlagajo kot “PRIZADEVA-
NJE ZA DOSEGO ČIM VEČJEGA FI-
NANČNEGA USPEHA OB TVEGANJU”.

Posočje v primerjavi z drugimi
slovenskimi regijami spada med ne-
razvita območja. Ko ugotavljamo, za-
kaj smo nerazviti, običajno našteva-
mo vzroke, kot so naravne nesreče,
slabe prometne povezave, neprimer-
na zakonodaja … in sploh je za našo

“Prehod na lastno odgovornost”
nesrečo običajno kriv nekdo drug. Le
redkokdaj vzroke poiščemo pri nas
samih. V zadnji številki Sobotne pri-
loge Dela se mi je v spomin vtisnil
zanimiv napis opozorilne table na
prehodu čez železniško progo: “Pre-
hod na lastno odgovornost”. Smisel-
no preneseno opozorilo lahko pripo-
more k boljšemu razumevanju razvo-
ja v Posočju. Vas zanima v kakšnem
smislu? Že prej sem omenil, da v vsa-
kodnevnih pogovorih razloge za ne-
razvitost iščemo v zunanjih dejavni-
kih in ne pri nas, ki živimo v Poso-
čju. Prepričan sem, da smo za razvoj
Posočja odgovorni predvsem prebi-
valci sami in da moramo prehod iz
nerazvitosti v razvitost opraviti na
lastno odgovornost. Ne moremo se
večno izgovarjati na druge in za naše
težave kriviti Ljubljane ali Bruslja.
Marsikdo bo ob tem pripomnil, se-
veda so oni krivi, saj prav tam spre-
jemajo zakone, ki nam ne omogočajo
razvoja in ne dajo dovolj denarja, da
bi uredili vse potrebno.

Posočje za prehod nujno potrebuje
podjetnost in podjetne ljudi, ki bodo
stvari spreminjali sebi in Posočju v
prid. K sreči imamo v Posočju kar
nekaj podjetnih ljudi. Drzen, samoza-
vesten in iznajdljiv je na primer Vili,
direktor knjižnice Cirila Kosmača, ki
je vse tri posoške knjižnice popeljal
v svetovni vrh, hkrati pa s svojo jezi-
kovno pravdo pripomogel, da lahko

odslej razpisno dokumentacijo prebi-
ramo (celo) v slovenskem jeziku. Po-
djetna sta Ana in Valter iz Starega
sela, ki s svojo kulinarično ponudbo,
polno okusov presenečanj, razvese-
ljujeta ljudi doma in po svetu. Podje-
ten je Darjan iz Roč, čigar številna
ovčja čreda popase travo daleč nao-
koli in tako poskrbi, da nam grmovje
ne zarašča hišnih vrat; podjeten pa
je zagotovo tudi bovški župan Dani-
jel, ki si kot poslanec prizadeva, da
bodo v Ljubljani napisani zakoni v
prid tudi Posočju … Pa naj mi zgoraj
imenovani nikar ne zamerijo, ker
sem jih javno izpostavil. Dejstvo je,
da sodijo med tisoče tistih, ki Posočju
prinašajo nove razvojne možnosti –
med njimi je več kot tisoč takih, ki
imajo lastno podjetje.

Kam pa nas lahko pravzaprav pri-
pelje podjetnost? Poročnika Rommla
je njegov pohod čez Kolovrat pripe-
ljal do maršalskih epolet, vodje tol-
minskega kmečkega punta so žalost-
no končali na goriškem Travniku, vsi
pa so ostali zvesti sebi in se do konca
trudili delati v svojo korist in korist
družbe, katere del so bili. Bili so drzni,
samozavestni in iznajdljivi, zavedali
pa so se tudi tveganja lastnega poče-
tja. In prav tega nam v Posočju vča-
sih zmanjkuje – podjetnosti namreč.

mag. Roman Medved, direktor
Posoškega razvojnega centra
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ZMAGA SLOVEN[^INE
Vrtojba – Spor med tolminsko Knji-
žnico Cirila Kosmača in Agencijo
RS za regionalni razvoj (ARR) je
dobil svoj epilog. 19. januarja so
namreč vsi prejemniki sredstev na
razpisu programa Phare 2002, čez-
mejno sodelovanje, sklad za male
projekte, v prostorih RRA severne
Primorske podpisali pogodbe o
donaciji v slovenščini. Dobili pa so
tudi vzorec zahtevka za nakazilo

sredstev, ki ga je agencija pripravila
v slovenščini. Kot je povedal direk-
tor Knjižnice Cirila Kosmača Vilijem
Leban, pozdravljajo odločitev ARR
in Ministrstva RS za finance, da
poslujeta s prejemniki sredstev v
slovenščini, saj tako narekuje tudi
Ustava RS ter Zakon o javni rabi
slovenščine. Tolminska knjižnica je
dobila spor in s tem dokazala svoj
prav. Tako je lahko že začela izvajati
aktivnosti, ki jih je prijavila v projektu

Evropski film v knjižnici.
Mateja Kutin

“^UTI ZAPELJUJEJO”
Zgornje Poso~je in Furlanija –
Interregov projekt s privlačnim na-
slovom Čuti zapeljujejo se bo na
območju Posočja in Furlanije odvijal
slaba štiri leta (2003–2006). Pro-
jekt je v sodelovanju s slovenskima
partnerjema (Posoškim razvojnim
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PRC obve{~a

Podjetniški inkubator Posočja je že
dalj časa tema pogovorov med tisti-
mi, ki načrtujejo skok v podjetniške
vode. V te namene Posoški raz-
zvojni center v okviru razvojnega
programa Soča 2006 načrtuje pri-
dobitev prostorov in s tem sredi leto-
šnjega leta povezan sprejem prvih
nadebudnih podjetnikov. Zato bomo

v marcu in aprilu na to temo orga-
nizirali delavnice. Tako že vnaprej
vabimo vse, ki imate kakršne koli
podjetniške ideje ali vam podjetni-
štvo predstavlja novi izziv, da se obr-
nete na našo spletno stran: www.
pososki-rc.si, kjer vas bomo o na-
tančnejšem kraju in času omenjenih
delavnic sproti obveščali. Na voljo

pa smo vam tudi prek e-pošte in
sicer na naslov: uros.brezan@
pososki-rc.si.
Našim bralcem sporočamo tudi, da
nameravamo prostore podjetniške-
ga inkubatorja začasno urediti v se-
danji stavbi Upravne enote Tol-
min, Ulica padlih borcev 1b, Tolmin.
U. B.

Usposabljanje za `ivljenjsko uspe{nost

U^ENCI, DIJAKI,
[TUDENTJE, BREZPOSELNI
Se odločate za nadaljevanje šolanja?
Iščete štipendijo? Ali zaposlitev? Na
spletni strani www.iskanipoklici.net
lahko preberete, katera podjetja v
Goriški statistični regiji razpisujejo
kadrovske štipendije, nudijo mož-

nost opravljanja delovne prakse ali
ponujajo prosto delovno mesto.

PODJETJA
Brezplačno se lahko predstavite na
spletni strani www.iskanipoklici.net
in objavite razpise štipendij, delov-
nih mest … Vse, kar morate storiti,

je, da nam pošljete tekst, morda lo-
gotip in kakšno fotografijo. V najkraj-
šem času bo vaša predstavitev in
ponudba objavljena ter tako dosto-
pna iskalcem.
Informacije: 05/ 38-41-500 (mag.
Almira Pirih in Mateja Kutin) ali
mateja.kutin@pososki-rc.si.  M. K.

Poso{ki podjetni{ki inkubator – kmalu tudi realnost

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je konec avgusta 2004 zaklju-
čilo razpis iz sredstev Evropskih strukturnih skladov, ki je bil name-
njen širjenju mreže izvajalcev programov Usposabljanja za življenjsko
uspešnost (UŽU) Most do izobrazbe ter Beremo in pišemo skupaj.
Med izvajalci je bil izbran tudi Posoški razvojni center (PRC).

ljeni učiteljici. Program v celoti ob-
sega 75 ur; 50 ur organiziranega
izobraževalnega dela in 25 ur vo-
denega samostojnega dela.
Z izvajanjem programa bo PRC
predvidoma začel na pomlad.
Udeležba je brezplačna.
Prijave – PRC:  tel.: 05/ 38-41-500,
e-pošta: info@pososki-rc.si.

MOST DO IZOBRAZBE (MI)

je program, namenjen odraslim z
nižjo stopnjo izobrazbe, ki so že

ali se še bodo vključili v nadaljnje
izobraževanje.
Cilj programa je obnavljanje ali prido-
bivanje temeljnih znanj in spretnosti,
povezanih s pismenostjo, rabo raču-
nalnika, razvijanjem socialnih spret-
nosti, usposabljanjem za vseživljenj-
sko učenje in aktivno državljanstvo,
ter spoznavanje učnih metod, kar
udeležencem omogoča lažje in učin-
kovitejše obvladovanje učne snovi.
Spretnosti so pomembne tudi za us-
pešnost na delovnem mestu.
Trajanje programa: 100 do 120 ur.
Z izvajanjem programa bomo pre-
dvidoma začeli spomladi. Udele-
žba je brezplačna.
Prijave – PRC: tel.: 05/ 38-41-500,
e-pošta: info@pososki-rc.si.  P. R.

BEREMO IN PI[EMO SKUPAJ (BIPS)

je brezplačni program družinske
pismenosti, namenjen izboljšanju
pismenosti in razvijanju bralne kultu-
re pri vseh družinskih članih. V pro-
gram se lahko vključijo starši otrok
na začetku šolanja, ki bi radi obnovili
svoje spretnosti branja, pisanja in ra-
čunanja ter se seznanili z rabo raču-
nalnika, da bi pomagali svojim otro-
kom pri opismenjevanju in učenju.

Program poteka v obliki srečanj, ki
se jih udeležujejo starši in otroci,
vodita pa jih posebej za to usposob-

Podjetni mladi za
Gori{ko

Posoški razvojni center (PRC) je
na javnem razpisu Pospeševalne-
ga centra za malo gospodar-
stvo v letu 2004 dobil odobren
projekt v okviru Programa razvoja
podjetnosti in ustvarjalnosti mla-
dih za obdobje 2004/05. Program
je namenjen:
• dijakom iz Goriške regije v zad-
njih razredih srednje šole, ki bodo
s šolanjem nadaljevali,

• študentom iz regije, še posebej
tistim, ki so pred vstopom na trg
dela, in

• brezposelnim mladim iz regije
s VII. stopnjo izobrazbe.

Cilji projekta so mladim na delav-
nicah posredovati:
• osnovna znanja s področja pod-
jetništva, • znanja in veščine, kako
nastopiti  na trgu dela, • znanja o
razvoju poklicne kariere ter • kon-
kretnejša znanja, kot so priprava po-
slovnega načrta, projektno vode-
nje, nastopanje v poslovnem svetu.

V letu 2005 bo PRC v sodelovanju
s partnerji (KOPO d.o.o. Nova
Gorica in M Servis) nadaljeval z
delavnicami za omenjene ciljne
skupine. Glede na rezultate iz leta
2004 bomo skušali pritegniti večje
število študentov. Razširili bomo
območje izvajanja delavnic, ki bodo
izvedene tudi v Ajdovščini in Idriji.

Delavnice bomo predvidoma začeli
izvajati spomladi; o natančnejšem
terminu bomo zainteresirane pravo-
časno obvestili.

Dodatne informacije dobite na PRC-
ju: tel.: 05/ 38-41-500, e-pošta:
info@pososki-rc.si.  P. R.

Programa sta delno sofinancirana s pomočjo:

www.iskanipoklici.net

Utrinki

centrom in Občino Tolmin) prija-
vila Občina Tavagnacco iz sosed-
nje Italije. Splošni cilj projekta je
pospešitev sodelovanja v primarnem
sektorju ter razvoj kmečkega turiz-
ma v obmejnem slovensko-italijan-
skem pasu, kjer se po poteh vonjev,
glasov, stikov in barv na turističnih
kmetijah srednje Furlanije in zaho-
dne Slovenije srečujeta “dve ozemlji
in dvojna gostoljubnost”.

Posoški razvojni center (PRC) že od

maja 2004 sodeluje z videmsko
univerzo, ki je v okviru projekta za-
dolžena za pripravo raziskave o vrsti
in kakovosti ponujenih storitev v
kmečkem turizmu. Ob pomoči tol-
minske občine smo vzpostavili stike
s turističnimi kmetijami v Posočju. V
projekt so se vključile turistične
kmetije Pri Plajerju iz Trente, Jelin-
čič iz Soče, Široko iz Širokega in
gostinski lokal Brunarica Slap iz
Podbrda. Po izvedeni anketi sta se

omenjenim pridružili še turistična
kmetija Kranjc in gostilna Podko-
rito iz Dolenje Trebuše.

Oktobra in novembra 2004 smo na
prvih treh kmetijah s pomočjo vpra-
šalnikov, sestavljenih na videmski
univerzi in prevedenih ter prilagoje-
nih slovenskim razmeram, anketirali
lastnike in goste posameznih turisti-
čnih kmetij. Rezultati anketiranja bo-
do ob zaključku projekta predstav-
ljeni tudi javnosti.

V okviru projekta postopoma nasta-
jajo spletne strani, na katerih bodo s
kratkim opisom in fotografijami pred-
stavljene v projekt vključene turisti-
čne kmetije iz Posočja in Furlanije.
Prve rezultate projekta si lahko
ogledate na spletni strani www.
fascinodeisensi.com. Strani bodo
prevedene v slovenščino in tako bo-
do ponudniki dostopni tudi sloven-
skim turistom, ki ne znajo italijansko.
Jana Skočir, članica delovne skupine, PRC

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005
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[tudija izvedljivosti poslovnih con v Gori{ki statisti~ni regiji (2)

Uvodoma naj omenim, da smo
na Posoškem razvojnem cen-
tru (PRC) v prvi fazi izvedbe-

nih aktivnosti skupaj s partnerji
(CuBiST – Inštitut za kreativne štu-
dije, Idrijsko-Cerkljanska razvojna
agencija d.o.o. iz Idrije, Razvojna
agencija ROD iz Ajdovščine in Regij-
ska razvojna agencija severne Pri-
morske d.o.o. iz Nove Gorice) opra-
vili analizo gospodarskega stanja v
Goriški statistični regiji oziroma v
njenih dvanajstih občinah. Izdelali
smo tudi študijo o številu in strukturi
poslovnih subjektov ter stanju v že
delujočih poslovnih conah (PC).

Po besedah direktorja PRC-ja in
vodje projekta mag. Romana Me-
dveda podatki kažejo na negativno
podjetniško klimo, pri čemer Goriška
regija ne izstopa iz slovenskega pov-
prečja. Podatki za zadnja tri leta ka-
žejo, da v večini regijskih občin števi-
lo poslovnih subjektov upada. V letih
2001 in 2002 je bilo manj na novo
registriranih poslovnih subjektov, kot
jih je bilo ukinjenih.¹ Leto kasneje
se je sicer število novoustanoveljenih
podjetij povečalo in preseglo število
ukinjenih, za leto 2004 pa omenjeni
podatki še niso zbrani. “Prav to je tudi
glavni razlog, da v tem trenutku še
ne moremo zagotovo trditi, da se je
trend poslovanja obrnil na bolje. Vse-
kakor je naš glavni cilj, da s pomočjo
omenjene študije v regiji dosežemo
hitrejši razvoj poslovne infrastrukture
in prestrukturiranje regijskega gospo-
darstva, povečano konkurenčnost ter
dvig dodatne vrednosti na zaposle-
nega,” pojasnjuje vodja projekta.

[tevilo in
zasedenost poslovnih con

V Goriški statistični regiji vsaka od
dvanajstih občin razpolaga s komu-
nalno opremljenimi zemljišči (po-
slovnimi conami), ki so namenjena
opravljanju gospodarske dejavnosti.
Nekatere cone so že v celoti ali delno
zasedene, ponekod pa zanje priprav-
ljajo nove površine.

O zasedenosti, komunalni urejenosti in
cenah na{ih poslovnih con

Kot smo v EPIcentru pisali `e lani, je Poso{ki razvojni center oktobra 2004 za~eli izvajati projekt

“[tudija izvedljivosti poslovnih con v Gori{ki statisti~ni regiji”, ki smo ga pridobili na razpisu programa

Phare 2002. Od takrat pa do danes smo uspeli pridobiti `e nekaj konkretnih podatkov o obstoje~em

stanju v posameznih poslovnih conah v omenjeni regiji, s katerimi vam bomo postregli v nadaljevanju.

KOBARIŠKA POSLOVNA CONA – Iz programa Soča 2006 se bo letos predvidoma
financiralo okoli 50 mio SIT nepovratnih državnih sredstev. Foto: T. Š. F.

• V OBČINI AJDOVŠČINA deluje ve-
liko število con, ki so namenjene go-
spodarski dejavnosti. Med poslovne
cone bi lahko opredelili štiri, v kate-
rih je v minulem letu delovalo 39
podjetij (20 v proizvodnem in indu-
strijskem območju, 15 v obrtni coni
v Ajdovščini, tri v coni Pod letališčem
in eno v Industrijski coni Lipa).
Komunalno urejeni sta dve PC, dve
pa sta le delno urejeni. V ajdovski
občini je za opravljanje gospodarskih
dejavnosti predvidenih še nekaj zem-
ljišč, med njimi – obrtna cona Mirce,
ki je v celoti v zasebni lasti in je del-
no že komunalno opremljena, zem-
ljišča Pod obvoznico in Pod želez-
nico, ki so delno v zasebni in delno
v občinski lasti ter komunalno neo-
premljena ter poslovna cona Gojače,
za katero se že delajo prostorski na-
črti.
• V OBČINI BRDA imajo skupaj dve
poslovni coni – delno komunalno
opremljeno PC, v kateri delujejo tri
podjetja, in PC, za katero prostorske

• OBČINI KANAL OB SOČI se obe-
tajo štiri poslovne cone. Od tega je
le ena zasedena (PC Kolodvorska v
Kanalu), in sicer v minulem letu z
dvema podjetjema, v občinskem na-
črtu pa so predvidene še tri – prostor-
ski ureditveni načrti so v izdelavi.
• Na OBČINI KOBARID pridobivajo
projektno dokumentacijo za komu-
nalno ureditev ter delno gradbeno
dovoljenje za poslovne površine v bli-
žini podjetja TIK, ki so v občinski la-
sti. V letošnjem letu bo za odkup na
voljo okoli 6000 m² urejenega ze-
mljišča po 10.000 do 12.000 SIT/m².
• V OBČINI MIREN–KOSTANJEVI-
CA je pet poslovnih con. Dve sta ko-
munalno opremljeni in polno zasede-

načrte še urejajo.
• V BOVŠKI OBČINI so pred časom
odkupili zemljišče ob obstoječi po-
slovni coni. Trenutno potekajo aktiv-
nosti na komunalnem opremljanju
nove poslovne cone.
• Na območju OBČINE CERKNO so
oblikovane tri industrijske cone; od
teh kar na dveh posluje podjetje Eta.
Drobno gospodarstvo se zaradi od-
sotnosti poslovno-obrtne cone razvija
v okvirjih domačij. V prostorskih pla-
nih občine pa so že opredeljene loka-
cije za vzpostavitev novih poslovno-
obrtnih con. Predvidena zemljišča pa
še niso komunalno opremljena.
• Podobne razmere vladajo tudi v
IDRIJSKI OBČINI, kjer je vzpostav-
ljenih pet poslovnih con. Skupna
značilnost teh je, da v njih prevladuje
industrija (podjetja v okviru korpo-
racije Hidria in Skupine Kolektor),
medtem ko se mali podjetniki in obr-
tniki že vrsto let srečujejo s problemi
pri iskanju ustrezno urejenih površin
za širitev poslovne dejavnosti.

Utrinki

PREPREKA
MURASTEMU TOKU

Log pod Mangartom – Poleti so
začeli v soteski Predelice graditi prvi
razbijač murastega toka v Sloveniji.
Skoraj enajst metrov visoka in prek
40 metrov dolga konstrukcija že
služi svojemu namenu, čeprav še ni
povsem končana. Primorje je za
izgradnjo porabilo 3500 kubičnih
metrov betona in 220 ton železja.
Tako je izpeljan prvi letošnji ukrep za
povečanje varnosti prebivalcev Loga
pod Mangartom, vreden 230
milijonov SIT.

In kakšna naj bi bila naloga razbija-
ča? Izničil naj bi pljusk murastega
toka; prepreka naj bi upočasnila
njegov tok, ki bi do vasi prišel z
manjšo hitrostjo. Učinkovitost bo še
večja, ko bodo poglobili strugi Pre-
delice in Koritnice ter zgradili varo-
valni nasip. V letošnjem letu naj bi
zgradili tudi mostova, ki jih je leta
2000 odnesel murasti tok, ter 12

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005
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ni (v obrtni coni Orehovlje so lani
beležili 20 podjetij, v industrijski coni
Miren pa 10). Dve poslovni coni sta
le delno opremljeni in delno zasedeni
(v obrtni coni Bilje 1 so v letu 2004
našteli tri podjetja, v obrtni coni Bilje
2 pa deset podjetij). V občini je še
obrtna cona Opatje selo, ki je bila v
minulem letu s štirimi podjetji skoraj
polno zasedena. Pretežni del omenje-
ne cone je komunalno opremljen.
• NOVOGORIŠKA OBČINA ima 11
poslovnih con. Od tega je pet že za-
sedenih, tri so delno zasedene, tri pa
so še nepripravljene. Kar zadeva ko-
munalno opremljenost, je v celoti
opremljenih šest con, dve sta delno
opremljeni, tri pa so še neopremlje-
ne. Leta 2005 na občini načrtujejo 95
mio SIT za vzpostavitev oziroma
nadaljnje delovanje PC, ki so v nji-
hovi lasti.
• V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA
imajo v načrtih predvidene štiri po-
slovne cone. V PC Smete se trenutno
izvaja komasacija (delitev zemljišč),
za PC Brežina so v pripravi prostorski
načrti, PC Lavžnik in PC Polje pa sta
delno zasedeni (v PC Lavžnik je v
minulem letu poslovalo pet podjetij,

v PC Polje pa tri).
• OBČINI TOLMIN pa se obeta peta
poslovna cona. Štiri namreč že delu-
jejo in so komunalno opremljene ter
zasedene (PC Čiginj, PC Na Logu, PC
Dobrave in PC Poljubinj), medtem ko
se bo PC Poljubinj se bo v kratkem
razširila. Občina je od Ministrstva za
obrambo odkupila 4 hektarje veliko
zemljišče, ki se stika z obstoječo po-
slovno cono. Trenutno tečejo pripra-
ve na komunalno opremljanje zemlji-
šča, ki naj bi bilo v prihodnjih treh
letih na razpolago za odkup.

Cene zemlji{~ poslovnih con
Po doslej zbranih podatkih na

PRC-ju ugotavljajo, da se okvirne iz-
hodiščne cene za komunalno neopre-
mljeno zemljišče v poslovni coni gi-
bljejo od 1.500 do 10.000 SIT/m². Z
najnižjimi cenami v Goriški statistični
regiji poslujejo v občini Idrija, kjer
se cene gibljejo od 1.545 SIT/m² in
3.090 SIT/m² do 3.863 SIT/m². Okoli
5.000 SIT/m² boste za zemljišče v
poslovni coni morali odšteti v obči-
nah Ajdovščina, Kanal ob Soči in
Šempeter-Vrtojba. Za 500 SIT/m²
višje cene so v novi solkanski coni,

RAZLAGA IZRAZA POSLOVNA CONA
Javnost uporablja razli~ne nazive za komunalno urejeno zemlji{~e, na katerem delujejo podjetja. Uporabljajo se
nazivi, kot so industrijska cona, gospodarska cona, obrtna cona, poslovna cona oziroma razli~ne kombinacije.
Ime v glavnem povezujejo z velikostjo podjetij, ki delujejo v coni (velika podjetja – industrijska cona; mala podje-
tja – obrtna cona), in z dejavnostjo, ki se opravlja v coni (industrija – industrijska cona; storitve – poslovna cona).

medtem ko so cene zemljišč ostalih
con v občini Nova Gorica zaradi za-
sedenosti, nepripravljenosti oziroma
privatne lastnine neznane. Tudi v eni
od cerkljanskih poslovnih con znaša
okvirna cena zemljišča 5.500 SIT/m².
Nekoliko višja cena je v občini Bovec,
kjer komunalno neopremljeno ze-
mljišče stane okoli 8.000 SIT/m². V
občini Kobarid pa je za zemljišče
brez komunalnega prispevka treba
odšteti okoli 10.000 SIT/m².

Precej večja odstopanja so pri izho-
diščnih cenah zemljišč, ki so že ko-

Utrinki

Novogradnje – adaptacije
– legalizacije – interieri

Izdelujemo načrte za pridobitev gradbenega
dovoljenja (pgd), za vse vrste objektov:
od idejnega do gradbenega
ali uporabnega dovoljenja.

Tel.:

Studio Omnia d.o.o.
Proletarska 4, Ljubljana

040 579 612, (04) 57 21 415

munalno urejena. Cene se po posame-
znih občinah močno razlikujejo; za
zemljišča v poslovnih conah je treba
odšteti od 8.000 do 25.000 SIT/m².²
Poročilo pripravila Tatjana Šalej Faletič,
odgovorna za odnose z javnostjo pri
omenjenemu projektu, PRC

Opombe:
Podatke o stanju v posamezni občini so nam
priskrbeli odgovorni na Občinah.
¹ Razlogi za stagnacijo števila novih podjetij v
drugi polovici 90-ih let so podrobneje opisani
v delovnem zvezku Urada RS za makro-
ekonomske analize in razvoj št. 6 /2004
(avtor: Luka Žakelj): ”Razvoj malih in srednje
velikih podjetij v Sloveniji in Evropski uniji” (str.
32 in 36). Dokument je dostopen tudi na sple-
tnih straneh http://www.gov.si/umar/public/
dz.html
² Zaradi zasedenosti obstoječih poslovnih con
oziroma nedokončanih in nepripravljenih
poslovnih con v občinah Brda, Miren-Kosta-
njevica, Tolmin in Vipava naštete občine cen
zemljišč niso mogle posredovati.

RAZBIJAČ MURASTEGA TOKA (še med gradnjo in tik pred njenim zaključkom) – Domačini
se v šali sprašujejo, če morda razbijača niso zgradili z namenom, da bi se ga murasti tok ustrašil.
Foto: Tatjana Šalej Faletič

nadomestnih hiš. Ložani so skepti-
čni. Imajo občutek, da se stvari od-
vijajo prepočasi. Prav zato sta Kra-
jevna skupnost Log pod Mangr-
tom in Razvojna zadruga Mangrt
v začetku februarja na ministra za

okolje in prostor Janeza Podobni-
ka naslovili pismo, da bi postopki
končno stekli. Že jeseni so namreč
zagotovili zemljišča za hiše, pogodb
pa še do danes niso dobili v podpis.
Mateja Kutin

PRILO@NOST SIRJENJA
ZAMUJENA, VRNE SE [E ENA
Krn – V februarju se v sirarskem
učnem centru v vasi Krn končalo
sirarsko izobraževanje, ki ga je ob
pomoči  Posoškega razvojnega
centra in Sirarskega društva Tol-
minc organiziral Triglavski naro-
dni park. Petintrideset tečajnikov,
večinoma iz Zgornjega Posočja, je
poslušalo predavanja na različne
teme:
• zakonodaja na področju registra-

cije živilskih obratov po vstopu RS
v EU;

• ponudba mlečnih izdelkov potro-
šniku, degustacija, trženje;

• mikrobiološke kulture in sirišča ter

njihova aplikacija s poudarkom na
izdelavi trdih tipov sira iz surovega
mleka;

• tehnološki parametri kot pogoj in
posledica pravilno izpeljane fer-
mentacije;

• napake sira.
S praktičnimi prikazi izdelave trdih
tipov sira (sir Tolminc, bovški sir) so
lahko svoje teoretično znanje nato
še poglobili, tako da ga bodo lahko
s pridom uporabljali v svojih doma-
čih in planinskih sirarnah. Nekaj
tečajnikov pa je bilo tudi takih, ki so
se tečaja udeležili bolj z namenom,
da spoznajo sam postopek prede-
lave in postanejo boljši poznavalci
naših domačih sirov; vsekakor zani-
miva izkušnja. Pa še informacija za
vse, ki ste sirarsko izobraževanje
zamudili. Že v začetku marca se
vam v Zatolminu ponuja še ena pri-
ložnost – slednja torej le ni bila
povsem zamujena.

Davorin Koren, strokovni so,delavec Tri-
glavskega narodnega parka

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005
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Razvojni program pode`elja za severozahodni vi{inski del Severne Primorske

Izdelavo Razvojnega programa
podeželja (RPP) za severozaho-
dni višinski del Severne Primor-

ske je s finančnimi sredstvi poleg
omenjenih občin podprlo tudi Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP). Za nosilca progra-
ma je bila imenovana Občina Tolmin,
za izvajalca in koordinatorja Posoški
razvojni center, partnerji pa so Idrij-
sko-Cerkljanska razvojna agencija,
Kmetijsko-gozdarski zavod Slovenije
– Zavod Nova Gorica, kmetijske sve-
tovalne službe iz Idrije, Tolmina in
Nove Gorice, Društvo ljubiteljev na-
rave Planota in Občina Kanal ob So-
či. V letih od 2002 do 2004 smo us-
pešno izvedli dve fazi priprave RPP-
ja, pripravljalno in uvajalno. Da smo
to lahko uresničili, smo sodelovali ter
delali skupaj s strokovnimi ustanova-
mi in občinami, sodelovali z društvi
in drugimi interesnimi skupinami, or-
ganizirali ter izvedli številne delavni-
ce, sestanke in srečanja, ustanovili
25-članski koordinacijski odbor ter
stalno obveščali javnost in jo vključe-
vali v pripravo omenjenega programa.

Območje, ki ga zajema RPP za se-
verozahodni višinski del Severne Pri-
morske, leži v porečjih rek Soče s pri-
tokoma Koritnica in Idrijca z Bačo in
Cerknico, Nadiže in Idrije. O geograf-
skih, socialnih in gospodarskih zna-
čilnostih območja, predvsem o stanju
v kmetijstvu in podjetništvu na po-
deželju, smo v EPIcentru že pisali (gl.
letnik IV, št. 2–3, april–maj 2003).¹ V
pričujočem članku želimo predstavili
rezultate uvajalne faze oziroma stra-

Bogastvo pode`elja ob smaragdnih poteh
Leta 2002 so se Ob~ine Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal ob So~i in Mestna ob~ina Nova

Gorica dogovorile, da skupaj pripravijo razvojni program pode`elja za tisti del severne Primorske,

kjer obstajajo podobni dejavniki za `ivljenje in delo ter podobne razvojne mo`nosti. Poimenovali

smo ga Razvojni program pode`elja za severozahodni vi{inski del Severne Primorske.

drežniški pust, livški in liški pusto-
vi …);

• športni ribolov (soška postrv in li-
pan);

• kulturno-etnološka dediščina (mli-
ni, žage, seniki, črne kuhinje, ro-
čno pletenje iz ovčje volne …);

• zgodovinska dediščina (ostaline 1.
svetovne vojne, muzeji);

• vodnatost (zdravilna voda, male
hidroelektrarne);

• gozdnatost (Trnovski gozd, pra-
gozd, ledenice, lesna predelava) in

• kovaštvo (muzej kovaštva v Lokov-
cu, kovačija v Klavžah, zbirke ko-
vaških orodij na kmetijah).

Strate{ki del
Na osnovi analitičnega dela uvajal-

ne faze smo skupaj oblikovali strate-
ški del RPP-ja. Temeljno izhodišče
strategije razvoja podeželja severoza-
hodnega višinskega dela severne Pri-
morske je sodelovanje in povezova-
nje različnih dejavnikov na območju
za razvoj kakovostnih proizvodov ter
njihovo usklajeno in organizirano
trženje. Območje bo krepilo svojo
prepoznavnost z lokalno značilnimi
proizvodi, ki se bodo tržili v širši
okolici in privabljali nove kupce.

Namen RPP-ja za severozahodni
višinski del severne Primorske je:
• ohraniti hribovsko kmetovanje,
• spodbuditi razvoj podjetništva na

podeželju ter
• zagotoviti ljudem kakovostno biva-

nje, da bo podeželje ostalo poselje-
no in obdelano, kulturna krajina

Te`nja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izvajati
politiko celostnega razvoja pode`elja in tako ohraniti okolje, poseljenost
in vitalnost slovenskega pode`elja. Eden od ukrepov, ki jih v ta namen
ministrstvo spodbuja in sofinancira, so tudi razvojni programi pode`elja.
Programi predstavljajo skupno razvojno strategijo na izbranem obmo~ju
in ukrepe za njeno uresni~itev, povezujejo pa `e izvedene programe
celostnega razvoja pode`elja in druge razvojne ukrepe na pode`elju.

tegijo razvoja območja in ukrepe za
njeno izvajanje.

Prednosti, slabosti,
prilo`nosti in nevarnosti

Na številnih srečanjih in delavni-
cah smo ugotavljali, kaj so naše klju-
čne prednosti in slabosti, kje so naše
razvojne priložnosti in kje nam grozi-
jo nevarnosti. Navajamo le nekatere.

Prednosti: ugodna geografska lega,
ohranjena tradicionalna znanja, de-
javnosti in številni proizvodi podeže-
lja, vrsta aktivnih društev, bogata na-
ravna, kulturna, zgodovinska in te-
hnična dediščina …

Slabosti: negativni demografski
trendi, slaba izobrazbena struktura
gospodarjev kmetij, pomanjkanje ka-
pitala za investicije, premajhne količi-
ne kakovostnih produktov za proda-
jo, odsotnost podjetniške miselnosti
in ambicioznosti, pomanjkanje sred-
stev za kakovostno infrastrukturno
opremljenost podeželja …

Priložnosti: razvoj dopolnilnih de-
javnosti na kmetijah, razvoj značilnih
podeželskih proizvodov ter njihovo
organizirano trženje in promocija,
uporaba novih znanj in tehnologij,
povezovanje proizvodnih enot, izme-

njava informacij ter sodelovanje med
podeželskimi območji, čezmejno so-
delovanje …

Nevarnosti: nestimulativna davčna
zakonodaja, stroga zakonodaja glede
predelave in prodaje na domu, pre-
malo razpoložljivih sredstev za vlaga-
nje v kmetijsko dejavnost …

Zna~ilni proizvodi
Na delavnicah smo skupaj s pre-

bivalci ugotavljali, katere so razpo-
znavne značilnosti območja, ki bi jih
lahko razvili kot tržno zanimive. Na
končni seznam smo uvrstili kar nekaj
proizvodov, za katere smo prepričani,
da jih bomo lahko v prihodnje razvi-
jali oziroma prodajali:
• predelava mleka (sir Tolminc, bov-

ški sir, maslo, kislo mleko, albumin-
ska skuta);

• lokalna kulinarika (idrijski žlikro-
fi, kobariški štruklji, frika, marija-
celjski kolač);

• pridelava in predelava proizvodov
narave (zelišča, kolovratski kostanj,
stare sorte sadja – goriška sevka …);

• predelava mesnin (šebreljski želo-
dec, rutarski želodec);

• kleklanje (idrijska čipka);
• pustni običaji (cerkljanski laufarji,
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in naravna dediščina pa vrednota
za prebivalce in obiskovalce.

Motiv za vključevanje ljudi v RPP je
sodelovanje in partnerstvo med razli-
čnimi akterji na podeželju, ki bodo
zastavljene cilje in strategijo organizi-
rano uresničevali.
Slogan RPP: Bogastvo podeželja ob
smaragdnih poteh.
Vizija razvoja hribovsko-gorskega
dela severne Primorske:
S sodelovanjem, partnerskimi odnosi
in povezovanjem različnih dejavnikov
bomo varovali in razvijali (predvsem)

tiste zmogljivosti podeželja in značil-
ne proizvode hribovsko-gorskega de-
la severne Primorske, ki bodo ohra-
njali značilnosti območja, bodo tržno
zanimivi in bodo okrepili prepoznav-
nost območja v širšem prostoru.
Cilji razvoja območja:
• razvijati obstoječe in oblikovati no-

ve proizvode s podeželja;
• povezati ponudnike in vzpostaviti

skupno blagovno znamko za pro-
izvode s podeželja;

• organizirati različne oblike izobra-
ževanj in usposabljanj za ljudi s
podeželja;

• zagotoviti primerno infrastrukturo
za nadaljnji razvoj podeželja;

• povečati dohodek prebivalcev in
zagotavljati nova delovna mesta na
podeželju ter

• vzpostaviti trdna partnerstva in pri-
merno organizacijsko strukturo za
izvajanje RPP in drugih skupnih
programov podeželja.

Ukrepi za izvajanje strategije
UKREP 1: Razvoj lokalno značil-

nih proizvodov, usposabljanje in
izobraževanje, spodbujanje podjet-
ništva na podeželju

Program 1.1: Razvoj (lokalno zna-
čilnih) proizvodov in organizirano
trženje

Cilji programa so razvoj lokalno
značilnih proizvodov podeželja (kme-
tijskih in drugih), usposabljanje in
izobraževanje prebivalcev ter vzpo-
stavitev učinkovitega podpornega oko-
lja za razvoj, proizvodnjo, skupno
promocijo in trženje značilnih proiz-

vodov podeželja.
Program 1.2: Razvoj naravi prija-

znega kmetovanja
Cilj programa je spodbuditi okolju

prijazno kmetovanje, ohraniti biolo-
ško raznovrstnost okolja ter povečati
ponudbo in organizirano prodajo
ekološko pridelanih živil.

Program 1.3: Krepitev podjetni-
štva na kmetijah in na podeželju

Cilj programa je okrepiti podjet-
niško razmišljanje in podjetniški pri-
stop k razvoju gospodarskih dejavno-
sti na kmetijah in na podeželju, uspo-

sobiti ljudi za vodenje malih podežel-
skih podjetij, popestriti ponudbo na
podeželju in povezati kmetijske pro-
izvode s turizmom.

Program 1.4 Ureditev i-točk na
podeželju

Cilj programa je domačinom in
obiskovalcem omogočiti koriščenje
informacijske tehnologije, jih uspo-
sobiti za uporabo sodobnih tehno-
logij ter povečati informiranost ljudi.

Program 1.5: Razvoj blagovne
znamke

Cilj programa je uveljaviti blagovno
znamko za kmetijske in druge pridelke
in izdelke s hribovskega dela severne
Primorske ter z organizirano proizvo-
dnjo, prodajo, promocijo in trženjem
spodbuditi proizvajalce za večjo po-
nudbo, dvigniti domačinom dohodek
in povečati prepoznavnost območja.

UKREP 2: Izboljšanje pogojev za
bivanje in delo

Program 2.1: Infrastrukturna opre-
mljenost podeželja

Cilj programa je podeželju zagotav-

ljati primerne infrastrukturne pogoje
za razvoj gospodarskih dejavnosti in
za kakovostno bivanje domačinov in
obiskovalcev.

Program 2.2: Infrastruktura za soci-
alne in društvene dejavnosti na vasi

Cilj programa je zgraditi in urediti
ustrezne prostore in fizično infrastru-
kturo za opravljanje socialnih, kultur-
nih, športnih in družabnih aktivnosti
na vasi ter tako zagotoviti pogoje za
aktivno delovanje vaških skupnosti.

Program 2.3: Razvoj turistične po-
nudbe na podeželju

Cilj programa je zagotoviti primer-
no infrastrukturo za razvoj turizma
ter tako okrepiti turistično ponudbo
in dohodek iz turizma.

UKREP 3: Krepitev lokalne iden-
titete, graditev partnerstev, ohrani-
tev socialnih vezi med generacija-
mi, varovanje in primerna raba de-
diščine.

Program 3.1: Društveno življenje
na vasi

Cilj programa je spodbujati delo-
vanje društev in lokalnih akcijskih
skupin, društvom zagotoviti svetova-
nje in pomoč pri prijavah na razne
razpise ter vzpostaviti trajne oblike
sodelovanja med partnerji na pode-
želju, da se bo okrepilo sodelovanje
med ljudmi, pomoč med generaci-
jami ter ohranjala in krepila lokalna
kulturna identiteta.

Program 3.2: Socialno življenje na
vasi

Cilj programa je spodbuditi dru-
ženja in socialne stike med ljudmi,
okrepiti medgeneracijsko solidarnost

ter spodbujati socialno podjetništvo
na podeželju.

Program 3.3: Kulturna dediščina
(zgodovinska, etnološka in tehnična)

Cilj programa je ohraniti, varovati
in na primeren način predstaviti ma-
terialno in duhovno kulturno dedišči-
no ter jo vključiti v turistično ponu-
dbo podeželja.

Kako naprej?
Z opredelitvijo strategije in ukre-

pov za razvoj podeželja se je druga fa-
za priprave RPP-ja zaključila. Pred na-

mi je še zadnja, tretja faza, ki je stro-
kovno in finančno najbolj zahtevna.

Koordinator in upravljavec te faze
bo PRC, ki bo pri svojem delu sode-
loval z ostalimi člani projektne skupi-
ne: ICRA, KGZS NG, Društvom Pla-
nota, predstavnikom kanalskega pode-
želja in Triglavskim narodnim par-
kom. Ožjo projektno skupino bo pri
delu usmerjal in nadziral programski
odbor RPP-ja, v katerem so predstav-
niki vseh akterjev, ki delujejo na po-
deželju: kmetov, podjetnikov, stro-
kovnih ustanov in društev. Za izved-
bo posameznih projektov bomo sku-
šali pridobiti čim več finančnih virov,
od lokalnih in državnih do evropskih.

Mag. Rosana Ščančar, vodja priprave
RPP za severozahodni višinski del se-
verne Primorske, Posoški razvojni center
Foto: Marijan Močivnik

Opomba:
¹ Članek z naslovom “Za kakovostnejše
življenje na podeželju”, objavljen v EPIcentru
(letnik IV, št. 2–3, april–maj 2003), lahko
prelistate tudi na spletnih straneh: www.
pososki-rc.si/aktualno/epicenter/seznam.

ODPRTJE TR@NICE S KMETIJSKIMI PRIDELKI IZ ZGORNJEGA POSO^JA
Ena klju~nih aktivnosti RPP za severnozahodni vi{inski del Severne Pri-
morske v letu 2005 je postavitev stalne tr`nice. Tako boste lahko od 12.
marca dalje vsako soboto med 9. in 14. uro na tolminski tr`nici kupovali
kmetijske pridelke iz Zgornjega Poso~ja. Izbirali boste med produkti,
pridelanimi po razli~nih metodah kmetovanja: konvencionalni, integrirani,
ekolo{ki in biodinami~ni. Na tr`nici pa boste lahko dobili tudi vse
potrebne informacije o omenjenih na~inih pridelovanja. Ob tej prilo`nosti
vabimo vse, ki bi `eleli svoje produkte ponuditi na stojnicah (brezpla~en
najem zagotavlja Ob~ina Tolmin), da pokli~ejo na PRC: 05/ 38-41-500
(Peter Domev{~ek). Ve~ na spletnih straneh: www.pososki-rc.si.   P. D.

Ve~ informacij:

Posoški razvojni center
(mag. Rosana Ščančar)

Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin
Telefon: 05/ 38-41-500, 05/ 38-00-826

E-naslov: info@pososki-rc.si
W: pososki-rc.si
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Deficitarni poklici pod drobnogledom

Ujeti v objektivu
“Deficitarni poklici pod drobnogledom” je eden aktualnih projektov, ki jih izvaja Poso{ki

razvojni center (PRC). Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve RS ga je konec
minulega leta izbralo na razpisu in ga bo do sredine junija tudi sofinanciralo. Projekt je
nastal na podlagi ugotovitev, da se mladi v Sloveniji in Poso~ju premalo zanimajo za
vpis v izobra`evalne programe, ki izobra`ujejo za deficitarne poklice.

V OBJEKTIV UJETI DEFICITARNI POKLICI – Da bi pritegniti mlade, bomo v okviru projekta v posoških podjetjih posneli
delovna mesta, kjer so potrebni kadri z izobrazbo strojne, kemijske in elektro smeri. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Za dodatne informacije se lahko pozanimate pri vodji projekta mag. Almiri Pirih, tel.: 05/ 38-41-500;

e-po{ta: almira.pirih@pososki-rc.si.

Glede na sedanjo gospodarsko strukturo ter
načrtovane razvojne usmeritve Posočja gre
za poklice s področja strojništva, elektro-

tehnike in kemije. Zavedamo se, da pri nas pri-
manjkujejo tudi drugi kadri (na primer s področja
gostinstva), vendar tokratni projekt predvideva le
tri najbolj iskane.

Pomanjkanje kadrov,
brezposelnost, odseljevanje …

Posledice premajhnega vpisa mladih na omenje-
ne izobraževalne programe je v Posočju čutiti na
dveh ravneh:
• podjetja nimajo ustreznega kadra za svoj sedanji

in načrtovani razvoj;
• mladi, ki končajo izobraževanje na družboslov-

nih in humanističnih usmeritvah, v Posočju ne
najdejo ustrezne zaposlitve.
Na lokalnem trgu dela prihaja do strukturnega

neskladja med ponudbo in povpraševanjem. Mladi
odhajajo, se zaposlujejo v drugih krajih, si tam
ustvarjajo družine in tam zaživijo. Posočje demo-
grafsko slabi, kar se kaže v upadanju števila pre-
bivalstva in njegovem staranju – po teh kazalcih
je v slovenskem merilu Posočje na samem repu.
Projekt Deficitarni poklici pod drobnogledom smi-
selno nadgrajuje ukrepe, ki jih na PRC-ju izvajamo
v okviru Razvojnega programa Soča 2006 (usmer-
jeni smo predvsem v štipendiranje in zaposlovanje
kadrov s VII. stopnjo izobrazbe). S projektom bo-
mo nadgradili tudi druge aktivnosti, ki jih izvajamo
za zaustavitev opisanih neugodnih trendov.

Pravo~asno informiranje mladih
Posoško gospodarstvo se že leta srečuje s po-

manjkanjem ustreznih kadrov za svoj obstoj in na-
daljnji razvoj. Za zagotovitev kadrov (tako bi več
mladih ostalo v Posočju) je treba pravočasno začeti
z informiranjem mladih – vsaj v predzadnjem in
zadnjem letu osnovne šole, ko se odločajo za izbor
šole in smeri, na kateri bodo nadaljevali šolanje.

Deficitarci na videokasetah in DVD-jih
Da bi pritegniti mlade, bomo v okviru projekta

v posoških podjetjih posneli delo na delovnih
mestih, kjer so potrebni kadri z izobrazbo strojne,
kemijske in elektro smeri. Posneli bomo tudi pouk
na novogoriški srednji šoli, kjer se mladi izobra-
žujejo za poklice s področja strojništva in elektro-
tehnike, ter na srednji kemijski šoli v Ljubljani.
Tako se bodo mladi seznanili z delovnimi okolji,

kjer bodo opravljali svoj poklic, in šolo, kjer se
bodo zanj izobraževali.

Pripravili bomo videokasete oziroma DVD-je, ki
si jih bodo mladi ogledali v okviru šolskih ur. Sve-
tovalni delavci bodo videokasete in DVD-je poka-
zali tudi staršem na roditeljskih sestankih. Pred-
stavitvene videokasete in DVD-je si bomo lahko
sposodili v posoških šolskih in splošnih knjižnicah.

Cilji projekta
PRC si je v projektu zastavil naslednje cilje:

• učencem zadnjih dveh razredov vseh petih po-
soških osnovnih šol približati tehniške poklice,
ki so tudi v Posočju deficitarni;

• gimnazijcem (Gimnazija Tolmin je edina sred-
nja šola v Posočju) približati omenjene tehniške
poklice in jih spodbuditi, da bi se v večji meri
kot doslej odločali za študij le-teh na visokošol-
ski oziroma univerzitetni ravni;

• staršem osnovnošolcev in gimnazijcev predsta-
viti potrebe gospodarstva po deficitarnih pokli-
cih, možnosti štipendiranja ter zaposlitve;

• širšo javnost v Posočju obveščati in osveščati o
pomenu usmerjanja mladih v šolanje za defici-
tarne poklice;

• predstaviti možnosti štipendiranja šolanja za ome-
njene poklice za šolsko leto 2005/06;

• predstaviti možnosti zaposlovanja v podjetjih, ki
bodo sodelovala v projektu ter

• krepiti povezanost gospodarstva, predvsem po-
djetij, ki omenjene kadre potrebujejo, s šolami.

Zgoraj navedeni cilji bodo prispevali tudi k ure-
sničevanju dolgoročnih ciljev: • zagotoviti deloda-
jalcem zadostno število ustrezno izobraženih tehni-
ških kadrov; • postopoma zmanjšati in odpraviti
strukturna neskladja na trgu delovne sile v Poso-
čju, • postopoma zadrževati mlade v Posočju ter
• povezati zainteresirane socialne partnerje: gospo-
darske subjekte, obrtno zbornico, Zavod RS za
zaposlovanje – Območno službo Nova Gorica,
lokalne skupnosti in PRC v prizadevanjih za razvoj
Posočja.

Povzetek projektne dokumentacije pripravila: Mateja Kutin
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R azvojne spodbude se dode-
ljujejo ob upoštevanju pravil
dodeljevanja državnih pomo-

či ter Zakona o spodbujanju sklad-
nega regionalnega razvoja. Na raz-
pisu vsakoletnega izvedbenega pro-
grama je od leta 2002 pridobilo sred-
stva 27 podjetij. Zanimalo nas je, ka-
ko takšni programi prispevajo k us-
pešnosti njihovega poslovanja. V
tokratni številki EPIcentra vam pred-
stavljamo podjetje Infrax informa-
cijske tehnologije d.o.o. Pogovarjali
smo se z ustanoviteljema in direktor-
jema Gregorjem Likarjem in Dra-
ganom Miklavčičem.

Kdaj je bilo ustanovljeno podjetje
Infrax d.o.o.?

Ustanovljeno je bilo februarja leta
1992 kot podjetje za razvoj komerci-
alne programske opreme in izvajanje
kompletnega inženiringa s področja
informacijskih tehnologij. Sprva smo
razvijali predvsem DOS aplikacije, že

Podjetja in razvojni program So~a 2006

Infrax informacijske tehnologije d.o.o.
Poso{ki razvojni center je 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 in odpiranje novih delovnih mest ter usposabljanje in razvoj kadrov pripravil Razvojni

program So~a 2006.

zelo zgodaj pa prešli tudi na razvoj
programske opreme v okolju Win-
dows. Kot dopolnitev razvoju pro-
gramskih paketov smo začeli tržiti
celovite informacijske rešitve za posa-
mezne naročnike.

S seboj sva prinesla bogate izku-
šnje, saj sva že v času študija sode-
lovala pri razvoju večjih informa-
cijskih sistemov v okviru Odseka za
uporabno matematiko na Inštitutu
Jožefa Štefana. Podjetje sva ustano-
vila še kot študenta, bolj za vsak slu-
čaj, “na zalogo”. Kmalu sva spoznala,
da je delo v lastnem podjetju edini
način, da ostaneva v domači regiji.
Štipenditorji nama namreč niso na-
meravali omogočiti zaposlitve za
nedoločen čas. Večina kolegov iz štu-
dentskih let se je odločila za enostav-
nejšo rešitev; zaposlili so se v Ljublja-
ni. Na žalost se je ta “trend bega mo-
žganov” samo še stopnjeval, tako da
sta Tolminska in Idrijsko-Cerkljanska

regija izgubili nekaj generacij intelek-
tualcev, kar bo dolgoročno za razvoj
naših krajev imelo skoraj nepoprav-
ljive posledice.

Prvi večji projekt v okviru podjetja
Infrax d.o.o. Informacijski sistem za
špediterska podjetja je bil razvit za
avstrijskega partnerja (Welz) in po-
kriva vse poslovne funkcije špedi-
terskih podjetij. Do leta 1995 smo s
poslovno programsko opremo opre-
mili vse njihove podružnice v srednji
in vzhodni Evropi. Kmalu smo začeli
sodelovati s tolminskim AET-jem, ki
je še danes eden naših najpomem-
bnejših partnerjev. Kasneje smo izve-
dli projekte na številnih drugih po-
dročjih poslovanja, od razvoja splo-
šnih poslovnih aplikacij do program-
ske opreme za izobraževalne institu-
cije, finančne organizacije … Prelom-
ni trenutek se je zgodil leta 1997, ko
smo pri razvoju strogo namenskih
aplikacij začeli sodelovati z Banko

Slovenije (BS). V okviru projekta
Phare smo prek mednarodnega nate-
čaja v letih 2000 in 2001 zanje razvili
programsko podporo elektronskemu
poročanju pravnih subjektov central-
ni banki.

Kako bi na kratko predstavili vašo
dejavnost?

Osnovno dejavnost predstavlja ši-
roka paleta storitev s področja po-
slovne informatike: svetovanje pri
izbiri strojne in licenčne programske
opreme, razvoj ter uvajanje namen-
ske programske opreme in svetovanje
s področja uporabe informacijskih
tehnologij za podporo vodenju po-
slovnih procesov. V grobem bi lahko
storitve razdelili na dva segmenta:
segment razvoja namenske program-
ske opreme po specifikaciji naročnika
in segment celovite informacijske
podpore naročnikom s področja po-
slovne informatike. Ali enostavneje;
naša osnovna dejavnost je izdelava

Utrinki

RAZ[IRJENA MRE@A
^EZMEJNEGA SODELOVANJA
Tolmin–^edad – Državna ustanova
za izobraževanje in strokovno uspo-
sabljanje ENFAP Furlanija - Julij-
ska krajina (ENFAP FJK) iz Gorice
in Posoški razvojni center (PRC)
bosta marca zaključila s projektom
Usposabljanje za majhne čezmej-
ne turistične ponudnike, ki sta ga
lansko jesen uspela pridobiti na
razpisu Interreg III A Italija-Slove-
nija 2000–2006.
Čezmejni izobraževalni program v
obsegu 400 ur s 120-urno delovno
prakso je namenjen brezposelnim
osebam, tako Italijanom kot Sloven-
cem, ki obvladajo oba jezika. Uspo-
sabljanja, ki se deloma odvijajo v
Sloveniji (v prostorih tolminske gim-
nazije), deloma pa pri sosedih onkraj
meje (v čedajski kasarni France-
scato), se je udeležilo 11 tečajnikov
(dva Italijana in devet Slovencev).

Projekt je bil zasnovan z namenom
povečati sodelovanje med Italijo in
Slovenijo v primarnem sektorju ter
vzpodbuditi razvoj turizma na pode-
želju s poudarkom na alternativnih
oblikah turizma, izhajajoč iz tradicije
in obstoječih danosti. Razvojni
projekt naj bi zaustavil zaskrbljujoči
fenomen odhajanja prebivalstva z
obmejnega območja (iz Posočja in
Furlanije) v večja središča.

Glavni trije vsebinski sklopi tečaja se
navezujejo na poslovanje malih turi-
stično-gostinskih lokalov, na sodelo-
vanje in povezovanje s podjetji ter
na ustvarjanje mreže čezmejnih po-
djetij. Udeleženci so med usposa-
bljanjem pridobili znanja z različnih
področij: • turistične zakonodaje,
• sporazumevanja z gosti, • moder-
ne komunikacijske tehnologije za
vodenje podjetniške dejavnosti v tu-
rističnem sektorju, • angleškega je-
zika, • sistema B & B (“bed and

breakfast” oziroma nočitev z zajtrkom),
• odprtja in upravljanja manjšega
podjetja, • priprav za območje, kjer
se turistično-gostinski lokal nahaja,
značilnih jedi, • vzdrževanja in opre-
mljanja prostorov, • varčevanja z
vodo in električno energijo, • odno-
sov z dobavitelji ter • varnosti pri
delu – zakonodaja.

S sklopom izobraževalnih vsebin, na-
menjenih manjšim turističnim ponu-
dnikom v obmejnem območju, so
izvajalci projekta poskušali povečati
ponudbo obstoječih usposabljanj na
področju turizma. V okviru izobraže-
vanja so udeleženci od lanskega de-
cembra do januarja 2005 utrdili pri-
dobljena znanja na 120-urni delovni
praksi pri lokalnih turističnih ponud-
nikih (v Hotelu Lucija in pri podjetju
Jezero d.o.o. z Mosta na Soči, Ho-
telu Krn in Pensionu Rutar iz Tol-
mina, Apartmajih Ivančič iz Koba-
rida in Hiši Franko iz Starega Sela).

Za boljše sodelovanje med udele-
ženci in predavatelji ter nemoteno
odvijanje tečaja skrbita dva mentorja
(predstavnik ENFAP-a in predstavnik
PRC-ja) z znanjem italijanskega in
slovenskega jezika.
Patricija Rejec in Jana Skočir, PRC
Foto: Patricija Rejec

NATAŠA KOCIČ,
udeleženka us-
posabljanja iz
Tolmina:
“Ker je bilo
usposabljanje
namenjeno
samozaposlova-

nju, lahko rečem, da je bilo z mo-
jega vidika zelo uspešno. Skoraj
vsi udeleženci smo pred tem, da
uresničimo neko svojo idejo. Sa-
ma bom letos spomladi v Tolminu
odprla turistično agencijo. Kar
zadeva vsebine, bi lahko nekatere

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005



( 10 )

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005

Podjetja in razvojni program So~a 2006

programske opreme po naročilu.
Ostalo pa predstavlja vzdrževanje
informacijskih sistemov v podjetjih;
od dobave računalniške, omrežne in
programske opreme do namestitve,
uvajanja in vzdrževanja lastnih pro-
gramskih paketov.

Danes podjetje zaposluje šest uni-
verzitetno izobraženih strokovnjakov
in enega tehnika. Naša komparativna
prednost je že od vsega začetka rela-
tivno majhna, a fleksibilna organiza-
cija, ki lahko v sodelovanju z zuna-
njimi sodelavci in študenti dokaj hi-
tro aktivira večjo projektno ekipo.
Menimo, da imamo dovolj znanj in
izkušenj, da lahko udejanjimo kvali-
tetne rešitve v dogovorjenem času. Z
inovativnimi pristopi, na primer z
razvojem predpripravljenih program-
skih komponent, skušamo doseči
maksimalno skrajšanje časa, potreb-
nega za kakovostno izvedbo projekta.
Večina konkurence je trenutno us-
merjena v velike državne projekte in
uvajanje dragih sistemov (SAP,
Baan), ki zahtevajo ogromno časa za
implementacijo. Mi pa ponujamo
možnost relativno poceni in učin-
kovitih rešitev, ki tehnološko prav nič
ne zaostajajo, še več, veliko bolj in
predvsem v krajšem času jih lahko
prilagodimo željam naročnika.

Svoje izkušnje smo pridobivali na
številnih projektih, ki jih je podjetje
izpeljalo. Delali smo na mnogih pro-
jektih, zasnovanih in razvitih v Slove-
niji: sistem za podporo stikom z jav-
nostmi (Cankarjev dom), podpora
računovodski in finančni funkciji v
podjetjih s poudarkom na stroškov-
nih analizah, sistem za podporo pri-
prave bonitetnih poročil in slovenske-

VIZIJA PODJETJA
Podjetje Infrax d.o.o. namerava v naslednjih petih letih ob uporabi najno-

vej{ih tehnologij, maksimalni vklju~itvi znanj zaposlenih in zunanjih

sodelavcev ter v sodelovanju z znanstveno raziskovalnimi institucijami

razviti produkte nove generacije, ki bodo pomenili konkuren~no prednost

v smislu interdisciplinarnega pristopa in ~im bolj{ega pokrivanja informa-

cijskih potreb naro~nika za optimalno ceno. V tem okviru se nameravamo

prebiti med prvih dvajset podjetij v panogi v slovenskem merilu ter bistve-

no pove~ati dele` prihodkov, ustvarjenih na tr`i{~ih EU in JV Evrope.

USTANOVITELJA IN DIREKTORJA PO-
DJETJA INFRAX d.o.o. Dragan Miklavčič
(levo zgoraj) in Gregor Likar v novih prosto-
rih, ki so jih pridobili in obnovili s pomočjo
sredstev iz programa Soča 2006.

že sedaj uspešno sodelujejo v našem
poslovnem procesu.

Kako se borite s konkurenco na trgu?
Omenila sva že, da je naša glavna

konkurenčna prednost relativno
majhna, a dinamična in prilagodljiva
organizacija. Neposredno konkuren-
co na tržišču pomenijo vsa podjetja,
ki se v Sloveniji ukvarjajo z razvojem
programske opreme. Hkrati pa je tudi
res, da zaenkrat še ne moremo govo-
riti o pravi konkurenci, saj je dela za
majhna, prilagodljiva podjetja v tej
dejavnosti več kot dovolj. Oster boj
se bije le za velika državna naročila,
za katera se mi do sedaj nismo prav
pogosto potegovali zaradi omejenih
kadrovskih možnosti in dolgoročnih
naročil, ki smo jih uspeli pridobiti in
nam zagotavljajo rast poslovanja vsaj
še v naslednjih dveh letih. Ob boljši
kadrovski zasedbi, ki nam jo bo omo-
gočala nova lokacija, se bomo na raz-
pisih gotovo pogosteje srečevali z ve-
čjimi podjetji naše branže (Hermes
Soft Lab, Src.SI, Halcom, Perftech …).
Doslej smo jih prav zaradi naše prož-
nosti in prilagodljivosti uspeli že ne-
kajkrat “premagati” pri pridobitvi po-
slov za BS.

Z veliko močnejšo konkurenco se
bomo soočili na tržiščih Evropske
unije in jugovzhodne Evrope. Prilož-
nost vidimo predvsem v skupnem
nastopu s posameznimi podjetji, ki
obvladujejo globalno oziroma evrop-
sko mrežo. Veliko prednost si obe-
tamo tudi zaradi naših bogatih izku-
šenj na področju prevedljivosti apli-
kacij in načina izdelave, ki z možno-
stjo parametriziranih nastavitev omo-
goča prilagoditve na pravne in druge
norme v posameznih državah. Kot
primer velja omeniti, da smo že pred
več kot desetimi leti uspeli izdelati
finančno-računovodske programe, ki
kljub specifikam in različnim pred-
pisom v posameznih državah še da-
nes delujejo v verigi poslovalnic naše-
ga avstrijskega partnerja v večini sre-
dnje- in vzhodnoevropskih držav.

Veliko priložnost in konkurenčno
prednost vidimo tudi v sodelovanju
s podjetjem Smarteh (nekdanji Goap
Sistemi) ter skupnem nastopu na

Utrinki

ga plačilnega ključa (I d.o.o., partner
Dun&Bradstreet v Sloveniji), spremlja-
nje proizvodnje, aplikacije za poroča-
nje BS, program za obdelavo podatkov
o prejetih poročilih v BS, članski re-
gistri za društva in zveze (Planinska
zveza Slovenije), kataloška prodaja,
register podiplomskih študentov
(podpora vsem postopkom na Eko-
nomski fakulteti), program za spre-
mljanje izvajanja izobraževalnih oblik
(CisEF), informacijski sistem za pod-
poro leasing podjetjem (Gorica Leas-
ing), informacijski sistem za podporo
kadrovskim evidencam, informacijski
sistem za podporo delu v razvojnih
agencijah, plačilni promet za borzno
posredniške hiše (BS in KDD – Cen-
tralna klirinško depotna družba) …

Leta 2004 ste se vključili v program
Soča 2006. Kako so vam ta sredstva
pomagala pri poslovanju?

Podjetje je do sedaj glede na svojo
velikost in predvideno rast poslovalo
v neprimerno majhnih prostorih, kar
je že resno ogrožalo nadaljnji razvoj.
V zadnjem času se namreč kažejo ve-
like potrebe po zaposlovanju novih
kadrov, predvsem diplomantov uni-
verzitetnega programa računalništva

izpustili, na primer italijansko turi-
stično zakonodajo, saj na drugi
strani nismo slišali nič o slovenski
turistični zakonodaji. Ker so preda-
vanja potekala v italijanskem jezi-
ku, sem veliko pridobila na jeziku.
Vzpostavili smo tudi stike za na-
daljnje sodelovanje; sama sodelu-
jem s tremi turističnimi agencijami
v Furlaniji - Julijski krajini.”

ATOS MEDVEŠ, udeleženec uspo-
sabljanja iz Kobarida:
“Udeležba na tečaju je primerna
za vsakogar, ki vidi možnost samo-
zaposlitve v turistični dejavnosti.
Udeleženci, ki že imajo izkušnje s
področja turizma, lahko dopolnijo
svoja znanja o evropski zakonodaji
in predpisih, ki zadevajo turistično
dejavnost. Prenos teorije v delov-

no okolje je
zelo neposre-
den, saj so pre-
davatelji ure
prilagodili pro-
gramu in kon-
kretnim potre-
bam skupine.

Ker udeleženci tečaja iščemo ko-
ristne in uporabne informacije, bi
bilo v prihodnje dobro k takšnim
usposabljanjem povabiti tudi pred-
stavnike oziroma svetovalce za
turizem iz upravnih enot. Sicer pa
udeleženci opažamo največ ovir in
težav pri nekoordiniranem tekanju
od vrat do vrat in začetnem prido-
bivanju dokumentacije za samo-
zaposlitev oziroma pri odpiranju
novih turističnih dejavnosti.”

in informatike. Lani se je podjetje po
najinem mnenju nahajalo na prelom-
ni razvojni točki; izkoristiti ponujene
tržne priložnosti, kar pomeni potrebo
po močni kadrovski okrepitvi, ali pa
nadaljevati poslovanje v obstoječem
obsegu in tvegati izgubo trgov zaradi
nezmožnosti izpolnjevanja naročil.

Lahko bi rekla, da se je možnost
investiranja s pomočjo sredstev v
okviru programa Soča 2006 pojavila
v zares pravem trenutku. Investicija
v prostore na Trgu tigrovcev v eno
od stavb nekdanjega vojaškega kom-
pleksa v Tolminu, nam je prinesla ne-
kaj več kot 200 m2 poslovnih prosto-
rov. To pa predstavlja šele osnovni
predpogoj za nadaljevanje začrtane
poti. V letu 2005 in v prihodnje mo-
ramo v te prostore pripeljati čim več
strokovnjakov. Dolgoročno bomo to
reševali z zaposlitvijo študentov, ki
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trgu. Njihovi proizvodi za kontrolo
pristopa (“pametne zgradbe”), nad-
grajeni z našimi poslovnimi aplika-
cijami, predstavljajo zaokroženo celo-
to, ki je za trg bistveno bolj zanimiva
od posamičnih produktov.

Kateri so vaši glavni trgi?
Približno štiri petine prihodkov us-

tvarimo na slovenskem tržišču; od
tega približno polovico v Ljubljanski,
ostalo pa v Goriški regiji. Petino pri-
hodkov nam prinaša sodelovanje s
tujimi partnerji (Avstrija, Francija, JV
Evropa). Naš trg predstavljajo pred-
vsem manjša in srednja podjetja ter
državne institucije.

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

Slovenska podjetja vlaganjem v
področje informacijskih tehnologij
trenutno namenijo okrog tri odstotke
BDP, povprečje v EU pa znaša prek
pet. Nahajamo se v prelomnem tre-
nutku, saj moramo primerno izkori-
stiti vedno večje povpraševanje v
Sloveniji ter priložnost, ki jo pomeni
odpiranje trgov EU in JV Evrope. Ve-
liko si obetamo od nadaljnjega sode-
lovanja z BS in KDD.

Priložnost lahko izkoristimo le, če
bomo kadrovsko dovolj močni in bo-
mo imeli izdelano primerno platfor-
mo (osnovne gradnike za izdelavo
programskih paketov). Slednja nam
bo omogočala hiter in kakovosten ra-
zvoj sodobnih aplikacij, ki uporabni-
ku omogočajo izkoristiti vse predno-
sti sodobnih poslovnih tehnologij:
uporaba baz podatkov, lahki odjemal-
ci, ki omogočajo delo na oddaljenih
lokacijah, elektronsko poslovanje
med podjetji ...

Podjetje si je že izborilo svoj pro-
stor pod soncem, kar nenazadnje po-
trjuje tudi podatek, da je v zadnjih
letih dosegalo stalno rast prihodkov
iz poslovanja (v zadnjih petih letih
povprečno več kot 40-odstotno). Pri-
zadevamo si, da osvojeni trg s kako-
vostjo naših storitev in individualnim
pristopom tudi obdržimo. Lahko se
pohvalimo, da dosedaj nismo izgubili
še nobenega pomembnega kupca.
Naš cilj ni hitro osvajanje trga, saj
nam zmogljivosti takega načina delo-
vanja ne dopuščajo. Preveliko število
novih kupcev, ki bi jih v kratkem ča-
su pridobili, bi nam povzročilo težave
pri obvladovanju kvalitete (izvajamo
individualen pristop) in s tem, kljub
morda na kratek rok veliki rasti, upad
naših prihodkov.

Največjo stopnjo rasti nameravamo
doseči pri svetovalnih storitvah. Hi-
trejši razvoj tehnologij in poslovnih

Trg Tigrovcev 1, SI-5220 Tolmin

Infrax d.o.o. razpisuje

VE^ PROSTIH DELOVNIH MEST
V RAZVOJU INFORMACIJSKIH

TEHNOLOGIJ
Pogoji:

• univerzitetna izobrazba ra~unalni{ke smeri,
• poznavanje razvojnega orodja Delphi,
• poznavanje podatkovnih baz MS SQL in Oracle ter
• znanje tujega jezika (angle{~ina).

Vse zaposlitve bodo sklenjene za nedolo~en ~as s {est-
mese~nim poskusnim delom.

Podjetje vabi vse, ki izpolnjujejo navedene pogoje in si `elijo
zaposlitve v dinami~nem in kreativnem okolju z mo`nostjo
dodatnega izobra`evanja, da po{ljejo kratek `ivljenjepis, tele-
fonsko {tevilko in dokazila o izpolnjevanju pogojev na na-
slov: Infrax d.o.o., Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, ali po
elektronski po{ti na e-naslov: kadri@infrax.si.
Rok prijave: do vklju~no 15. 3. 2005. Kandidati bodo o
izbiri obve{~eni najkasneje v 30 dneh po izteku prijavnega
roka.

ved onemogoča podjetjem vzdrže-
vanje ekipe strokovnjakov za vsa po-
dročja, zato bomo skupaj s svojimi
programskimi produkti vedno skušali
prodati čimveč znanja in izkušenj.
Kupce moramo že na samem zače-
tku prepričati, da samo uvajanje no-
vih tehnologij ne pomeni nič, če se
vzporedno ne zgodijo tudi organi-
zacijski premiki, predvsem pa premi-

ki v glavah uporabnikov.
Podjetje mora v okviru svoje stra-

tegije posvečati nenehno skrb razvoju
kadrov. Problematičnost okolja (ten-
denca k begu možganov iz regije)
nas bo tudi v prihodnje navajala na
to, da potrebe po njih pravočasno na-
črtujemo. Prav zato stalno sodelu-
jemo z določenim številom študentov
informatike, ki po zaključku študija

postanejo naši redni sodelavci. V so-
delovanju s Posoškim razvojnim cen-
trom nameravamo v prihodnje omo-
gočiti izvajanje študijske prakse nji-
hovim štipendistom s področja infor-
matike. V okviru našega novega pro-
jekta i4 bo to relativno enostavno iz-
vedljivo; študent se bo lahko seznanil
s celotnim poslovnim procesom, od
načrtovanja podatkovne baze do po-
stavitve in izdelave prototipov de-
lujoče poslovne aplikacije.

Razvoj programske opreme nove
generacije bo zahteval nenehno vla-
ganje v znanje, raziskovanje in raz-
voj. Vsem zaposlenim bo omogočeno
nadaljnje pridobivanje formalne izo-
brazbe na podiplomskih študijih.

Bi še kaj dodali?
Beg možganov, ki je v zadnjem de-

setletju in pol prizadel naše območje,
je treba čimprej ustaviti. To pa bo
možno le, če bomo s skupnimi mo-
čmi ustvarili čimveč delovnih mest,
ki bodo mladim predstavljala zado-
sten poklicni izziv in možnost stalne-
ga stika z vrhunskimi tehnologijami
v svetovnem merilu. Le tako bodo
znali ceniti ostale naravne, kulturne
in druge danosti, ki jih ta pokrajina
nudi svojim prebivalcem. Še več, vse
to moramo spremeniti v našo konku-
renčno prednost; možnost kvalitet-
nega načina življenja na podeželju bo
privabila strokovnjake tudi od dru-
god. Njihova poklicna pot bo prav
gotovo lažja od najine, saj sva se vse
od ustanovitve morala nenehno odre-
kati, da je podjetje lahko zraslo iz
nič in danes predstavlja solidno os-
novo za nadaljnji razvoj.

Pogovor pripravila: Mateja Kutin

Utrinki

PO[KODOVANA
SOTESKA MLINARICE
Trenta – Potresni sunki, ki so sredi
meseca januarja prizadeli Cerkljan-
sko, Idrijsko in del Tolminske, na
Bovškem niso povzročili poškodb
na objektih, so pa sprožili večji skal-
ni podor v soteski Mlinarice. Slednjo
uvrščamo med največje slovenske
naravne bisere, njene fotografije pa
krasijo številne promocijske materi-
ale in turistične prospekte. V soteski
so bili posneti tudi prizori iz priljub-
ljenega slovenskega filma Srečno
Kekec.

Domačini na najbližji in hkrati zadnji
naseljeni domačiji v Trenti – pri Pre-
tnerjevih, so v času potresa slišali
šume in močan ropot, ki je spomi-

njal na padajoče kamenje. Ker je to
v Trenti še posebej po zadnjih potre-
sih precej pogost pojav, temu niso
namenili posebne pozornosti. Nekaj
dni po sklanem podoru, ki je popol-
noma uničil leseno brv, je sotesko
obiskal nadzornik Triglavskega
narodnega parka in o tem nemu-
doma seznanil vodstvo parka. Kot je
povedal pomočnik direktorja TNP–
ja, mag. Martin Šolar, so mesto
podora zavarovali in namestili infor-
macijske table, ki prepovedujejo
obisk soteske. O nadaljnjih ukrepih
se še niso odločili, ne izključujejo
pa možnosti, da bi si v prihodnje so-
tesko bilo moč ogledati zgolj z raz-
glednega platoja, ki naj bi ga posta-
vili v ta namen. Razlog je predvsem
padajoče kamenje, ki se pojavlja

UNIČENA LESENA BRV – Od brvi, ki je obi-
skovalce vodila v korita Mlinarice, po janu-
arskem potresu ni ostalo prav veliko.

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005
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Ob~inska uprava
v novih prostorih

Uprava Občine Bovec se je 3. janu-
arja 2005 preselila iz v potresu mo-
čno poškodovane stavbe na Trgu go-
lobarskih žrtev 8 v prostore bovškega
vrtca, kjer naj bi po oceni župana
Danijela Krivca ostali kakšno leto ali
dve. S sanacijo občinske stavbe se ne
mudi, saj je treba prej rešiti indivi-
dualne objekte, ki služijo bivanju.
Kdaj se bo začela sanacija občinske
stavbe, ni znano. Državna tehnična
pisarna bo prve rešitve predlagala po
temeljitem pregledu. Telefonske šte-
vilke in e-naslovi občinskih usluž-
bencev ostajajo nespremenjeni.

Francozi preganjajo
“bov{ke duhove”

Po vstopu v Evropsko unijo vidijo
tujci v Sloveniji “Švico” balkanskih
držav. Francoska skupina Transmon-
tagna z dolgoletnimi izkušnjami na
področju smučarskih središč se je tako
odločila za vlaganje v bovško kotlino
in lansko jesen postala solastnica
Alpskega turističnega centra (ATC)
Kanin. Posočje kljub številnim pre-
tresom v zadnjih letih s svojo lego,
naravnimi danostmi in zgodovinski-
mi spomeniki še vedno predstavlja

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Bovec

RAZVOJNE PROJEKTE BOVŠKE sta v nedeljo, 13. februarja, v mali dvorani Kulturnega doma Bovec več kot stoglavi množici zainteresirane
javnosti predstavila bovški župan Danijel Krivec in predstavnik Transmontagne Group Franc Alain Furlani. Foto: T. Š. F.

eno zanimivejših turističnih lokacij v
Sloveniji. Poleg naštetih prednosti je
v zadnjih letih na Bovškem prisotna
tudi močna želja lokalnega prebival-

stva, da si z razvojem, ki je po letu
1991 močno upadel, ponovno zagoto-
vi oziroma ohrani poslovne in delov-
ne možnosti.

Prepotrebne investicije
v kaninsko smu~i{~e

Transmontagna group načrtuje
vrsto investicij v kaninsko smučišče,

Utrinki

vse pogosteje; če odmislimo visoko
vodo, ki je brv v preteklih štirih letih
odnesla že štirikrat. Iz navedenih
razlogov v TNP-ju obiskovalce opo-
zarjajo na nevarnost in jih prosijo, da
upoštevajo navodila in naj se v sote-
sko Mlinarice ne podajajo.
Besedilo in foto: Carmen Leban

POPIS ZASEBNIH IN
DRUGIH MUZEJSKIH ZBIRK
Slovenija/Zgornje Poso~je – Slo-
venski etnologi muzealci si že vrsto
let prizadevajo za boljši pregled
etnoloških in sorodnih zbirk, ki jih
zbirajo, hranijo in upravljajo zasebni
zbiralci, lokalne skupnosti, kulturna
in turistična društva, turistične kme-

tije in šole … na slovenskem etnič-
nem ozemlju. Zanimajo jih predvsem
zbirke, ki so že na ogled oziroma
dostopne javnosti. Pregled tovrstnih
del premične etnološke kulturne
dediščine bo strokovnjakom omogo-
čil dobro osnovo za nadaljnje sode-
lovanje z upravitelji oziroma lastniki,
strokovno skrb nad zbirkami in dol-
goročno ohranjanje pomembnega
segmenta slovenske identitete.
Slovensko etnološko društvo
(SED) in Slovenski etnografski
muzej sta lani na Ministrstvu za
kulturo RS prijavila projekt Eviden-
tiranje oziroma terenska topogra-
fija etnoloških in sorodnih zbirk, ki
se hranijo zunaj pristojnih muzejev
na slovenskem etničnem ozemlju.

Projekt so organizirali tako, da so za
zbiratelje pripravili vprašalnik, s kate-
rim želijo ugotoviti, katere in kakšne
etnološke in sorodne zbirke (ki niso
na ogled v muzejih oziroma za kate-
re ne skrbijo strokovnjaki muzealci)
imamo na Slovenskem. Vprašalnik
bodo etnologi muzealci iz pristojne-
ga matičnega muzeja ali študentje
etnologije s prošnjo za sodelovanje
pri izpolnjevanju vprašalnika naslovili
na zbiralce. Kot sta v izjavi za medije
zapisali predstavnici SED-a in Tržiš-
kega muzeja, bo popis potekal od
oktobra 2004 do maja 2005.
Da tovrstne aktivnosti v Zgornjem
Posočju že tečejo, nam je potrdila
etnologinja Tolminskega muzeja
Karla Kofol. Povedala je, da so

doslej popisali in evidentirali pet
zasebnih muzejskih zbirk – vojaška
zbirka Iva Ivančiča iz Bovca je bila
razglašena za kulturni spomenik.
Poleg njegove so med petimi popi-
sanimi še muzejska zbirka Boto-
gnice Mirka Kurinčiča iz Drežnice,
Mali muzej soške fronte Miloša
Domevščka iz Bovca, muzejska
zbirka 1. svetovne vojne – Alberto
Picco Bojana Rustje iz Kobarida in
vojaška zbirka Zbogom orožje
1915–1917 Saše Prochazka iz
Bovca. Tolminska etnologinja upa,
da se bodo povabilu k sodelovanju v
prihodnje odzvali tudi drugi lastniki
oziroma skrbniki zbirk. Za dodatne
informacije lahko pokličete na tele-
fon 05/ 38-11-360 (Karla Kofol)
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s katerimi bi ponovno oživili in ohra-
nili smučarsko dejavnost na tem le-
pem visokogorskem smučišču. Inve-
sticije v smučišče, ki jih je predvidela
francoska skupina s partnerji, pred-
stavljajo v obdobju petih do desetih
let nekaj manj kot 13 milijonov €,
in sicer za:
• izdelavo prog (1.108.000 €),
• umetno zasneževanje oziroma

kompaktni sneg: priprava aku-
mulacije za 45.000 m³, priključki
za črpanje in potiskanje vode na
vrh Kanina in namestitev snežnih
topov (4.084.900 €),

• varnostni sistem za nadzor pla-
zov (739.500 €),

• žičničarske naprave: nova štirise-
dežnica med Prevalo in postajo D
ter nova štirisedežnica Stador med
postajo C in spodnjo postajo trise-
dežnice (3.126.000 €),

• povečanje kapacitetne dostavne
krožno-kabinske žičnice: nabava
stotih dodatnih kabin (1.000.000 €),
ki bi iz sedanjih 600 povečale ka-
paciteto na 1000 oseb/uro,

• obnova objektov na smučišču: ob-
nova spodnje začetne postaje kro-
žno-kabinske žičnice in restavracije
Podi ter izgradnja “sončne terase”
(1.300.000 €),

• sistem prodajnih kart: nadgradnja
obstoječega sistema za skupno kar-
to s Sella Neveo (400.000 €),

• nabava treh novih teptalnih stro-
jev z vitli in brez (800.000 €),

• nabava večjih informacijskih ta-
bel (180.000 €) ter

• priprava snežnega parka za naj-
mlajše v centru Bovca (na podro-
čju Ledina 2) za snežne igre z za-
četno progo s kompaktnim sne-
gom itd. (100.000 €).

Iz voja{nic
atraktivno turisti~no naselje

Nad bovško kotlino je posijal še en
žarek upanja, ki je razveselil občane.
Gre za staro propadajočo bovško vo-
jašnico, ki že vrsto let sameva na
atraktivni lokaciji v samem središču
Bovca. Objekt, pozabljen od države
(nekdanje lastnice), ki je po osamo-

svojitvi prenehala z uporabo in
vzdrževanjem, sestavljajo večetažne
in enoetažne stavbe, nekdanja konju-
šnica in jedilnica. Razprostirajo se na
kar 22.000 kvadratnih metrih. Lani
so z dokončanim lastninskim postop-
kom iz rok Ministrstva za obrambo
vojašnico brezplačno prenesli v ob-
činsko last. Dolgo pričakovana gesta
ministrstva je občinski upravi omo-
gočila, da se spopade z dolgoletno
“rak rano”, ki zapuščena ogroža var-
nost občanov in naključnih obisko-
valcev, ki se znajdejo na njenem

območju.
Vojašnica je po potresu leta 1998

služila kot skladišče za shranjevanje
opreme med potresno obnovo raz-
seljenih domačinov. Dolgotrajna ob-
nova in slabi pogoji skladiščenja so
pripeljali do tega, da je oprema po-
stala neuporabna in primerna le še
za bovške duhove.

Nedolgo tega nam je predstavnik
francoske skupine Transmontagna
predstavil prenovitvene zamisli, ki bi
staro zapuščeno vojašnico spreme-
nile v turistično naselje. Prenovljen
kompleks na Žarščah naj bi po na-
črtih francoskega arhitekta Yvesa de
Prévala razpolagal s 145-imi novimi
apartmaji z infrastrukturo, ki bi po-
pestrila aktualno turistično ponudbo.
Predvidena je izgradnja 110-ih pod-
zemnih parkirišč, restavracije, bara,
manjše večnamenske dvorane, baze-
na, “wellness centra”, kegljišča, ki

smo ga v Bovcu nekoč že imeli, in
drsališča, ki bi zaživelo v senci ene
centralnih stavb. S predvidenimi 870-
imi ležišči bi se bistveno povišale
dosedanje turistične zmogljivosti na
Bovškem. Po besedah bovškega žu-
pana Danijela Krivca bodo letos (če
bo vse teklo po načrtih) zagotovili
potrebno dokumentacijo, začetna dela
pa naj bi se začela izvajati prihodnje
leto. Skupina Transmontagna je za
investicijo predvidela okoli 10 mili-
jonov €.

Prihodnost Kaninske vasi
V Kaninski vasi je danes od 397

apartmajev, ki so bili zgrajeni v za-
četku osemdesetih let, za najem na
razpolago le 40 apartmajev. V Pro-
jektu za oživitev in turistični razvoj
smučišča Kanin in Bovec je francoska
skupina Transmontagna predvidela,
da bi v prihodnosti lahko bili na voljo
tudi drugi apartmaji, ki potrebujejo
še nekaj obnovitvenih del. Zavedajo
pa se, da bodo brez intenzivne pro-
mocijske akcije apartmaje le s težavo
zapolnili.

Vsekakor je osnovni pogoj za us-
peh bovškega turizma turistična se-
zona, ki bo trajala vse leto. To soča-
sno pomeni nove zaposlitve in nasta-
janje novih poslovnih priložnosti
tako za Občino kot za posameznike.
Bovcu se po številnih naravnih ne-
srečah in pretresih, ki so se zvrstili v
zadnjih letih, očitno le obeta pospe-
šen razvoj.

Pripravila: Bojan Srdoč, Občina Bovec,
in Tatjana Šalej Faletič

Vir: Projekt za oživitev in turistični razvoj
smučišča Kanin in Bovca za obdobje 5–10
let

NEKOČ VOJAŠNICE – Za izgradnjo atraktivnega turističnega naselja je predvidenih okoli
10 milijonov €. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

oziroma pišete na elektronski naslov
muzej@tol-muzej.si.
Tatjana Šalej Faletič

TRADICIONALNA
(PO)NOVOLETNA SRE^ANJA
Zgornje Poso~je – Ozemlje Uprav-
ne enote (UE) Tolmin, na katerem
se razprostirajo občine Bovec, Ko-
barid in Tolmin, je največje obmejno

PREGLED ETNOLOŠKE PREMIČNE KUL-
TURNE DEDIŠČINE, ki je v lasti zasebnikov
oziroma drugih upraviteljev, bi strokov-
njakom omogočil dobro osnovo za njihovo
nadaljnje sodelovanje, strokovno skrb nad
zbirkami in dolgoročno ohranjanje pomem-
bnega segmenta slovenske identitete. Foto:
Mateja Kutin

območje v Sloveniji. S kar 96-imi
kilometri mejí na sosednjo Republi-
ko Italijo, ob meji katere še vedno
strnjeno živi in vztraja slovenski živelj
v nadiških in terskih dolinah, Reziji
in Kanalski dolini. Sožitje in stiki
prebivalstva z obeh strani meje so
dolgoletni in tradicionalni.

Tradicijo prijateljstva in povezovanja
ohranjamo tudi predstavniki oblasti v
Zgornjem Posočju. V ta namen smo
se v soboto, 22. januarja, na 35.
novoletnem srečanju Slovencev
Videmske pokrajine in Posočja se-
stali predstavniki iz obeh strani. To
srečanje je edinstveno ob vsej slo-
vensko-italijanski meji, saj ga razen
v Zgornjem Posočju ne organizirajo
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Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Kobarid

Sanacija
Napoleonovega mostu

Iz programa popotresne obnove bo
letos obnovljen Napoleonov most čez
Sočo, ki je utrpel poškodbe ob po-
tresu leta 1998. Glavni izvajalec, po-
djetje Ginex, je s sanacijskimi deli
začel takoj po pridobitvi gradbenega
dovoljenja in potrebne dokumenta-
cije. Ker bi popolna zapora v času
sanacije lokalnemu prebivalstvu ote-
žila dostop do bližnjih vasi in za-
selkov, bodo tehnologijo sanacije
prilagodili in naredili le polovično za-
poro ceste. Kot je povedal Marko
Lavrenčič, svetovalec župana za
okolje in prostor pri Občini Kobarid,
se bodo zato sanacijska dela zavlekla
za dober mesec. Polovična zapora
čez most bo omogočala vožnjo z
osebnim avtomobilom, ostala vozila
(z nosilnostjo nad dve toni) bodo
morala v tem času upoštevati obvoz
čez kamenski most. Zapora bo pre-
dvidoma trajala od 9. februarja do 9.
maja 2005. Izvajalci na mostu že
pripravljajo gradbišče za sanacijo. V
načrtih je utrditev temeljev, injekti-

Tudi Ob~ina Kobarid ima ob~inske ceste, katerih vzdr`evanje precej bremeni ob~inski prora~un.

Dr`avne ceste niso ravno zgled primerne cestne infrastrukture, kar se {e posebej ka`e v ~asu

turisti~ne sezone. Velike obljube dr`ave je treba vzeti z rezervo do trenutka, ko se stvari

premaknejo. Tako je na kobari{ki ob~ini pripravljenih kar nekaj projektov, ki ~akajo, da se dr`ava

spomni na obljubljene milijarde.

ranje in ureditev voziščne plošče.
Nadzor nad deli bo opravljala Dr-
žavna tehnična pisarna.

V letošnjih načrtih je predvidena
tudi ureditev mostu na državni cesti
Idrsko–Livek. Dela naj bi v celoti fi-

nanciralo Ministrstvo RS za promet.

Poslovna cona
Dela na obrtni coni v Kobaridu se

nadaljujejo, saj v letošnjem letu za
urejanje obrtnih con iz programa

Soča 2006 pričakujemo 50 mio SIT
nepovratnih sredstev Ministrstva RS
za gospodarstvo oziroma Agencije
RS za regionalni razvoj. Občina Ko-
barid bo sodelovala s 25-odstotnim
finančnim deležem.

Predvidene novosti v Dre`nici
V okviru popotresne obnove iz leta

1998 je v letošnjem letu predvidena
izgradnja mrliške vežice v Drežnici,
ki po novih projektih presega pr-
votno stanje. Projektna dokumen-
tacija je pripravljena, dodatna sred-
stva, ki jih zahteva razširjen projekt,
pa mora zagotoviti lokalna skupnost.
Dogovori o finančni konstrukciji še
potekajo. V Drežnici si prizadevajo
tudi za izgradnjo večnamenskega
objekta. Projekt je bil ponovno pred-
stavljen v sredini januarja 2005, ven-
dar pa se zopet zatika pri denarju. Po
prvih ocenah naj bi izgradnja stala
okoli 70 mio SIT.

Subvencije iz
ob~inskih sredstev

Odraz slabega finančnega stanja

SANACIJA NAPOLEONOVEGA MOSTU – Polovična zapora cestišča bo predvidoma trajala
do 9. maja, z vozili z nosilnostjo nad dve toni pa boste morali v tem času upoštevati obvoz
čez kamenski most. Foto: T. Š. F.

Utrinki

nikjer. Njegov namen je, da se v po-
novoletnem času srečajo Slovenci z
obeh strani meje. Iz Italije se ga ude-
ležijo župani obmejnih občin, pred-
stavniki Gorskih skupnosti, političnih
strank, učitelji, duhovniki in pred-
stavniki slovenskih kulturnih, gospo-
darskih, izseljenskih in športnih or-
ganizacij in društev. V medsebojnih
pogovorih si izmenjajo izkušnje ter
se pogovorijo o nadaljnjem delu in
sodelovanju. Na srečanju so prisotni
tudi predstavniki vseh političnih
usmeritev iz zamejstva. Srečanja se
vsako leto udeleži okoli 150 najvid-
nejših predstavnikov Slovencev iz
Videmske pokrajine. Z “naše” strani

so poleg posoških in primorskih
predstavnikov oblasti in organizacij
redni gostje tudi visoki predstavniki
Republike Slovenije. Doslej so bili
na srečanju predsednik Republike
Milan Kučan, predsedniki Državne-
ga zbora Jože Školč, Janez Podo-
bnik in Borut Pahor, predsedniki
Vlade Lojze Peterle, dr. Janez Dr-
novšek in Anton Rop, mnogo mini-
strov, poslancev, akademikov in di-
plomatov … Letošnji slavnostni
govornik je bil predsednik Vlade RS
Janez Janša.
In če se za trenutek povrnemo v čas
po drugi svetovni vojni. Najverjetne-
je ni treba posebej poudarjati, da so

bili takrat ob meji hudi časi. Nezau-
panje, porojeno v vojni, se je v
povojnem obdobju zaradi nerešenih
mejnih vprašanj med Italijo in Jugo-
slavijo še stopnjevalo. S sprejemom
Osimskih sporazumov leta 1975 je
napetost popustila. Prav težko si je
predstavljati, kako težavni in težki so
bili prvi koraki in navezovanje stikov
med sosedi, sosednjimi občinami in
ustanovami v začetku šestdesetih let
in mnogokrat tudi pozneje. Tedaj so
imeli skorajda značaj meddržavnih,
zelo uradnih stikov. Danes so stiki
nekaj povsem samoumevnega. Ni-
majo več pridiha uradnosti, marveč
so vsakdanja stvar, nuja in potreba.

Pa tudi prijateljski stisk roke, pozdrav
po telefonu ali po elektronski pošti.

Ponovoletna srečanja so se začela
leta 1971. Organizirala jih je Socia-
listična zveza delovnega ljudstva
iz Tolmina. Iz skromnih začetkov, ko
se je v gostilni Štih v Starem selu
zbralo le nekaj predstavnikov z obeh
strani, se je število udeležencev z
leta v leto večalo. Iz gostilne Štih so
se srečanja preselila v večjo gostil-
no pri Franku. Zadnjih osemnajst
let so srečanja potekala v Kobaridu
v Hotelu Hvala – Restavraciji To-
pli val in lani prvič v kobariškem
kulturnem domu. Po letošnji ude-
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občanov so tudi subvencije, ki jih
mora Občina Kobarid prispevati za
plačevanje programov varstva otrok
v vrtcih. V letošnjem letu bomo za
pokrivanje cene varstva naših naj-
mlajših v povprečju prispevali prek
70 odstotkov sredstev iz občinskega
proračuna.

Pravico do subvencij imajo tudi vsi
najemniki stanovanj, ki ustrezajo
zakonskim pogojem. Zainteresirani
dobijo vloge za uveljavljanje te pra-
vice v tajništvu Občine Kobarid.

Prora~un
Januarja 2005 je kobariška občin-

ska uprava končala usklajevanje
sredstev s proračunskimi porabniki
ter pripravila predlog proračuna za
letošnje leto, ki bo obravnavan na
februarski seji občinskega sveta.

35. novoletno sre~anje
Konec leta je v naši občini odse-

val v druženju na raznih političnih,
gospodarskih in drugih srečanjih,
kjer so si udeleženci poleg dobre
kapljice in okusnega prigrizka izme-
njali izkušnje preteklega leta in spre-
govorili o nadaljnjem delu in sode-
lovanju.

Takšna srečanja so v Občini Koba-
rid skoraj vedno povezana tudi z dru-
ženjem s prijatelji iz zamejstva in do-
živijo svoj vrh na ponovoletnem sre-
čanju Slovencev iz Videmske po-
krajine in Posočja, ki je bilo letos
že 35. po vrsti. Predsednik vlade RS
Janez Janša, ki se je kot častni gost
prijazno odzval vabilu načelnika
Upravne enote Tolmin Zdravka Li-
karja, se je še pred kulturno pri-
reditvijo, ki je bila v Kulturnem do-
mu Kobarid, najprej sestal s pred-
stavniki oblasti iz Posočja in zamej-

stva, nato pa se prvič srečal s pred-
sednikom deželne vlade Furlanije-
Julijske krajine Riccardom Illyjem.
Srečanje se je nadaljevalo v Hotelu
Hvala – Restavraciji Topli val v spro-
ščenem prijateljskem vzdušju.

Kulturni odsevi
Letošnji zgodnji pust je zimo sicer

pregnal, a le za kratek čas, saj je kma-
lu pokazala svoj pravi obraz. Okoli-
ščine so združile pust in kulturni
praznik, zato smo prireditve, name-
njene mesecu kulture v občini Ko-
barid, pomaknili za nekaj dni naprej.
Na začetku februarja smo bili priče

svojo ustvarjalnost. Mesec kulture
smo končali v nedeljo, 20. februarja,
v Domu Andreja Manfrede s pevko
in pravljičarko Ljobo Jenče, ki je v
globino ljudskih pesmi in pravljic po-
segla s svojo milino in ljubeznijo do
vsega stvarstva.

[olski parlament
Konec januarja je na Osnovni šoli

Simona Gregorčiča v Kobaridu pote-
kal šolski parlament, kjer so pred-
stavniki razrednih skupnosti predsta-
vili teme, o katerih so se pogovarjali
na razrednih urah. V povezavi z ev-
ropskim prostorom so mladi izpo-

PEVKA IN PRAVLJIČARKA LJOBA JENČE
je zaključila mesec kulture. Foto: M. K.

kjer je veselo ob petkih, sobotah in
nedeljah. Dogodkov je več kot dovolj,
le izbrati morate, se dvigniti izpred
televizorja in druženje s prijatelji vam
bo gotovo koristilo, nova energija pa
poskrbela, da bodo težave videti la-
žje. Za konec še misel, ki mi jo je
napisal prijatelj pred novim letom:
“Nič ni vredno trajno pridobiti, razen
smeha in ljubezni prijateljev” … Naj
vam bo v letošnjem letu dano dovolj
smeha in ljubezni prijateljev, da boste
lažje premagovali trenutke, ki se kot
ovira postavijo na pot.

Nada Pajntar, Občina Kobarid

KULTURNI PROGRAM V RAZLIČNIH NAREČJIH JE NASMEJAL TUDI PREGOVORNO
RESNE POLITIKE in druge udeležence 35. novoletnega srečanja. Foto: T. Š. F.

tradicionalnim pustnim prireditvam,
ki se odvijajo na Drežniškem, Liv-
škem ... Do konca februarja so nas
vsak konec tedna razveseljevale ra-
zlične kulturne prireditve, ki so jih
organizirali posamezniki, društva,
Občina Kobarid in drugi.

V Kulturnem domu Kobarid smo
prisluhnili učenkam in učencem
Osnovne šole Kobarid, ki so svojo
ustvarjalnost s pomočjo mentorjev
predstavili v projektu “Koder se nebo
razpenja, grad je pevca brez vratarja”.
V Breginju je v soboto, 12. februarja,
zaživel skupni kulturni prostor ob
Nadiži skozi predstavitvi Trinkovega
koledarja in knjige Ivana Rutarja
Večne misli spremljevalke. V Koba-
riškem muzeju so k sodelovanju po-
vabili Natašo Nemec, ki je predsta-
vila knjigo Spartaca Capogreca z na-
slovom I campi del Duce. V Drežnici
so se letos odločili, da bo prireditev
izzvenela Po domače ali pokaži, kaj
znaš. V soboto, 19. februarja, so dali
priložnost vsem, ki so želeli pokazati

stavili šport, “doping” v športu, klo-
niranje, Evropsko unijo, spolne zlora-
be, nasilje, AIDS in onesnaževanje
okolja. Šolski parlament je povezo-
vala predstavnica Zveze prijateljev
mladine Marjeta Simončič Tonkli,
na župana Občine Kobarid Pavla
Gregorčiča pa so mladi naslovili ak-
tualna vprašanja iz lokalnega okolja.
Kot sta povedali ravnateljica Lenka
Raspet in mentorica otroškega parla-
menta Petra Miklavič, je bila izvolje-
na tudi petčlanska delegacija, ki bo
sodelovala na regijskem parlamentu
v Novi Gorici: Jure Benedejčič, Maja
Brešan, Alja Mohorčič, Kristina Ter-
pin in Manca Tonkli.

Povabilo
Vsak konec tedna čaka ljubitelje

športa kobariška telovadnica, kjer se
odvijajo napete tekme v malem nogo-
metu. Tisti, ki imate raje plesne in
kabarejske točke ali potrebujete tre-
nutek za iluzijo, ste vabljeni v igral-
niško zabaviščni center v Staro selo,

Utrinki

ležbi ugotavljamo, da je celo kulturni
dom že nekoliko “tesen”.

Danes v Evropi vlada vzdušje, ko se
narodnosti in manjšine obravnavajo
kot tvorni element evropskega zdru-
ževanja. Naša vsakoletna  srečanja
so prerasla v pravo manifestacijo
prijateljstva in sodelovanja ob meji.
Zato naj bo pot združevanja tudi lep-
ša prihodnost za prebivalstvo ob izgi-
njajoči slovensko-italijanski meji. Naj
se mračna leta nikoli več ne vrnejo.
Predvsem pa naj nam prihodnost na-
meni strpnost, razsodnost in – MIR!!!
Zdravko Likar, načelnik Upravne enote
Tolmin

Utrinki

REZIJANI – TAKO
BLIZU IN TAKO DALE^

Tolmin – Čeprav se Rezija nahaja
nedaleč stran od Soške doline, ve-
mo o Rezijanih bore malo. Poznamo
jih predvsem po njihovi kulturi (zna-
čilnih plesih in pesmih), po tem, da
so se preživljali kot brusači, nekateri
pa se jih še spominjamo po njihovih
Zverinicah iz Rezije – lutkovni iz-
vedbi basni, ki jo je pred leti v delih
predvajala nacionalna televizija.

Da bi naše sosede onkraj meje bolje
spoznali, so se v Tolminskem mu-
zeju odločili, da v svoj redni letni
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Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Tolmin
Notranja prerazporeditev

V tolminski občinski upravi je s 1.
februarjem prišlo do zamenjav. Mag.
Miran Drole, stari tajnik občine in
novi višji svetovalec za področje raz-
voja občine, nam je zatrdil, da ne gre
za nikakršno “čistko”, kot se je sprva
šušljalo. Odločili so se za novo, dru-
gačno razporeditev delovnih nalog in
prerazporeditev zaposlenih. Število
zaposlenih na Občini Tolmin kljub
temu ostaja enako, le sistemizacija
delovnih mest se je nekoliko spreme-
nila – tako sedaj šteje Urad župana
šest zaposlenih, šest jih je na Oddel-
ku za gospodarstvo, negospodarstvo
in finance ter pet na Oddelku za oko-
lje in prostor.

Mesto občinskega tajnika oziroma
direktorja občinske uprave je prevze-
la Verena Tuta, ki je doslej opravljala
funkcijo vodje Oddelka za gospodar-
stvo, negospodarstvo in finance. Nje-
no prejšnje delo in naziv je prevzela
Janja Bičič, nekdanja višja svetoval-
ka za področje gospodarstva in naj-
mlajša zaposlena na Občini Tolmin
(če ne upoštevamo strokovno tehni-
čnega kadra).

Ker so se z menjavo delovnih mest
spremenile tudi nekatere telefonske
številke, pripisujemo nove telefonske
številke:
• 05/ 38-19-500 (Verena Tuta),
• 05/ 38-19-518 (Janja Bičič) in
• 05/ 38-19-525 (mag. Miran Drole).

PROJEKTANT ROK KLANJŠČEK je predstavil maketo novega mestnega trga. Foto: T. Š. F.

Simboli~na vsota
ob rojstvu otroka

Na zadnji seji občinskega sveta, v
četrtek, 10. februarja, je bil obravna-
van tudi osnutek proračuna, ki so ga
svetniki z nekaj pripombami sprejeli.
Med pripombami gre omeniti zlasti
dve, ki bosta v prihodnje še burili
“duhove občinskih duš”. Občinski
svetnik Rado Taljat je zbranim pre-
dlagal, da bi ob rojstvu vsakega otro-
ka občina staršem namenila določen
denarni prispevek, s katerim bi sim-
bolično podprla odločitev staršev za
povečanje števila družinskih članov
in posredno tudi lokalnega prebival-
stva. Čeprav se svetniki zavedajo, da
s tem ne bodo bistveno vplivali na

povečanje števila tukajšnjih prebival-
cev, so se s predlogom strinjali in ga
naposled potrdili. In kolikšen znesek
naj bi prejeli ob rojstvu? Verena Tuta
pravi, da so se na občini odločili za
okroglih 30.000 SIT (bruto); ali se
bodo z občinskim predlogom strinjali
tudi svetniki, pa bomo poročali z na-
slednje seje. Predstavniki občanov so
izglasovali še eno Taljatovo pobudo.
Gre za pobudo poslancem, da bi
sprejeli prepoved kajenja v javnih lo-
kalih – predvsem tam, kjer se zadr-
žujejo mladi.

Glede na omenjene pripombe bo-
do na občini izoblikovali predlog pro-
računa Občine Tolmin za leto 2005
ter ga ponudili v sprejem 9. marca.

Res “nikogar{nja zemlja”?
Čeprav se v zadnjem času precej

besed izgublja na račun sporne meje
med sosednjo Italijo ter občinama
Kanal ob Soči in Tolmin, so Tolminci
prepričani, da imajo v rokah dovolj
dokazov o lastništvu “nikogaršnje
zemlje” in o nespornosti dosedanje
upravne pristojnosti tolminskega okra-
ja oziroma občine. Neurejen kataster
ob meji z Italijo je bil del razprave
zadnjega zasedanja občinskega sveta.
Ob koncu so svetniki izglasovali
sklep, da se na ustrezne republiške
organe naslovi zahtevo, da se kata-
ster tega območja tudi tehnično do-
končno uredi. Po skoraj 30-ih letih od
podpisa Osimskih sporazumov (leta
1976), s katerimi so določili potek
državne meje med takratno Jugosla-
vijo (oziroma Slovenijo) in Italijo, je
napočil čas, da država uredi kataster
v tem obmejnem prostoru.

V letih po podpisu sporazumov so
mejo v naravi odmerili in ustrezno
označili. Dana je bila pravna podlaga,
ki jo opredeljuje sporazum o ureditvi
do tedaj odprtih katastrsko nerešenih
mejnih in obmejnih parcel in s tem
tudi navedenih katastrskih občin.
Državna meja na Kolovratu in Solar-
jih je bila vse do Osima začasna in
se je vzdolž Kolovrata tudi korigirala
(tu se je vršil teritorialen popravek).

Kataster je leta 1786 uvedla Avstro-
Ogrska. Takrat so bile prvič opravlje-
ne izmere parcel in ugotovljeni ter vpi-
sani njihovi lastniki. Določili so obmo-

Utrinki

program vključijo tri prireditve, po-
svečene Reziji, ki so jih naslovili Rezi-
jani spet med nami. V ta namen so v
soboto, 12. februarja, odprli gostu-
jočo razstavo muzeja brusačev s Sol-
bice, ki bo na ogled do 31. marca
letos. Z razstavo Brusači iz Rezije
spoznavamo značilne rezijanske po-
klice, kot so potujoči trgovci, imeno-
vani kramarji ali krošnjarji, in potujoči
brusači ter kleparji. Rezijani, pred-
vsem moški, so namreč odhajali od
doma na sezonska dela, saj jim

pičla rodovitna zemlja ni omogočala
zadostnega zaslužka za preživetje. V
naših krajih in drugod so brusili škar-
je, krpali lonce, popravljali dežnike …

V četrtek, 3. marca, nam bo Rezijo
in njene prebivalce v Tolminskem
muzeju predstavil ljubiteljski foto-
graf, publicist in soavtor več obsež-
nih fotomonografij o krajih ob naši
zahodni meji, Milan Grego, sicer
domačin z Grahovega ob Bači. Pred
štirimi leti je skupaj z Robertom Da-
pitom izdal fotomonografijo Rezija.

19. marca pa bo v Hotelu Krn
Večer rezijanske glasbe in plesa.
Slednja imata namreč pri potrjevanju
rezijanske identitete prav posebno
vlogo. Instrumentalna glasba, igrana
s cïtiro, violino in bünkalo, je priso-
tna pri vseh vaških ter družinskih
slavjih, posebno mesto pa ima pri
pustnih običajih.
Mateja Kutin

BRUSAČI IZ REZIJE bodo v Tolminskem
muzeju na ogled do 31. marca. Foto: arhiv
Tolminskega muzeja

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005
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čja katastrskih občin, ki so veljavne in
v uporabi še danes, ter postavili orga-
nizacijo službe katastra. Za Goriško
je bil sedež v Gorici, za Tolminsko v
Tolminu in za Beneško v Vidmu.

Območje med državno mejo, vr-
hom Grad (1113 m) na Kolovratu, po
grebenu do vrha Ježa (949 m) in od
tod v reko Idrijo je del katastrske ob-
čine Dreka. Kataster te katastrske ob-
čine vodijo v Vidmu. Po njeni meji
je leta 1866 potekala tudi državna
meja med Avstro-Ogrsko in Kraljevi-
no Italijo. Današnja državna meja te-
če z vrha Kolovrata naravnost na re-
ko Idrijo in preseka katastrsko občino
Dreka. Del površine (okoli 90 ha) to-
rej sodi v okrilje Republike Slovenije.
Ker mejne parcele z dokončno reši-
tvijo državne meje niso bile odmer-
jene, ni prišlo do tehnične rešitve ozi-
roma delitve katastra katastrske ob-
čine Dreka na ozemlje, ki spada pod
Italijo oziroma Slovenijo.

Upravna pristojnost tega območja
je bila po letu 1947 pod tolminsko ob-
čino oziroma okrajem. Na območju
sta dva mejna prehoda, maloobmejni
prehod Solarji in vse do leta 1965 de-
lujoči dvolastniški prehod Zavarjan na
mejni reki Idriji pod Solarji. Oba je
gradila tolminska občina, ki je izdala
tudi ustrezna dovoljenja. Za maloob-
mejne ali dvolastniške prehode so bile
po pristojnih zakonih o notranjih za-
devah vse do devetdesetih let odgo-
vorne občinske postaje milice in ome-
njena prehoda sta spadala pod pristoj-
nost občinske postaje milice Tolmin;
službo so izvrševali njihovi delavci.

Na območju katastrske občine Dre-
ka v dolžini dveh kilometrov z Livka
po grebenu Kolovrata na Srednje,
Kambreško, Lig in do Vrhovelj v Go-
riških Brdih poteka tako imenovana
grebenska cesta. Občinski odsek, ki
je označen s tablama, je vse do pre-
kategorizacije v republiško cesto leta
1998 vzdrževala tolminska občina. In
nenazadnje je na območju ob mejni
reki Idriji že davnega leta 1958 posto-
pek ugotavljanja krivolova vodila
prav Občina Tolmin.

Iz teh zakonsko opredeljenih funk-
cij, ki so se izvrševale v tem prostoru,
je jasno, da je bila upravna pristoj-
nost tega območja dodeljena že po
letu 1947 okraju oziroma Občini Tol-
min in se od takrat tudi ni spreminjala.
Opomba: Gradivo za dokazovanje nave-
denih okrajnih oziroma območnih meja, ki
se v dokumentih izenačujejo z lovsko mejo
LD Volče, podkrepljeno z zakonskimi pred-
pisi ter izjavami odgovornih oseb na takrat-
nih pristojnih javnih službah v obdobju od
leta 1948 do 2002, je zbral in obdelal Du-
šan Jug, starešina LD Volče.

Glasbena {ola
“se po~asi premika”

Letošnji osnutek proračuna predvi-
deva tudi sredstva, s katerimi naj bi
Tolmin dobil novo glasbeno šolo. Za-
njo je v letošnjem letu predvidenih
okoli 25 mio SIT, s katerimi naj bi
Občina Tolmin od Ministrstva za
obrambo odkupila del objekta – nek-
danji Dom JNA na Prešernovi ulici v

služi vse prej kot svojemu namenu,
se mu v kratkem obeta lepša priho-
dnost. V petek, 11. februarja, so pred-
stavniki javnih in zasebnih sektorjev
(tolminski župan Ernest Kemperle,
predsednik Krajevne skupnosti (KS)
Tolmin Danilo Kozorog, direktor
družbe Borov gaj Igor Fon, direktor
Hotela Krn, družabnik Borovega gaja
Marjan Zavadlav in projektant pri po-

med javnimi in privatnimi interesi.
Kot je uvodoma povedal Kozorog,

naj bi bil trg urejen do uradnega od-
prtja igralnice Borov gaj oziroma do
25. marca letos; z nizkimi tempera-
turami se utegne obnova nekoliko
zavleči. KS kot pobudnica projekta
se bo na pomlad dogovorila za idejno
zasnovo oziroma oživitev trga.

Tolminski župan je bil tokrat v vlo-
gi “blagajnika” in je zbranim postre-
gel s podatki o finančnem prispevku
obnove. Po pogodbi naj bi ta znašal
okoli 26 mio SIT; od tega bo polovico
zagotovila občina, drugo polovico pa
bo pokrila KS. Tako kot projektant
tudi Kemperle z zadovoljstvom opaža
sodelovanje oziroma uspešno prese-
ganje razlik med investitorji, občino
in KS: “Nikoli prej se ni uskladilo ta-
ko različnih mnenj. Menim, da je to
osnova, ki nas je pripeljala do iz-
vedbe! Kar pa zadeva težave – te so
in bodo; če že ne drugje, vsaj v prora-
čunu. Lani nam je del sredstev (za
pripravo dokumentacije) že uspelo za-
gotoviti, preostali del pa smo predvi-
deli v letošnjem osnutku proračuna.”

In kako naj bi izgledal novi trg?
Osnovna zamisel predvideva multi-
funkcionalno ploščad, ki s svojo ure-
jenostjo, nevtralnostjo in umirjeno-
stjo poudarja pomembnost stavb, ki
jo obdajajo. Slednje so za Tolmin per-
cepcijsko prepoznavnejše od morda
preambiciozno zastavljene prenove.
Mističnost bodo pričarala svetlobna
telesa oziroma snopi, ki bodo ponoči
posebej prišli do izraza – poleg osvet-
ljevalne imajo tudi označevalno funk-
cijo (označujejo poti do glavnih vho-
dov in osi prečkanj). Na trgu bodo:
• vodnjaka s stalnim vodnim preto-
kom v obliki prostostoječega stožca,
• klopi, ki se bodo skrivale pod kroš-
njami dreves, • drevesna zasaditev,
razmejitvena klop v obliki sedalnega
robnika iz terca, • prometne ovire –
kroglaste oblike in • hotelski letni vrt.
Prva in največja sprememba bo zago-
tovo • nov prometni režim, ki bo
omogočal dostop le intervencijskim
in dostavnim vozilom. Režim bo fizi-
čno in sankcijsko strogo varovan, saj
bi v nasprotnem primeru prometna
anarhija na osrednji ploščadi pov-
zročila fizično uničenje talnih plošč
ter pomenila degradacijo koncepta.

Besedila pripravili:
Verena Tuta, direktorica občinske uprave,
Občina Tolmin
mag. Miran Drole, višji svetovalec za
področje razvoja občine, Občina Tolmin
Dušan Jug, starešina LD Volče
Tatjana Šalej Faletič, urednica EPIcentra

TAKOLE NAJ BI IZGLEDAL NOVI MESTNI TRG – podnevi ...

... in ponoči. Računalniška prikaza: Real Engineering d.o.o.

Tolminu (predvsem dvorano in pro-
stor pod njo). Del sredstev bodo na-
menili za pridobitev gradbenega do-
voljenja za prizidek, ki ga bodo z juž-
ne strani prizidali k obstoječi stavbi.
Po navedbah tolminskega župana Er-
nesta Kemperleta je projekt že us-
klajen z Ministrstvom za šolstvo in
šport in bodo z gradnjo, če bo vse te-
klo brez zapletov (vključno s spreje-
manjem proračuna), začeli konec leto-
šnjega ali v začetku prihodnjega leta.

Kmalu osrednji mestni prostor
z velikim “potencialom”

Čeprav danes tolminski mestni trg

djetju Real Engineering d.o.o. Rok
Klanjšček) predstavnikom medijskih
hiš in povabljenim predstavili maketo
oziroma arhitekturno rešitev mestne-
ga trga nasploh. S slednjim bo Tolmin
pridobil kakovosten osrednji mestni
prostor z velikimi zmogljivostmi.
“Prireditvena, zbirališčna, prehodna
in povezovalna površina naj postane
zagon in spodbuda vsem akterjem,
ki bodo z druženjem in organizira-
njem različnih prireditev (festivalov,
pustnih zabav in drugih proslav) vda-
hnili življenje sicer mrtvi ploščadi,”
dodaja Klanjšček, ki ne skriva navdu-
šenja nad uspešnim sodelovanjem
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Mednarodna matura

IIIIInternational Baccalaureate Organisation
(IBO) je neprofitna izobraževalna organizacija
s sedežem v Ženevi (Švica) in z izpitnim

centrom v Cardiffu (Wales, Velika Britanija). Pro-
gram mednarodne mature poteka na več kot 700
šolah po celem svetu in mednarodno maturo
opravlja več kot 22.000 dijakov. Zasnovan je tako,
da po uspešno končani maturi omogoča študij na
številnih univerzah doma in po svetu. IBO nudi
učni načrt, eksterne izpite, delavnice za učitelje in
nadzor nad izvedbo. Šole v programu so povezane
z obema centroma in med seboj prek elektronske
mreže.

Vpisni pogoji
Program mednarodne mature poteka zadnji dve

leti gimnazijskega šolanja z angleščino kot učnim
jezikom. Vpis v program je pogojen z dobrim zna-
njem angleškega jezika, vsaj prav dobrim učnim
uspehom in študijsko samostojnostjo, saj v progra-
mu ni klasičnega številskega ocenjevanja. Matura
obsega šest predmetov (toliko je v programu tudi
predmetov), razširjeni esej in oceno iz predmeta
Teorija spoznavanja. Za dosego diplome morajo
dijaki opraviti obveznosti iz dejavnosti na področju
ustvarjalnosti, športa in socialnega dela. Največje
možno število točk na maturi je 45.

Izziv bistrim dekletom in fantom
“Za program mednarodne mature sem se odlo~ila, ker sem menila, da mi lahko ponudi
ve~ kot obi~ajni {olski sistem. O samem programu v Tolminu nisem dobila iz~rpnej{ih
informacij, saj ga iz bli`nje okolice domnevno doslej ni obiskoval {e nih~e. [ele infor-
mativni dan v Ljubljani mi je nekoliko razjasnil sliko o tem, kaj me ~aka …,” pripoveduje
Ur{ka Rutar iz Tolmina, nekdanja dijakinja Gimnazije Tolmin, danes pa prva zlata
mednarodna maturantka v Zgornjem Poso~ju.

Program mednarodne mature so pri nas prvi~

uvedli septembra 1990, in sicer na ljubljanski

Gimnaziji Be`igrad. Danes lahko mednarodno

maturo poleg omenjene gimnazije opravljate

tudi na II. gimnaziji Maribor.

URŠKA RUTAR, prva zlata mednarodna maturantka v Zgornjem Posočju; danes študentka psihologije na ljubljanski Filozofski
fakulteti in Barbara Gostiša, takratna koordinatorka mednarodne mature. Foto: Barbara Rutar

bljano drugega kot malo večja vas! Kljub vsem iz-
črpnim negativnim napovedim se nisem pustila
motiti in sem se s polno vrečo optimizma in še
večjo odločenostjo, da izkoristim svoje sposobnosti
ter pokažem, da nekaj veljam, podala izzivu naproti.

Program me ni razočaral. Predvsem me je prese-
netil. Navdušil me je neobičajen način poučevanja,
ki se je iz ‘kar ti povem jaz, je sveto in to se boš
naučil na pamet’ nenadoma spremenil v ‘jaz sem
tukaj zato, da te usmerjam in ti pomagam, do zna-
nja pa se boš moral dokopati sam’. Cilj strategije
je bil naučiti nas razmišljati in ne samo slepo ver-
jeti vsemu, kar slišimo ali preberemo. Veliko je
bilo samostojnega dela, predvsem pri pisanju
raznih poročil in esejev ter pri nadgrajevanju pove-
danega pri pouku. Mislim, da je bila to dobra šola
ne samo za prihodnje izobraževanje, ampak tudi
za življenje.

Sošolci nikakor niso bili tisto, kar so napove-
dovali drugi. Čeprav je bilo v razredu dvajset po-
polnoma različnih osebnosti, moram reči, da smo
se lepo ujeli – nekateri bolj, nekateri manj – in
zadnji dve leti bom ohranila v lepem spominu.

Vse nadaljnje informacije lahko poi{~ete na

spletni strani Gimnazije Be`igrad (http://
www.gimb.org/vodic/programi/ib) ali pa se

obrnete na Ur{ko Rutar: GSM: 031-801-081.

Čeprav so bili vmes težki dnevi, ko bi najraje
‘spakirala kufre’, svoje odločitve nisem nikoli ob-
žalovala. Danes se lahko kot zlata maturantka
ponosno ozrem po preteklih dveh letih in z ve-
seljem rečem, da sem uresničila svoje cilje in sanje
– ki pa jih še zdaleč ni konec.

Vsem pogumnim in bistrim mladim, ki menijo,
da bi jim ta program ustrezal in ki jim znanje po-
meni nekaj več kot samo nujno zlo, ali pa bi morda
želeli študirati na najboljših univerzah v tujini,
mednarodno maturo toplo priporočam. Zahteva
sicer veliko volje, vztrajnosti in trdega dela (za do-
seganje najboljših rezultatov), vseeno pa menim,
da je vredno truda.

Pravijo, da je danes moč v rokah bogatih, vendar
verjamem, da se je mogoče tudi s pomočjo znanja,
sposobnosti in trdne volje prebiti zelo daleč.

Urška Rutar, študentka psihologije, Filozofska fakulteta

Moja osebna izku{nja
Za program mednarodne mature sem se odlo-

čila, ker sem menila, da mi lahko ponudi več kot
običajni šolski sistem. O samem programu v Tolmi-
nu nisem dobila izčrpnejših informacij, saj ga iz
bližnje okolice domnevno doslej ni obiskoval še
nihče. Šele informativni dan v Ljubljani mi je neko-
liko razjasnil sliko o tem, kaj me čaka.

Besede drugih ob odhodu v Ljubljano so bile
večinoma vse prej kot vzpodbudne. Govorili so mi,
da bo program prezahteven, moj razred pa poln
‘zapiflanih’, egoističnih in ‘grebatorskih’ sošolcev,
ki me bodo imeli (menda predvsem Ljubljančani!)
za kmetico – kaj pa je Tolmin v primerjavi z Lju-
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Ko tudi EMA ni ve~ dilema
Vas zanima, kaj imajo skupnega pismono{a, kuhar in doktor lesarskih znanosti oziroma predavatelj
na fakulteti? Odgovor je nadvse preprost: T’min, ljubezen do glasbe in seveda Johnny Bravo.
Neumno vpra{anje? Niti ne, ~e vemo, da se za pismono{o skriva Borut Manfreda (glavni vokalist in
“osrednja persona” dueta Johnny Bravo), za kuharjem pa Primo` Jane` (kitarist in spremljajo~i
vokal). Med tokratne EPIjeve Ambasadorje Poso~ja smo povabili tudi doc. dr. Leona Oblaka, sicer
o~em javnosti prikritega ~lana dueta – pisca glasbe in besedil.

NASMEJANI: Leon Oblak, Borut Manfreda in Primož Janež.

Utrinki

P rvi Borutovi in Primoževi
poskusi na glasbenih odrih
so se začeli pred dobrimi še-

stimi leti, resneje pa sta k stvari pri-
stopila leta 2000, ko se jima je s svo-
jimi pesmimi pridružil še Leon. Od
takrat se uspehi dobesedno kopičijo:
11 nastopov na slovenskih festivalih
popularne glasbe, 4 nagrade za naj-
boljše besedilo, izid zgoščenke in po
novem še uvrstitev na finalni nastop
najelitnejšega slovenskega festivala
EMA 2005, kjer so poslušalci naše
fante uvrstili na sedmo mesto oziro-
ma v “zlato” Emino sredino. Številni
glasbeni strokovnjaki duet uvrščajo
med prave male glasbene fenomene.
Po Leonovih besedah je Johnny Bra-
vo izvajalec, ki se je v zadnjih štirih
letih uvrstil na največ slovenskih fe-
stivalov zabavne glasbe, čeprav nji-
hovo delo temelji izključno na ljubi-
teljski bazi.

O RESNEM S SME[NE PLATI

Tolmin – V petek, 4. februarja, je
bila v dvorani Gimnazije Tolmin
prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku. Jutranja proslava je bila
namenjena gimnazijcem, večerna
pa Tolmincem. Tradicija je, da Gim-
nazija Tolmin pripravlja prireditve v
počastitev slovenskega kulturnega
praznika. Po lanski odmevni poča-
stitvi spomina na tolminsko pesnico
Ljubko Šorli je letos, ko sta kole-
darsko sovpadla pust in slovenski
kulturni praznik, vodja prireditve
Marta Rutar izbrala “sprostitveno”
temo. Prireditelji so izkoristili zanimi-
vo ponudbo in spregovorili O res-
nem s smešne plati. Izbor besedil
slovenskih avtorjev od baroka do
sodobnosti v interpretaciji dijakov in
dijakinj je osvežil spomin na literarna

dela ter potrdil stališče, da so težke
situacije lažje premagljive s šaljive
perspektive. Presenečenje priredi-
tve sta bila maskirana povezovalca,
ki sta odlomke besedil komentirala z
aforizmi Žarka Petana. Za sprošče-
no vzdušje so poskrbeli gimnazij-
ski pevski zbor, plesna skupina
Korak Gimnazije Tolmin, maska
Sare Berginc iz likovnega krožka
Lucijana Lavrenčiča in učenci
Glasbene šole Tolmin z učinkovi-
timi glasbenimi točkami. Za dopol-
danske in večerne obiskovalce je
bila prireditev vsekakor poživljajoč
izziv kulture in norčije.
Marta Rutar, prof. slovenskega jezika,
Gimnazija Tolmin

MASKIRANA POVEZOVALCA sta na kul-
turni in pustni dan hkrati odlomke besedil
komentirala z aforizmi Žarka Petana. Foto:
Radovan Lipušček

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005
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Vaša zadnja vroča tema je najver-
jetneje še vedno EMA. Kaj je za vas
EMA? Trema, dilema, dobra tema,
priznanje dvema …?

Borut: Trema sigurno. Priznanje
tudi …

Primož: … ja, ampak ne dvema,
kar vsem trem.

Po izboru poslušalcev in gledalcev
ste na EMI zasedli sedmo mesto
med finalisti letošnje slovenske po-
pevke za Evrovizijo. Reakcije znan-
cev so bile gotovo različne, saj ver-
jetno niso bili prepričani, ali ste se-
dmega mesta veseli ali ste morda
pričakovali še višjo uvrstitev?

Leon: Ja, res je. Ljudje bi morali
vedeti, kakšen uspeh je to. Večina si
predstavlja, da pesem pošlješ na nek
festival in jo potem le še odpoješ.
Ampak nastop na festivalu je precej
manjši problem kot sama uvrstitev
nanj. Med predstavitvijo zgoščenke
smo velikokrat slišali: “Ja, vi ste fe-
stivalsko usmerjeni”. Zdaj že pozna-
mo kar nekaj takih, ki si leta in leta
prizadevajo, da bi se uvrstili na kak-
šen festival (čeprav se z glasbo ukvar-
jajo profesionalno) pa enostavno ne
pridejo zraven. Na EMO 2005 smo
bili prijavljeni 103 izvajalci, med
katerimi so nas izbrali le 13 – Omar
Naber je avtomatično padel zraven.
In podobno je tudi na drugih festi-
valih. Uvrstitev na festival je velik us-
peh, hkrati pa tudi priznanje, da spa-
daš v špico slovenske popularne
glasbe.

Za kriteriji, ki te lahko popeljejo na
festival, stoji strokovna komisija in
ne “glas ljudstva” …

Leon: Seveda! Predstavniki stro-
kovne žirije izbirajo po različnih kri-
terijih, in sicer: glasba, besedilo, aran-
žma, izvedba in interpretacija. Veliko-
krat je pomemben tudi “imidž” izva-
jalca in zato je za nas to še toliko
večji uspeh.

Primož: Po svoje je prav čudno, da
smo sploh prišli zraven.

Leon: Ja, glede na vse te zvezde,
ki so prišle na EMO. Po prvem iz-
boru smo namreč slišali za številna
popularna glasbena imena, kot so Pi-
ka Božič, Atomik Harmonik, Fara-
oni in podobne, ki se niso uspeli uvr-
stiti v finale. Šele takrat začutiš, kak-
šen uspeh je, da si prav ti zraven.
Zanimivo je, da tisti, ki se na festivale
prijavljajo niso “outsiderji”: 80 do 90
odstotkov je res dobrih glasbenikov,
50 odstotkov je čistih profesionalcev,
mi pa smo tipični “naturščki” – brez
vsakršne glasbene izobrazbe. Pri nas

gre za čisto ljubezen do glasbe.

Johnny Bravo je na sceni od leta
1998. V tem času ste najverjetneje
že dobro spoznali slovensko glas-
beno sceno. In če za hip skupaj po-
kukamo v zakulisje – imate morda
za naše bralce na zalogi kakšno
prigodo?

Borut: Ja, lani se mi je pred na-
stopom strgala srajca. To je bila res
ena taka “opasna” …
... pa menda ja ne oboževalka?

Borut (smeh): Ne, ne. Za kljuko
sem se zataknil in to tik pred gene-
ralko. Ampak kaj, ko moraš biti oble-
čen tako kot kasneje na nastopu. In
“pole smo komi nekako vse pošti-
mali” – pravzaprav so kar na meni
šivali, da smo sploh lahko šli na oder.

Primož: Ja, ta je bila res močna.
Drugače pa … “Ki vem”? Mogoče to,
da smo po navadi v garderobi vedno
z zmagovalcem. Na Orionu smo bili
s tistim patrom, ki je nato zmagal,
lani z Duom Platin, in letos – se ne
hecam – z Omarjem Naberjem. Torej,
očitno res drži, da kdor hoče zma-
gati, mora deliti garderobo z nami.

Na festivalih se srečujete s števil-
nimi  znanimi glasbeniki in izvajal-
ci. Kot opazovalec ali poslušalec si
o nekem izvajalcu ustvariš lastno
“sliko”. Ko pa ga (če ga) spoznaš
malo bolje, te preseneti – v plus ali
minus. Kdo vas je najbolj presenetil
– pozitivnem smislu?

Borut: Mene je recimo Polona.
Ona je zelo sproščena, nič narejena
… Ali pa Faraoni.

Primož: Res je povsem drugače, ko
jih enkrat spoznaš v živo, kot če jih
gledaš po televiziji. Za Duo Platin
lahko rečem, da sta prav “normalna”

človeka. Tudi Omar je prav navaden
fant; upam le, da se zaradi medijske
pozornosti ne bo prevzel. Res pa je,
da mnogi velikokrat spremenijo svoje
obnašanje, ko se prikaže kamera. Na
sploh lahko rečem, da je večina v re-
du – so tudi redke izjeme, ki pa jih
ne bi želel javno imenovati.

Načrti dueta Johnny Bravo so baje
veliki. Kaj konkretno to pomeni? Še
kakšna zgoščenka, mogoče dve, tri,
štiri …

Vsi v en glas (smeh): Ne, ne!
Leon: Imamo zelo “visokoleteče”

cilje (smeh)! Ko smo se prvič dobili,
smo rekli, da bi radi posneli eno pe-
sem. To je takrat zvenelo kar malo

konca kariere uspelo – tega namreč
nismo časovno določili.

Pojdimo na sam začetek, še pred
leto ’98, ko se je uradno ustanovil
duo Johnny Bravo. Vprašanje bolj
za Boruta in Primoža – kje se je
začela vajina pevska kariera? V
domači kopalnici, v pevskem zbo-
ru, morda ob tabornem ognju …?

Borut: V kopalnici … Ja, defini-
tivno v kopalnici! Šele potem je prišla
na vrsto kitara.

Pa Primož?
Primož: Kaj pa vem? Meni je bila

kitara že “itak” od nekdaj zanimiva.
Že pri tabornikih …

Hočeš reči, da sem prav ugotovila?!
Primož: Ja. Pri tabornikih se mi je

zdel Leon vedno “car”, ker je igral
kitaro. Pa ne samo zato. Znal je
praktično vse komade. Igral je lahko
do jutra. In prav to se mi je zdelo,
milo rečeno, dobro. Dolgo sem bil
prepričan, da jaz kitare ne bom znal
nikoli igrati. Potem so mi na Bledu
pokazali par akordov. Pa sem le po-
prijel zanjo in je kar samo “zlaufalo”.
Ko sem spoznal Boruta – takrat je
tudi že on nekaj brenkal – sva za “fo-
ro na kakšnemu žuru probala v du-
etu” in je kar “ratalo”. Potem nama
je Borutov kolega predlagal, da bi
igrala na nogometnem turnirju – tako
bolj za hec. In sva šla.

Borut: Ja, pozabil si povedati, da
sva šla še isti dan kupit opremo, ki
jo imava še zdaj. Ne, nimava je več
…

Primož (smeh): Ja, mešalno mizo
imava še vedno.

Borut: Vem, da sem jo šel kupit
“direkt iz šihta”. Ob enajstih sem
končal, do enih pa so delali tam na
Yamahi.

Primož: Preden je šel v Ljubljano,
me je še vprašal, če grem z njim. Bil
sem v dilemi, saj nisem vedel, kaj
naj naredim – ob treh sem moral v
službo. Dal sem mu polovico “sou-
dov” in je nato šel sam ter do zad-
njega tolarja nakupil vse potrebno.
Ko se je vračal iz Ljubljane, mu je
začela goreti lučka za bencin.

Borut: Manjši popravek – lučka mi
je svetila že v Ljubljani, tako da sem
komaj prišel do T’mina. Tega še ti
nisi vedel, ali si (in se obrne k Le-
onu)?

Leon: V take detajle pa res ne
(smeh).

Podobno vprašanje za Leona – kak-
šni pa so tvoji ustvarjalni začetki?

Leon: Pravzaprav se je vse skupaj
začelo z mojo lastno kritiko. Doma

LEON IN ANIKA HORVAT, ki je bila prava
zmagovalka in junakinja večera; na dan
prireditve ji je namreč umrl oče.

ALYA IN BORUT

utopično, ker smo bili na kupu trije
čisti amaterji. Pa smo jo posneli.
Potem smo si rekli, da bi radi prišli
na festival Melodije morja in sonca.
In nam je tudi to uspelo. Pa je šlo v
tem stilu dalje. Pred dvema letoma
smo imeli občni zbor – delujemo
namreč v okviru Društva Johnny
Bravo –  in takrat smo si za cilj zadali
finale EME. Večina članov je sicer
menila, da je cilj previsoko zastavljen
– priti med štirinajst najboljših na
največjem slovenskem festivalu
popularne glasbe. Lani nam je to že
skoraj uspelo, saj smo se uvrstili v
polfinale, letos pa smo ga tudi ure-
sničili. Na sploh lahko rečem, da smo
cilje, ki smo si jih do sedaj sproti
zastavljali, tudi sproti izvajali. Naš
naslednji je nova zgoščenka, predvi-
doma v letu 2007, pred seboj pa ima-
mo še enega, za katerega spet vsi
zmigujejo z glavo – zmago na festi-
valu. Upam, da nam bo enkrat do
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sem namreč vedno kritiziral sloven-
sko pop glasbo oziroma njena plehka
in neumna besedila. Pa se me je žena
enkrat naveličala in rekla: “Namesto
da kritiziraš, naredi boljša!” In res
sem kmalu po tistem izvedel, da iš-
čejo besedilo in glasbo za film Sti-
gmata, ki je prihajal v Slovenijo. Film
(takrat še brez podnapisov) sem si
ogledal in zanj napisal besedilo, ki
je bilo kasneje tudi izbrano. Pesem
je (če se morda še kdo spomni) za-
pela Sendi. Zame osebno je bila to
samopotrditev. Da ne bo pomote,
nikoli nisem trdil, da sem jaz tako
dober; očitno so drugi, ki pri nas
pišejo besedila za pop glasbo, toliko
slabši. Upam, da ne bo to zvenelo
preveč samovšečno. Če nadaljujem;
takrat sem doma v predalu imel shra-
njenih že nekaj uglasbenih besedil.
Pravzaprav sem ravno premišljeval,
da bi bilo dobro dobiti nekoga, ki bi
te skladbe pel. Po naključju sem se
znašel na (že omenjenem) žuru, kjer
sem slišal prepevati Boruta in Pri-
moža, ki sta bila res odlična. Ponu-
janje lastnih pesmi mi je predstav-
ljalo najbolj mučno opravilo, a sem
se naposled le opogumil in jih po-
nudil Primožu, ki sem ga poznal že
od prej, še iz taborniških časov. In
tako se je vse skupaj začelo.

Vprašanje za Boruta in Primoža.
Ko nista v sloju žarometov in ko
nista na vajah, kje najraje prepe-
vata?

Borut: Ko raznašam pošto, na pri-
mer ko se peljem v Čadrg. Drugače
pa, kadar se pojavi kakšna priložnost
– bolj sam zase, potihoma. Najbolj
prijetno je na vajah.

Primož: Jaz pa, kakor me “pikne”.
Za loncem, v kopalnici … odvisno,
kakor sem na volji. Res pa je, da je
na vajah posebej dobro vzdušje. Vča-
sih, če dobimo večjo ponudbo, pokli-
čeva tudi ostale tri fante, s katerimi
smo skupaj posneli zgoščenko. In
doslej še ni bilo problemov. Če le
morejo, se nama pridružijo. To je
tudi dokaz, da med nami ni nekih
zamer (o tem nas mnogi zaslišujejo)
in da smo šli pred časom narazen s
prijateljskim sporazumom.

Podobno vprašanje za Leona …
Leon: Kje najraje pojem?

Lahko tudi to, čeprav me bolj kot
to zanima, kje se ti najraje ali naj-
večkrat porajajo zamisli za besedila
oziroma pesmi.

Leon: Aha. Po navadi imam že prej
vse pripravljeno, razen če se vmes
nepričakovano pojavi kak razpis za

“tematski” festival. Načeloma delam
kadarkoli. Zadnji dve leti me rešuje
diktafon, ki sem ga dobil za darilo,
in ki ga nosim vedno v žepu. Če se
mi porodi kakšna nova melodija ali
del kakšnega verza, ki bi mi utegnil
priti kdaj prav, to nemudoma posna-
mem. Zadnje čase gradim na tej
osnovi. Najvažnejša je ideja. Skoraj
nikoli ne poskušam pisati na silo. Ko

dobim zamisel, skušam iz nje nare-
diti zanimivo zgodbo. Lahko je to
tudi ljubezen, samo da ne gre za tiste
banalne patetične ljubezenske teme.
Glasba pride na vrsto kasneje – jo
prilagodim temi.

Če še za hip ostanem pri tebi …
Ko napišeš neko pesem, lahko pre-
sodiš, da bo to hit. Imaš za to “šesti
čut”?

Leon: Za besedila natančno vem,
kdaj so zelo dobra in kdaj so povpre-
čna – govorim o mojem razumevanju
povprečja. Recimo besedilo za EMO
je eno od tistih povprečnih – pisano
namensko, z enim refrenom, ki se
ponavlja, da se lažje “usede” v ušesa.
V takih primerih se enostavno moraš
podrediti cilju, saj se ti le tako poveča
možnost, da prideš v finale. Kadar
pa je besedilo bolj kakovostno, se za-
deve ne ponavljajo. Takšna besedila
povzročajo največ preglavic Borutu,
saj se jih mora naučiti na pamet. Na-
vadno taka besedila sodijo med naj-
daljša, ki se pojavljajo na festivalih.
Gre za dolžino šest, sedem kitic. Za
primerjavo lahko povem, da se mo-
rajo drugi pevci naučiti dve ali tri kiti-
ce. Kadar se lotim kvalitetnega bese-
dila, sem prepričan, da bo dobro in
sem pred festivalom skoraj zmeraj v
kombinaciji za nagrado. Lahko re-
čem, da sem nekajkrat čutil, da je
besedilo res odlično. Takrat sem (pa
naj se ne sliši preveč samohvalno)
pričakoval oziroma vedel, da bo na-
grada moja.

Primož, ti si kuhar na mostarski
osnovni šoli. Hodijo učenci k tebi
samo po “repete” ali tudi po kak
avtogram ali glasbeno željo?

Primož: Lahko rečem, da vsi vedo,
da sem del dueta Johnny Bravo. In
ko pridemo s kakšnega festivala, mi
pridejo vedno čestitat. Po tokratni
EMI so prišli tudi po avtogram, samo
ne po mojega, ampak po Omarjevega
– zanj so me namreč prosili že pred
festivalom. In je šlo v stilu: “Bravo,
bravo, Johnny Bravo! A si nam zri-
htal avtogram od Omarja?” Normal-
no, da sledijo glasbi, ki jim je všeč,
vesel pa sem, da spremljajo tudi nas.
Veliko jih klika po naši spletni strani
in veliko jih je v prvem krogu tudi
glasovalo za nas. To sem zvedel iz
razlag, kot so: “Smo glasovali za tebe,
ker smo vedeli, da se bo Omar tako
ali tako uvrstil v drugi krog. V dru-
gem krogu pa smo navijali zanj.”

Aha, zdaj vemo, kaj je “zatrlo” Re-
beko Dremelj. OK. Borut, še vpra-
šanje zate.

Borut: A o avtogramih?

Niti ne. Zate imam “profesionalno”
vprašanje. Ko pride 7100 izvodov
EPIcentra na pošto, je:
a) tvoj nasmeh bolj grenak,
b) tvoj nasmeh bolj sladak,
c) si misliš: še sreča, da je prišel
danes, ker bodo jutri “penzije”,
d) po tihem “kuneš” urednico ali
e) komaj čakaš, da ga prelistaš in
ugotoviš, ali v njem kaj piše o du-

TUDI OMARJU SE JE OČITNO OBRESTOVALO, da je delil garderobo s Primožem in
Borutom.

monta`a predelnih sten
in stropov

izdelava podstre{nih stanovanj
oblaganje sten

monta`a predelnih sten in stropov
gsm: 031 670 116, mail: info@prest-sp.si, www: prest-sp.si

Matej [trukelj s.p., Prekomorskih brigad 5, 5220 Tolmin

t
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Ve~ informacij in fotografij (med drugim tudi iz leto{nje EME) najdete na
spletnih straneh: www.jb-band.com.

etu Johnny Bravo.
Borut (v smehu): Sta možna dva?

(Prikimam.) Če je tako, potem bosta
odgovora C in E kar prava.

Zagotovo ste dobra promocija za
naše kraje. Kakšne pa so reakcije
ljudi, ko izvejo, da prihajate iz Po-
sočja? Na kaj jih recimo “asociira-
te”?

Borut: Največ na potres in Sočo.
Veliko jih komentira, da so nekoč že
bili v Posočju in da je tu res lepo.

Leon: Nekatere asociiramo tudi na
puntarje.

Primož: Vse to drži. Veliko pa je
odvisno od trenutne situacije v Poso-
čju. Če je bil pred nedavnim potres,
potem nas vsi sprašujejo o tem. Če
pridemo sredi septembra na HIT fe-
stival, se vsi spomnijo reggea festi-
vala. Določeni glasbeniki so tudi
športniki, pa rečejo, da so brali “od
nas” v Ekipi. Takrat vemo, da ne mi-
slijo na Johnny Bravo, ampak na raz-
lične športne aktivnosti, ki se odvi-
jajo v naših krajih.

Bi lahko rekli, da imate več podpo-
re v domačem okolju ali izven po-
soških meja? Včasih zna biti prav
domače občinsko nekoliko bolj ne-
hvaležno.

Primož: Mislim, da nas domači pri-
dno podpirajo in da nas imajo za svo-
je – sploh na začetku. To lahko so-
dim že po reakciji, ko sva se z Boru-
tom prikazala zunaj. Vsi so naju us-
tavljali in čestitali. V vmesnem ob-
dobju je ljudem postalo logično, da
se pojavljamo na televiziji oziroma
festivalih. Če nas niso videli že dalj
časa, jih je spet zaskrbelo, da morda
nisva Johnny Bravo “obesila na klin”.
Borut: Moram pa reči, da je EMA po-
novno pokazala moč podpore, in si-
cer predvsem po številu posoških gla-
sov. Prav zato se ob tej priložnosti iz
srca zahvaljujemo vsem, ki ste pridno
vrteli telefonsko številko za Johnny
Bravo in skladbo Večni otrok. Veseli
smo tudi podpore članov našega dru-
štva in “fan cluba”.

Primož: Tu pa ne smem pozabiti
domačih sponzorjev, ki so nam omo-
gočili naše številne nastope in izdajo
zgoščenke. Je pač tako, da je vsak
trud brez denarne podpore zaman.
In tu nas v glavnem rešuje Magda
Zorč Rajer. Prav njej gre tudi zahvala
pesem, ki smo jo zapeli na EMI – jo
je v celoti sponzorirala.

Se pravi, da je tak konjiček vse prej
kot mačji kašelj – vsaj kar se finan-
čnega dela tiče.

Leon: Res, to je zelo drag hobi. Če
bi imeli sredstva, bi lahko delali ve-
liko bolj dinamično. Snemanje ene
pesmi stane 170.000 SIT. In preden
dobimo sredstva, traja veliko časa.
Nekaj sicer uspeta pridobiti Borut in

tem najina soseda opravičevala zaradi
gneče in tarnala nad majhnostjo gar-
derobe. Pa saj naju niti ni toliko moti-
lo. Sva se potem kar na hitro “ušti-
mala”. Še sreča, da nisva ženskega
spola, če ne bi bil “kažin”!

med vožnjo. Nekaj več časa porabim
za festivale, vendar to ni toliko, da
se ne bi moglo tolerirati. Včasih gre
z nami tudi Tanja.

Borut: Pozabil pa si povedati, da
je že bila tudi naša “back vokalistka”.

Na zgoščenki, ki sta jo pripravila
skupaj z nekdanjo zasedbo, je 12
pesmi. Imate skupno najljubšo pe-
sem ali vsak navija za svojo?

Borut: Zame je najlepša Še ena pe-
sem o tem, kako leta letijo. Pojem pa
najraje Konec in pika. Opažam, da
so mi tiste iz najinih začetkov še ve-
dno najljubše.

Primož: Meni je recimo všeč tudi
Četrti dan v tednu, ki je prav lepa
balada. Tako je, da ima vsaka pesem
svoj čar in spomine. Ko jo igrava, se
spomniva na festival, kjer sva jo prvič
zapela “v živo”.

Leon: Jaz imam obdobja. Enkrat
mi je všeč ena, drugič druga. Trenu-
tno so mi všeč tiste, ki jih priprav-
ljamo za drugo zgoščenko. Če pa bi
moral zbirati iz prve zgoščenke, bi
izbral pesem z naslovom Film, ki rad
ga imam, ki je ena redkih, ki je avto-
biografska. Delno avtobiografska je
še Tri dni jesenske depresije. Ponavadi
me v oktobru, ko se začne nebo v
Ljubljani, kjer sicer živim, zapirati in
ga skoraj čez celo zimo ne vidiš, kar
malo stisne. Takrat me tudi žena pu-
sti čisto pri miru. Zdaj že ve, da ra-
bim samo tri dni, potem pa sem spet
v redu. Na pomlad in čez poletje se
še nekako da zdržati v Ljubljani,
jeseni pa močno pogrešam smer SZ
(kot jo omenjam v pesmi) – to je moj
kompas oziroma smer Ljubljana–Tol-
min. Ostale pesmi imajo sicer svoje
zgodbe, ki pa niso nič povezane z
mojim siceršnjim življenjem. Pri me-
ni gre namreč vse po “reglcih” in
imam kar preveč normalno življenje,
kar pa bi lahko, pri izbiri teme za
neko pesem, predstavljalo totalen
dolgčas.

In še zadnje vprašanje. Kaj, če je
moja življenjska želja, da enkrat
nastopim z duetom Johnny Bravo
in z Borutom zapojem “eno vašo”.
Moram poprej na vajo, me povabite
na oder ali rečete, da se na tako
nizko raven ne spuščate?

Borut: Ni problema! Ti samo pridi
– greš kar na oder!

V redu! Pridem. Še pred tem pa
vam še enkrat čestitam in želim,
da bi vsi skupaj čim prej uživali ob
poslušanju vaše nove zgoščenke!

Pogovor pripravila: Tatjana Šalej Faletič
Foto: arhiv društva Johnny Bravo
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Naše strokovne in celostne servisne storitve vkljucujejo:
• garancijo mobilnosti za celo zivljenjsko dobo vozila,

• garancijo proizvajalca vozila za opravljena dela in vgrajene

originalne dele,

• popuste pri servisiranju vozil, starejših od treh let,

• obracun storitev izkljucno po tovarniških normativih,

• paketne cene za vzdrzevalna dela.

Nudimo vam tudi dodatne storitve:
• Express Service

• Nadomestno vozilo

• Prevzem in predaja vozila pri stranki

Ko vaše vozilo
potrebuje servis.

Pri pooblašcenem servisu

šVaš pooblašceni servis:

Stavanja d.o.o.
Na logu 1, 5220 Tolmin

Tel.: 05/ 38 00 560

Ambasadorji Poso~ja

Primož s koncerti in nastopi, vendar
moram reči, da od tega ne gre skoraj
nič v njun lastni žep. Je pač tako, če
želimo ustvarjati dalje. In prav zaradi
finančnih ovir lahko na leto posna-
memo le dve do tri pesmi. Da bi lah-
ko nadaljevali s tako dinamiko, bi ra-
bili še vsaj dva sponzorja, ki bi bila
pripravljena v nas vložiti vsak po
150.000 SIT. Pa naj ne izzveni to kot
tarnanje. To so dejstva.

Pa garderoba na koncertih?
Primož: Joj! Bi naju morala videti

lani, ko sva bila v garderobi z Duom
Platin. Midva, vsak s svojim “onem”
(pokaže na obešalnik) in parom čev-
ljev, medtem ko ta druga dva s skoraj
20-člansko ekipo za make up, frizu-
ro, obleko in kaj jaz vem, kaj vse še.

Borut: Naju skoraj v garderobo
niso spustili, ker so mislili, da sva
dva čisto “X”. Sicer sta se nama po-

Verjetno vam brez podpore doma-
čega okolja ne bi zneslo.

Primož: K sreči imam doma res
močno podporo. Mama je sploh “vsa
divja”. Je tudi predsednica našega
“fan cluba”.

Borut: Se strinjam, če nimaš
podpore svojih najbližjih, potem res
težko funkcioniraš.

Leon, ti moraš verjetno imeti dobro
podporo s strani žene. Ali ji gre
morda že vse skupaj malo na živ-
ce? Nenazadnje si verjetno zaradi
tega precej od doma – če že druga-
če ne, vsaj z mislimi, ko te prime
tista ta ustvarjalna …

Leon: Ne, ne. Jaz ne porabim veli-
ko družinskega časa za te zadeve. To
je moje veselje in zato s tem ne želim
preveč obremenjevati drugih. To je
bistvenega pomena. Ideje se mi poro-
dijo kjerkoli – največkrat kar v avtu,
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Otroci spoznavajo in sooblikujejo 1000-letno tradicijo kmetijstva

V sklopu zadolžitev, ki smo jih dobili na posvetu prebivalcev iz vplivnih območij naravnih
oziroma narodnih parkov Slovenije, avstrijske Koroške in Furlanije - Julijske Krajine v
avstrijskem Reichenau začetek lanskega oktobra (glej EPIcenter letnik V, št. 10–11,

oktober-november 2004), je Triglavski narodni park (TNP) v Kobaridu organiziral enodnevno
delavnico na temo Otroci spoznavajo in sooblikujejo 1000-letno tradicijo kmetijstva v Alpah. Da
bi vsaj malce začutili utrip in razpoloženje delavnice, vam ponujam kratko fotoreportažo.

Kot predstavnica Poso{kega razvojnega centra in ~lanica projektne skupine

sem konec januarja skupaj z organizatorji iz Triglavskega narodnega parka in

mladimi ter njihovimi mentorji “vandrala” po na{ih Alpah in spoznavala

tukaj{njo tradicijo kmetijstva.

1, 2 – UČENCI SMAŠKE EKO ŠO-
LE  so nam pripravili pester kultur-
ni program. Med drugim nas po-
drobneje seznanijo z delom čebe-
larskega krožka. Njihova mentori-
ca in čebelarska mojstrica Marija
Sivec pravi, da od otrok ne priča-
kuje, da bodo nekoč postali čebe-
larski mojstri. Prizadeva si, da bi s
krožkom spoznali in pridobili pravi
čut za naravo, ki nas obdaja. To je
sreča, ki je mnogi otroci v večjih
mestih niso deležni.

3 – OTROCI IZ AVSTRIJSKEGA
NACIONALNEGA PARKA NOCK-
BERGE svojim vrstnikom v spomin
podarijo čepice s “šilcem”. Naši
otroci skupaj z mentoricami vsem
udeleženem pripravijo “vazico”
odličnega lipovega medu, pridela-
nega v čebelarskem krožku.

4 – OGLED GREGORČIČEVE
ROJSTNE HIŠE vodijo učenke OŠ
Kobarid, ki zbranim v treh jezikih
(slovenskem, nemškem in italijan-
skem) predstavijo pesnika, nje-
govo življenje in delo. Sledi ogled
zbirke, podpisi v knjigo spominov,
od mraza rdeči nosovi in še kaj.

5 – JOŽE MIHELIČ kot predstav-
nik TNP-ja udeležencem v novem
sirarskem učnem centru pripravi
zanimivo predavanje ob diapozi-
tivih. Spoznamo projekt “Izbrane
vsebine iz etnologije planinskega
pašništva za OŠ”.

6 – ERIK SIVEC iz Smasti pozna
te kraje skorajda do potankosti, saj
pod Krnom poleti občasno pase
živino. S pridom ga uporabimo za
vodnika in zaslišujemo vse mogo-
če. Pri tem mu s prevodi v nemšči-
no pomaga Marija Markeš iz TNP-
ja. Saj res, Erik, kje je že Batogni-
ca?

7 – DAN ZAKLJUČIMO na OŠ Si-
mona Gregorčiča v Kobaridu, in si-
cer nekoliko bolj praktično. Go-
renjski Tomaž Bergant in trentar-
ski Ludvik Komac nam predsta-
vita nekaj izdelkov, ki so jih včasih
uporabljali (lesena ovčja ovratnica
“kambe”, solnice, trinožni stoli, rju-
ha za seno …). Še navodila o iz-
delavi in že imamo v rokah orodja
in kose lesa, ki jih skupaj s starši
rezljamo in obdelujemo še dolgo
v januarsko popoldne …

Besedilo in foto: Tatjana Šalej
Faletič, članica projektne skupi-
ne, Posoški razvojni center

Obujanje tradicije

1

2 3

4
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Utrinki

Hortikulturna sekcija TD Most na So~i

Pred 100 leti Olep{evalno
dru{tvo pri Sveti Luciji, danes pa …

Ste vedeli, da so neko~ prav oleandri `e mno`i~no krasili domove v okolici tedanje Svete Lucije?

Kako tudi ne, saj je zanje skrbelo Olep{evalno dru{tvo pri Sveti Luciji, predhodnica dana{njega

Turisti~nega dru{tva Most na So~i. Olep{evalno dru{tvo je bilo po ohranjenih pisnih virih

ustanovljeno `e davnega leta 1905 in danes predstavlja nekak{no zibelko mostarskega turizma.

V Turistično društvo (TD) Most
na Soči je trenutno vključenih
okoli 280 članov, ki v njem

zadovoljujejo različne interese. V lan-
skem letu je dokončno zaživela že
dalj časa izražena zamisel, da bi v
okviru TD ustanovili še hortikulturno
sekcijo. S tem bi TD svojo dejavnost
razširilo z novo vsebino in v svoje
vrste pritegnilo del populacije, ki bi
v tej dejavnosti našla svoj izziv. Prvo
srečanje Hortikulturne sekcije TD
Most na Soči je bilo novembra lani,
njeno vodenje pa je prevzela Marja-
na Barbič, profesorica geografije in
zgodovine na OŠ Dušana Muniha
Most na Soči.

Kako popestriti
~as v “najlep{ih letih”

Že na začetku se je pokazalo, da
je hortikulturna sekcija tisto, kar smo
v našem okolju pogrešali: predvsem
oblika druženja za ženske v “najle-
pših” letih. Med 35-imi doslej vklju-
čenimi člani so namreč samo štirje
moški. Pa da ne boste tega razumeli
narobe – veseli bomo, če se nam bo
pridružil še kak član, ne glede na
starost oziroma spol!

Ugodnosti za ~lane
Člani hortikulturne sekcije avto-

matično postanejo tudi člani TD

Most na Soči. Njihova edina obvez-
nost je, da plačajo članarino TD,
deležni pa so vseh ugodnosti TD in
hortikulturne sekcije (predavanj,
izletov, pisnih informacij ...). Večina
dosedanjih članov je z Mosta na Soči
in bližnje okolice, kar nekaj pa jih je
iz Tolmina ali bolj oddaljenih vasi.

^ut za lepo okolje
Na prvo srečanje Hortikulturne

sekcije TD Most na Soči smo povabili
Jožico Klančič, diplomirano inženir-
ko hortikulture, ki nam je najprej
spregovorila o vlogi in namenu horti-
kulturnih društev. Ta v prvi vrsti skr-
bijo za izobraževanje svojih članov
za urejanje okolja, v katerem živijo.
Prek članov hortikulturnih društev
pa se kultura negovanja okolja prena-
ša na druge prebivalce. Velikokrat
pride do tovrstne vzgoje v šolah, tako
da se že pri mladih začne oblikovati
čut za lepo okolje, v katerem živijo.
Klančičeva je nato ob diapozitivih
spregovorila še o trajnicah in odgo-
varjala na konkretna vprašanja posa-
meznikov. Posebej natančno je raz-
ložila nego oleandrov, s katerimi se
je TD Most na Soči v lanskem letu
odločilo polepšati svoj kraj – za za-
četek s 50 oleandri v osrednjem delu
Mosta na Soči.

Ureditev pe{poti ob jezeru
Začetna dejavnost hortikulturne

sekcije na Mostu na Soči je usmer-
jena tudi k ureditvi rastlinja ob peš-
poti ob jezeru. Obstoječa zasaditev
je namreč potrebna temeljite obnove.
Načrt zanjo in tudi načrt hortikultur-
ne ureditve kulturno-zgodovinske poti
Čez Most po modrost je pripravila Jo-
žica Klančič. Začetna dela že potekajo
– vanje se po svojih močeh vključuje-
mo tudi člani hortikulturne sekcije.

Skriti talenti odslej na dlani
Drugo srečanje Hortikulturne sek-

cije TD Most na Soči je bilo v zače-
tku decembra. V svoje vrste smo po-
vabili cvetličarko z Mosta na Soči Ni-
ko Močnik. Ta nam je najprej teore-
tično, nato pa še praktično predsta-
vila, kako izdelamo ikebano. Pouda-
rek je bil na izdelavi novoletnega
aranžmaja. Pod budnim očesom
mentorice (in malce tudi ob njeni po-
moči) je vsaka izmed udeleženk iz-
delala svojo novoletno ikebano. Ob

[e zanimiva informacija za vse ~lane TD Most na So~i in Hortikulturne
sekcije. Iz starega arhiva je razvidno, da so prav oleandri neko~ `e mno-
`i~no krasili na{e domove. Da bi bili slednji tudi danes v okras na{emu
kraju, lahko ~lani TD Most na So~i in Hortikulturne sekcije oleandre
naro~ijo pri tajnici dru{tva Mileni Dra{~ek: 031-313-400. Obljubljajo, da
jih boste dobili brezpla~no!

končnih izdelkih smo ugotovile, da
smo imele odlično mentorico, a smo
bile tudi same odlične učenke. Cve-
tličarka Nika nas je namreč prepri-
čala, da vsaka izmed nas nosi v sebi
skrite talente, ki jih moramo le prikli-
cati na dan. Še isti večer smo sprejele
sklep, da drugo leto delavnico pono-
vimo in nato pripravimo še novoletno
razstavo ikeban.

Kmalu ogled parkov cvetja
Konec februarja pripravljamo v

okviru hortikulturne sekcije preda-
vanje o balkonskem cvetju, ki ga bo
imela agronomka Rut Podgornik
Reš. V mesecu maju ali začetku ju-
nija bomo organizirali še delavnico
v rastlinjaku Jožice Klančič (sprego-
vorili bomo o trajnicah), spomladi ali
jeseni pa je predviden izlet (parki
cvetja). Za dodatne informacije lahko
pokličete na 031-313-400 (Mileno
Drašček).

Danica Taljat, članica Hortikulturne
sekcije TD Most na Soči

ZAKLJU^ENA
[ESTA LIGA V BRI[KOLI
Tolmin – V soboto, 12. februarja,
se je zaključila letošnja liga v briško-
li, že šesta po vrsti. Povprečno 13
parov, v glavnem istih tekmovalci, se
je udeleževalo tekmovanj v kartanju
od septembra dalje; romali so po go-
stilnah od Podbrda do Dolenje Tre-
buše in dalje do Volč. Zaključno 12.
tekmovanje, ki sta ga organizirali tu-
ristični društvi Tolmin in Most na

Soči v so-
delovanju s
Hotelom
Krn, je po-
tekalo v Tol-
minu. Zma-
govalca 6.
briškolijade
sta Darij
Vouk in Ivan
Maurič.

Kot je pove-
ŠESTA BRIŠKOLIJADA se je zaključila z željo, da bi se našim tekmovalcem
drugo leto pridružili ljubitelji kart iz sosednje Italije. Foto: arhiv EPIcentra

dal Vouk, gonilna sila briškolijade,
so na tekmovanja prihajali večinoma
ljubitelji briškole s Tolminske, posa-
mezniki pa tudi od drugod. Med nji-
mi je bila tudi predstavnica ženske-
ga spola, Dana Kolenc z Mosta na
Soči, ki je tekmovala v paru s svojim
možem. Ob zaključku je organizator
že koval nove načrte; prihodnje leto
bodo k briškolijadi skušali pritegnili
ljubitelje iz sosednje Italije.

Mateja Kutin

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005
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Do dna ~rne celine
30. decembra ob 19.05 je pri{el “mejl”: “Uspelo!” Tadej se je na svojem motorju pripeljal do juga

Afrike. Popotovanje, dolgo leto dni, okoli 40.000 kilometrov, ne{teto prigod in do`ivetij. Neizmerno

bogastvo je delil tudi z nami.

L eto je minilo kot bi mignil.
Tadeju se je zgodilo toliko
stvari, da bi lahko napisal

knjigo. Dobivali smo njegova pisma,
se ob njih smejali, včasih trepetali.
Bilo je nepozabno, tudi za nas. Pred
dnevi pa smo dobili njegovo zadnje
pismo, v katerem lahko preberete,
kako je doživljal skrajni jug celine.
Pridružila se mu je Romina iz Mo-
drejc in ga spremljala del poti.

Mateja Kutin

AMPAK LJUBI ^LOVEK,
MENI SE [E SANJALO NI …

Cape Town, 22. januar 2005
Potovanje se bliža koncu. A za-

ključilo se bo šele, ko bo motor v
garaži in bom prestopil domači prag
na Rutarjevi 13 v T’minu. 30. decem-
bra sem prispel na dno črne celine.
Po Swazilandu, državici s slabim
milijonom prebivalcev, ki ji vlada
kralj Mswati III, je bilo zelo pestro.
Začelo se je, ko sem hotel vstopiti v
Južnoafriško republiko (JAR) …

Kako do vizuma?
“Stop! Potrebujete vizum!” pravi

policaj. “Pojdite v Mbabane (glavno
mesto Swazilanda); le uro in pol vo-
žnje je od tod. Če pohitite, jih še da-
nes ujamete.” Slovenci smo eni red-
kih, ki moramo za vizum zaprositi na
veleposlaništvu ali katerem od pred-
stavništev (ostali ga dobijo na meji).

Oglasim se na High Comissionu
JAR-a. Uslužbencu se popolnoma
“utrga” in začne se dreti, da bi moral
za vizum zaprositi že doma. “Ampak
ljubi človek, meni se še sanjalo ni,
da bom na svoji poti vstopil v JAR.
Moj načrt je bil opraviti prostovoljno
delo v Gani in se vrniti domov. A se
je smer potovanja nekoliko spreme-
nila.” Izpolnim obrazec in predložim
potrebne dokumente. Obrazec zavrne,

V “bojevniških” hlačah
Ko čakam, je treba kaj početi. Na-

povedan je koncert Soul Brothersov,
jaz pa imam samo par strganih hlač.
A tu je civilizacija. Denarja ni, čas
imam in voljo tudi! Michyjeva žena
Liesel me nauči šivati. Sešijem si par
hlač iz materiala za zavese ter kupim
tradicionalno pokrivalo s ščitom in
sulicami. Oblečem rdeče-belo-črne
hlače, ki izgledajo precej bojevniško,
in grem na koncert. Sangome (vrači
oziroma vaški modreci in poglavarji),
ki nosijo tradicionalna pokrivala, me
ogovarjajo, da bi si moral narediti še
zgornji del, pa bom popoln. Sprašu-
jejo, kje sem kupil hlače, saj nihče ni-
ma takih; vsi so zaviti le v kose blaga.

Bliža se božič. Michy in Liesel z
otrokoma odideta na počitnice v JAR,
jaz pa ostanem doma. V prodajalni
s telefoni spoznam Pakistanca Alia.
Ker pri njih božiča ne praznujejo in
običaja ne poznajo, jih zanima, kako
izgleda praznovanje. Na božični večer
na balkonu stolpnice zakurimo ‘ro-
štilj’ in začnemo ‘cvreti’. Ves blok je
zakajen. A kaj hočeš, to je Afrika.

Končno dobim vizum in nadaljujem
pot. Na meji z JAR-om me čaka no-
vo presenečenje. A najprej v Zambijo.

�����

NEPRI^AKOVANO SPORO^ILO
Čez poletje sem želela nekam od-

potovati. Pa pride Tadejevo sporočilo:
“Dobiva se v Zambiji”. Malo me je
presenetilo. Kolebala sem, naj grem
ali vse skupaj preložim za naslednjič.
Nekega ponedeljka sem si zaželela
novosti. Šla sem na agencijo in kupi-
la letalsko karto.

Ko sem prispela v Lusako, glavno
mesto Zambije, je sonce močno pripe-
kalo. Ura je bila šest zjutraj. Čakajoč
na prtljago sem se spraševala, kam se-
daj in kako priti do mesta. Pred vrati

ker ni izpolnjen s črnim, ampak z
modrim pisalom. Protestiram, saj vsi
okrog mene izpolnjujejo z modrim, a
zaman. Še enkrat od začetka in nazaj
na konec vrste. Ko v četrtem ali petem
poskusu prispem do okenca, naletim
na novo težavo; potni list je poln vi-
zumov. Odstranim stare in naredim
prostor za nove. A težavam ni konca!
Znorim in se derem na zavaljenega
uslužbenca. “Poslušaj, če me ne ma-
raš in nočeš, da vstopim v tvojo drža-
vo, povej sedaj! Vrni mi dokumente
in denar. Raje obrnem 4000 kilome-

trov pred ciljem in peljem čez vso
Afriko domov! Ne ‘rabim’ JAR-a. In
takoj mi povej ime in priimek, pa bo-
mo videli kdo bo koga …” Vsi obne-
mijo in poslušajo. Papirji so takoj ure-
jeni in vizum bo, ko bo.

Dežuje. Iščem rabljeno gumo. Mi-
chy mi jo podari in ponudi prosto
sobo v svoji hiši. Sprejmem. V nasled-
njih tednih raziskujem Swazi, kot ga
skrajšano imenujejo. Nhlanhla je mo-
je ‘swaziime’. Izgovori se ‘klankhla’
in pomeni srečko. Michy namreč ves
čas govori, da imam polne žepe sreče.

BOJEVNIŠKO RDEČE-BELO-ČRNE HLAČE je Tadej sešil kar sam.
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me je čakal misijonar Lojze, ki dela
kot dekan na tamkajšnji univerzi. Od
srca se mi je odvalil velik kamen. Od-
peljal me je na avtobus za Ndolo in
dal šoferju denar, da mi priskrbi do-
ber taksi, ki me bo pripeljal do patra
Mihe. Pot se je vlekla in v prepolnem
avtobusu je bilo neznosno toplo.

Ndola je mestece, polno smeti in
preprodajalcev razne hrane, pijače,
sadja … Posedli so me v avto, vrata
so se zaklenila in taksist je do konca
privil osladen komad. Vozila sva po
zakotnih ulicah. Začelo me je stiskati,
kaj če on sploh ni taksist. Ko se je
ustavil pred veliko stavbo in rekel, da
sva prispela, mi je odleglo. Zagledala
sem moža, bil je pater Miha, ki je te-
kel proti meni in vpil moje ime. Ve-
selo me je objel, saj ga je skrbelo, kod
hodim. Zunaj se je že temnilo in Afri-
ka je ponoči zelo nevarna.

Naslednji dan je bila nedelja in tre-
ba je bilo iti k maši. Bilo je nepopi-
sno; peli so in plesali. Potem smo
imeli piknik. Kupili smo kokoš, ker
to meso najbolj cenijo. Pri njih je na-
vada, da najprej jedo moški, potem
ženske. Kot gostja sem imela čast, da
sem si prva umila roke. Jé se z roka-
mi. Moj želodec ni bil ravno navdu-
šen nad nenavadnim okusom, a kma-
lu je pripravljena jed postala moja
najljubša hrana.

Tadej naj še nekaj časa ne bi pri-
šel, zato je pater Miha predlagal, da
greva na obisk k Slovencema Minki
in Marjanu, ki že 26 let živita v
Zambiji. Ne boste verjeli, vikend ima-
ta nad Podmelcem. Ostala sem pri
njima na samotni posesti, ki jo obda-
jajo ogromne plantaže banan in ču-
dovit vrt. V travi pa preti nevarnost:
kobre in pitoni.

Dnevi so bežali in kmalu je prišel
Tadej. Proti Livingstonu sva se odpe-
ljala po krajši poti, ki je bila v zelo
slabem stanju. Za 200 kilometrov sva
porabila skoraj dva dni. Izmučena,
lačna in žejna sva prispela v mesto,
kamor so naju privabili čudoviti Vi-
ktorijini slapovi in ‘rafting’. ‘Adrena-
lin’ je trajal osem ur. Potem pa še pol
ure hodiš, da prideš iz kanjona. Na
vrhu si z ledeno kokakolo najsrečnejši
človek.

S Tadejem sva se razšla in pot sem
nadaljevala proti Malawiju. Priklju-
čila sem se Angležema, ki sta delala
za humanitarno organizacijo CARE.
V vsaki državi sta želela obiskati ka-
kšno družino na vasi in z njo preži-
veti nekaj dni. Obkrožali so nas otroci
in uživali smo pri vsakdanjih opra-
vilih. Na roke smo preorali njivo, na-
redili luknjice in vanje posadili dve
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različni vrsti koruze. Potem smo čaka-
li dež. Ni ga bilo. Bili smo za kakšen
dan prezgodnji.

Tudi naša pota so se razšla; jaz
proti severu Malawija, onadva proti
jugu. Hotela sem priti do Majoka vi-
lagea, saj so vsi govorili, da je sanj-
ski. In res je bil; hiške ob jezeru, peš-
čene plaže in polno mladih ljudi. Bila
sem izmučena in sem se kljub vesele-
mu rajanju odpravila v posteljo. Ne-
kdo je potrkal na vrata. Bil je Tadej.
Le kako sva se spet našla? “Je že mo-

slik iz popotniških revij. Kokosovi ore-
hi so kot naročeni za osvežitev z napi-
tkom, ki je vedno sobne temperature,
ne glede na to ali je zunaj 40 ali 20 °C.
Zvečer se bari ob plaži prelevijo v dis-
koteke, ki te z mešanico valov glasbe
in oceana ne pustijo spati.

Spet je jutro. Čas za nove dogodiv-
ščine. Odpravimo se opazovat morske
pse kitovce, ki se prehranjujejo s plan-
ktonom. Njihovo osem-, devetmetrsko
telo se mi zdi kot podmornica. Ne
morem verjeti očem. Sledim mu in

šest avtomobilov. Končno najdem last-
nikovo hči, ki o prenočiščih ničesar
ne ve. Gospodarica mi potem pokaže
sobo. Dvomim, da je tu varno, a po-
noči ceste niso nič kaj prijetne. Do na-
slednjega mesta je 100 kilometrov in
ponoči iskati prenočišče v velikem
mestu je najslabše. Motor zaklenem
v garažo. Nikjer žive duše. Redkobe-
sedni lastniki nenadoma izginejo in
v hiši zavlada tišina. Mogoče preveč
gledam filme, a svojim občutkom za-
upam. Vrata založim s stoli in mizo.

TADEJEV ZEMLJEVID – Pot, ki jo je po Afriki zarisal Tadej z motorjem, ter še en utrip iz življenja levje družine.

Ob zaklju~ku redakcije je Tadej `e

v Evropi. V Amsterdamu ~aka

svojega jeklenega konji~ka, ki

potuje z ladjo. V Tolminu ju

pri~akujemo okoli 20. marca.

ralo tako biti,” pravi. Še dobro, da je
prišel, saj sem kasneje zbolela.

Uživala sva in se nisva mogla pre-
makniti naprej. Nekega dne smo šli
v mesto na večerjo. Ker se nama še
ni dalo iti spat, sva šla raziskovat
okolico. Prišla sva do obale. Pred na-
ma je bila sanjska plaža, obsijana z
mesečino. Sezula sva čevlje in se za-
podila v vodo. Za take trenutke se
res splača priti v Afriko.

Čez nekaj dni sva se poslovila. Ta-
dej je odšel proti jugu, mene pa je
pot vodila po zraku prek Zimbabweja
domov.
Romina Colnarič

�����

Peščene plaže s kokosovimi pal-
mami

Reko Zambezi prečkam po petkilo-
metrskem starem železniškem mostu.
Pod menoj ropotajo deske in se pomi-
kajo levo in desno. Dolge razdalje v
Mozambiku mi jemljejo voljo do vož-
nje. Po stranskih poteh se ni varno
voziti, saj so protipehotne mine pose-
jane vsepovsod. V deževnem obdobju
pridejo na površje in voda jih odloži
neznano kam. Hrana je božanska. In
neskončne peščene plaže, ki so ob
polni luni priložnost za nočno kopa-
nje. Valovi Indijskega oceana nikoli
ne utihnejo. Temperatura je ravno
pravšnja in barve odsevajo ‘realnost’

dozdeva se mi, da se pogovarjam z
njim. Tišina. Samo midva plavava
nekam v neznano. Velika usta in
dvoje oči, bele pike, ki prekrivajo telo.
Približam se. Tako me prevzame, da
pozabim dihati in se ga dotaknem.
Kar nekaj časa plavava skupaj, ko se
zavem, da ni nikogar iz skupine. Po-
gledam iz vode. Sledijo mi v čolnu
in kličejo, naj pridem ven. “Tukaj je!”
odgovorim. Poskačejo v vodo in se za-
podijo za njim, a morski pes kitovec
se prestraši in zbeži.

Maputo je glavno mesto Mozam-
bika. Čudovite hiše in miren okoliš.
Presenečen sem nad njegovo veliko-
stjo. Čeprav so ljudje drugačni po bar-
vi in navadah, sploh nimam obču-
tka, da sem v Afriki.

Novo presenečenje na meji z JAR-om
Uradnik mi pove, da moj vizum ve-

lja samo sedem dni. Do Cape Towna
je še 4000 kilometrov; prevoziti mo-
ram 700 do 800 kilometrov na dan
ali pa oditi v Namibijo. Na motorju
sedim od jutra do večera. Domačim
ni povsem jasno, ko jim pošiljam spo-
ročila, naj mi nakažejo denar, saj gre
vse za motor in spanje. Tudi jesti ni-
mam časa.

Zgodbe o kriminalu v JAR-u so za-
strašujoče. Kampiranje ob cesti odpa-
de. Prvo noč se v mraku pripeljem do
domačije, ki jih tukaj imenujejo B +
B (spanje in zajtrk). Vse je zaprto,
nobene luči. Pred hišo je parkiranih

V majhno okno porinem vzglavnik in
bunker je pripravljen. V sobi je polno
hroščev. Izpod postelje priskaklja ža-
ba; ujamem jo in ji zaželim prijetno
spanje na prostem. Ne zatisnem oči.
Ob vsakem najmanjšem šumu mi ra-
zbija srce. Pričakujem, da bodo po-
skusili vdreti in me umoriti, pa nič.
Še sem živ. Zjutraj zbudim gospoda-
rico, ki mi hiti pripravljati sendviče
in ponuja čaj ter pecivo. Mogoče pa
le ni vse tako hudo, kot govorijo.

L’Agulhas
Drvim, kot bi bil na dirki. Ustav-

ljam se samo toliko, da posnamem
kakšno fotografijo in natočim bencin.
Vreme je vsak dan slabše. Dež, mraz
in megla me skušajo zaustaviti, a se
ne dam. In tako 30. decembra ob
dvanajstih dosežem Cape L’Agulhas,
najjužnejšo točko Afrike. Zadnjih
dvesto kilometrov sem samo prepeval,
vriskal in se zahvaljeval Bogu. Usta-
vim se ob svetilniku. Od sreče se sme-
jem in vriskam. Tudi motorju je odle-
glo. V trenutku, ko ga ugasnem, spu-
sti zadnja guma … AUUUUU!!!

Tadej Beguš – Behč
Foto: arhiv družine Beguš
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Iz centra Bovca se skozi Kaninsko
vas odpravimo proti Plužnam. Sle-
dimo oznakam B2. Pot se nekaj

časa rahlo vzpenja, potem pa se spu-
stimo proti vasi Plužna.

Gru~asto naselje pod Kaninom
Gručasto naselje Plužna (461 m),

omenjeno že leta 1285, leži na mo-
renskih nanosih na zgornji konglo-
meratni terasi na vznožju Kaninskega
pogorja (Visoki Kanin, 2587 m). K
vasi spadajo še niže ležeči zaselki
Podklopca, Pod Turo in Podčela ter
posamezne samotne domačije. Neka-
tere stavbe so preurejene v počitniške
hiše. Nad jedrom vasi je cerkev sv.
Miklavža.

Izviri, slap in umetno jezero
Sredi vasi pri spomeniku padlim v

II. svetovni vojni zavijemo desno. Spr-
va asfaltirana, pozneje makadamska
pot nas pripelje do izvirov potoka
Gljuna, ko voda pridre na dan v šte-
vilnih kraških jamah. Kmalu za naj-
močnejšim izvirom je zajetje za hi-
droelektrarno Plužna, ki je bila zgra-
jena leta 1928. V neposredni bližini
je slap Virje.

Sprehodimo se okoli umetnega je-

Sprehod in druge sne`ne radosti
Okolica Bovca je prepredena z urejenimi in ozna~enimi sprehajalnimi potmi. Za vse, ki se v tem na

pol zimskem in pol spomladanskem ~asu namesto smu~anja in sankanja raje sprehajate, smo

izbrali pot B2, ki nas popelje po okolici Plu`en.

OKOLICO PLUŽEN ZAZNAMUJEJO SUHO
ZIDANI ZIDOVI – Na obeh straneh zidov so
večji kamni, vmes pa je nametan drobir. Po-
gosto označujejo lastniške meje, varujejo
pred vetrom in ščitijo zemljo pred izsuše-
vanjem. Ljudje so jih postavljali tudi okoli
njiv, da so jih zavarovali pred živino in divja-
djo.

zera. Pot nas pelje skozi zaselek Ga-
pec. Prečkamo potoka Gljun in Roči-
ca. Po gozdu pridemo do A postaje
ter nadaljujemo pot do Dvora (del
Bovca) in nazaj proti izhodišču.

Pot B2 ima tudi dve krajši mož-
nosti; tik pred Plužnami se po poti
B2b vrnemo v Dvor ali pa se po poti
B2a iz vasi spustimo do zaselka Ga-
pec.

Besedilo in foto: Mateja Kutin

INFOFLE[:
• nezahtevna sprehajalna pot,

• pribli`no dve uri hoje.

Viri:
• BOVEC Z OKOLICO (1 : 25.000). Turisti-

čna karta. (2004). 8. izdaja. Bovec: LTO
Bovec.

• KAJZELJ, Miroslav. (1997). Bovška hiša.
Ljubljana: Založba Debora.

• PLUŽNA. (2005). [Online]. [Citirano 14. fe-
bruarja 2005; 10.03]. Dostopno na splet-
nem naslovu: http://www.s-gimtol.go. edus.
si/gposocje/kraji/pluzna.html.

• ROJŠEK, Danijel. (1991). Naravne zname-
nitosti Posočja. Ljubljana: DZS.

Opomba:
1 Po leksikonu Cankarjeve založbe Sloven-
ska krajevna imena (1985: 201): Plúžna –e v
Plúžni, plúženski [-ž  n-], Plúženčan [-ž  n-];
lokalno tudi Plužna Plužen na Plúžnah. Ker
gre v našem primeru za lokalno glasilo, smo
se odločili za drugo možnost.

Utrinki

Vsi na zrak za zdrav korak

SANKANJE PO MANGARTSKI CESTI – Vsem, ki uživate v zimskih radostih, svetujemo, da
se predate zimskim športom in drugim norčijam – na primer sankanju po mangartski cesti.

LANSKOLETNA
TURISTI^NA BERA
Kobarid, Tolmin – Konec pretekle-
ga leta je Lokalna turistična orga-
nizacija (LTO) Sotočje predstavila
svoje delo v prvem petletnem obdo-
bju s poudarkom na letu 2004. Od
ustanovitve leta 1999 so, kot je po-
vedal direktor Janko Humar, na ob-
močju, ki ga pokrivajo, uspeli orga-
nizirati ponudbo; izdelali so katalog
in vzpostavili spletno stran. Organi-
zirali so tudi ponudnike in danes se
pohvalijo s 126-imi člani. Velika pri-
dobitev za turiste sta oba turistično-
informacijska centra (TIC), uspešni
pa so bili tudi s prijavami projektov

na razpise (lani so na Phare CBC
skupaj s Tolminskim muzejem in
Turističnim društvom Most na
Soči uspešno prijavili projekt Čez
Most po modrost – Svetolucijska
kulturno zgodovinska pot, ki ga bo
delno sofinancirala Občina Tolmin).
Da so na dobri poti, potrjuje uspe-
šna umestitev našega območja na
turistični zemljevid Slovenije in 2,5-
kratna rast turističnih nočitev (Slove-
nija beleži le 125-odstoten porast).

PONUDBA OBMOČJA, KI GA POKRIVA
LTO SOTOČJE, je od lani bogatejša za turi-
stično naselje, devet novih lastnikov zaseb-
nih sob in apartmajev, kamp, TIC v Kobaridu,
nov hotel in igralnico.

e e
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Va{ki posebne`i

Hišni mlini so bili manjši, z
enim parom kamnov. Lastnik
je bil ponavadi kmet, ki si je

z mlinom občasno ustvaril dodaten
zaslužek. V večjih zasebnih mlinih
z dvema ali več pari kamnov ter sto-
po pa je delo potekalo kot samostoj-
na obrt; zaposleni so bili mlinarji ter
vajenci. Gospodarji večjih zasebnih
mlinov so bili ugledni možje, saj so
bili, poleg kovača in mizarja, edini s
stalno obrtjo ter posebnim statusom.
Zgodovinarji omenjajo, da so mlini
na Tolminskem delovali že leta 1377.
Krajevna imena pričajo o njihovih ne-
kdanjih lokacijah: Pri malnih v Koba-
ridu, vas Mlinsko, potok Malenšček
na Vrsnem, pri Kašarju v Tolminu
(po mlinu, v katerem so na stopi luš-
čili kašo). Po končani drugi svetovni
vojni je v Zgornjem Posočju delovalo
še veliko hišnih mlinov in nekaj zase-
bnih mlinov.

Danes redko naletimo na objekt,
ki že na zunaj kaže, da se je v njem
nekdaj mlelo. Le ljubitelji dediščine
skrbijo in obnavljajo objekte ter mlin-
ska kolesa v Borjani, Gabrjah, Pod-
melcu, na Ljubinju, Šentviški Gori …

O mlinih in @efu iz Malna
Bili so ~asi, ko so v seno`etih odmevale pesmi koscev. V planinah so odmevali zvonci, mukale krave

in vriskali pastirji. Na poljih so rasli p{enica, proso, je~men in ajda. Kmetje so po `etvi in mla~vi

dragoceno `ito skrbno shranili v ka{~e. In ko je gospodinji zmanjkalo moke, je zrnje romalo v mlin.

Vre~a je bila na vidnem mestu ozna~ena z imenom vasi in hi{no {tevilko. Vanjo so dali {e eno

manj{o, ki jo je mlinar napolnil z otrobi.

Hiša je stala tik ob strugi Knešce.
Ker prostora ni bilo na pretek, so bili
spodaj mlin in kleti, nad njim pa nad-
stropna hiša. V prvem nadstropju je
bila velika kuhinja s shrambo, veža
in izba, v drugem spalnice, na pod-
strešju pa kašča.

Odneslo `ago, kolesa, roje …
Leta 1929 je ob obilnem deževju

Knešca tako narasla, da je voda odne-
sla mlinarjevo žago, ki je bila na de-
snem bregu, Šmidovo kovačijo, vsa
štiri mlinska kolesa in roje. Voda je
zalila mlin, svinjak, kokošnjak in
hlev. S pomočjo vaščanov so rešili ži-
vino iz hleva, kokoši pa so se uma-
knile same. Prašiče so rešili tako, da
so v hlevu odtrgali pod in jih z vrvjo
izvlekli ven. Mlinarjevi so potrebovali
precej časa, da so obnovili roje, zgra-
dili nova kolesa, obnovili notranjost
mlina ter ga ponovno usposobili za
delo. Žage pa niso več zgradili.

Nesre~a nikoli ne pride sama
Stari ljudje pravijo, da nesreča ni-

koli ne pride sama. Tudi v Malnu je
bilo tako. Nekaj let pred poplavo je

MLINAR ŽEF (na fotografiji z vnuki in znanko) SE JE DRŽAL STARE TRADICIJE MLI-
NARSKEGA CEHA in je kot znak obrti v levem uhlju nosil zlat “rink”.

Utrinki

Kne{ki maln
Pred nedavnim so na Kneži poru-

šili hišo (po domače v Malnu), v ka-
teri je do leta 1953 delal eden najve-

čjih vodnih mlinov v Zgornjem Poso-
čju. Zadnji mlinar Žef je pripovedo-
val, da so v njem mleli celo za tol-
minske grofe.

LTO Sotočje si za dobro prepoznav-
nost prizadeva tudi na sejmih in de-
lavnicah. V letu 2004 so se predsta-
vili na štirih borzah, petih sejmih in
štirih delavnicah, izpeljali dve študij-
ski “turi” in sodelovali z domačimi in
tujimi novinarji. Pohvalijo se lahko s
štirimi predstavitvenimi stranmi v re-
viji Adria Airways In-Flight Magazine.

TIC-a v Tolminu in Kobaridu
V Tolminu deluje TIC od leta 2002.
Leta 2004 je pri njih informacije
iskalo 3786 turistov, skoraj dvakrat
več kot leto prej. Na prvem mestu
so s 25-imi odstotki Avstrijci in
Nemci, na drugem pa Angleži (19
odstotkov).

Od julija 2004 deluje TIC tudi v pro-
storih Fundacije Poti miru v Poso-
čju v Kobaridu. Kako pomembno
vlogo ima, dokazuje skoraj 10.000
obiskovalcev (25 odstotkov Nem-
cev, 24 odstotkov Italijanov in 17
odstotkov Slovencev).
Kot je pokazala lanskoletna analiza
Slovenske turistične organiza-
cije, pride največ obiskovalcev po
informacije in promocijsko gradivo o

NARAŠČANJE NOČITEV – Po letu 1993 šte-
vilo nočitev v občini Kobarid enakomerno
narašča. Leta 2003 so zabeležili neverjetno
rast; vzroke lahko iščemo v lepem vremenu,
zavoljo katerega je naraslo število gostov v
kampih. Občina Tolmin beleži naraščanje
nočitev po letu 1996.

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005
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mlinarju Žefu umrla žena in zapu-
stila dva majhna otroka. Časa za ža-
lovanje ni imel. Kmalu se je oženil z
mlado Johano in življenje je steklo
po starem. Ker je delo opravljal vest-
no, so ga ljudje spoštovali in cenili.
Dober je bil do vseh, ki so potre-
bovali pomoč. Bil je vaški odbornik,
cerkveni pevec in še kaj.

Nesreča pa se tudi kasneje ni ho-
tela posloviti od hiše. Komaj sta otro-
ka odrasla, so sina Franca vpoklicali
v italijansko vojsko. Po kapitulaciji
Italije se je vključil v vrste Prekomor-
cev. Mladi Franc, upanje mlinarja
Žefa, se ni več vrnil domov – maja
1945, ko je bil v Evropi že skoraj mir,
je padel v Kočevskem rogu.

“… ko mlin~ek ropo~e …”
Življenje v mlinu se je jeseni in v

zimskih dnevih v marsičem razlikova-
lo od tistega v drugih kmečkih domo-
vih. Premožnejši kmetje iz Baške gra-
pe in hribovskih vasi so z vprego pri-
peljali vreče žita. Živino so privezali
v kozolcu ali hlevu in počakali, da je
mlinar zrnje zmlel. Mletje je nemalo-
krat trajalo vso noč in še naslednji
dan. Včasih so v mlinu odložili vreče,
z vprego pa so odšli k Sveti Luciji
(današnji Most na Soči) po nakupih.

Zape~karske zgodbe in novice
Večeri v mlinu so bili kot nalašč

za pripovedovanje starih zgodb, do-
godivščin in prenašanje novic. Možje
so se pogovarjali o delu, ženice pa
so srečanje izkoristile za prenašanje
vaških kvant. Mica Marčkova (o njej
smo v EPIcentru pisali že lani) je za
par “čentežmov” vrgla karte in napo-
vedala usodo. Otroci (mlinarjevi vnu-
ki na obisku, rejenci, včasih kateri

od otrok prišlekov) so na peči, potuh-
njeno stisnjeni v kot, poslušali pripo-
vedovanja. Molčali so in strahoma
čakali, kdaj jih bo opazila Johana ter
jih poslala z besedami: “Atrac scat ‘n
brž spat!” Brez ugovora so se pobrali
v spalnico.

Pribe`ali{~e bera~ev in sirot
Žef in Johana sta zaradi svoje do-

brote veljala za posebna človeka. Svo-
jega kruha, ki ga v mlinu nikoli ni
manjkalo, nista skrivala in delila le s
svojimi. Pri njima so ga dobili berači,

ŽEFOV SIN FRANC, ŽEF IN POMOČNIK (od leve proti desni).

jenci, ki sta jih vzela za svoje. Pri
Mlinarjevih jim ni manjkalo ne kruha
ne ljubezni.

Hrastova kolesa
poganjajo kamne

Voda za pogon mlinskih koles je
bila zajeta sto in več metrov nad mli-
nom ter speljana po rojah, umetnih
strugah, obdanih z lesenim opažem.
Tako je bil ustvarjen ustrezen padec.
Vsako od koles, izdelano iz kakovost-
nega hrastovega lesa, je poganjal po-
seben par kamnov, zadnje v vrsti pa

dobrot, drugi mletju koruznega in
pšeničnega zdroba ter grobe moke,
tretji mletju krušnih mok, pšenice,
ajde, ječmena in rži.

Vsakoletna vzdr`evalna dela
Ko je bil čas vzdrževalnih del, so

prišli v mlin mizar, kamnosek in ko-
vač. Takrat se ni dosti govorilo, delalo
pa večkrat tudi ponoči. Popraviti je
bilo potrebno poškodovana mlinska
kolesa, razne pogonske in druge de-
le, za kar je mizar potreboval dober
in suh les. Mlinarjevi so skrbeli, da
je bil slednji vedno pri hiši. Morali
so tudi klesati oziroma naostriti mlin-
ske kamne. To je bilo zahtevno delo,
saj je bilo potrebno zgornji vrteči se
kamen odstraniti.

V času del so iz roj izpustili vodo
in na zajetju zaprli dotok. Tega so se
posebej veselili otroci. V izpraznjenih
rojah so lovili ribe in rake ter jih od-
našali v strugo potoka. Večje primer-
ke so s tihim privoljenjem Žefa skri-
vaj odnesli domov. Mati jih je poka-
rala, saj to ni bilo dovoljeno, a je vse-
eno pripravila okusno večerjo, ki je
bila na kmečkem jedilniku redkost.

Leseni mlin~ki
Ob lepih spomladanskih dnevih je

Žef sedel pred mlinom. Na kolenih
se mu je vedno grela katera od do-
mačih mačk. Opazoval je kokljo s
piščanci in rezljal lesene mlinčke, da
so jih otroci nastavljali v vodi.

Po Žefovi smrti je delo v mlinu še
dve sezoni opravljal dolgoletni pomo-
čnik Ivane Drhovčkov. Leta 1953 pa
je zadnji zasebni vodni mlin na Kneš-
ci za vedno ustavil svoja kolesa.

Pavel Četrtič
Foto: arhiv Pavla Četrtiča

desetniki, vaški posebneži in otroci
revnih družin. Dekleta so Johani pri-
našala šopke cvetja, utrgane tik za
mlinom, da so dobile košček kruha.
V mlinu so našli svoj dom tudi re-

stopo za luščenje kaše, ječmena, pro-
sa in ajde. Vsak par kamnov je glede
na finost materiala služil svojemu
namenu; eden je bil namenjen mletju
fine bele moke za peko prazničnih
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lokalnem območju, zanimajo jih
možnostih prenočevanja in rezerva-
cije ter informacije o aktivnostih. Kar
53 odstotkov obiskovalcev prej ni
imelo nobenih informacij.

Rezervacije prek spleta
V lanskem letu so dopolnili svoje
spletne strani tudi z rezervacijskim
sistemom. Vključili so se v rezerva-
cijski sistem Feratel Deskline in
Slovenski turistično informacijski
sistem (STIP). Zavedajo se, da je
brskanje po spletu za posamičnimi
turističnimi ponudniki neučinkovito.
Potencialni gostje se namreč poslu-
žujejo predvsem iskanja  prek večjih
sistemov, med katere zgotovo sodita

oba že prej omenjena.

Obisk v letu 2004
Lanskoletna turistična sezona je bila
približno enaka kot leto poprej; v
občini Kobarid je bila za spoznanje
slabša, v občini Tolmin pa boljša kot
leta 2003. Manjši pretok turistov
beležijo predvsem kampi, saj je sla-
bo vreme opravilo svoje. Manj pro-
meta je bilo tudi v planinskih kočah,
čemur je verjetno botroval strah
pred ponovnimi potresnimi sunki.

Analiza obiska po narodnosti je po-
kazala, da tradicionalni trgi upadajo,
narašča pa število obiskovalcev iz
drugih držav (Velika Britanija, indeks
251). Vzroke za to lahko iščemo v

vstopu Slovenije v Evropsko unijo in
s tem povečanim zanimanjem za no-
ve članice. Poleg tega so v naši bli-
žini (do 100 kilometrov) tri letališča,
kamor letijo letala nizkocenovnih
letalskih družb, ki omogočajo poto-
vanja velikemu številu ljudi. To je od-
prlo trge, ki so bili prej nedosegljivi.

Kako naprej?
LTO Sotočje bo nadaljeval začeto
delo. V letu 2005 bodo definirali
strategijo za naslednja štiri leta. Na-
črtujejo izdajo novega kataloga, ze-
mljevida in zloženk. Želijo si, da bi
rešili tudi težave Tolminskih korit in
bunkerjev v Pologu.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

MALA MOSTARSKA MI[KA
Most na So~i – Februarja so na
mostarski osnovni šoli predstavili
igrico Mala mostarska miška. Zami-
sel zanjo se je rodila učenkama Pii
Jerkič in Tanji Makuc pred dvema
šolskima letoma. Pri dodatnem
pouku slovenščine sta se namreč
vključili v Slovenski knjižni klub, ki
ga vsako leto razpisuje Pionirska
knjižnica v Ljubljani in se tematsko
navezuje na določenega književni-
ka. Učenci iz vse Slovenije poleg
njega in njegovih del, spoznavajo
tudi okolje, od koder prihaja. Pia in
Tanja sta tako dobili idejo, da bi tudi
svoj kraj in tukajšnje pomembne
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Brskamo po preteklosti

L ažje sani so služile za prevoz
sena in listja; težje, nižje ter
močnejše za prevoz drv in le-

sa; kratke, največ meter dolge pa so
uporabljali za prevoz dolgih hlodov
ter tanjših debel po plazu. Slednje so
bile v celoti lesene in neokovane. Po
dolinah in cestah so pozimi za pre-
voz ljudi ter tovora uporabljali velike
okovane sani, prirejene za konjsko
vprego. Spredaj so imele dvojne, na
sredi rahlo izbočene in ukrivljene oje,
imenovane “uinjce”.

Te`a{ka kme~ka opravila
Kmetje so morali pozno jeseni, še

preden je zapadel sneg v dolino pri-
peljati seno, ki so ga čez poletje
spravljali po senikih in kopah v se-
nožetih. Kjer je bil svet bolj raven,
pa so ga vozili tudi po snegu. Delo
je bilo naporno. Za dve kopi je šlo
na pot tudi po šest ljudi. Seno so pri-
peljali domov dvakrat v enem dnevu.
Če pa je šel en sam, je pripeljal le
eno breme sena.

Sani neko~ in danes
V preteklosti so bile sani va`no in koristno prevozno sredstvo; v Tolminu jim pravijo “ula~e”, v
Vol~ah pa “ulake”. Kmetje so jih ve~inoma izdelovali sami.

ka ali z eno besedo “čumar”, kakor
pravijo Poljubinci divjemu grmovju.
Skrb in delo, ki so ga nekdaj kmetje
vlagali v trebljenje in čiščenje senože-
ti, težavna košnja in spravljanje sena
domov je za mlade danes le pripoved
iz minulih dni. Kljub temu v odmak-
njenih hribovskih vaseh občasno za
vlačenje sena in drvi še vedno upora-
bljajo stare, a preizkušene sani.

Zimske radosti
za mlado in staro

Otroci sani že vrsto let uporabljajo
za sankanje po zasneženih bregovih.
Te zimske radosti pa so vedno bolj
priljubljene tudi med odraslimi. Veli-
ke okorne sani, ki so služile za pre-
voze tovora, so zamenjale male sanke,
nemenjene uživanju na snegu. Po ce-
stah pa tudi že dolgo ni pripeljala konj-
ska vprega s sanmi – sliši se le še brne-
nje avtomobilskih in drugih motorjev.

Mateja Kutin

Vir: RUTAR, Marija. (2000). Tolminska je
pesem. Tolmin: Tolminski muzej. Str. 98–99.

ZIMSKO VESELJE – Velike okorne sani, ki so služile za prevoze tovora, so zamenjale male
sanke, namenjene uživanju in radostim na snegu. Foto: Vera Kofol

Danes so v hribe speljane ceste in
napeljane žičnice, zato spravilo sena
ne zahteva več velikega napora in

truda. Večine senožeti pa sploh ne ko-
sijo več in se naglo zarašča. Na njih
se bohoti beli in črni trn, robida, les-

Utrinki

ljudi predstavili na nekoliko druga-
čen, bolj izviren način: v obliki dru-
žabne igre. Ravnatelj Branko Lon-
cner in mentorica Danica Taljat sta
bila navdušena. Žal pa je bilo tisto
leto premalo časa, da bi projekt v
celoti izpeljali. Da je njuna zamisel
dobra, se je pokazalo tudi na junijski
okrogli mizi, ki so jo pripravili Turi-
stična zveza Slovenije, Turistična
zveza Gornjega Posočja, Lokal-
na turistična organizacija Soto-
čje in Turistično društvo Most na
Soči. Takrat se je tudi šola zavezala,
da bo projekt izpeljala do konca, ta-
koj ko bo mogoče. Vanj so se vključili
učenci, učitelji in zunanji sodelavci.
Igrico so dodelali, likovno opremili
ter prevedli v angleški in italijanski
jezik. In februarja letos, ob prazno-
vanju pustno razpoloženega kultur-
nega praznika, je ugledala luč sveta.

Mala mostarska miška je družabna
igra, s pomočjo katere igralec bolje
spozna Most na Soči in njegove
znamenitosti. Podobna je znani igri
Monopoli, le da tu ne kupuješ ze-
mlje, ampak polja, na katerih so naj-
bolj znane naravne, kulturne, ge-
ografske in zgodovinske znameni-
tosti ter osebnosti. Mala mostarska

miška je simbolična igra. V imenu
razkriva svoj namen: • miška je lo-
gotip njihove šole in je eden najlep-
ših arheoloških primerkov iz rimske
dobe, ki je bil najden na Mostu na
Soči; • miška pa je tudi radovedna
živalca, ki rada pokuka v najskriv-
nejše kotičke, kot bodo igralci te
igrice odkrivali najskrivnejše kotičke
in znamenitosti.

Fotografijo Mosta obkroža 34 polj,
po katerih se igralci pomikajo s čol-
nički iz žgane gline, ki simbolizirajo

dejavnosti na jezeru in rekah. Hkrati
pa nas opominjajo na arheološke
najdbe iz žgane gline. Izdelali so jih

učenci krožka
oblikovanje
gline pod men-
torstvom znane
mostarske kera-
mičarke Alen-
ke Gololičič.
Tudi ostali pred-
meti imajo sim-
boličen pomen.
Na polja se po-
stavlja kamen-
čke, ki jih je
oblikovala Soča.

Namesto klasičnega denarja pa se
uporablja denarno enoto MIŠ. Na
posameznih bankovcih najdemo
obraze znanih mostarskih osebnosti:
Andreja Kraglja, Ivana Preglja,
Dušana Muniha – Darka, Cirila
Kosmača, Marka Muniha in Saša
Vuga.

Mala mostarska miška ni namenjena
zgolj igri, ampak tudi pridobivanju
znanja. Ob njej pa bodo gotovo uži-
vali mladi in tisti manj mladi.

Mateja Kutin
PIA JERKIČ IN TANJA MAKUC – Vse skupaj se je začelo z zamislijo dveh učenk, ki sta svoj
kraj in tukajšnje pomembne ljudi želeli predstaviti na nekoliko drugačen način. Foto: T. Š. F

MALA MOSTARSKA
MIŠKA – Zabavna
igrica, podobna bolj
znanemu Monopoli-
ju, vas popelje v sa-
mo dogajanje na Mo-
stu na Soči.
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Predori:

iskanje svetlobe
Lani je izšla knjiga Predori: iska-

nje svetlobe, avtorja Gorazda Huma-
rja. Nastala je v sodelovanju z Dru-
žbo za raziskave v cestni in promet-
ni stroki Slovenije ter Fakulteto za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani. Kot je avtor v Uvodu zapi-
sal, so “predori tiste gradbene kons-
trukcije, katerih gradnja je očem opa-
zovalcev najbolj skrita. Večina grad-
benih dejavnosti se odvija globoko v
nedrjih zemlje, v temi, ki jo premagu-
je le nekaj luči.” Med svojim profesio-
nalnim delom se je srečeval z gradnja-
mi predorov, pri mnogih tudi aktivno
sodeloval. Svet teme globoko pod ze-
mljo, v katerega je človek posegal in
še vedno posega pri gradnji predorov,
je skušal približati bralcu in stroki.
“Namen te knjige ni samo obuditi
spomin na gradnjo nekaterih predo-
rov, pač pa povečati zanimanje za ru-
darsko in gradbeno dejavnost, ki sta
temelj vseh posegov v globino ze-
mlje.”

Knjiga je razdeljena na pet poglavij.
V prvem (Prispevki k zgodovini grad-
nje predorov) je Humar predstavil ne-
kaj znamenitih gradenj predorov v
preteklosti. Drugo poglavje, Bohinjski
železniški predor (1902–1905), je po-
svečeno 100-letnici Bohinjske proge.
Poudarek je na gradnji bohinjskega
železniškega predora, največjega
gradbenega in rudarskega podviga
na njej. V tretjem poglavju, Vodna

predora za HE Plave II in HE Doblar II
(1999–2001), je predstavljeno vrtanje
vodnih predorov. Sledita poglavji Sve-
ta Barbara – zaščitnica rudarjev in So-
dobni predori v Sloveniji. Knjiga je
opremljena s številnimi fotografijami
in skicami, tako da bralcu omogoča
zelo nazorno predstavo gradnje pre-
dorov. Laiki si namreč težko predstav-
ljamo, kako potekajo dela danes, še
težje pa, kako se je vse to odvijalo v
preteklosti.

O težavnosti del in nevarnostih pri-
čajo številne nesreče. “Večino velikih
in dolgotrajnih gradenj spremljajo ra-
zlične težave in nesreče, ki nastopijo
predvsem zaradi nepredvidenih oko-
liščin, vremenskih ujm in tudi člove-
ške neprevidnosti, zato se je delov-
nim nesrečam težko izogniti. Bohinj-
ska železniška proga, ki je veljala v
času gradnje za eno najtežjih alpskih
prog, je imela kar nekaj gradbišč, kjer
so se dogajale težave in nesreče. Po-
sebej je v tem pogledu izstopal kara-
vanški predor, kjer je eksplozija me-
tana zahtevala 15 življenj, veliko te-

Pesniki iz na{ih logov

N ova rubrika Pesniki iz naših
logov je namenjena predsta-
vitvi domačih pesnikov. To-

krat objavljamo pesem Emavs avto-
rice Dane Ivančič iz Bovca, za katero
je dobila prvo nagrado na lanskolet-
nem mednarodnem natečaju Kal v
poeziji – umetnost brez meja. Razpi-
sala ga je Občina Podbonesec (Italija)
v sodelovanju z Občino Kobarid.

EMAVS
ODPOČIVA V MIRU
BOG JE V GROBU

ZEMLJA PA V STRAHU DRGETA

MESEC JE POBEGNIL DRUGAM

OSTAJA OTOŽNA ČRNINA NA
NEBU SAMOTNEM
NEBU PREMNOGIH SOLZA

STVARSTVO SE UMIRJA

LE ČLOVEŠKO SRCE BIJE BITKO
PROTI SEBI
BITKO KI DUŠO UBIJA

OSTAJA MATI POD KRIŽEM

NIKOGAR NI DA BI ZAPEL

Emavs
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V MINULEM LETU SO BLESTELI: Damjana Kacafura, športnica leta 2004, Ivan Muznik,
športnik leta 2004 in KMN Puntar, ekipa leta 2004 (na sliki njen predstavnik Zorko Zlatoper)

PRIZNANJA IN NAGRADE
[PORTNIKOM ZA LETO 2004

Tolmin – Občinska športna zveza
(OŠZ) Tolmin in Zavod za šport
(ZŠ) Občine Tolmin sta 17. febru-
arja v prostorih mladinskega centra
MINK v Tolminu pripravila slovesnost
ob podelitvi priznanj in nagrad za
športne dosežke v letu 2004. Pester
spremljevalni program sta tokrat na
duhovit način povezovala nekoliko
bolna (kot smo izvedeli, je na pode-
litev prišla direktno iz postelje) Špela
Kranjc ter v športnem novinarstvu v
naših krajih nepogrešljivi in šaljivi
Drago Julijan, ki je predsedniku
OŠZ Marku Janežu med podeljeva-
njem dodelil kar dva rumena kartona.

Občinska športna zveza je za šport-
ne dosežke v letu 2004 podelila:
• tri bronaste (Jaka Lukman – KK

Tolmin, Dijana Marjanovič –
ŽKD Tolmin, Mateja Mrak – AD
Posočje),

• štiri srebrne (Jaka Hvala – SKK
Ponikve, Šahovsko društvo (ŠD)
AET mladinke, mladinci in ka-
deti) ter

• štiri zlate znake (KMN Puntar –
kadeti, Uroš Roner – AD Poso-
čje, ŠD AET – članice in Jože

Uršič – AD Posočje),
• pet bronastih kipcev (Matija Klanj-

šček – PD Tolmin – SAO, KMN
Puntar – člani, Tea Močnik – LK
Alpkomerc),

• štiri srebrne kipce (Benjamin Me-
link – KMN Puntar, Ivan Muznik –
LK Most na Soči, Maks Muznik –
LK most na Soči in Tomo Soten-
šek – RD Tolmin – sekcija casting);

• 14 bronastih značk z graviranimi
imeni ter

• 37 srebrnih značk z graviranimi
imeni.

Poleg tega so podelili še naziv zaslu-
žni športni delavec, ki ga je za izje-
mno dolgoletno delo v športu prejel
Franc Gruden. Za dolgoletno
uspešno delo v športu pa sta plaketi
OŠZ prejela še Vladimir Roner in

Boris Velikonja.

Svoje nagrade so podelili tudi na
ZŠ: športnica leta 2004 občine Tol-
min je že tretjič postala Damjana
Kacafura (SBC Bled Radovljica), ki
pa se z letošnjim letom poslavlja od
aktivne športne udeležbe. Tako je
(po njenem zagotovilu) tokrat zadnjič
prejela laskavi naslov. Naziv športnik
leta si je “pristreljal” Ivan Muznik
(LK Most na Soči), športno ekipo
leta 2004 pa sestavljajo člani Kluba
malega nogometa Puntar.

Organizatorji pa so tokrat poskrbeli
še za nekoliko drugačno zabavo. Na
oder so postavili tarčo (z visečim ja-
bolkom kot glavnim ciljem), nakar so
se v lokostrelskih veščinah pomerili:
najprej povezovalca, oba športnika
leta in Benjamin Melink kot pred-
stavnik športne ekipe leta, pa Marko
Janež, Vladimir Roner in nenazadnje
še predstavnik Občine Rafael Šuli-
gij. Čeprav je večina lok v rokah dr-
žala prvič, so se odrezali odlično in
kar nekajkrat ogrozili slastno rdeče
jabolko. Čisto za konec pa so zbrani
druščini postregli še z veliiiiiiiko,
okusno, predvsem pa dobesedno
športno obarvano torto.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič
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žav pa so povzročali še številni vdori
podzemne vode in veliki hribinski
pritiski. Predor Bukovo (937 m) v Ba-
ški grapi je bil še posebej znan po te-
žavnosti gradnje; ker se dela v njem
niso pravočasno končala, se je mo-
čno zavlekel čas otvoritve Bohinjske
proge. Večkrat so morali vzdolž trase
Bohinjske proge njeni načrtovalci za-
radi neugodnih geoloških razmer
spreminjati potek same trase.

Pri gradnji predorov, kjer se na
majhnem prostoru pod zemljo in v
težkih pogojih dela nahaja veliko
ljudi, nastaja veliko možnosti za ra-
zlične nesreče. Tudi pri gradnji Bo-
hinjskega predora brez tovrstnih te-
žav ni šlo. Do nesreč je prihajalo tako
na zunanjem delu gradbišča, v ka-
mnolomih, pri pretovarjanju materi-
alov, v delavnicah, kot tudi v samem
predoru.

Kljub temu da v Bohinjskem pre-
doru ni bilo pomembnejših količin
eksplozivnega metana, ki je, kot je že
omenjeno, pri gradnji Karavanškega
predora zahteval 15 življenj, je med

delom prihajalo do številnih naravnih
nesreč. Gradbiščna statistika je zabe-
ležila 248 nesreč pri delu. Zaradi hu-
dih poškodb je 10 delavcev izgubilo
življenje, 89 pa jih je ostalo nesposo-
bnih za delo za daljši čas.”

NASLOV: Predori: iskanje svetlobe.
AVTOR: Gorazd Humar. KRAJ IN
LETO IZDAJE: [empeter pri Gorici,
2004. FORMAT: 22,1 x 28,7 cm.
[TEVILO STRANI: 136 str.

Razvojni
program pode`elja

Več o vsebini publikacije Razvojni
program podeželja za severozahodni
višinski del Severne Primorske, ki jo
je izdal Posoški razvojni center, si
lahko preberete na straneh 6 in 7.

NASLOV: Razvojni program pode-
`elja za severozahodni vi{inski
del Severne Primorske. AVTORICI:
mag. Rosana [~an~ar, Mateja
Bizjak. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tol-
min, 2005. FORMAT: 21 x 25 cm.
[TEVILO STRANI: 8.

Mjuta povasnica
Kulturno društvo Ivan Trinko Če-

dad je kot prilogo Trinkovemu kole-
darju izdalo knjižico Mjuta povasni-
ca, Ivan Trinko, pravi pesnik Bene-
ške Slovenije. V njej so v slovenščini
in italijanščini predstavili njegovo
življenje in delo. Njegov lik je med be-
neškimi kulturnimi delavci zagotovo
videti edinstven. Svojo učenost je
razdajal v slovenskem in italijanskem

jeziku. Ta veliki mož “je stal kot sto-
letno drevo prijateljstva med dvema
svetovoma in skušal kljub vsem vi-
harjem uglajati pota sožitju in razu-
mevanju”, so zapisali. “Ivan Trinko je
bil v prvi vrsti dušni pastir in vzgo-
jitelj, ob tem pa še kulturni delavec,
znanstvenik in politik.” V knjižici so
predstavljena njegova objavljena in
neobjavljena dela. Opremljena je z
njegovimi rokopisi in fotografijami.

Družba AET je ena izmed družb korporacije
Hidria. Včasih je poslovala pod imenom Iskra
AET, kasneje kot AET Tolmin. Danes je njeno
uradno ime AET d.o.o.
Osnovna dejavnost družbe zajema proizvodnjo
elementov za hladen start dizel motorjev, elek-
tronskih magnetnih vžigalnikov, vžigov za olje in
plin, tehnične keramike, vžigne elektronike ter na-
prav in orodij. Glavni segment poslovanja pred-
stavlja avtomobilska industrija (62,7 %), katere
najpomembnejši proizvod je čepna svečka za hla-
den start dizel motorjev. Glede na poslovne uspe-
he se družba uvršča med uspešnejša slovenska
podjetja.

Gledališka predstava Teatra 55 18. marec Kinogledališče Tolmin
Dan dobaviteljev 15. april AET
Koncert mešanega pevskega zbora Gimnazije
Tolmin ter nastop folklorne skupine Razor 14. maj Kinogledališče Tolmin
Dnevi odprtih vrat za širšo javnost Junij AET
Piknik AET 27. avgust Tolmin
Slovesnost v počastitev 50. obletnice
poslovanja družbe 9. september AET
Konferenca kakovosti 14. oktober AET
Konferenca AET 2. december AET
Novoletna zabava za otroke zaposlenih 9. december AET
Novoletna zabava za zaposlene 23. december Tolmin

Družba je izrazito izvozno usmerjena, saj na tuje
trge proda več kot 90 % izdelkov. Njen najaktu-
alnejši trg je Evropska unija, največji del prodaje
pa realizira v Franciji. Najvidnejši kupci družbe
so Renault, Peugeot, Citroen, Ford in Stihl, na
domačem trgu pa Tomos in Gorenje.

Letos AET obeležuje 50. obletnico svojega poslo-
vanja. V ta namen bo družba organizirala različne
aktivnosti; prva je potekala v soboto, 12. febru-

arja. V prostorih AET-ja se je odvijal nagradni ša-
hovski turnir, katerega tehnični izvajalec je bilo
Šahovsko društvo AET Tolmin, ki ga družba AET
sponzorira že 20 let.

Ostale aktivnosti, namenjene širši javnosti, bodo
predstavljene v lokalnih medijih (kabelska tele-
vizija TV Tmin, radio Alpski val) ter na spletni strani
družbe AET na naslovu www.aet.si, objavljamo
pa jih tudi v spodnji tabeli:



( 33 )

EPIcenter, letnik VI, {t. 2–3, februar–marec 2005

NASLOV: Mjuta povasnica. Ivan
Trinko, pravi pesnik Bene{ke
Slovenije. KRAJ IN LETO IZDAJE:
^edad, 2005. FORMAT: 14,9 x 20,7
cm. [TEVILO STRANI: 32 str.

Trinkov koledar 2005
Kulturno društvo Ivan Trinko iz

Čedada, ki bo letos praznovalo 50-
letnico delovanja, je v začetku febru-
arja predstavilo novi Trinkov ko-
ledar. Prispevki avtorjev z obeh strani
meje so strnjeni v pet sklopov: Iz zgo-
dovine … po Trinkovi poti, Naši lju-
dje, Zgodbe ob meji, Pesmi in besede
ter Iz dela. Na začetku publikacije je
koledar, zbornik pa se konča s sloven-
sko bibliografijo Videmske pokrajine.

Leto 2004 so zaznamovali pomem-
bni dogodki. Vrstile so se prireditve ob
50-letnici smrti Ivana Trinka, pra-
znovali so 30 let bogatega kulturnega
in izobraževalnega delovanja Študij-
skega centra Nadiža, 35 let bogatega
kulturnega in prosvetnega delovanja
kulturnega društva Rečan … Po-

memben pa je bil tudi vstop Slovenije
v Evropsko unijo. 1. maja 2004 so se
uresničile večdesetletne želje Beneš-
kih Slovencev. “Naša prizadevanja za
povezovanje in sodelovanje ob meji
so dobila tudi evropski ‘žegen’, med-
tem ko so bile dokončno poražene
tiste sile, ki so nas v vsej povojni zgo-
dovini tlačile in nas zaznamovale kot
izdajalce samo zato, ker smo ljubili
in gojili svoj slovenski jezik,” je za-
pisala odgovorna urednica Novega
Matajurja Jole Namor.

V Trinkovem koledarju najdemo
tudi prispevke “naših” avtorjev in o
“naših” ljudeh. O monsignorju Fran-
cu Rupniku pišeta Tomaž Pavšič
(Gospod Franc, povezovalec ljudi ob
Soči in Nadiži) in župnik iz Nem,
monsignor Rizieri de Tina (Mons.
Franc Rupnik, duhovnik velike člo-
vekoljubnosti in odprtosti). V njem so
članki Jožeta Štucina (Giuseppe
Floreancig – Kokoc, pripovedovalec),
Jerneja Mlekuža (“Dikle”. Tiha zgo-
dba), Dušana Juga (Moja doživetja
Benečije in meje na Kolovratu),

Zdravka Likarja (Tri zgodbe iz Po-
sočja: Spomini na gospoda Franca
Rupnika, Kdo živi pod Matajurjem,
Stolom, Kaninom in Mangrtom? ter
Kako in s kakšnimi obeti smo vstopili
v Evropsko unijo), Mihe Mlinarja (O
dveh čezmejnih arheoloških proje-
ktih), Damjane Fortunat Černilogar
(Tolminski muzej in leto 2004) in
Nataše Komac (Raziskovalna tabora
Kanalska dolina 2003 in 2004).

Utrinki

ČLANI ŠD AET (iz leve proti desni): Jure Škoberne, Erik Hozjan, Aleš Rutar, Mojca Uršič,
Jakob Uršič, Simona Uršič in Andrej Pavšič so letos za uspešno minulo sezono od Občin-
ske športne zveze Tolmin prejeli srebrni znak.  Foto: T. Š. F.

In kako učenci IV. in V. razreda
dvojezične osnovne šole v Špetru raz-
mišljajo o mejah? ME.JA   ME.NE?

Meja kot kača
Meja se kot kača vrine
med zemljo, hiše in družine.

Meja je kot previsoka veja,
meja nič kaj dobra ni ideja.

Meja se kot kača vrine
med zemljo, hiše in družine.

Moja meja ni kot tvoja meja,
tvoja meja ni kot moja meja.

Meja se kot kača vrine
med zemljo, hiše in družine.

Brez meje še bolj bomo veseli,
brez meje skupaj bomo živeli.

Meja se kot kača vrine
med zemljo, hiše in družine.

NASLOV: Trinkov koledar 2005.
KRAJ IN LETO IZDAJE: ^edad,
2005. FORMAT: 15 x 20,9 cm.
[TEVILO STRANI: 239.

DVE DRUGI MESTI, ENO
TRETJE, PA ^ETRTO ...
Tolmin – Na primorskem šahov-
skem prvenstvu za dečke in deklice
do 10, 12 in 14 let, ki je bilo v sobo-
to, 22. januarja, je igralo okoli sto
šahistk in šahistov. Na tekmovanju
je nastopilo tudi 11 učencev tolmin-
ske Osnovne šole Franceta Bev-
ka. Sedem izmed njih je tudi članov
Šahovskega društva AET Tolmin
in prav ti so dosegli najboljše rezult-
ate: dve drugi mesti, eno tretje, eno
četrto ... Poglejmo njihove rezultate:
najbolje sta se odrezala Jakob
Uršič in Domen Gaberšček, ki sta
osvojila drugi mesti – prvi v katego-
riji do 14, drugi pa do 12 let. V igri
za vrh so bili tudi Matic Novak, ki je
v kategoriji do 12 let osvojil tretje
mesto, ter Erik Hozjan in Aleš Ru-
tar, ki sta v kategoriji do 14 let osvo-
jila četrto in peto mesto.

Ostali rezultati:
• fantje do 12 let: 8. mesto Dani
Gabršček;
• dečki do 10 let: 10. mesto Jure
Krivec, 20. Andrej Valentinčič,
21. Tevž Gabršček;
• deklice do 10 let: 4. mesto Teja
Gabršček, 5. mesto Vita Kovačič.

za razliko od prejšnjih let nihče ni
posegel v sam državni vrh.  Najboljši
je bil Jakob Uršič, ki je v kategoriji
fantov do 14 let osvojil 5,5 točke in
zasedel 8. mesto. S tem rezultatom
se je kvalificiral na državno prven-
stvo v počasnem šahu, kjer ima

Novo mesto – Na državnem prven-
stvu v pospešenem šahu za dečke
in deklice do 10, 12 in 14 let, ki je
med 4. in 6. februarjem potekalo v
dolenjski prestolnici, so nastopili
tudi trije člani Šahovskega društva
AET Tolmin. Igrali so dobro, vendar

GOZDARSKI VITLI
mehansko ali elektro-hidravlično
upravljanje od 35 kN do 80 kN

(3,5 t - 8 t).
HIDRAVLIČNI CEPILNIKI

od 6 do 20 t, pogon prek
elektromotorja ali traktorja.
OSTALA PONUDBA:

daljinski upravljalci - žične vrvi
- ostala gozdarska oprema.

PRODAJA: KZ Tolmin
Tel.: 05/38 00 192

Uniforest d.o.o.
info@uniforest.si
www.uniforest.si

Dobriša vas 14, 3301 Petrovče

~~
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Javni razpisi

Na osnovi 10. člena Zakona o športu (UL RS št. 22/98) Občina Tolmin objavlja
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA [PORTA V OB^INI
TOLMIN V LETU 2005

1. Na razpis se
lahko prijavijo
športna društva,

njihova združenja in drugi subjekti,
določeni v 8. členu Zakona o športu,
ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o
sofinanciranju športa v občini Tolmin
(Uradne objave št. 50/02).

Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri
izboru.

2. Vsebina: V letu 2005 bomo sofi-
nancirali naslednje vsebine progra-
mov:
a) športna vzgoja otrok, mladine

in študentov
• športna vzgoja predšolskih otrok
• športna vzgoja šoloobveznih otrok

(6–15 let)
• športna vzgoja mladine (15–20 let)
• športna vzgoja otrok in mladine s

Utrinki

POSO^JE V MALO-
NOGOMETNEM TRANSU
Tolmin – Zadnji lokalni derbi med
Puntarjem in Oplastom, odigran
11. februarja,  je  Posočje ponovno
dvignil na noge in ga razdelil na dva
tabora. Prek 800 gledalcev je do
zadnjega kotička napolnilo prenov-
ljeno tolminsko dvorano, ki je dobe-

Utrinki

pravico nastopa samo 10 najboljših
iz te kategorije. V kategoriji dečkov
do 12 let pa je Domen Gaberšček
s 4,5 točkami osvojil 15. mesto,
medtem ko je Matic Novak po
obetavnem začetku zaradi bolezni
odstopil.

Jožef Uršič, mentor šahovskega krožka
in predsednik ŠD AET Tolmin

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURE V OB^INI BOVEC ZA LETO 2005

9. Prijave z razpisno dokumen-
tacijo pošljite v zaprti kuverti na na-
slov Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec oziroma kot je
določeno z razpisno dokumentacijo.
10. Odpiranje prijav ne bo javno.

1. Na razpisu lahko
sodelujejo:
• društva, njihove se-

kcije in združenja, ki
so registrirana za izvaja-

nje programov in projektov na podro-
čju kulture;
• zavodi, gospodarske družbe, zase-
bniki in druge organizacije, registrira-
ne za opravljanje dejavnosti v kulturi;
• posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministr-
stvu, pristojnem za kulturo.

2. Izvajalci kulturne dejavnosti mo-
rajo izpolnjevati razpisne pogoje
oziroma morajo imeti:
• sedež v občini Bovec;
• materialne, kadrovske in organiza-
cijske  pogoje za uresničitev načrtova-
nih aktivnosti;
• urejeno evidenco o članstvu, v koli-
kor so organizirani v skladu z  Zako-
nom o društvih;
• do Občine Bovec poravnane vse
obveznosti iz preteklega leta;
• registrirani morajo biti najmanj šest
mesecev.

3. Sofinancirali bomo naslednje
vsebine: Redno dejavnost v društvih,
stimulacijo za delo v preteklem letu,
izobraževanje, nabavo in vzdrževanje
opreme za izvedbo programov, posa-
mezne projekte oz. programe društev.

4. Okvirna višina sredstev, ki bo na-
menjena za sofinanciranje izvajalcev
kulturnih programov v letu 2005 zna-
ša 1.5 mio SIT od tega je 10 % sred-
stev namenjenih za stimulacijo za delo
v preteklem letu, 5 % pa predstavlja
rezervo.

5. Prijava na razpis mora biti dostav-
ljena na razpisnih obrazcih naročnika,
ki jih po objavi razpisa interesenti lah-
ko dvignejo na sedežu Občine Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
v času uradnih ur.

6. Izvajalci kulturnih programov mo-
rajo dodeljena sredstva porabiti do
vključno 31. 12. 2005.

7. Izbrane programe bomo sofi-
nancirali na podlagi meril, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

8. Rok za prijavo na javni razpis – kul-
tura 2005 je do vključno 31. 3. 2005.

11. Prejete vloge bo obdelala komisija
in pripravila predlog delitve razpo-
ložljivih proračunskih sredstev za kul-
turo, ki ga bo potrdil župan Občine
Bovec. Sklep o delitvi sredstev bo-
do prijavljeni izvajalci prejeli v roku

30 dni po poteku razpisnega roka.
12. Dodatne informacije dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, Bovec; tel.: 05/ 38-41-909 pri
Tatjani Pretner.
Danijel Krivec, župan Občine Bovec

posebnimi potrebami
• interesna športna dejavnost štu-

dentov
b) športna rekreacija
c) kakovostni šport
d) vrhunski šport
e) šport invalidov

in naslednje razvojne in strokovne
naloge v športu:
a) izobraževanje in izpopolnjevanje

kadrov za delo v športu
b) pomembnejše športne in šport-

no-rekreativne prireditve
c) mednarodna dejavnost in sode-

lovanje z zamejci
d) delovanje društev in njihovih

zvez
e) priznanja športnikom in šport-

nim delavcem
f) promocijska dejavnost in infor-

matika na področju športa

3. Prijave in roki:
Prijavite se lahko izključno s pomo-
čjo obrazcev, ki so vam na voljo na
sedežu Zavoda za šport občine
Tolmin, Dijaška 12/c, kjer dobite tudi
vsa dodatna pojasnila v zvezi s prijavo
(kontaktna oseba Branko Velišček:
041-695-675). Po naročilu obrazce
dostavimo tudi prek e-pošte.
Prijave s potrebnimi prilogami po-
šljite v 10 dneh po objavi tega raz-
pisa s priporočeno pošiljko in oznako
“ZA RAZPIS” na naslov: Zavod za
šport občine Tolmin, p.p. 80, 5220
TOLMIN.
Nepravočasnih prijav ne bomo upo-
števali, nepopolne pa bodo morali
kandidati dopolniti v treh dneh od pis-
nega poziva Zavoda za šport občine
Tolmin.

4. Višina sredstev, izbira izvajalcev
in višina sofinanciranja:
Skupna višina sredstev, namenjenih
za predmet razpisa, bo določena s
sprejemom proračuna občine Tolmin
za leto 2005. Zneski sofinanciranja
za posamezne skupine programov in
naloge s področja športa pa bodo
določeni z Letnim programom športa
v občini Tolmin za leto 2005.
Izbira izvajalcev ter določitev višine
sofinanciranja posameznega pro-
grama ali naloge bo opravljena v
skladu s Pravilnikom o sofinanci-
ranju športa v občini Tolmin, o če-
mer bodo vsi prijavljeni kandidati
obveščeni v 30 dneh od dokončnega
sprejema proračuna in Letnega pro-
grama športa občine Tolmin za leto
2005. Pogodbe z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene v 15 dneh po dokon-
čnosti sklepa o izbiri.
Ernest Kemperle, župan Občine Tolmin
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Utrinki

Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

Informacije za koledar prireditev lahko posredujete: za ob~ino Tolmin na LTO Soto~je: 05/ 38-00-480, e-po{ta: info@lto-sotocje.si, za ob~ino Kobarid Nadi Pajntar: 05/ 38-99-220,
e-po{ta: nada.pajntar@kobarid.si in za Bov{ko na PRC: 05/ 38-41-500.

do 31. 3.

25. 2. (20.00)

25. 2. (22.00 in
24.00)

26. 2. (20.00)

26. 2. (22.00)

27. 2. (19.30)

Marec

3. 3.

4. 3. (20.00)

4. 3.

5. 3.

5. in 6. 3.

6. 3.

8. 3. (17.00)

12. 3. (9.00)

12. 3.

12. 3. (19.00)

13. 3.

17. 3. (19.00)

17. do 20. 3.

18. 3. (16h do 18h)

19. 3.

19. 3. (20.00)

19. 3. (9.00)

20. 3.

20. 3.

2. 4.

3. 4. (17.00)

9. 4. (20.00)

TOLMIN; Tolminski muzej

STARO SELO; Casino Aurora

STARO SELO; Casino Aurora

PONIKVE; Dvorana

TOLMIN; Center MinK

BOVEC; Kulturni dom

TOLMINSKA

TOLMIN; Tolminski muzej

KOBARID; Kulturni dom

BOVEC; Kulturni dom

BOVEC; Kulturni dom

TOLMIN; dvorana ŠC

PO VOJKOVIH POTEH

KOBARID; Prostori društva
upokojencev

TOLMIN; tolminska tržnica

BOVEC; Kulturni dom

KNEŽA; Kulturni dom

SNEŽNIK

TOLMIN; Knjižnica Cirila Kosmača

KANIN

BOVEC; Kulturni dom

TOLMIN; Hotel Krn

KOBARID; Kulturni dom

KOBARID; osnovna šola

POREZEN

ČADRG; sirarna

PO STOPINJAH VALENTINA
STANIČA

DREŽNICA; Cerkev srca Jezusovega

TOLMIN; Hotel Krn

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

Casino Aurora: 05/ 38-84-520

Casino Aurora: 05/ 38-84-520

KTŠ: 05/ 38-10-030

KTŠ: 05/ 38-10-030

KD Bovec: 041-728-615

Igor Rutar: 041-697-684

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

Občina Kobarid: 05/ 38-99-220

KD Bovec: 041-728-615

KD Bovec: 041-728-615

Drago Julijan: 041-967-305

PD Tolmin, čet. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Društvo upokojencev Kobarid:
05/ 38-85-133

Peter Domevšček: 031-409-012

Turistični podmladek

Lelja Jeram: 05/ 38-06-501

PD Tolmin, čet. 17h-19h: 05/ 38-83-211

Igor Rutar:041-697-684

Outdoor freaks: 041-553-675

Turistični podmladek

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

Občina Kobarid: 05/ 38-99-220

Božica Špolad Žuber: 05/ 38-99-700

PD Tolmin, čet. 17h-19h: 05/ 38-83-211

KS in ZZB NOV: 05/ 38-81-036

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

JSKD: 05/ 38-01-170

Igor Rutar: 041-697-684,
Hotel Krn: 05/ 38-81-911

Razstava muzeja brusačev s Solbice Rezijani spet med nami

Duo Toxic (glasbena animacija)

Street conection (plesni spektakel)

Diapredavanje Tajska & cunamiji

Projekcija koncerta Led Zeppelin

Gledališka igra Nergač v izvedbi Amaterskega gledališkega
društva Kontrada Kanal

Skupna čistilna akcija različnih društev ob dnevu voda

Predavanje z diapozitivi o Reziji. Predaval bo Milan Grego

Gledališka predstava Moj oče socialistični kulak v izvedbi
gledališke skupine Vidovo, Šentvid pri Stični

Koncert Petra Della Bianca

Gledališka igra

Finale slovenskega pokala v malem nogometu

Planinski pohod po Vojkovih poteh (lahka tura). Vodi R. Rauch

Prireditev učencev osnovne šole ob 8. marcu Mamicam in
babicam

Odprtje tržnice s produkti iz Zgornjega Posočja, pridelanimi po
različnih metodah kmetovanja. Za zabavo bo poskrbljeno. Tržnica
bo v prihodnje odprta vsako soboto med 9. in 14. uro.

Spoznavni večer

Praznovanje 8. marca in materinskega dne s TD Sopota Kneža

Planinski pohod na Snežnik (zahtevna tura). Vodi S. Ivančič

Okrogla miza TD Tolmin o izvirih zdravilnih vodah na Tolminskem:
Voda kot živi vir informacij

Red bull snow thrill

Velikonočna delavnica

Nastop folklorne skupine Val Resia iz Rezije

Revija skečev v izvedbi gledališke skupine Dekani

Vseslovensko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

Planinski pohod na Porezen (zahtevna tura). Vodi V. Pagon

Odprtje spominske plošče, ki bo posvečena partizanski
učiteljici Katarini Rutar ob 60 letnici njene krute smrti

Pohod po stopinjah Valentina Staniča (lahka tura). Vodita R.
Rauch in M. Brešan

Primorska poje 2005

Tradicionalna salamiada Severne Primorske – Ocenjevanje in
nagraditev najboljšega izdelovalca salam

sedno pokala po šivih. Že kakšno
uro pred začetkom derbija so se proti
Dijaški ulici vile kolone nestrpnih na-
vijačev z željo, da si zagotovijo čim
boljše pozicije na tribuni. Tisti, ki si
kart niso zagotovili v predprodaji, pa
so trepetali za dragocen košček pa-
pirja. Na derbiju preprosto nisi smel
manjkati!!!  Da je bilo vzdušje res

“noro” sta poskrbeli obe navijaški sku-
pini, domači Tminski grafi in gostu-
joče Soške Bombe, ki sta svoje
ljubljence spodbujali skozi celotno
srečanje. In kar je najpomembnejše,
navijanje je bilo  športno, brez kakr-
šnih koli nepotrebnih izzivanj, čeprav
so si nekateri očitno želeli tudi dru-
gačen scenarij. Na koncu se je poka-

zalo, da sta navijače še najbolj jezila
nezanesljiva sodnika, ki pa na kon-
čni rezultat vseeno nista vplivala.
Čeprav so bili “uporniki” dvakrat bli-
žje zmagi, je končnih 2:2 najbolj re-
alen rezultat. Tako kot je bilo šport-
no na tribunah, je bilo tudi na igrišču,
kjer so si igralci po koncu tekme sti-
snili roke, pozdravit pa so prišli tako
ene kot druge navijače. Glede na

trenutni položaj na lestvici je velika
verjetnost, da bomo nov Posoški
derbi doživeli že v četrtfinalu kon-
čnice. Do takrat pa bo vse po sta-
rem, strasti se bodo navidezno umi-
rile, v podzavesti pa bo že tlela iskra
derbija, ki ga slovenski malonogo-
metni prostor lahko le sanja.
Julijan Drago
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Rezervirano za PUMovce

PUM - KI ZDEJ? 
A NUCAS BRCO ZA NAPREJ?

Ja pa je! 
PUM Tmin te 
vabi, da se 
pridružiš skupini 
mladih med 15. 
in 25. letom …

KI ZDEJ? 
A JE KI 
NOUGA?

… ki trenutno 
ne hodijo v šolo in 
so brezposelni, 
imajo pa ambicije 
(da se vpišejo v 
šolo, jo dokončajo, 
dobijo službo …).

Tistim, ki 
jim poležavanje 

doma že 
preseda.

KI BOMO 
PA DELAL?

Odvisno 
od tvojih 
ambicij in 

ustvarjalnosti.

Se družili in 
zabavali, učili, 
ustvarjali ter 

počeli vse živo.

KJE PA BO 
VSE TO?

V Tolminu, 
v barakah 
na Brajdi!  
Ulica padlih 
borcev 1 c.

Pokliči
05/ 38-41-500, 

med 8.00 in 
14.00 uro.

Ma, 
pošlji kar 
mail na 

…

KDAJ PA 
ZAČNE? Že s 1. marcem. 

Ampak predhodno 
se moraš prijavit.

Vključiš se 
lahko tudi čez 
leto, kadarkoli.

PUM – PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE
Izvajalec programa: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid,

05/38-41-500, info@pososki-rc.si, www.pososki-rc.si

DEJ, NEHI ZE GRUNTAT, PA PRID IN POSKUS!

Igrali so: Gašper, Luka, Nina in Janja

Program omogo~ajo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, EU (Evropski socialni sklad) in
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Program je delno sofinanciran s pomo~jo:


