
EPIcenter, letnik XII, {t. 3-4, 2011

( 1 )

Glasilo Poso{kega razvojnega centra letnik XII, {t. 3-4, 2011 BOVEC, KOBARID, TOLMIN ISSN 1581-6087

• So~a 2011 – {e je ~as za prijavo na dva razpisa
• Brezpla~ni izobra`evalni programi za vse letne 

~ase
• Moji sr~ni kraljici
• Kje so `iveli »Pra(za)tolminci«?
• Prakti~no za vsakogar: ^ema`
• Z u`ivanjem trgovinske hrane letno pojemo 

okoli 6 kg aditivov



EPIcenter, letnik XII, {t. 3-4, 2011

( 2 )Uvodno razmi{ljanje

Ni vse zlato, kar se sveti

Številka vpisa v razvid medijev: 787
ISSN 1581-6087

Izdal in založil: 
Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Naslov: 
Uredništvo EPIcentra 
Padlih borcev 1b, 5220 Tolmin

Telefon: 
05/38-41-510 (glavna urednica)
05/38-41-502 (pomočnica urednice)
05/38-41-500 (Posoški razvojni center)

Faks: 
05/38-41-504

E-pošta: 
epicenter@prc.si 

Spletne strani: 
www.prc.si/epicenter
(arhiv izdaj od leta 2003 dalje)

Glavna in odgovorna urednica: 
Tatjana Šalej Faletič

Pomočnica urednice: 
Mateja Skok

Stalni sodelavci: 
Pavel Četrtič, Nataša Klobučar Štrancar 

Oglasno trženje: 
05/38-41-502 (Mateja Skok)
Cenik oglasov najdete na spletni strani.

Lektoriranje: 
Špela Kranjc, Marta Medvešček

Fotografija na naslovnici: 
Tatjana Šalej Faletič, 
Pisanje pirhov za vaški praznik Šempav

Ilustracija: 
Marko Podjavoršek 

Oblikovanje, tehnična priprava in tisk: 
Gaya Bratina-Jereb Cerkno

Naklada: 
7.400 izvodov

Vire navajamo po ISO standardu.

Distribucija:
Glasilo se brezplačno distribuira po vseh 
gospodinjstvih Zgornjega Posočja. 

Glasilo sofinancirajo:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko ter Občina Bovec, 
Občina Kobarid in Občina Tolmin

Letnik XII, št. 3-4, 2011

Še danes tekom dneva sem razmi-
šljala, s čim naj vas nagovorim v tej 
številki EPIcentra. Tempo vsakdana 
je vedno hujši, kar mi zadnje čase 
potrjuje tudi vse več sogovornikov. 
Zato mi je bilo že kmalu jasno, da 
vam žal tokrat s hudo modrimi na-
potki ne bom mogla postreči. Za po-
šten razmislek sta namreč potrebna 
čas in mir – dva pojma, za katera se 
zdi, da ju bomo počasi iskali kot ši-
vanko v senu. Rešitev je prišla na 
precej adrenalinski način – zadnji hip 
– med premlevanjem o prehitro obr-
njenem času. Ta je krivec, da je tu 
ponovno april in z njim 11. rojstni 
dan našega EPIcentra. Sploh ne mo-
rem verjeti, da sem skoraj pozabila 
nanj … Pa da ne bo strahu – tokrat 
vam ne bom utrujala z naštevanjem 
sodelavcev in razlaganjem statističnih 
podatkov. Osebno imam veliko raje 
filozofijo kot statistiko, zato sem se 
odločila, da bom uvodoma malce za-
filozofirala in vam zaupala filozofijo 
našega periodičnega tiskanega medi-
ja in mojo osebno – kar se dela tiče, 
seveda. 

Kdor pomni, bo lahko potrdil, da 
smo začeli EPIcenter izdajati na pre-
cej bolj enostaven in preprost način, 
kot to počnemo danes. Takrat za tem 
tiskanim medijem ni stala nobena 
posebna filozofija. Šlo je zgolj za in-
formiranje prebivalcev o popotresni 
obnovi in nadaljnjem razvoju. Filo-
zofija se je nato razvijala skupaj z 
nami in našim načinom razmišljanja 
ter usmeritvijo. Sprva nam je bilo kar 
malce nerodno, ko so nas bralci spra-
ševali, zakaj EPIcenter ni barven. 
Danes, po enajstih letih izdajanja, te 
zadrege ni več. Še enkrat se je na-
mreč dokazal rek, da ni vse zlato, kar 
se sveti. V masi barvitih in lesketajo-
čih tiskanih medijev, letakov in dru-
gih oglasnih sporočil, ki v zadnjih 
letih dobesedno dušijo naše poštne 
nabiralnike, se zdi ta medij na prvi 
pogled morda res bolj siromašen. 
Vendar, kdor ga vzame v roke in zač-

ne prebirati, bo lahko v njem odkril 
bogastvo, ki razkriva sedanjost te do-
line, način tukajšnjega razmišljanja, 
komuniciranja, bivanja, druženja itd. 
Naša filozofija je nekoliko drugačna 
od filozofije primerljivih medijev. Bo-
gastvo EPIcentra ni v barvni naslovni 
strani, temveč v raznolikih in pouč-
nih vsebinah, lepi slovenski besedi in 
nenazadnje lični oblikovni zasnovi. 
Veseli smo, če lahko naše bralce ve-
dno znova prijetno presenečamo. To 
nam med drugim uspeva tudi tako, 
da posamezne strani občasno zaža-
rijo v barvah in s tem dodatno prite-
gnejo pozornost. Danes kritik na 
račun enobarvnega tiska ni več. Ko-
šček zahvale za to lahko zagotovo 
pripišemo tudi režiserju pred leti po-
snetega črno-belega filma Kruh in 
mleko Janu Cvitkoviču. Zakaj se je 
odpovedal barvam, ne vem natančno, 
vem pa, da se je od takrat dalje tar-
nanje tukajšnjih prebivalcev nad ne-
barvitostjo medija utišalo. Večina 
vprašanih sedaj meni, da je to pred-
nost EPIcentra, ki je zaradi svoje 
drugačnosti postal opaznejši in pre-
poznavnejši.

To pa še zdaleč ni edina filozofija 
tega medija. Kot periodični tiskani 
medij EPIcenter nikakor ne more 
konkurirati poročanju dnevnega ali 
tedenskega časopisja. Lahko pa bele-
ži dogodke in na tak način vzpodbu-
ja tiste, ki se trudijo za razvoj v tej 
dolini. Naj ob tem poudarim, da pov-
zročanje zdrah in prenašanje kwant 
ni naš cilj – za to imamo na trgu še 
preveč drugih medijev. Naš namen 
je, s pomočjo bralcev ujeti čim več 
različnih dogodkov, pohvaliti tiste, ki 
si to resnično zaslužijo, izobraževati 
prebivalce, prispevati k trajnostnemu 
razvoju in nenazadnje beležiti zgo-
dovino krajev ob Soči. Sočasno se 
vsa ta leta trudimo zoperstavljati za-
koreninjenemu splošnemu prepriča-
nju, da se v tej dolini nič ne dogaja. 
V določeni meri nam je to že uspelo, 
vendar še vedno ne v tolikšni, da bi 

lahko bili zadovoljni. Želimo si na-
mreč čim več aktivnih prebivalcev, ki 
ne bodo zgolj tarnali nad svojo uso-
do, temveč bodo dejavno pristopili k 
reševanju težav.

Filozofija uredništva pa se naslanja 
še na eno izjemno pomembno točko, 
ki jo želim ob tej priložnosti še po-
sebej izpostaviti. V uredništvu se 
resnično trudimo, da bi bralcem, ko-
likor je to seveda v naši moči, zago-
tovili enake možnosti. Če to nekoliko 
bolj nazorno prikažem, to preprosto 
pomeni, da četudi se na naših vratih 
pojavi sam predsednik Republike Slo-
venije Danilo Türk, bodo zanj velja-
la enaka pravila kot denimo za neke-
ga gospoda Rutarja iz Tolmina ali 
gospo Koren iz Drežnice. Ne bom 
trdila, da občasno ne pokukamo sko-
zi prste, vendar nikakor brez resnič-
no dobrih in moralno nespornih ar-
gumentov, med katere pa (v zadnjem 
času vse pogostejša) izsiljevanja ali 
celo grožnje nikakor ne sodijo. 

Zase lahko rečem, da imam pred 
sabo en sam cilj. Doseči želim, da bi 
prebivalci teh krajev živeli v miru in 
zadovoljno ter da bi znali ceniti bo-
gastvo, ki ga nudi ta dolina. Ne želim 
si zatiskati oči – zato po potrebi tudi 
pokritiziram –, kljub temu pa želim 
ostati še naprej pozitivno usmerjena. 
Svojevrsten navdih za to črpam iz 
dokumentarnega filma kontroverzne-
ga režiserja Michaela Moorea Bo-
vling za Columbine (Bowling for 
Columbine), ki na šaljiv, a hkrati gro-
zljiv način prikazuje trgovino in na-
silje z orožjem, strah in trepet Ame-
ričanov ter politično moč pri sou-
stvarjanju tamkajšnjih nasilnih raz-
mer. Pri vsem skupaj pa eno glavnih 
podpornih vlog igrajo tudi povsem 
skorumpirani mediji. Vse prej kot 
hvalevredni primeri medijske moči in 
njihovega vpliva na življenje tamkaj-
šnjih ljudi. Da bi nam le bili za vedno 
v opomin …

Tatjana Šalej Faletič, glavna in 
odgovorna urednica

Popravek

[kratarije
Poročilo o tekmi za pokal Občine 
Bovec 2011 je bilo za našega tiskar-
skega škrata Fon Feliksa tako zani-
mivo, da se kar ni mogel upreti svoji 

škratovski skušnjavi. S tem, ko je 
trenerja smučarskega kluba ATC Ka-
nin Bovec, ki je zakoličil veleslalom-
sko progo, preimenoval v Dragana 
Muznika, je povzročil nemalo zme-

de. Nevšečnost poprav-
ljamo in objavljamo pravo ime in prii-
mek domačega trenerja, ki se glasi 
Dragan Lazar. 
(Uredništvo EPIcentra)
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PRC-jeva oglasna deska

Odgovori na najpogosteje 
zastavljena vpra{anja 
povezana z Javnim 
razpisom za spodbujanje 
izobra`evanja in 
usposabljanja: So~a 2011 – 
{e je ~as za prijavo na dva 
razpisa

Dvig ravni pismenosti: 
Brezpla~ni izobra`evalni 
programi za vse letne ~ase

Iz ob~inskih uprav
Ob~ina Bovec 
Ob~ina Kobarid
Ob~ina Tolmin

Pred na{im pragom: O~istili 
smo Poso~je

Preplet arheologije in 
ustnega izro~ila v 
Zatolminu: Kje so `iveli 
»Pra(za)tolminci«? 

Ambasador Poso~ja – Rudi 
Sko~ir: Moji sr~ni kraljici

Prakti~no za vsakogar: 
^ema`

LAS za razvoj (pode`elja): Z 
u`ivanjem trgovinske hrane 
letno pojemo okoli 6 kg 
aditivov

PUMopis: Kaj po~nemo na 
PUM-u?

@ePZ Znamenje in Oktet 
Simon Gregor~i~ se 
predstavita: V znamenju 
Simona Gregor~i~a

Uokvirili smo Vero Kofol: 
Slika za dve ribi

Pesniki iz na{ih logov: 
Karmen Murovec – Zvezdica 
zaspanka

EPIjeva knji`na polica

Na kro`niku: Izbor polnjene 
zelenjave z jagnjetino

Zemljepisna imena po 
etimolo{ko: F: Fara

Javni razpisi in pozivi

Koledar prireditev

Na voljo {tirje predlogi za novo 
ime na{ega medija

V naslednjih številkah boste lahko 
sodelovali v polfinalnem izboru za 
novo ime našega periodičnega tiska-
nega medija. Na glasovnici desno so 
na voljo štirje predlogi, od katerih 
obkrožite vam najljubšega. Tisti dve 
imeni, ki bosta prejeli največ glasov, 
se bosta pomerili v velikem finalu. 
Katero ime bo krasilo naslovno stran 
našega tiskanega medija, je odvisno 
od vas, dragi bralci. Zatorej vas vabi-
mo, da s skupnimi močmi poiščemo 
najbolj primerno ime. Ob koncu ak-
cije bomo izmed vseh prispelih ku-
pončkov izžrebali deset tistih, ki 
bodo prejeli lepe in praktične nagrade.

Tatjana Šalej Faletič, glavna in 
odgovorna urednica

EPIcentru i{~emo novo ime

Glasovalec (ime in priimek):

Naslov:

Telefon: 

E-pošta:

Kuponček pošljite na naslov: 
Uredništvo EPIcentra, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin

Polfi nalni izbor – 
tiskanemu periodičnemu mediju naj bo ime:

1) SOČAsnik

2) SOČApis

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-EPIcentra 
Vse, ki želite postati 
naročniki e-EPIcentra, 
vabimo, da nam na mateja.
skok@prc.si sporočite svoj 
e-naslov, na katerega vam 
bomo pošiljali povezavo na 
naše spletno glasilo.

Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE EPIcentra
Bralke in bralce obveščamo, da bo  zadnja letošnja, dvojna 
številka EPIcentra predvidoma izšla 20. maja 2011. Vsi, ki boste 
v našem glasilu želeli objaviti kak prispevek, nam ga do 2. maja 
2010 pošljite na e-naslov epicenter@prc.si. Neaktualnih vsebin 
in vsebin, ki jih bomo prejeli po tem datumu, žal ne bomo mogli 
upoštevati. Besedila naj ne bodo daljša od 2.000 znakov (s 
presledki), saj le na tak način lahko zagotovimo objavo večjega 
števila vaših člankov, poslane fotografi je pa naj bodo v 
visoki resoluciji (vsaj 1 Mb) . Več informacij glede objav najdete 
tudi na naši spletni strani www.prc.si/epicenter. 

Uredništvo

3) SOČA sporoča

4) SOČA poroča

Namen programa: pridobitev viš-
je ravni izobrazbe; večja dostopnost 
izobraževanja, povečanje splošne 
izobrazbene ravni odraslih do za-
ključene srednješolske izobrazbe.

Predmet razpisa: 90 odstotkov 
sofinanciranja šolnin za uspešno 
opravljene obveznosti srednješol-
skega izobraževanja odraslih v šol-
skih letih od 2007/2008 do 
2012/2013. 

Prijavitelji so lahko: posamezniki 
(odrasle osebe stare med 25 in 64 

let), ki nimajo dokončane V. stopnje 
srednješolske izobrazbe.

Cilj javnega povabila je s sofinancira-
njem šolnin spodbuditi odrasle osebe 
k dokončanju programov formalnega 
izobraževanja do srednješolske ravni 
izobrazbe (do V.stopnje izobrazbe) in 
s tem k dvigu njihovega izobrazbene-
ga nivoja. 

Program upravičencem omogoča 
sofinanciranje formalnega izobraževa-
nja za boljšo zaposljivost.

Trajanje programa je odvisno od 
programa, v katerega se posame-
znik vključi.

Razpoložljiva sredstva: 
6.923.610 evrov 

Kam oddati ponudbo? Ponudbo 
lahko oddate na naslov: Javni sklad 
RS za razvoj kadrov in štipendije, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Rok prijave: do porabe sredstev 
oziroma do 15. julija 2013. 

Kontaktna oseba: 
bojan.ivajnsic@sklad-kadri.si

Celotno besedilo je objavljeno 
na: http://www.sklad-kadri.si/
fileadmin/dokumenti/
Razpisi/107-javno_povabilo/
Javno_povabilo.pdf 

Javno povabilo: PRIJAVA ZA SOFINANCIRANJE [OLNIN

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij je 28. januarja 2011 na svojih sple-
tnih straneh in v Uradnem listu RS (št. 6/2011) objavil

JAVNO POVABILO K PRIJAVI ZA SOFINANCIRANJE [OLNIN 
ZA ZMANJ[EVANJE IZOBRAZBENEGA PRIMANJKLJAJA V 

[OLSKIH LETIH OD 2007/2008 DO 2012/2013.
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Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2: Izboljšanje 

usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Utrinki

SODOBNA BOV[KA HI[A SE 
PREDSTAVI 
Bovec – Posoški razvojni center 
(PRC) je v bovškem kulturnem domu 
na ogled postavil izdelke arhitektov, 
ki so sodelovali na arhitekturnem 
natečaju za izbiro strokovno najpri-
mernejše rešitve za tri pasivne hiše 
širšega območja Posočja. Natečaj 
je bil pripravljen v sodelovanju z 
Zbornico za arhitekturo in prostor 
Slovenije in je del projekta Enerbu-
ild, ki se vsebinsko posveča pove-
čevanju energijske učinkovitosti na 
področju gradnje in rabe objektov v 
Alpah. Razstavljena dela prikazujejo 
sodobne enodružinske hiše, ki jih 
po eni strani lahko označimo kot pa-
sivne hiše, po drugi strani pa upo-
števajo tudi vse pomembne elemen-
te obstoječe arhitekturne tipologije 
območja. Vsak sodelujoči avtor je v 
okviru natečaja izdelal idejne načrte 
za tri tradicionalne arhitekturne tipe 
(bovško, kobariško-tolminsko in ško-
fjeloško-cerkljansko hišo), na ome-
njeni razstavi pa so izpostavljeni vsi 
nagrajeni natečajni elaborati ter idej-
ne rešitve, ki predstavljajo bovško 
hišo. 

Da pasivna hiša ni nujno »oglata 
škatla«, ki je ne moremo prezrače-
vati z odpiranjem oken, kot si radi 
pogosto predstavljamo, nam je ra-
zložila strokovnjakinja za pasivno 
gradnjo prof. dr. Martina Zbašnik 
Senegačnik z ljubljanske fakultete 
za arhitekturo. Po njenih besedah je 
prav vsaka hiša lahko pasivna hiša, 
če upošteva vse za to predpisane 
standarde. Te je možno izpolnjevati 
s kakovostno arhitekturno zasnovo, 
z ustrezno umestitvijo v prostor ter 
izborom materialov in tehničnih reši-
tev. Ker se bo zlasti zaradi potreb po 
upoštevanju okoljskih standardov in 
zaostritve predpisov s tega področja 
tudi pri nas delež energijsko varčnih 
in pasivnih objektov v prihodnosti 
povečeval, je pomembno, da ne po-
zabimo na ohranjanje (in utrjevanje) 
krajinske podobe ter s tem harmoni-
je v okolju, na kar izbira arhitekturnih 
rešitev vsekakor vpliva. Po besedah 
izvedenke za kulturno dediščino An-
drejke Ščukovt z Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije je pri 
natečajnih elaboratih opaziti, da so 
primeri bovške in kobariško-tolmin-
ske hiše z vidika stavbne tipologije 
bolj dodelani ter bolje upoštevajo in 

nadgrajujejo tradicionalno stavbno 
tipiko kot pa rešitve škofjeloško-cer-
kljanskega tipa. Da je izdelava reši-
tev za vse tri tipe hiš natečajnikom 
predstavljala precejšen izziv, je potr-
dil tudi prof. Jurij Kobe iz skupine 
Atelier Arhitekti d.o.o. Po njegovem 
je ta izziv tičal prav v načinu, kako 
uspešno nadgraditi tradicionalni vzo-
rec posameznega tipa hiše. Tega je 
bilo namreč treba po eni strani prila-
goditi potrebam sodobne družine ta-
ko z vidika funkcionalnosti stavbe 

kot tudi z vidika današnjega dojema-
nja estetike arhitekture, hkrati pa 
imeti v mislih tudi vse zahteve pasiv-
ne gradnje. Omenjena skupina arhi-
tektov je bila na natečaju najuspe-
šnejša, saj je prejela prvo nagrado 
za najboljšo idejno rešitev bovške in 
škofjeloško-cerkljanske hiše ter dru-
go nagrado za kobariško-tolminsko 
hišo. 

Na PRC-ju si želimo, da bi bilo tudi s 
pomočjo rezultatov natečaja mogo-
če pridobiti strokovne kriterije za 
umeščanje novih objektov v prostor, 
kar bi pri upravljanju s prostorom ko-
ristilo zlasti strokovnim službam ob-
čin, potencialnim investitorjem pa bi 
na ta način lahko predstavili možno-
sti in prednosti pasivnih hiš, ki so 
prilagojene lokalnemu prostoru.

Bovška razstava je bila prva v nizu 
treh razstav, ki se predstavljajo pod 
naslovom Arhitektura Posočja v so-
dobni preobleki: med tradicijo in 
energijsko učinkovitostjo. Aprila bo 
na ogled v prostorih Ustanove Fun-
dacije »Poti miru v Posočju« v Koba-
ridu, maja pa šev Knjižnici Cirila Ko-
smača v Tolminu. 
Tjaša Maurič, PRC

Bi se radi naučili uporabljati računalnik? Spletne strani? Elektronsko pošto? …

Če se vaš odgovor glasi »DA«, potem imamo za vas dobro novico. 

Posoški razvojni center organizira

BREZPLAČNE TEČAJE RAČUNALNIŠTVA

Vsebina
Več začetnih in obnovitveno-nadaljevalnih tečajev računalniškega in digitalnega opismenjevanja za odrasle.

Kje?
V Bovcu,  Kobaridu, Podbrdu in Tolminu.

Kdaj?
V naslednjih mesecih v popoldanskem času, v Tolminu pa tudi dopoldan. 

Koliko?
Število udeležencev na skupino je omejeno (največ 12). 

Dodatne informacije in prijava:
• Patricija Rejec, telefon: 05/38-41-506
• Maruša Mavri, telefon: 05/38-41-884

EPIcenter, letnik XII, {t. 3-4, 2011
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( 5 )PRC-jeva oglasna deska

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 

Ime poziva: Javni poziv delodajalcem za vključitev v 
Regijsko štipendijsko shemo Goriške statistične regije 
v šolskem/študijskem letu 2011/2012.

Datum objave: 30. marec 2011

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vklju-
čitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije 
v šolskem/študijskem letu 2011/2012. RŠS Goriške re-
gije deluje v sklopu enotnih Regijskih štipendijskih shem 
Slovenije in predstavlja instrument regije, ki temelji na 
partnerstvu med delodajalci, nosilci RŠS (štipenditorji) 
in državo.

Kdo se lahko prijavi? Prijavijo se lahko delodajalci, ki so:
•  pravne osebe zasebnega prava,
•  fi zične osebe,
•  javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni go-

spodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so 

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

posredni uporabniki državnega proračuna ali prora-
čuna lokalnih skupnosti in

•  imajo sedež ali poslovno enoto na območju Goriške 
statistične regije.

Roka za oddajo vlog: 20. maj 2011 in 20. julij 2011

Prijava: Dokumentacija je dostopna na spletni strani: 
www.prc.si/novice/javni-poziv-delodajalcem-za-
vkljucitev-v-regijsko-stipendijs_2

Dodatne informacije: Posoški razvojni center, Ulica 
padlih borcev 1b, 5220 Tolmin
•  Marjetka Čopi, telefon: 05/38-41-516, e-pošta: 

marjetka.copi@prc.si
•  Nataša Klobučar Štrancar, telefon: 05/38-41-514, 
 e-pošta: natasa.ks@prc.si

Več na strani 38.

Energetsko svetovalna 
pisarna Tolmin

ENERGETSKO SVETOVANJE

ekoSpodbude, ekoKrediti 
ter druge možnosti pridobitve 
nepovratnih sredstev 
za ukrepe učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov energije

VABILO NA PREDSTAVITEV
javnih razpisov za nepovratne fi nančne spodbude občanom za naložbe 

rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti
v petek, 15. aprila, ob 18. uri – Občina Tolmin (velika sejna soba) 

v ponedeljek, 18. aprila, ob 18. uri – Kulturni dom Bovec (mala dvorana) 
v sredo, 20. aprila, ob 18. uri – Dom Andreja Manfrede Kobarid

Dodatne informacije: 
• Goriška lokalna energetska agencija (Primož Ladava), telefon: 05/393-24-80 
• Energetsko svetovalna pisarna Tolmin (Bojan Mrak), telefon: 05/38-82-638

• Posoški razvojni center (Miro Kristan), telefon: 05/38-41-885

Več na strani 37.

Generalni pokrovitelj:

Swiss
Contribution
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Ne spreglejte še dveh 
zanimivih javnih razpisov 

razvojnega programa Soča 2011, 
vezanih na razvoj človeških virov!

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE 
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA zaposlenih 
v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in 

Tolmin v letu 2011:

Predmet razpisa: nepovratna sredstva za sofinancira-
nje izobraževanja zaposlenih (pridobitev višje stopnje 
formalne izobrazbe od sedanje) in usposabljanja zapo-

slenih (pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti)
Rok za prijavo: 17. maj 2011

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 
IN SAMOZAPOSLOVANJA KADROV z najmanj 
srednješolsko izobrazbo na območju občin 

Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011:

Predmet razpisa: sofinanciranje upravičenih stroškov 
dela podjetjem in samostojnim podjetnikom za novoza-
poslene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo oz. so-
financiranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike

Rok za prijavo: 16. avgust 2011

Dodatne informacije: 
mag. Almira Pirih, v. d. direktorja PRC 

(tel.: 05/38-41-500, e-pošta: almira.pirih@prc.si)
in Tina Bregar, podsekretarka na SVLR

(tel.: 01/32-01-364, e-pošta: tina.bregar@gov.si)

Javni razpisi v celoti ter razpisna dokumentacija so 
dostopni na spletnih straneh: 

Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (www.svlr.gov.si) in 

Posoškega razvojnega centra (www.prc.si).
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( 7 )Odgovori na najpogosteje zastavljena vpra{anja povezana z Javnim razpisom 
za spodbujanje izobra`evanja in usposabljanja

V  okviru Programa spodbujanja 
razvoja v Posočju 2007–2013 
(Soča 2011) je bil februarja ob-

javljen Javni razpis za spodbujanje 
izobraževanja in usposabljanja zapo-
slenih v podjetjih na območju občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011 
(krajše JR za spodbujanje izobraže-
vanja in usposabljanja). Skupna viši-
na nepovratnih sredstev, ki so na 
voljo v letošnjem letu, znaša okvirno 
196.000 evrov. Ta se bodo dodelila 
upravičencem za:
• izobraževanje zaposlenih, v sklopu 

katerega udeleženec pridobi višjo 
stopnjo formalne izobrazbe, in

• usposabljanje zaposlenih, kjer ude-
leženec pridobi ustrezna znanja in 
spretnosti.
Do sofinanciranja so upravičene 

gospodarske družbe (velika, srednja, 
mala in mikro podjetja) in samostoj-
ni podjetniki, ki boste v času od ob-
jave razpisa do 28. oktobra letos za-
poslene vključevali v programe izo-
braževanj in usposabljanj. Seveda 
morate ob tem izpolnjevati tudi dru-
ge predpisane zahteve javnega razpi-
sa. »Zanimanje je veliko, razpisna 
dokumentacija pa dokaj jasna,« pra-
vi mag. Almira Pirih. Da bo vloga 
popolna, mora vsebovati tudi vse 
zahtevane obrazce, ki so v razpisni 
dokumentaciji večinoma že pripra-
vljeni. Ta je potencialnim prijavite-
ljem dosegljiva na spletni strani Po-
soškega razvojnega centra (PRC) in 
Službe vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko (SVLR), 
lahko pa jo v času uradnih ur pre-
vzamete tudi na PRC-ju. 

Kakšne pogoje moram izpolnjevati, 
če se želim prijaviti?

Splošni pogoj za prijavo na razpis 

So~a 2011 – {e je ~as za prijavo na dva 
razpisa

Maja se izte~e rok za oddajo vlog na Javni razpis za spodbujanje izobra`evanja in usposabljanja, 
zato smo se tokrat obrnili na direktorico Poso{kega razvojnega centra mag. Almiro Pirih in sku{ali 
dobiti odgovore na nekaj najpogostej{ih vpra{anj, ki se pojavljajo v zvezi z omenjenim razpisom. 
Pri tem je Pirihova poudarila, da morajo biti prijavitelji »pazljivi na roke, saj se prepozno oddane 
vloge ne bodo upo{tevale«. Rok za oddajo vloge, ki ga ne smete zamuditi, je namre~ 17. maj.

pridobite subvencijo oziroma pomoč, 
so:
• stroški izobraževanj in usposa-

bljanj;
• potni stroški oseb, ki se izobražu-

jejo oziroma usposabljajo na odo-
brenih izobraževanjih in usposa-
bljanjih, vendar njihova višina ne 
sme presegati deset odstotkov 
upravičenih stroškov vseh odobre-
nih izobraževanj oziroma usposa-
bljanj skupaj. 
Če pojasnim na konkretnem pri-

meru, to pomeni, da lahko prijavitelj, 
ki so mu na javnem razpisu priznani 
upravičeni stroški izobraževanj in 
usposabljanj v višini 10.000 evrov, 
uveljavlja potne stroške zaposlenih, 
ki so se udeležili izobraževanj oziro-
ma usposabljanj, v višini največ 1.000 
evrov. Skupno torej dobi povrnjenih 
11.000 evrov.

Posamezen prijavitelj lahko prijavi 
upravičene stroške izobraževanj in 
usposabljanj do višine 16.000 evrov. 
Če se mu projekt odobri, to pomeni, 
da mora izvesti vsa prijavljena izo-
braževanja in usposabljanja, saj se 
mu v nasprotnem primeru odobrena 
sredstva ne izplačajo v celoti.

Vedeti pa morate še, da med neu-
pravičene stroške sodijo stroški la-
stnega dela vlagatelja in davek na 
dodano vrednost. 

Koliko nepovratnega denarja lahko 
sploh dobim?

Skupna višina sofinanciranja izo-
braževanj in usposabljanj, ki jo lahko 
prejmete, praviloma ne sme preseči 
12.000 evrov. To omejitev smo posta-
vili, ker se zavedamo, da lahko veliko 
podjetje izkoristi velik del razpoložlji-
vih sredstev, naš cilj pa je, da čim več 
podjetij črpa sredstva po tem razpisu. 

DOLGOLETNA SKRBNICA JAVNEGA RAZPISA ZA SPODBUJANJE IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA MAG. ALMIRA PIRIH, ki je 1. aprila postala tudi nova direktorica PRC-ja, 
opozarja vse prijavitelje, da morajo zahtevke za sofinanciranje poslati do časa, sicer bodo, »kljub 
odobritvi prijave in podpisu pogodbe ostali brez povrnjenih nepovratnih sredstev«. Foto: T. Š. F.

je, da potencialni prijavitelji v progra-
me izobraževanj in usposabljanj vklju-
čite zaposlene. V upoštev pride obdo-
bje od 4. februarja, ko je bil razpis 
objavljen v Uradnem listu, do 28. 
oktobra letos. Seveda so tu še drugi 
pogoji, ki jim je treba zadostiti: • 
registrirani morate biti po Zakonu o 
gospodarskih družbah, • sedež ali 
podružnico morate imeti na območju 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Po-
leg tega • ne smete biti v stečajnem 

postopku, postopku prisilne poravna-
ve ali likvidacije; • ne smete biti med 
prejemniki državne pomoči za podje-
tja v težavah; • ne smete biti insolven-
tni in • imeti morate poravnane vse 
obveznosti do Republike Slovenije. 
Pomembno je tudi to, da • vaše dejav-
nosti ne smejo biti izločene iz shem 
državnih pomoči v Evropski uniji.

Kateri so upravičeni oziroma neu-
pravičeni stroški?

Upravičeni stroški, za katere lahko 

• Javni razpis za spodbujanje izobra`evanja in usposabljanja zaposle-
nih v podjetjih na obmo~ju ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 
2011. Rok za prijavo: 17. maj 2011.

• Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja ka-
drov z najmanj srednje{olsko izobrazbo na obmo~ju ob~in Bovec, Ko-
barid in Tolmin v letu 2011 (ve~ o tem razpisu prihodnji~). Rok za prija-
vo: 16. avgust 2011.
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Višja sredstva od 12.000 evrov se lah-
ko upravičencu dodelijo le izjemoma 
– na primer, če sredstva iz javnega 
razpisa niso v celoti porabljena in se 
tako ostanek enakomerno porazdeli 
med upravičence, ki prijavijo upravi-
čene stroške, višje od 12.000 evrov. 
Na podlagi Uredbe komisije (ES) je 
pri dodeljevanju pomoči treba upo-
števati tudi pravilo »de minimis«. To 
pravi, da skupna pomoč »de mini-
mis«, dodeljena kateremukoli podje-
tju, ne sme presegati 200.000 evrov 
v kateremkoli obdobju treh proračun-
skih let. Če pa podjetje deluje v ce-
stnoprometnem sektorju, ta ne sme 
presegati 100.000 evrov. 

Od kdaj naprej se šteje, da so stro-
ški upravičeni?

Stroški so upravičeni od objave 
razpisa v Uradnem listu, torej od 4. 
februarja do 28. oktobra 2011, ki je 
zadnji dan za oddajo zahtevka, po-
ročila in stroškovnika projekta na 
SVRL, ki je naročnik razpisa. V pri-
meru, da boste zahtevke za sofinan-
ciranje poslali prepozno, boste kljub 
odobritvi prijave in podpisu pogodbe 
ostali brez povrnjenih nepovratnih 
sredstev.

Se lahko naslednje leto ponovno 
prijavim na ta razpis?

Seveda. Res pa je, da prijavitelj, ki 
je že koristil sredstva na tem razpisu 
v prejšnjih letih, dobi posledično na 
podlagi meril za vrednotenje vlog 

manj točk. 

Lahko eno podjetje prijavi več izo-
braževanj z eno vlogo?

Tukaj ni omejitev. Podjetja in sa-
mostojni podjetniki se lahko prijavijo 
z več izobraževanji in/ali usposablja-
nji.

Ali lahko vlogo pripravim sam?
Priprava vloge za prijavo na ta raz-

pis je razmeroma enostavna. Treba 
je le slediti navodilom v razpisni do-

Odgovori na najpogosteje zastavljena vpra{anja povezana z Javnim razpisom 
za spodbujanje izobra`evanja in usposabljanja

Za dodatne informacije v zvezi z omenjenim razpisom se lahko obrnete 
na:
• Tino Bregar (SVRL), telefon: 01/32-01-364, e-po{ta: tina.bregar�gov.si ali
• mag. Almiro Pirih (PRC), telefon: 05/38-41-500, e-po{ta: almira.pirih�prc.si

kumentaciji. Če pa vam kaj ni jasno, 
smo vam na PRC-ju na voljo za vsa 
pojasnila. 

Kaj pa, če je moja vloga nepopol-
na?

Popolna je tista vloga, ki je pravo-
časna – torej oddana v skladu z zah-
tevami v javnem razpisu, kar pome-
ni, da mora vsebovati tudi vse pred-
pisane dokumente. Komisija bo vse 
pravočasno prispele in pravilno ozna-
čene vloge odprla in pregledala 20. 

maja, nato pa bo tiste vlagatelje, ka-
terih vloge niso bile popolne, pozva-
la, da jih dopolnijo v roku osem dni 
od prejetja poziva. Po dopolnitvi vlog 
bo te prav tako ocenila strokovna 
komisija. Imate torej možnost dopol-
nitve vlog, če pa tega ne boste stori-
li, bo komisija vaše vloge zavrgla.

Koliko možnosti imam, da bom iz-
bran na razpisu?

Prvi pogoj za dodelitev sredstev je, 
da vloga dosega vsaj 51 točk. Kot je 
bilo že omenjeno, bo vloge, ki bodo 
oddane do predpisanega roka, in bo-
do ustrezale vsem predpisanim kri-
terijem, strokovna komisija ocenila 
na podlagi meril za izbor, ki so na-
tančno predstavljena v razpisni do-
kumentaciji. Na njihovi podlagi si 
lahko dokaj natančno izračunate 
končni seštevek točk. Ali boste izbra-
ni ali ne, je v končni fazi odvisno od 
razpoložljivih sredstev. Po izkušnjah 
sodeč, lahko rečem, da so v preteklih 
letih vsi ali pa vsaj večina prijaviteljev 
na ta javni razpis sredstva prejeli. 

Kakšen odziv pričakujete letos?
Letošnji razpis je bil v primerjavi 

s preteklimi leti objavljen razmeroma 
zgodaj, 4. februarja. Časa je torej do-
volj. Pričakujemo ugoden odziv, to je 
po moji oceni nekje med 20 in 30 
prijav in posledično počrpanje vseh 
razpoložljivih sredstev na tem jav-
nem razpisu v letu 2011. 
Pogovor pripravila: Mateja Skok

Utrinki

MINISTRICA O 
ORGANIZIRANEM 
DELOVANJU SLU@B ZA 
ZA[^ITO IN RE[EVANJE 
Severna Primorska – Ministrica za 
obrambo dr. Ljubica Jelušič je ko-
nec marca začela svoj dvodnevni 
obisk v okviru vladnega obiska na 
Severnem Primorskem. Prvi dan se 
je mudila v Tolminu, kjer se je sesta-
la z županom Občine Tolmin Uro-
šem Brežanom in njegovimi sode-
lavci ter s predstavniki služb za za-
ščito in reševanje. Tema pogovorov 
je bila vezana na organizirano delo-
vanje teh služb, pri čemer je bila iz-
postavljena Postaja gorske reše-
valne službe (GRS) Tolmin.  Ta je 
namreč ena izmed najbolj obreme-
njenih postaj in društev GRS v Slo-
veniji (vseh je 17), saj ima veliko in-
tervencij, katerih število se še pove-
čuje. Te so v večji meri povezane z 
nesrečami pri adrenalinskih športih 
(letenje z jadralnimi padali in zmaji, 

kajakaštvo …) kot pa z nesrečami 
pri hoji v gore. 
Na srečanju so govorili tudi o razvoju 
gasilstva in možnostih sofinanciranja 
gasilske opreme. Pod okriljem Gasil-
ske zveze (GZ) Tolmin deluje osem 
prostovoljnih gasilskih društev (PGD). 
Osrednje tovrstno društvo je PGD 
Tolmin, ki ima tudi koncesijo za teh-
nično posredovanje in bo letos pra-
znovalo 130. obletnico delovanja. 

Sicer pa se je ministrica Jelušičeva 
s tolminskim županom pogovarjala 
tudi o nepremičninah, ki so v upra-
vljanju Ministrstva za obrambo 
RS (MORS) v tolminski občini. Zara-
di nove oblike upravljanja s temi ne-
premičninami – Javni nepremič-
ninski sklad RS je trenutno v usta-
navljanju – v tem trenutku ni mogo-
če prenašati upravljanja nepremič-
nin z državne na občinsko raven, 
četudi se občine za tak prenos zani-
majo. O tem se je ministrica za 
obrambo pogovarjala tudi z županjo 
Občine Kobarid Darjo Hauptman. 

Kot kaže, sta tako vprašanje nepre-
mičnin, ki bi jih občine potrebovale, 
a so v državni lasti, kot tudi poveče-
vanje nesreč, pri katerih posreduje 
GRS in so posledica ukvarjanja z 
adrenalinskimi športi, vprašanji, ki 
jih bo treba rešiti na državni ravni. 

V sklopu svojih obveznosti je mini-
strica obiskala tudi center reševalnih 
enot in služb ter drugih nevladnih or-
ganizacij, ki delujejo v prostorih nek-
danje vojaške ambulante v Tolminu. 
V prostorih, ki jih je uredil MORS, 
danes delujejo GZ Tolmin, Planin-
sko društvo Tolmin, Kinološko 
društvo Tolmin, Radioklub Soča 
Tolmin, Zveza tabornikov Slove-
nije in Območno združenje vete-
ranov vojne za Slovenijo Gornje 
Posočje. Vladna delegacija si je isti 
dan ogledala še sedež Fundacije 
»Poti miru v Posočju« v Kobaridu 
in se podrobneje seznanila s projek-
tom Posočje – Poti miru. Gre za na-
cionalni in mednarodni projekt, po-
budo zanj pa je vlada sprejela sep-

tembra leta 2000. MORS je do se-
daj zagotovil več kot 40 odstotkov v 
deležu sredstev, ki jih je država pri-
spevala v ta namen. Decembra lani 
je vlada sprejela nov sklep, ki omo-
goča nadaljevanje projekta Poti miru 
v Posočju vse do konca leta 2015. 
Ministrstvo se je s tem zavezalo, da 
bo na podlagi sprejetega sklepa 
projektu vsako leto namenilo 
50.000 evrov.  
Na MORS-u smo zelo zainteresirani 
za območje Zgornjega Posočja, saj 
nam je pomembno, da so službe za 
zaščito in reševanje na tem oddalje-
nem delu Slovenije dobro organizi-
rane in da si lahko med seboj poma-
gajo. Tu je tudi veliko objektov iz na-
še vojaške zgodovine, za katere je 
pomembno, da so dobro vzdrževani 
in jih lahko pokažemo tako domačim 
kot tujim obiskovalcem.
Drugi dan je ministrica za obrambo 
nadaljevala svoj obisk na Severnem 
Primorskem. Obiskala je Logistični 
center Civilne zaščite v Ajdovščini 
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O tem, da je Posoški razvojni
 center (PRC) konec minulega 
leta na javnih razpisih za so-

financiranje izobraževalnih progra-
mov za dvig ravni pismenosti (DRP) 
in Projektno učenje za mlajše odrasle 
(PUM) vse do leta 2013 pridobil sred-
stva Evropskega socialnega sklada, 
smo v EPIcentru že pisali. Iz prete-
klih let sta prebivalcem Posočja bolj 
ali manj poznana programa Beremo 
in pišemo skupaj (BIPS) ter Računal-
niška pismenost za odrasle (RPO). 
Tokrat pa vam predstavljamo nekaj 
novih javno veljavnih izobraževalnih 
programov, ki smo jih začeli izvajati 
v letošnjem letu. 

Brezpla~ni izobra`evalni programi za 
vse letne ~ase

Tokrat bomo govorili o operaciji, vendar ne tisti, povezani z medicinskimi posegi, temve~ operaciji 
Dvig ravni pismenosti, ki jo izvaja Poso{ki razvojni center.  Gre za sklop vsebinsko raznolikih 
izobra`evalnih programov, ki so za udele`ence brezpla~ni.

Usposabljanje za življenjsko uspe-
šnost – MOJE DELOVNO MESTO 
Skrajšava imena: UŽU – MDM
Kraj izvajanja: Podeželsko-ustvarjal-
ni center (PUC), Bovec
Trajanje programa: 300 ur; januar–
junij 2011
Vsebina: UŽU – MDM na PRC-ju iz-
vajamo prvič. V tej programski izved-
bi smo se osredotočili na vsebine, po-
vezane s tekstilstvom in šiviljstvom. 
Z udeleženci smo zato februarsko so-
boto izkoristili za obisk sejma mode 
v Milanu. Poleg sejma smo si ogledali 
še glavne znamenitosti tega lepega me-
sta: od milanske katedrale, operne hiše 
ter – kot se to za italijansko prestolni-
co mode spodobi – tudi izložbe trgo-
vin priznanih modnih kreatorjev. 

OBISKALI SMO SEJEM MODE V MILANU – Z udeleženci UŽU – MDM smo se v okviru progra-
ma osredotočili na vsebine, povezane s tekstilstvom in šiviljstvom, udeleženci pa si bodo sami 
skreirali in zašili svečana oblačila. 

Utrinki

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

ter Šolo za tuje jezike Partnerstva 
za mir na Ajševici. Načrtovano je, da 
bo del rezerv iz ajdovskega logistič-
nega centra preseljen v center služb 
za zaščito in reševanje v Tolmin, saj 
bo tako oprema bližje intervencijam. 
Služba za strateško komuniciranje, 
MORS

PRILO@NOSTNA PO[TNA 
ZNAMKA »DOLINA SO^E – 
POT MIRU«
Kobarid – Ne zgodi se prav pogo-
sto, da poštno znamko krasi motiv iz 
naših krajev. Zadnji tak dogodek so 
konec marca obeležili v prostorih 
Ustanove Fundacije »Poti miru v Po-
sočju«, in sicer s predstavitvijo nove 
priložnostne znamke Pošte Sloveni-
je Dolina Soče – Pot miru. Ta je izšla 
25. marca v seriji Turizem in nosi 
podobo spominske cerkvice Sv. Du-
ha na Javorci, enega najlepših 
evropskih kulturnih spomenikov, ki 
jih je našim krajem zapustila prva 

svetovna vojna. Gre za enega izmed 
treh objektov v Sloveniji, ki se lahko 
pohvalijo z znakom evropske dedišči-
ne (poleg nje sta to še Partizanska 
bolnica Franja pri Cerknem ter Pleč-
nikove Žale v Ljubljani). Predstavitve 
priložnostne poštne znamke se je 
udeležil tudi njen avtor Edi Berk, ki 
je navzočim objasnil potek nastaja-
nja poštnih znamk. Skupaj z izidom 

znamke so izdali tudi priložnostni 
poštni žig in ovitek prvega dne. 
Večerno prireditev sta zaznamovala 
še dva dogodka: odprtje fotografske 
razstave Mirka Bijukliča z naslo-
vom Pokrajina in interpretacija nove-
le Cirila Kosmača  z naslovom 
Kruh v izvedbi znane dramske igral-
ke Dušanke Ristič. Najprej je Biju-
klič nanizal svoj izbor najbolje uspe-

lih fotografij pokrajine, med katerimi 
ne manjka motivov iz Posočja. Gre 
za priznanega fotografa, ki se najra-
je posveča fotografiranju krajine – ta 
predstavlja rdečo nit njegovega 
ustvarjanja. Sicer pa s svojim pe-
strim naborom fotografij v zadnjih le-
tih sodi med ene izmed najuspe-
šnejših razstavljavcev Foto kluba 
Nova Gorica. Večer je nato zaokro-
žila Rističeva, ki je občinstvu obču-
teno predstavila svojo interpretacijo 
Kosmačeve novele, ki jo je napisala  
v letu 2010, ko smo praznovali 100-
letnico pisateljevega rojstva. Novela 
opisuje pisateljev pogled na med-
človeške odnose in odnos do mate-
rialnih dobrin. Čeprav je delo nasta-
lo že daljnega leta 1936, je še kako 
aktualno tudi danes.

Prijetno večerno druženje smo za-
ključili ob prigrizku in dobri kapljici 
ter kramljanju protagonistov večera 
z obiskovalci. 
Besedilo in foto: Mihael Uršič, Ustanova 
Fundacija »Poti miru v Posočju«

NOVA PRILOŽNOSTNA ZNAMKA POŠTE SLOVENIJE DOLINA SOČE – POT MIRU je izšla 25. 
marca v seriji Turizem in nosi podobo spominske cerkvice Sv. Duha na Javorci. Predstavitve se je 
udeležil tudi njen avtor Edi Berk (desno), ki je navzočim objasnil potek nastajanja poštnih znamk.
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Sicer pa si bomo udeleženci v 
okviru programa sami skreirali sve-
čana oblačila in jih nato tudi sešili. 
V ta namen smo se pod vodstvom 
priznane šivilje Martine Lavrenčič 
odpravili v Trst, kjer smo obiskali 
dobro založeno trgovino z blagom. 
Tu nismo spoznali le različnih vrst 
blaga, temveč smo opravili še izbor 
materiala  za izdelavo naših svečanih 
oblačil. Do konca programa nas po-
leg spoznavanja in utrjevanja temelj-
nih znanj za razvoj in ohranjanje 
pismenosti, osebnostno rast, komu-
nikacije, računalništva in tujega jezi-
ka čaka še veliko praktičnega dela, 
ob tem pa tudi prijetnega druženja. 

Usposabljanje za življenjsko uspe-
šnost – MOJ KORAK 
Skrajšava imena: UŽU – MK
Kraj izvajanja: Tolmin (PRC in Var-
stveno-delovni center Tolmin)
Trajanje programa: 120 ur; febru-
ar–junij 2011
Vsebina: Tudi ta program na PRC-ju 
izvajamo prvič. Namenili smo ga 
uporabnikom tolminskega varstveno-
delovnega centra, zato smo ga poleg 
predpisanih vsebin prilagodili tudi 
njihovim potrebam. Udeleženci bodo 
pridobili in utrdili temeljna znanja, 
ki jim bodo v življenju omogočala 
večjo samostojnost in odgovornost. 
V sklopu vsebin, ki so povezane s 
pridobivanjem in utrjevanjem temelj-
nih znanj, načrtujemo tudi obisk 
bohinjskega vodnega parka, kamor 
se bomo odpravili z vlakom. Naloga 
udeležencev bo oziroma je že, da s 
pomočjo učiteljic v programu organi-
zirajo celoten potek izleta. Sicer pa 
nas v nadaljevanju čaka še nekaj za-
nimivih stvari – med drugim obisk 
ekološke kmetije v Čadrgu, v načrtu 
pa imamo tudi pester konec tedna, 
ki ga nameravamo preživeti v tabor-
niški koči v Soči. 

Usposabljanje za življenjsko uspe-
šnost – BEREMO IN PIŠEMO SKU-
PAJ 
Skrajšava imena: UŽU – BIPS
Kraj izvajanja: Kamno (Podružnična 
šola Kamno)
Trajanje programa: 50 ur organizira-
nega usposabljanja in 25 ur samostoj-
nega dela; marec–maj 2011
Vsebina: Pri UŽU – BIPS se osredo-
točamo na vsebine, povezane z ra-
zvojem in utrjevanjem družinske 
pismenosti. Da program po šolskem 
učenju za otroke in delovnem dnevu 
za starše ne bi izpadel prenaporno, 
skušamo učenje izvesti prek igre ozi-

roma na način, kot smo se od malih 
nog najraje učili. Tudi v tem progra-
mu načrtujemo krajšo ekskurzijo, ki 
jo bodo ob pomoči učiteljic v progra-
mu organizirali udeleženci sami. 

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA 
ODRASLE 
Skrajšava imena: RPO
Kraj izvajanja: Bovec, Kobarid in 
Tolmin (računalniške učilnice PRC-ja, 
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid in OŠ 
Bovec)
Trajanje programa: od januarja do 
konca julija 2011 
Vsebina: Namen RPO je popularizi-
rati in spodbuditi splošno računalni-
ško pismenost med odraslimi, ne 
glede na starost ali doseženo izobraz-
bo. Ciljna skupina so odrasli, ki ra-
čunalnika še niso uporabljali in si 
želijo pridobiti temeljno znanje za 
delo z njim za potrebe poklicnega 
dela in vsakdanjega življenja. 

RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO 
OPISMENJEVANJE 
Skrajšava imena: RDO
Kraj izvajanja: trenutno poteka v 
Kobaridu in Tolminu (računalniški 
učilnici OŠ Simona Gregorčiča Koba-
rid in PRC-ja); če bo zanj dovolj do-
datnega zanimanja med lokalnimi 
prebivalci, ga bomo izvedli še v Bov-
cu in Podbrdu.
Trajanje programa: od januarja do 
konca julija 2011 
Vsebina: Program RDO je za razliko 
od RPO neformalni izobraževalni 
program, ki poleg osnov računalni-
štva vsebinsko posega tudi na podro-
čje digitalnih tehnologij. 

Oba programa (tako RPO kot RDO) 
udeležencem ponujata enkratno pri-
ložnost za pridobivanje koristnih in-
formacij na svetovnem spletu, nove 
možnosti učenja – na primer tujih 
jezikov, brezplačno spletno komunika-
cijo, urejanje in oblikovanje besedil, 
ukvarjanje z digitalno fotografijo … 

Računalniške in digitalne tehnolo-
gije so postale v veliki meri vsesplo-
šno dostopne in cenovno ugodne ter 
uporabniku prijazne. Ni treba veliko, 
da osvojimo osnovne veščine za delo 
z njimi. Izvajalci programov se trudi-
mo po najboljših močeh, da bi učni 
proces potekal v prijetnem vzdušju 
ter prilagojeno zmožnostim in potre-
bam udeležencev. Vljudno vabljeni, 
da se nam pridružite.
Marina Istenič, vodja programa, PRC
Foto: arhiv PRC-ja

Programa Ra~unalni{ka pismenost za odrasle ter Ra~unalni{ko in digital-
no opismenjevanje sta za udele`ence brezpla~na. Prijave za nove izvedbe 
zbira Patricija Rejec, telefon: 05/38-41-506, e-po{ta: patricija.rejec@prc.si 

UŽU – MOJ KORAK SMO NAMENILI UPORABNIKOM TOLMINSKEGA VARSTVENO-DELOV-
NEGA CENTRA, zato je poleg predpisanih vsebin prilagojen potrebam udeležencev. Ti bodo 
pridobili in utrdili temeljna znanja, ki jim bodo omogočala večjo samostojnost in odgovornost v 
življenju. V načrtu je tudi obisk bohinjskega vodnega parka in ekološke kmetije v Čadrgu, en 
konec tedna pa bodo preživeli v taborniški koči v Soči. 

ZA ODRASLE, KI RAČUNALNIKA ŠE NISO UPORABLJALI – Z namenom populariziranja in 
spodbujanja splošne računalniške pismenosti med odraslimi, ne glede na starost ali doseženo 
izobrazbo, smo program RPO namenili tistim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo prido-
biti temeljno znanje za delo z njim.

PROGRAM RDO poleg osnov računalništva vsebinsko posega tudi na področje digitalnih teh-
nologij. Za razliko od RPO je neformalni izobraževalni program.

Dvig ravni pismenosti
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Ob~ina Bovec

društva (ŠD) Drča ob podpori Obči-
ne Bovec. Ugodne vremenske razme-
re so tako v petek, ko so potekale 
kvalifikacije, kot tudi dan kasneje na 
finalni tekmi razveseljevale vseh 85 
tekmovalk in tekmovalcev iz 17 dr-
žav. 

Zmago med deskarji si je prislužil 
slovenski predstavnik Matevž Maček, 
poleg katerega je slavila še deskarka 
Manuela Mandel iz Avstrije. Med 

smučarkami se je najbolje odrezala 
Ana Kankevič iz Rusije, medtem ko 
je bil v najštevilčnejši kategoriji 
smučarjev najboljši Dominik Hartl 
iz Nemčije. Večstoglavo občinstvo je 
s petim mestom med smučarji brez 
dvoma najbolj navdušil domačin 
Matej Bradaškja, ki pravi, da mu 
smučanje zunaj urejenih smučišč 
predstavlja izziv. »Petega mesta sem 
vesel, saj na zadnjih dveh ‘battlih’ 

^ezso~i se obeta nova 
komunalna infrastruktura 

Na javni razpis Razvoj regij – okolj-
ska infrastruktura so se na bovški 
občini prijavili že oktobra lani, konec 
januarja letos pa so od Službe vlade 
RS za lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko (SVRL) prejeli sklep 
o odobritvi sofinanciranja izgradnje 
vodovodnega in kanalizacijskega omre-
žja s čistilno napravo na območju 
Čezsoče. Gre za obsežen projekt, vre-
den okoli 3,5 milijona evrov. Višina 
sofinanciranih sredstev znaša dobrih 
940.000 evrov, ker pa gre za dvoleten 
projekt, bo Občina Bovec letos pre-
jela okoli 470.000 evrov, prihodnje 
leto pa še preostalih 472.000 evrov. 
Gradbena dela naj bi bila zaključena 
do septembra prihodnje leto.
Mateja Skok

Kanin v znamenju prostega 
smu~anja in deskanja

Prvi marčevski konec tedna je Ka-
nin gostil tekmovanje v prostem 
smučanju in deskanju Freeride Battle 
Kanin, ki šteje kot kvalifikacijska tek-
ma za svetovno serijo Freeride World 
Tour. Letos je tekmovanje že šestič 
potekalo v organizaciji Športnega 

nisem uspel narediti dobrega rezul-
tata. Nisem imel sreče z opremo niti 
z vremenskimi pogoji, zato je bil pri-
tisk letos še večji, sploh ob veliki pod-
pori domače publike,« je bil vidno 
zadovoljen Bradaškja, ki je še pov-
edal, da ob koncu letošnje smučarske 
sezone načrtuje še nastop na tekmi 
v Franciji. »Potrebujem še tretji rezul-
tat za uvrstitev v skupni seštevek 
kvalifikacij za Freeride World Tour, v 
katerem tekmuje 20 do 25 najboljših 
‘riderjev’ na svetu. To bi mi omogočilo 
udeležbo na močnejših tekmovanjih 
prihodnje leto,« nam je še zaupal. 
Poleg Mačka in Bradaškje je v finalu 
nastopilo še devet slovenskih pred-
stavnikov. Peto mesto v ženski 
konkurenci med smučarkami je zas-
edla nekdanja alpska reprezentantka 
Petra Robnik, žal pa se je finalni 
nastop ponesrečil najboljšemu slov-
enskemu smučarju prostega sloga 
Janiju Pogačarju, ki si je po trdem 
pristanku poškodoval nogo in tako 
po petem mestu na kvalifikacijah os-
tal brez finalne uvrstitve.  

»Za varnost je na tekmovanju po-
skrbljeno. Najprej je pomembna izbi-
ra terena glede na snežne razmere. 
Vsi nastopajoči morajo imeti obvezno 

ZA IZGRADNJO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA S ČISTILNO NAPRA-
VO na območju Čezsoče si je Občina Bovec na javnem razpisu SVLR zagotovila sofinanciranje 
v višini dobrih 940.000 evrov. Foto: D. Č.

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKA SVETNIKA

Ime in priimek: Davor Gašperčič 
(podžupan)
Kraj bivanja: Bovec 
Stranka/lista: Slovenska demo-
kratska stranka (SDS) 
Je to vaš prvi mandat v Občin-
skem svetu? Da.
Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … je lahko biti pameten, ko iz 
daljave opazuješ delo drugih usta-
nov. Zato sem se odločil, da pogle-
dam, kako so problemi videti zno-
traj občinskega sveta. Upam, da 
bodo moje ideje in pogledi na do-
ločene problematike vsaj nekoliko 
vplivali na velike in majhne odlo-
čitve, ki jih bomo v tem mandatu 
obravnavali na sejah občinskega 
sveta. Niso vse zamisli »občinar-
jev« dobre in niso vse ideje obča-

nov slabe. Zato mislim, da je treba 
dobiti pravo razmerje in sistem, kjer 
se rojevajo nove, konstruktivne ideje 
za reševanje naših težav. 
Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu, je? Med mnogimi cilji (re-
alnimi in nerealnimi) bi izpostavil 
predvsem enega, in to je približati 

ADIS HROVAT. Foto: Milan Štulc

občino občanom in občane občini.
Kaj vas v življenju veseli? V prostem 
času se rad posvečam športu, pred-
vsem košarki, sem pa tudi podpovelj-
nik Prostovoljnega gasilskega društva 
Bovec.

*****

Ime in priimek: Adis Hrovat
Kraj bivanja: Bovec 
Stranka: Slovenska demokratska 
stranka (SDS)
Je to vaš prvi mandat v občinskem 
svetu? To je moj prvi mandat, ja.
Za kandidaturo sem se odločil, ker 
… menim, da bi se za ljudi in za ra-
zvoj Bovca dalo narediti še več. 
Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Zbrati čim več predlogov 
ljudi in jih čim več tudi uresničiti na 
ravni Občine Bovec (na primer pospe-
šiti urejanje potoka Gereš na obmo-
čju Male vasi). Več poudarka želim 

nameniti tudi razvojnim projektom 
v turizmu, odpiranju novih delov-
nih mest za mlade in izgradnji 
doma za ostarele v občini Bovec.
Kaj vas v življenju veseli? Razne 
športne aktivnosti, kot so plavanje, 
treking itd.
Pripravila: M. S.

DAVOR GAŠPERČIČ. Foto: iz domačega al-
buma
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opremo, ki vključuje čelado, lopato, 
lavinsko žolno – delovanje preverimo 
pred odhodom na start – in seveda 
zaščito za hrbtenico. Na tekmovanju 
so prisotni tudi gorski reševalci iz 
Bovca, zdravnica in gorski vodnik. Na 
spodnji postaji kaninske žičnice ima-
mo še reševalno vozilo, v pripravlje-
nosti pa je tudi helikopter,« nam je 
načrt varnosti razložil Andrej Dekle-
va, eden od organizatorjev. Da je za 
varnost ustrezno poskrbljeno, potrju-
je tudi Bradaškja, ki pravi, da »orga-
nizatorji poskrbijo za zadostitev var-
nostnih standardov, kolikor je v nji-
hovi moči, res pa je, da tekmovalci 
na takšnih tekmovanjih ob adrenali-
nu še dodatno tvegajo, pri čemer lah-
ko pride tudi do poškodb«.

Na tekmovanje se je letos prijavilo 
200 smučarjev in deskarjev, izmed 
katerih so organizatorji izbrali 85 na-
stopajočih. »Število tekmovalcev smo 
morali omejiti zaradi varnosti. Kljub 
temu smo bili z udeležbo zadovoljni, 
saj je bila ta zelo kakovostna,« je po-
jasnil Dekleva. Tekmovanje je pote-
kalo na strmini pod Hudim vršičem 
nad progo Veliki  Graben, kjer so 
organizatorji tekmovalcem opredelili 
koridor, znotraj katerega so si ti sami 
izbrali linije smučanja. Prijavljeni so 
se najprej po snegu pognali na kva-
lifikacijski tekmi, najboljšim 50 pa je 
bil na podlagi ocen žirije dovoljen 
nastop tudi na finalni tekmi dan ka-
sneje. »Žirija ocenjuje splošen vtis, 
kontrolo pri spustu, tekočo vožnjo 
oziroma obvladovanje terena ter do-
dajanje prvin prostega sloga. Manj 
kot prejšnja leta je pomembna izbira 
zahtevne linije oziroma, če pojasnim, 
neobvladovanje težkih smeri je nega-
tivno ocenjeno,« dodaja Dekleva.

Ob zaključku tekmovanja so orga-
nizatorji pripravili podelitev v Bovcu, 

NA FINALNI TEKMI FREERIDE BATTLE KANIN je zbrane gledalce najbolj navdušil domačin 
Matej Bradaškja, in sicer z atraktivnim skokom čez skalno polico. Foto: arhiv Soča Rafting

na kateri ni manjkalo možnosti pro-
slavljanja odličnih slovenskih uvrsti-
tev in kovanja načrtov za prihodnji 
boj. Kot so povedali organizatorji, so 
se letos veselili dobrih vremenskih in 
snežnih pogojev, saj s tem v prete-
klosti niso imeli sreče. V prihodnosti 
si v ŠD Drča želijo pridobiti dodatno 
zvezdico v sistemu kvalifikacijskih 
tekem svetovne serije Freeride World 
Tour. Freeride battle Kanin ima na-
mreč sedaj dve zvezdici, tretja pa bi 
jim prinesla predvsem višji proračun 
za nagradni sklad, še boljšo varnost 
in višje število točk za zmagovalce. 
Novosti tako lahko pričakujemo že 
prihodnje leto.
Mateja Skok

Kompromisni zaklju~ek 
zgodbe o enem najlep{ih 
letali{~ v Alpah

Na uradnem slovenskem turistič-
nem spletnem portalu najdemo za-
pis, ki pravi, da je bovško letališče 
eno najlepših športnih letališč v Al-
pah, ki se predvsem v poletnih me-
secih spremeni v zbirališče jadralnih 
pilotov od blizu in daleč. Če beremo 
dalje, izvemo, da je vzletanje in ja-
dranje možno praktično v vseh vre-
menskih pogojih, »saj je vzletna steza 
v smeri dveh najbolj pogostih vetrov 
na Bovškem ter odlično pripravljena 
in vzdrževana.« V idiličnem opisu, s 
katerim skuša Posoški aeroklub Bo-
vec v svoje nedrje privabiti čim več 
užitkov željnih pilotov in drugih tu-
ristov, izvemo tudi, da se lahko tukaj 
kroži »v družbi jadralnih padalcev ter 
planinskih ujed ob prepadnih stenah, 
nad zelenimi gozdovi in gorskimi vr-
hovi, globoko spodaj pa vseskozi teče 
smaragdna reka Soča …«. Kljub te-
mu, da se zdi opis kot iz pravljice, 
pa je zgodba o bovškem letališču v 

zadnjih letih vse prej kot rožnata.
Trenutno stanje bovškega letališča 

je po oceni Občine Bovec precej ne-
urejeno. »Območje kot športno letali-
šče nima pogojev za nastop na doma-
čih in tujih trgih, saj nima urejenih 
niti najosnovnejših pogojev za obra-
tovanje, kot so cisterna za goriva, 
primeren prostor za garažiranje, ure-
jen parkirni prostor za osebna vozila, 
prostor za zbiranje letalskih informa-
cij in še bi lahko naštevala,« poja-
snjuje Patricija Muršič, višja sveto-
valka II na občini v Bovcu. Zato je 
Občina Bovec že konec leta 2009 na 
razpis jadranskega čezmejnega pro-
grama v sklopu Evropskega sklada 
za regionalni razvoj prijavila projekt 
Letališče Bovec. Kljub močni konku-
renci je bil projekt odobren, je poja-
snila Muršičeva in dodala, »da je 
ocenjena vrednost projekta ob prijavi 
znašala 4,5 milijonov evrov, delež 
bovške občine pa slaba dva milijona 
evrov«. Vsi vključeni projektni par-
tnerji (poleg vodilne Občine Bovec so 
tu še partnerji iz sosednje Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine, Srbije ter Črne 
gore) imajo po njenih besedah po-
dobno, če že ne enako vizijo: »Vsi si 
želijo urejeno športno letališče z naj-
osnovnejšo infrastrukturo.« V začetku 
aprila je župan občine Bovec Danijel 
Krivec v italijanski L’Aquili že pod-
pisal pogodbo za izvajanje omenje-
nega projekta.

Da bi občina lahko začela z izva-
janjem projekta, je morala v skladu 
s sprejetim občinskim prostorskim 
načrtom sprejeti še občinski podrob-
ni prostorski načrt (OPPN). Osnutek 
je javno razgrnila lansko jesen in s 
tem dvignila nemalo prahu. Večina 
občanov je namreč šele takrat izve-
dela za njene načrte. Nasprotniki 
občinskega predloga so se zato zdru-
žili v Civilno iniciativo – Bovško po-
lje. »Nikoli nismo imeli nič proti 
urejanju športnega letališča, saj smo 
tudi sami pripravili predlog, ki bi bi-
stveno manj degradiral krajino bov-
škega polja. Zelo pa smo razočarani 
nad ‘sabljanjem’ na lokalni televiziji 
in spletni strani Občine Bovec, ki je 
v svoji luči predstavila, kot so to poi-
menovali, laži civilne iniciative. Raz-
očarala nas je tudi neobveščenost 
občanov o poteku projekta. Menimo 
namreč, da ima občinska uprava 
ustavno dolžnost, da obvešča občane 
o tem, kakšni so njeni načrti in kako 
se bodo projekti izvajali. Žal tega v 
Bovcu ni,« ugotavlja Amadej Trnko-
czy iz omenjene iniciative. Kot pravi, 
je pobudnike iniciative zmotilo tudi 

dejstvo, da pred izvedbo projekta ni 
bila opravljena nobena študija vpli-
vov na okolje. Razočaranja pa ni skri-
val niti nad težko pridobljeno projek-
tno dokumentacijo, za katero meni, 
»da bi morala biti dostopna javnosti, 
vendar so občani nanjo čakali kar 
štiri mesece«.

Na Občini Bovec obtožbe o neob-
veščenosti občanov zanikajo. Njihov 
predstavnik za odnose z javnostmi 
Milan Štulc pojasnjuje, da je občina 
v zvezi s tem »izvedla vse potrebne 
in zakonsko določene obveznosti ter 
v OPPN upoštevala vse pravočasno 
prispele in utemeljene pripombe ob-
čanov in Civilne iniciative ter prido-
bila vsa potrebna soglasja.«

Zgodba se na nek način zaključi in 
hkrati začne s sprejetjem Odloka o 
Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu »Letališče«., katerega so sredi 
sredi februarja na svoji četrti redni 
seji potrdili člani Občinskega sveta 
Občine Bovec. Po opisu iz 6. člena 
omenjenega odloka je glavni namen 
prostorskega urejanja tega območja, 
»da se revitalizira tako imenovane 
degradirane in neurejene površine 
letališča, zgradi letališke objekte za 
normalno obratovanje z javnimi par-
kirišči v neposredni bližini in športni 
park. Športni park v tej fazi obsega 
nogometno igrišče s tekaško progo, 
tribunami, sanitarijami in gardero-
bami ter igrišča za podobne dejavno-
sti. Proste zelene površine pa se lahko 
kasneje, z ureditvijo dodatnih igrišč, 
nameni tudi ostalim športnim aktiv-
nostim. Na območju Gasilskega doma 
pa se zgradi večnamenski objekt za 
potrebe prostovoljnega gasilskega dru-
štva (PGD), gorske reševalne službe 
(GRS) in civilne zaščite (CZ).«

Projekt v prvi fazi predvideva iz-
gradnjo komunalne infrastrukture, 
hangarja za hrambo letal, izgradnjo 
letališke ploščadi, ki bo služila za 
servisiranje, parkiranje in polnjenje 
letal z gorivom, ter izgradnjo upravne 
stavbe. V nadaljevanju pa je predvi-
dena gradnja športnega parka, ki bo 
vključeval travnato nogometno igri-
šče, okoli katerega je predvidena 400 
metrov dolga šestpasovna atletska 
steza. V sklopu športnega parka je 
predvidena tudi izgradnja garderob, 
sanitarij ter prostorov za sodnike, 
novinarje in shrambo športne opre-
me. V ta kompleks pa so vštete tudi 
tribune, ki so lahko prekrite z nad-
strešnico v lahki konstrukciji. »Osta-
le površine so travnate, lahko se jih  
uporabi in uredi za druge atletske 
dejavnosti oziroma športe ali pa za 
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sprostitvene dejavnosti. Površina se 
zasadi s parkovnim drevjem in opre-
mi s klopmi in vrtno opremo,« je še 
zapisano v OPPN Letališče. Sicer pa 
je v športni park zajeta tudi večna-
menska ploščad, ki bo služila pred-
vsem padalskemu poligonu za urje-
nje in za zlaganje padal, primerna pa 
bo tudi za druge športe (rolanje, ko-
talkanje, ‘skejtanje’, ulično košarko 
...). OPPN predvidenega še gradnjo 
gostinskega objekta, do njegove iz-
gradnje pa je dopustna tudi začasna 
gostinska dejavnost. Poleg tega se 
bodo lahko izvajala tudi vsa vzdrže-
valna dela na tistih območjih znotraj 
načrta, ki bodo ustrezala namemb-
nosti. Sicer pa se bo OPPN Letališče 
izvajal »skladno z investicijskimi 
zmožnostmi zasebnega investitorja, 
zasebnega in javnega partnerstva ter 
skladno z investicijskimi zmožnostmi 
javnih sredstev občinskega proračuna, 
državnih sredstev in sredstev EU«.

Delovanju letališča bo služila tudi 
upravna stavba. Predvideno je, da se 
bodo v pritličju objekta nahajali pro-
stori upravljavca in drugih služb, 
delavnica in skladišča, v nadstropju 
pa bodo prostori za letalce in druge 
uporabnike, predavalnica in koman-
dna soba. V pritličju je prostor za 
gostinski lokal s turistično ponudbo 
in centralnimi sanitarijami, v kletnih 

prostorih je predviden nočni lokal, 
na strehi pa razgledna ploščad z zu-
nanjim dostopom. V OPPN-ju sta 
umeščena tudi 850 m dolga neogra-
jena travnata letališka vzletno-prista-
jalna steza ter večnamenski objekt za 
potrebe zaščite in reševanja.

»Letališka steza je tisti indikator, 
od katerega je odvisno širjenje oziro-
ma omejevanje prometa. S tem, ko 
smo pisto obdržali travnato in nepo-
daljšano (850 metrov), smo onemo-
gočili pristajanje večjim avionom – tak 
promet v kraj, kakršen je Bovec, na-

mreč ne sodi. Zato smo veseli, da 
nam je uspelo uresničiti našo glavno 
zahtevo in v OPPN zapisati, da vzle-
tna steza ostane taka, kot je bila,« je 
pojasnil Trnkoczy. Dodal je še: »Do-
kument je sprejet, rušiti ga niti ne mo-
remo niti nočemo. Bomo pa pazili na 
to, kaj in kako se dela. Lepo bi bilo, 
da bi občinsko upravo naučili, naj 
ima do občanov drugačen odnos, kot 
ga je imela v primeru tega projek-
ta.«

Razprave okoli bovškega letališča 
so tako očitno končane. Tako odlok 

kot tudi letošnji občinski proračun 
sta sprejeta. Bovški župan poudarja, 
da gre pri tem za črpanje sredstev iz 
skupnega proračuna Evropskih sku-
pnosti v okviru zunanjih dejavnosti 
Evropske komisije. »Kot župan naše 
občine si zelo prizadevam za razvoj, 
pa tudi tudi za optimalno infrastruk-
turo, ki jo lahko zgradimo s pomočjo 
evropskih sredstev. Občina sama z 
lastnimi sredstvi ne bi mogla izvajati 
toliko investicij, kot jih lahko s pomo-
čjo evropskih sredstev. Vsako leto se 
potrudimo, da bi uspeli na razpisih 
in si z njimi zagotovili dodatno finan-
ciranje, kar nam v veliki meri uspe-
va. Med letošnje pomembne investici-
je vsekakor spadajo obnova letališča, 
gradnja hangarja, nakup vitle za vle-
ko jadralnih padal, namestitev nove 
cisterne za gorivo ter gradnja upravne 
zgradbe,« odločitev občine utemelju-
je župan Krivec in z zadovoljstvom 
ugotavlja, »da Občina Bovec postaja 
prepoznavna in znana kot ena bolj 
uspešnih občin v Sloveniji glede pri-
dobivanja evropskih sredstev.« 
Pripravili: Mateja Skok in Tatjana Šalej 
Faletič 

Vir: 
SLOVENSKA turistična organizacija. (2010). 
[Online]. Skrbnik: LTO Bovec. [Citirano: 22. 3. 
2011, 13:17]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.slovenia.info/?jadralno_letenje= 
5212&lng=1

POGLED NA BOVŠKO POLJE, kjer bodo že letos v sklopu projekta Letališče uredili komunalno 
infrastrukturo in hangar za hrambo letal ter zgradili letališko ploščad, ki bo služila za servisiranje, 
parkiranje in polnjenje letal z gorivom, ter upravno stavbo. Foto: Mateja Skok

Utrinki

MOJ GLAS – DEMOKRACIJA 
V AKCIJI
Liverpool, London (Velika Britanija) 
ter Arklow (Irska) – V začetku mar-
ca se je skupina dijakov in učiteljev z 
Gimnazije Tolmin, ki sodelujejo v 
projektu Comeniusa Moj glas – de-
mokracija v akciji, vrnila z enoteden-
skega bivanja v Veliki Britaniji in na 
Irskem. Dijaki so dneve preživljali pri 
družinah svojih vrstnikov, s katerimi 
so obiskovali pouk ter na izletih in 
srečanjih spoznavali delovanje par-
lamentarne in lokalne demokracije v 
Veliki Britaniji. Prve dni so bivali v Li-
verpoolu, kjer jih je sprejel tudi župan 
mesta ter jih seznanil s potekom od-
ločanja na mestni ravni. Še bolj zani-
miv je bil obisk britanskega parla-
menta v Londonu, kjer so imeli mo-
žnost spremljati zasedanje, na kate-
rem so poslanci svoja vprašanja za-
stavljali angleškemu premieru. Drugi 
del srečanja je potekal na drugi od 
partnerskih šol v mestu Arklow na Ir-
skem. Tudi tam so dijaki spoznavali 
tako šolski kot politični sistem Irske, 
del srečanja pa je bil namenjen še 
spoznavanju lepot te države.

pripravljanju predstavitev svoje šole, 
delovanja dijaške skupnosti, lokalne 
in državne ureditve pridobivajo tudi 
mnoge spretnosti pri komuniciranju 
ter uporabi sodobne tehnologije. Iz-
delujejo namreč pisne, avdio in video 
prispevke, ki si jih s partnerskimi šo-
lami izmenjujejo prek spletne strani 
projekta findingmyvoice.verslo.is.

April pa je namenjen že naslednji iz-
menjavi tolminskih gimnazijcev. Dru-
ga skupina naših dijakov se je na-
mreč odpravila k vrstnikom iz Rey-
kjavika na Islandiji. Še preden so 
odpotovali, so morali za svoje islan-
dske vrstnike pripraviti predstavitev
delovanja lokalnih skupnosti v 
Sloveniji. Med obema srečanjema 
so zato obiskali posoške župane in 
jim zastavili vprašanja o 
demokratičnosti odločanja v njihovih 
občinah. Zanimalo jih je še, kako 
lahko v posamezni občini uveljavljajo 
svoj glas. Več o obisku na Islandiji 
pa v eni izmed naslednjih številk 
EPIcentra.

mag. Branka Hrast Debeljak, 
koordinatorica projekta, Gimnazija 
Tolmin

Projekt Comenius iz svojih skladov 
za izobraževanje v celoti financira 
Evropska unija. Projektno delo dija-

kom ne omogoča le izmenjav, spo-
znavanja življenja svojih vrstnikov in 
ureditve drugih dežel, temveč pri 

ŽUPAN WIRRALA ALAN JENNINGS IN DIJAKINJA TOLMINSKE GIMNAZIJE MINKA MARKIČ 
– V začetku marca se je skupina dijakov in učiteljev Gimnazije Tolmin, ki sodelujejo v projektu 
Comenius Moj glas – demokracija v akciji, vrnila z enotedenskega bivanja v Veliki Britaniji in na 
Irskem, kjer so spoznavali delovanje parlamentarne in lokalne demokracije. Foto: Lučka Uršič
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Ob~ina Kobarid

Telovadnica v 
novi preobleki

Na šolski telovadnici v Ko-
baridu so začeli s prenovo strehe. 
Nanjo bodo v skladu z načrti name-
stili sončno elektrarno z 114,5 kWp 
moči v velikosti 450 kvadratnih me-
trov. Količina proizvedene energije v 
takšni elektrarni ustreza letni porabi 
energije 32 gospodinjstev. Celotna 
naložba prenove strehe in namestitve 
sončne elektrarne, ki bo v lasti inve-
stitorja, znaša okoli 360.000 evrov. 
Investitor, in sicer ljubljansko podje-
tje SETT Svetovanje d.o.o., bo v za-
meno prenovil streho telovadnice v 
občinski lasti.

Z vzdrževalnimi deli na strehi so 
izvajalci iz družbe TEP posoško ener-
getsko podjetje d.o.o. začeli sredi 
februarja. Kmalu so se pojavile prve 
težave, saj se je izkazalo, je streha 

telovadnice bolj dotrajana in izolacija 
pod njo slabša, kot so predvidevali. 
Dodatno je načrtovana dela oviralo 
še slabo vreme. Na občini so se tako 
v dogovoru z investitorjem odločili 
še za menjavo dotrajane izolacije, kar 
je obnovitvena dela podaljšalo. »Dela 
na strehi kobariške telovadnice sicer 
potekajo dobro, res pa je, da se vzpo-
redno z vzdrževalnimi deli pojavljajo 
še druge, nove investicije. Kot kaže, 
bo v prihodnosti treba zamenjati tudi 
opaž,« pojasnjuje županja Darja 
Hauptman. Navkljub vsemu danes 
sončna elektrarna že poskusno obra-

tuje, vendar pa bo lahko elektrika šla 
v prodajo šele po opravljenem in-
špekcijskem pregledu.
Mateja Skok

Razvojne spodbude tudi za 
Breginjski kot

Vzporedno s srečanji predstavni-
kov Občine Kobarid in posameznih 
krajevnih skupnosti, o čemer smo v 
EPIcentra že poročali, je sredi febru-
arja Občina Kobarid v Breginjskem 
kotu organizirala razvojni sestanek, 
ki so ga naslovili Vzpodbude za po-
deželje. Sestanka so se poleg županje 
Darje Hauptman udeležili tudi pred-
stavniki novogoriškega zavoda Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije 
(KGZS), Kmetijsko svetovalne službe 
(KSS) Tolmin, Javni zavod Triglav-
ski narodni park (TNP) in Posoškega 
razvojnega centra (PRC).

Kot je povedala županja Darja 
Hauptman, se na kobariški občini 
zavedajo pomena podeželja ter raz-
ličnih možnosti sofinanciranja razvo-
ja poljedelstva in kmetijstva: »Prav 
zato smo pripravili srečanje, kjer smo 
skupaj s povabljenimi gosti domači-
nom iz Breginjskega kota predstavili 
možnosti črpanja sredstev iz evrop-
skih skladov, različne oblike državnih 
pomoči ter občinskih sredstev.«

Predstavnica KGZS Michaela Vidič 
je predstavila možnosti črpanja fi-
nančnih sredstev iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja. 
Sestanka sta se udeležila tudi Peter 
Domevšček in Vesna Kozar s PRC-ja 
ter predstavila številne dejavnosti, ki 
jih ta zavod izvaja. Kozarjeva je po-
drobneje predstavila še Program 
spodbujanja razvoja v Posočju 2007–
2013 (Soča 2013) ter tri javne razpise: 
javni razpis za nove investicije, javni 
razpis za spodbujanje zaposlovanja 
in samozaposlovanja ter javni razpis 
za spodbujanje izobraževanja in 
usposabljanja. 

»Ljudje še vedno ne poznajo vseh 
možnosti, ki jim jih PRC nudi. Me-
nim, da je predstavitev delovanja te 
razvojne agencije lokalnim prebival-
cem oziroma predvsem prebivalcem 
manjših krajev pomembna z vidika 
pridobivanja informacij iz prve roke,« 
je prepričana Kozarjeva. »Še toliko 
bolj pa je pomembna predstavitev 
razpisov razvojnega programa Soča, 
saj so vsi trije razpisi prav pisani na 
kožo takšnemu območju. Na tak na-
čin bi spodbudili prebivalce takšnih 
manjših vasi k prijavi na javne raz-
pise, saj se prav ti namreč premalo 
odločajo za prijavo v primerjavi s pre-
bivalci Bovca, Kobarida in Tolmina. 

PAVEL GREGORČIČ. Foto: T. Š. F.

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKA SVETNIKA
Ime in priimek: Pavel Gregorčič
Kraj bivanja: Vrsno, Kobarid
Stranka/Lista: Zveza za Primorsko 
(ZZP)
Je to vaš prvi mandat v Občin-
skem svetu? Prvi mandat kot sve-
tnik, sicer pa sem bil med leti 
1994–2006 tri mandate župan Ob-
čine Kobarid, pred tem pa šest let 
predsednik Izvršnega sveta Občine 
Tolmin.
Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … sem smatral, da lahko s svo-
jimi izkušnjami in znanjem pripo-
morem k boljšemu in hitrejšemu 
razvoju občine.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v 
tem mandatu? Moj cilj je zagoto-

viti ljudem občine Kobarid boljša 
razvojna izhodišča, zato da bi na 
daljši rok preprečili demografski 
zlom občine. Zanimiva delovna me-
sta bi ob ustrezni občinski politiki 

pritegnila predvsem mlade družine.
Kaj vas v življenju veseli? Branje 
knjig ter rekreativne dejavnosti v na-
ravi in okolici hiše.

*****

Ime in priimek: Bruno Grosar
Kraj bivanja: Perati
Stranka: Slovenska demokratska 
stranka (SDS) 
Je to vaš prvi mandat v občinskem 
svetu? To je moj drugi mandat.
Za kandidaturo sem se odločil, ker 
… sem bil v občinskem svetu že v 
prejšnjem mandatu in bi si želel na-
daljevati to, kar smo začeli.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Da bi bila občina dobra in 
prijazna vsem občanom.
Kaj vas v življenju veseli? Kmetij-

BRUNO GROSAR. Foto: iz domačega al-
buma

stvo, lov, nogomet, igranje pri gle-
dališki skupini Kambreško, sem 
tudi gasilec.
Pripravila: M. S.

3D MODEL NOVE SONČNE 
ELEKTRARNE NA STREHI 

KOBARIŠKE TELOVADNICE – 
Sončna elektrarna, ki lahko teoretič-

no proizvede toliko energije, kot jo letno 
potrebuje 35 gospodinjstev, poskusno že 

obratuje. Slika: arhiv TEP d.o.o.



EPIcenter, letnik XII, {t. 3-4, 2011

( 15 )

Takšne oblike informiranja se mi zdi-
jo zelo dobrodošle, v prihodnje pa bi 
bilo mogoče smiselno organizirati 
predstavitve javnih razpisov po posa-
meznih območjih občin Bovec, Koba-
rid in Tolmin,« pravi svetovalka s 
področja podjetništva na PRC-ju. Z 
njo se strinja tudi svetovalec s podro-
čja razvoja podeželja Domevšček: 
»Pomembno je, da so vsi vpleteni se-
znanjeni z dejavnostmi, ki jih name-
ravajo posamezne skupnosti izvesti 
na nekem območju. Hkrati je treba 
javnost obveščati o projektih in dru-
gih aktivnostih, ki jih strokovne in-
stitucije in občina nameravajo oziro-
ma jih že izvajajo na določenem ob-
močju. Tovrstna srečanja so tako 
priložnost za izmenjavo mnenj, po-
bud in potreb, vendar je to šele tisti 
prvi korak pri pripravi projekta.«

Davorin Koren iz razvojne službe 
TNP je govoril o neizkoriščenih mo-
žnostih našega podeželja ter projektu 
Natura 2000 »Vegepratis«, v okviru 
katerega naj bi na pobočju Stola 
ogradili površino za pašnik ter na 
njem pasli in ugotavljali učinke na 
obstoj kosca, gospodarske učinke, 
učinke na spodbudo paše na Stolu 
itd. Nazadnje je direktor kobariške 
občinske uprave Pavel Tonkli pred-
stavil še občinske finančne spodbu-
de, namenjene kmetijstvu.

»Možnosti torej ni malo. Imamo 
podporo različnih razvojnih organiza-
cij, veliko je javnih razpisov, na ka-
tere se lahko zainteresirani posame-
zniki prijavijo. Ponujeno je treba le 
izkoristiti. Prav zato smo se tudi od-
ločili, da to ne bo edini razvojni se-

stanek, pač pa bomo s takšnim nači-
nom dela nadaljevali tudi v prihod-
nje,« je ob koncu povzela kobariška 
županja.
Mateja Skok

Bene~ija v skupnem 
slovenskem kulturnem 
prostoru 

V občini Kobarid je zadnji konec 
tedna v februarju že tradicionalno 
namenjen sklopu prireditev, ki pove-
zujejo kulturne in druge ustvarjalce 
iz Posočja in Benečije. Idejni vodji 
dogodka Vidi Škvor iz Kulturnega 
društva Stol Breginj smo se tudi to-
krat pri organizaciji in izvedbi pri-
ključili še Občina Kobarid, Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Tolmin, Ustano-
va Fundacija »Poti miru v Posočju« 
in Inštitut za slovensko kulturo Špe-
ter.

V prepolni dvorani fundacije smo 
25. februarja gostili dolgoletnega žu-
pana Občine Tipana Elia Berra in 
druge predstavnike tamkajšnje obči-
ne. Po uvodnem pozdravu Škovorove 
je besedo prevzela kobariška županja 
Darja Hauptman, ki je tako kot njen 
tipanski kolega poudarila pomen čez-
mejnega sodelovanja. V nadaljevanju 
so lahko zbrani prisluhnili pogovoru 
načelnika Upravne enote Tolmin in 
predsednika uprave fundacije Zdrav-
ka Likarja, ki je z Berrijem poko-
mentiral preteklost, sedanjost in pri-
hodnost. Kot je še ob koncu ugotovil 
Likar, je »z energijo kobariške župa-
nje in modrostjo tipanskga župana 
sodelovanje med Slovenci z obeh stra-

ni meje zagotovljeno«. Za bogat pet-
kov kulturni program so poskrbeli 
mešani pevski zbor Naše vasi iz Ti-
pane, Vokalna skupina Stol iz Bre-

ginja in Folklorna skupina Razor iz 
Tolmina. Ob tej priložnosti smo or-
ganizatorji odprli tudi razstavo lese-
nih mask dveh beneških umetnikov 

PRVI DAN SREČANJA so organizatorji gostili Mirjam Simič iz Terskih dolin, sicer učiteljico 
dvojezične šole iz Špetra, in dolgoletnega župana Občine Tipana Elia Berra, s katerima je po-
kramljal Zdravko Likar, načelnik Upravne enote Tolmin in predsednik uprave fundacije.

OB ZAKLJUČKU STA SVOJE GLASOVE ZDRUŽILA mešani pevski zbor Naše vasi iz Tipane in 
Vokalna skupina Stol iz Breginja.

Utrinki

SKUPNO IZREKLI ZA 44.236 
EVROV GLOB
Zgornje Poso~je – Medobčinska 
uprava občin Bovec, Kobarid in Tol-
min deluje že od leta 2006, Občina 
Kanal ob Soči pa je pristopila  v letu 
2009. S tem omenjene občine niso 
le racionalno organizirale dela na 
področjih, kjer je to smiselno, pač 
pa skupna uprava predstavlja tudi 
dodaten element njihovega sodelo-
vanja. Štirje redarji, zaposleni na 
medobčinski upravi, in direktor mag. 
Simon Leban opravljajo naloge ob-
činske inšpekcije, službe nadzora 
občinskih cest in občinskega redar-
stva ter druge naloge v skladu s 
predpisi posameznih občin. Za izva-
janje omenjenih nalog so ustanovili 
notranji organ medobčinske uprave, 
to je medobčinsko inšpekcijo. Ta je 

Vsi postopki Opozorila
Odločbe z 
opominom

Izdani plačilni 
nalogi

Izrečene 
globe (€)

Plačane 
globe (€)

Globe v 
izterjavi (€)

Tolmin 647 94 92 314 21.721,79 7.472,50 6.776,79

Kobarid 531 134 76 278 18.822,92 7.225,96 4.371,00

Bovec 377 197 102 45 3.441,29 966,06 1.509,17

Kanal ob Soči 306 184 109 2 250,00 0 250,00

Skupaj 1.861 609 379 639 44.236,00 15.664,52 12.906,96

Vir: Poročilo o delu Medobčinske uprave za obdobje 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

lani prvenstveno izvajala nadzor nad 
pravilno uporabo vstopno-izstopnih 
mest na reki Soči in njenih pritokih, 
pri čemer so morali inšpektorji izreči 
184 ukrepov. 

Po besedah direktorja Lebana imajo 
največ dela  prav v poletnih mese-
cih, ko izvajajo tudi nadzor nad ne-
dovoljenim kampiranjem – lani so na 
ta račun izrekli 129 ukrepov. V poro-
čilu o delu medobčinske uprave za 

leto 2010 je Leban izpostavil pred-
vsem težave z dokazovanjem prekr-
škov, kar je botrovalo, da so na tem 
področju sankcionirali zgolj petino 
zalotenih kršiteljev. »Poleg tega je v 
skupini kršiteljev ponavadi sankci-
oniran zgolj eden izmed njih, saj je 
naš glavni namen ozaveščanje tu-
ristov, da ne smejo nočevati kjer 
koli,« še pojasnjuje. Kot pozitivno 
ocenjuje sodelovanje s Policijsko 

postajo Bovec in Policijsko postajo 
Tolmin pri izvajanju skupnih akcij, 
predvsem v poletnem času. »Sku-
pna akcija kontrole prijave turistov 
in obračunavanja turistične takse 
je bila uspešna, zato bomo s ta-
kšnimi akcijami nadaljevali tudi v 
prihodnje,« dodaja Leban. 

Sicer pa so v minulem letu največ 
kazni izrekli prav pri nadzoru cestno-
prometnih predpisov. Podrobnejši 
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Silvane Buttera in Antonia Trinca.
Sobota je bila v Domu Andreja 

Manfrede kot vedno namenjena pred-
stavitvi knjižnih in drugih publikacij 
različnih slovenskih organizacij iz 
Benečije. Izpostavili smo dobro sode-
lovanje radijskih programov Alpski 
val in Primorski val s slovenskimi 
organizacijami iz Videmske pokrajine 
pri pripravi različnih oddaj (Pisma iz 
zamejstva in Burice izza Matajurja) 
in informativnih novic. Kulturni pro-
gram so oblikovali tudi mladi harmo-
nikarji iz Glasbene šole Matica iz 
Špetra in kobariške enote Glasbene 
šole Tolmin.

V nedeljo se je v polnem kobari-
škem kulturnem domu v sklopu vse-
slovenskega srečanja odraslih gleda-
liških skupin Linhart 2011 občinstvu 
predstavilo še Beneško gledališče z 
igro Lena iz Topolovega.

Organizatorji smo bili veseli veli-
kega obiska, ki dokazuje, da se Slo-
venci z obeh strani nekdanje meje 
zanimamo drug za drugega in za 
ustvarjalna dela, ki nastajajo v čez-
mejnem slovenskem prostoru. Dober 
odziv je hkrati tudi dokaz, da si že-
limo še več podobnih dogodkov.
Maša Klavora, Ustanova Fundacija 
»Poti miru v Posočju«
Foto: arhiv fundacije

Kupujemo slovensko – tudi 
v Poso~ju

Zbornica kmetijskih in živilskih 
podjetij (ZKŽP) je v marcu pripravila 
pet javnih razprav v okviru kampanje 
Kupujem slovensko. Srečanja na temo 
okusa, kakovosti, tradicije, varnosti 
in ohranjanja delovnih mest v kme-
tijstvu in živilstvu so postavili v pri-
stno okolje slovenskih živilskih pod-
jetij.

Akcija poteka že četrto leto zapo-
red in je po mnenju organizatorjev 
vedno bolj prepoznavna. Letos so se 

odločili za srečanja z različnimi te-
matikami v slovenskih živilskih pod-
jetjih. Prvo srečanje na temo okusa, 
ki je potekalo 3. marca, je gostila 
Mlekarna Planika z direktorico An-
ko Miklavčič Lipušček. Tamkajšnje 
razprave so se udeležili profesor dr. 
Janez Hribar iz Biotehniške fakulte-
te, direktorica marketinga Skupine 
Žito Maja Feldin, direktor Zavoda 
Okus Damjan Fink in Valter Franko 
iz kulinarično priznane Hiše Franko 
iz Starega sela. 

Zbrani so se v razpravi spraševali, 

ali obstaja recept za slovenski okus. 
Po Hribarjevem mnenju je poleg vo-
nja prav okus odločujoč dejavnik pri 
izbiri živila. Kot pravi, trenutno nanj 
najbolj vplivajo globalna gibanja, 
opaža pa tudi, da se Slovenci v za-
dnjih letih ponovno obračajo k do-
mačim okusom. To je potrdila tudi 
direktorica Mlekarne Planika Anka 
Miklavič Lipušček, saj se njihovi po-
trošniki po njenih besedah vedno 
bolj zavedajo pomena kakovostnih 
proizvodov s prepoznavnim okusom. 
Ob tem ni pozabila poudariti pomena 
promocije teh izdelkov, s čimer se je 
strinjala tudi Feldinova, ki je še do-
dala, da moramo Slovenci začeti bo-
lje prodajati zgodbe ter tako tržiti 
kakovost svojih izdelkov. Franko je 
povedal, da smo Slovenci imeli ob-
dobje, ko smo poskusili vse, v za-
dnjem času pa tudi on opaža trend 
vračanja k domačemu. Dodaja še, da 
ljudje v jedeh, ki jih pripravljajo v 
njihovi hiši, radi vidijo zapisane zgod-
be, vezane na okus in tradicijo tukaj-
šnjih ljudi, njihovih jedi in običajev. 

Vsi govorci so se na koncu strinja-
li, da je okus ključna komponenta 
zgodbe o uspehu. Kako uspešno bo-
mo prepoznaven slovenski okus 
unovčili, pa je že drugo vprašanje.
Besedilo in foto: Mateja Skok

KAJ VSE JE LAHKO SLOVENSKI OKUS? Da bi ponazorili, kaj vse je lahko slovenski okus, so 
organizatorji pripravili degustacijo slovenskih jedi – dve vrsti frike, zabeljeno polento, domačo 
salamo, sir in vino iz Goriških Brd.

Utrinki

REDNA LETNA SKUPŠČINA TZGP – Turistična zveza Gornjega Posočja združuje 36 turističnih 
in drugih društev s področja turizma v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin. Skupščino so zaključi-
li s podelitvijo priznanj TZS. Foto: Miha Uršič

pregled prikazuje, da je bilo v Tolmi-
nu sankcioniranih manj kršiteljev kot 
v letu poprej, nasprotno pa se je v 
Bovcu to število povečalo predvsem 
zaradi ureditve mestnega trga. 

Skupaj so tako na medobčinski in-
špekciji lani vodili 1.861 postopkov 
zaradi kršitev zakonov ali občinskih 
predpisov v njihovi pristojnosti. V 
tem okviru so izrekli skupno za 
44.236 evrov glob, poleg tega pa 
so zaračunali še za 37.436 evrov tu-
ristične takse. Ena izmed nalog 
medobčinske inšpekcije je namreč 
tudi nadzor nad prijavo oddajanja  
turističnih nočitev in obračunom turi-
stične takse.
Mateja Skok

TZGP USPE[NO PO 
ZA^RTANI POTI 
Bovec – Turistična zveza Gornjega 
Posočja (TZGP), ki združuje 36 turi-
stičnih in drugih društev s področja 
turizma v občinah Bovec, Kobarid in 
Tolmin, je 24. marca v bovški Strgul-
čevi hiši sklicala redno letno skup-
ščino. Dobrodošlico so pripravili do-
mači kantavtor Peter della Bianca 
in otroški podmladek bovškega turi-

stičnega društva (TD). 

Udeleženci so prisluhnili obsežne-
mu delovnemu poročilu za preteklo 
leto, ki je prikazalo široko paleto de-
javnosti zveze. Najobsežnejši sklop 
delovanja zveze je zajemalo vključe-
vanje v projekte Turistične zveze 
Slovenije (TZS) s področja urejanja 
okolja in ekologije, izobraževanja 

mladih in usposabljanja članov ter 
soorganizacija osmih odmevnih pri-
reditev v Zgornjem Posočju. Skozi 
projekt Skrivnosti žive vode je TZGP 
izdala že tretjo zgibanko in zastavila 
izdajo četrte. Razveselila se je pozi-
va partnerja iz Italije za nadaljevanje 
projekta Valitur, na katerega se je 
prijavila leta 2009. Pripravila je šte-

vilne promocijske predstavitve na 
sejmih, ekoloških dnevih in tradicio-
nalnih prireditvah v različnih krajih 
po Sloveniji in v zamejstvu. Pri tem 
je sodelovala z občinami, lokalnimi 
turističnimi organizacijami, razvojni-
mi agencijami, fundacijmi, gospo-
darskimi, turističnimi subjekti in dru-
gimi organizacijami. Po ustaljenih tir-
nicah bo delovala tudi v letu 2011. V 
svoj načrt dela je zapisala še sode-
lovanje pri treh novih prireditvah: pri 
obeleženjih Mednarodnega leta 
gozdov in Evropskega leta prosto-
voljstva ter pri prireditvi Dan Soče. 

Skupščino smo zaključili s podelitvijo 
priznanj TZS. Častni bronasti znak 
za uspešno delo pri razvoju turizma 
v Sloveniji so prejeli: Boštjan Komac 
iz TD Soča Lepena, Igor Černuta iz 
TD Log pod Mangrtom, Vinko Be-
guš iz Društva Baška dediščina, 
Karlo Laharnar iz TD Šentviška pla-
nota, Društvo za prosto letenje Po-
sočje in TZGP. Uradni del redne letne 
skupščine smo zaokrožili s prijetnim 
druženjem in domačo zakusko, s 
katero so se izkazale članice Društva 
podeželskih žena doline Trente. 
Olga Zgaga, TZGP
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Izpostavili so dobro 
~ezmejno sodelovanje in 
opozorili na nekatera 
nere{ena vpra{anja 

Državni sekretar na Uradu Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu dr. Boris Jesih se je 30. marca 
v okviru obiska Vlade RS na Sever-
nem Primorskem sestal s predstavni-
ki zamejskih Slovencev iz Italije ter 
predstavniki Zgornjega Posočja: na-
čelnikom Upravne enote (UE) Tolmin 
Zdravkom Likarjem, županom Ob-
čine Tolmin Urošem Brežanom, 
Mojco Rutar z UE Tolmin in enim 
izmed nosilcev kulturnega čezmejne-
ga povezovanja Marjanom Bevkom. 
Državni sekretar dr. Jesih je ob tej 
priložnosti izrazil zadovoljstvo, da 
ljudi pri tukajšnjem čezmejnem so-
delovanju in povezovanju ni treba 
posebej spodbujati, saj so celo oni 
tisti, ki njihov urad spodbujajo k so-
delovanju.

Med takšne zagotovo sodi Zdravko 
Likar, eden tistih, ki mu za zamejske 
Slovence ni vseeno. Kot je povedal, 
je »prednost tega čezmejnega obmo-
čja za nas bogata Furlanija in razvi-
jajoči se Videm, za naše zamejce pa 
predvsem to, da pri nas, kjer je oze-
mlje poseljeno s Slovenci, vidijo svo-
jega ‘naravnega zaveznika’«. Dodal 
je še, da se Slovenci na obeh straneh 
meje po svojih močeh trudijo ohra-
njati vezi tako na kulturnem kot tudi 
športnem področju, ter poudaril, da 
»imamo tudi velike želje po sodelova-
nju na gospodarskem področju. Mo-
žnosti vidimo v čezmejnih projektih 
in urejenih cestnih povezavah. Zani-
majo nas predvsem posodobitve cest 
do mejnih prehodov iz Breginjskega 
kota v tipansko občino, iz Robidišč 
proti Čeneboli in povezava čez mejni 
prehod na Livku. Nujno je treba ure-
diti tudi mejni prehod Solarije, ker je 
še vedno neprehoden za avtobuse.« 
Likar upa, da se bo ta težava rešila 
najkasneje do začetka junija, ko se 
bodo na Solarjih srečali planinci treh 
dežel.

Poleg tega je načelnik tolminske 
UE predstavnike urada opozoril na 
vse bolj pereče vprašanje podeljeva-
nja državljanstev. Kot pravi, se v za-
dnjem času na njihovo UE obrača vse 

več rojakov iz Benečije, ki bi radi 
postali slovenski državljani. »Pri nas 
vlagajo prošnje, zatika pa se pred-
vsem pri dolgotrajnih postopkih bodi-
si na strani Ministrstva RS za notra-
nje zadeve ali na našem generalnem 
konzulatu v Trstu, ki daje svoje mne-
nje.« V upanju, da bi se ti postopki 

pospešili, se je Likar za pomoč obrnil 
na državnega sekretarja dr. Jesiha. Ta 
je potrdil, da je s težavo sicer sezna-
njen in da se na njihovem uradu 
trudijo, da vloge ne bi čakale predol-
go – odobriti jih namreč mora še 
vlada – je pa Likarju obljubil, da bo 
njegovo pobudo prenesel dalje in 

skušal vplivati na pospešitev postop-
kov. 

Oglasil se je tudi župan občine go-
stiteljice Uroš Brežan, ki je nekoliko 
več pozornosti namenil čezmejnim 
projektom. Dotaknil se je tako stan-
dardnih projektov, ki so bili prijavlje-
ni na čezmejnem programu Italija-
Slovenija in so jih po daljši »blokadi« 
le sprostili. »Kot sem seznanjen, se 
bodo ocenjevanja teh projektov začela 
kmalu, tako da bomo že v nekaj me-
secih vedeli, kateri so tisti standardni 
projekti, ki jih bomo podprli z evrop-
skim denarjem,« je povedal Brežan 
in opozoril na skorajšnjo objavo no-
vega čezmejnega razpisa. »Po mojih 
informacijah naj bi bil ta čezmejni 
projekt objavljen v začetku aprila,« je 
še poudaril. Ob tem je izpostavil tudi 
konkreten projektni predlog, vezan 
na ureditev krožne kolesarske poti, 
ki ga želi skupaj z italijanskimi par-
tnerji prijaviti na nov čezmejni raz-
pis. »Radi bi uredili krožno kolesar-
sko povezavo med Solkanom oziroma 
Novo Gorico, Mostom na Soči, Tolmi-
nom in Kobaridom, Špetrom in Če-
dadom, ki bi se prek italijanskih in 
naših Brd tudi zaključila. Mislim, da 
bi bila to zelo koristna nova infra-
struktura, ki bi zares povezovala na-
še čezmejne kraje. Poleg tega jo lahko 
nadgradimo z vso kulturno in zgodo-
vinsko dediščino ter s tem povečamo 
turistično zanimivost tega območja,« 
je še pojasnil župan Brežan.

Sogovorniki iz sosednje Italije so 
nato predstavili še svoje poglede. Iz-
postavili so dobro sodelovanje in 
hkrati opozorili na nekatera še vedno 
nerešena vprašanja. Skrbi jih pred-
vsem vse slabše vključevanje mladih 
v življenje slovenske skupnosti. Boji-
jo se, da se bodo ti zaradi slabših 
ekonomskih razmer, kjer primanjku-
je ustreznih delovnih mest, izselili iz 
obmejnega območja. Na skupnem 
sestanku so zato sklenili, da je treba 
pospešiti gospodarski razvoj celotne-
ga območja ter mladim nuditi mo-
žnosti za ohranjanje slovenskega je-
zika in kulture. Nadejajo se, da bodo 
k povezovanju tega čezmejnega ob-
močja pripomogle tudi nove in boljše 
cestne povezave, ki naj bi se začele 
urejati že letos. 

PREDSEDNICA ROZAJANSKEGA DUMA V REZIJI LUIGIA NEGRO (v sredini) je zbrane spo-
mnila na 10. obletnico uveljavitve zaščitnega zakona za Slovence v Italiji.

OBVESTILO O SKORAJ[NJI OBJAVI JAVNIH RAZPISOV
V Uradnem listu RS, št. 25/2011 sta bila 4. aprila 2011 objavljena Odlok 
o proračunu Občine Tolmin za leto 2011 in Odlok o proračunu Občine 
Tolmin za leto 2012. Na podlagi prvo omenjenega bo Občina Tolmin v 
kratkem objavila:

• JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV INVALIDSKIH 
ORGANIZACIJ IN ORGANIZACIJ ZA SAMOPOMOČ V LETU 2011 

Kontaktna oseba: Rafael Šuligoj

Telefon: 05/381-95-22, e-pošta: rafael.suligoj@tolmin.si

• JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN 
RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI TOLMIN V LETU 
2011 – objavljen bo predvidoma zadnji teden v aprilu 

Kontaktna oseba: Janja Biči

Telefon: 05/38-19-530, e-pošta: janja.bicic@tolmin.si 

• JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN 
AKCIJE, KI POSPEŠUJEJO TURISTIČNI RAZVOJ IN PROMOCIJO 
OBČINE TOLMIN, ZA LETO 2011 – objavljen bo predvidoma drugi 
teden v maju 

Kontaktna oseba: Janja Bičič 

Telefon: 05/38-19-530, e-pošta: janja.bicic@tolmin.si

• JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI TOLMIN V LETU 2011

Kontaktna oseba: Branko Velišček 

Telefon: 041-695-675, e-pošta: zavod.sport.tolmin@siol.net

Razpisna dokumentacija omenjenih javnih razpisov bo javnosti na voljo 
tudi na spletni strani Občine Tolmin: www.tolmin.si. 

Uroš Brežan, župan Občine Tolmin
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PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKE SVETNIKE

Ime in priimek: Jožef Ernest 
Kemperle
Kraj bivanja: Podbrdo
Stranka: Slovenska ljudska stranka 
(SLS)
Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Verjetno zadnji, prak-
tično se ne spominjam več, kdaj 
sem se vključil v občinsko politiko. 
Zagotovo je to obdobje dolgo za 
celo pokojninsko dobo. Bil sem 
odbornik, delegat, član in predse-
dnik odborov samoupravnih inte-
resnih skupnosti, od prvih demo-
kratičnih volitev leta 1990 pa stal-
no občinski svetnik, razen v obdo-
bju 2002–2006, ko sem bil župan 
Občine Tolmin.
Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … je bila vedno moja želja 
ustvarjati čim boljše pogoje za de-
lo in bivanje občanov na celotnem 
območju občine in s tem zavirati 
zelo negativne demografske tren-
de. Vesel sem vsakega uresničene-
ga projekta, ki izboljšuje pogoje 
življenja na območju občine.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v 
tem mandatu? Soodločanje pri na-
daljevanju zastavljenih projektov 
občine za varovanje okolja in pri 
sprejemanju prostorskega načr-
ta. Glavni cilj je čim bolj enakome-
ren razvoj celotnega območja ob-
čine.

Kaj vas v življenju veseli? Zelo uži-
vam v naravi, zato se sedaj, ko sem 
upokojen, veliko ukvarjam z vrtnar-
stvom in s sadjarstvom. Rad imam 
lepo pesem, dobro glasbo in dobro 
knjigo.

*****

Ime in priimek: Jernej Kenda
Kraj bivanja: Prapetno Brdo
Stranka: Nisem član nobene stranke, 
kandidiral pa sem na listi Stranke 
mladih – Zeleni Evrope (SMS – Zele-
ni)
Je to vaš prvi mandat v občinskem 
svetu? Da, to je moj prvi mandat.
Za kandidaturo sem se odločil, ker 
… mi ni vseeno in imam rad Tolmin-
sko in celotno Posočje. Verjamem, da 
lahko nekaj pripomorem k razvoju 
tega območja in ostalih občin v Po-
sočju. Za to sem pripravljen delati in 

to sem v zadnjih dveh mandatih do-
kazal že kot predsednik krajevne 
skupnosti. Vem, da lahko s svojim 
znanjem in izkušnjami vidim poten-
cial v posoškem podeželju, na podro-
čju kmetijstva, turizma in ostalih 
razvojnih panog, ki bi ljudem na tem 
območju nudile dostojno življenje. 
Seveda se brez vlaganja v osnovno 
infrastrukturo, ki je pogoj za tak ra-
zvoj, teh ciljev ne da doseči. Tu pa 
nastopi naloga občinskih svetnikov, 
da občini predstavimo te težave in jih 
skušamo s skupnimi močmi realizi-
rati.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Premalo pozornosti se na-
menja razvoju podeželja, predvsem 
na področju kmetijstva, turizma in 
ostalih razvojnih panog, ki bi ljudem 
na teh območjih nudile dostojno ži-
vljenje. Za občino to pomeni večji 
posluh za ideje krajevnih skupnosti, 
saj so te v tesnem stiku z domačini 
in zato tudi najbolje vedo, česa v nji-
hovem kraju primanjkuje oziroma 
kaj je treba izboljšati. Odgovorni po-
udarjajo, da so lepote podeželja in 
domače dobrote, ki jih ljudje pride-
lujejo, ključ do prepoznavnosti Poso-
čja in občine, to pa pomeni vložek 
občine za zagotovitev dobre infra-
stukture tudi v odročnejše kraje. Re-
ševanje stanovanjske problematike in 
zaposlitev mladih je pereč vsesloven-
ski problem in tu mislim, da bilo 
treba še precej postoriti, saj se bo 
vsak vložek občine v to smer, dolgo-

JOŽEF ERNEST KEMPERLE. Foto: T. Š. F. JERNEJ KENDA. Foto: iz domačega al-
buma

ročno gledano, povrnil. Na to temo 
je bilo že veliko povedanega, am-
pak mislim, da je skrajni čas, da 
se v tej smeri naredi odločnejše 
korake. 
Kaj vas v življenju veseli? Mislim, 
da bi bilo zame boljše vprašanje, 
kaj me ne veseli ☺ . Veseli me 
praktično vse, pa naj si bo to služ-
ba, prosti čas, delo doma, družina 
– skratka vse, kar me v življenju 
izpopolnjuje.

*****

Ime in priimek: Maša Klavora, 
podžupanja
Kraj bivanja: Tolmin 
Stranka: Stranka mladih – zeleni 
Evrope (SMS Zeleni)
Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Ne, saj sem bila čla-
nica občinskega sveta tudi v prej-

Predsednica Rozajanskega duma v 
Reziji Luigia Negro je zbrane spomni-
la na 10. obletnico uveljavitve zašči-
tnega zakona za Slovence v Italiji. 
Kot je povedala, nameravajo ob tej 
priložnosti slovenske organizacije že 
v naslednjih dneh pripraviti posvet z 
naslovom Zakon 38/2001: stanje in 
perspektive v Videmski pokrajini. Pre-
gledali bodo dosedanje rezultate in 
skušali zastaviti smernice za naprej. 
Prvi del posveta bodoo namenili pre-
gledu stanja in nadaljnjim možno-
stim šolanja v maternem jeziku. Kot 
je pojasnila, bodo morali zaradi pre-
majhnega števila otrok že v kratkem 
zapreti šolo u Žabnicah – učenci se 
bodo tako po novem na šolanje vo-
zili v Trbiž. Nova politika italijanske-
ga šolskega sistema pa je hkrati pri-
pomogla k temu, da bodo, kot kaže, 
v Njivicah ustanovili dvojezično šolo. 
Tudi tu je namreč že kazalo, da se 
jim obeta podobna usoda, vendar so 

starši učencev soglasno sprejeli sklep 
za pridobitev novega statusa, s kate-
rim upajo, da jim bo vendarle uspelo 
obdržati šolo v domačem kraju. Za 
dvojezične šole namreč veljajo dru-

DRŽAVNI SEKRETAR DR. BORIS JESIH JE MED OBISKOM V TOLMINU na srečanju z zamejci 
in s predstavniki Zgornjega Posočja poudaril, da bo njihov urad znotraj svojih zmožnosti sloven-
ski skupnosti nudil ustrezno podporo. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da ljudi pri čezmejnem sode-
lovanju in povezovanju ni treba posebej spodbujati, saj so celo oni tisti, ki njihov urad spodbuja-
jo k sodelovanju.

gačni kriteriji. 
Drugi del posveta bo namenjen 

vprašanju ekonomskega razvoja (21. 
člen Zakona 38 predvideva prispevek 
za to področje) in čezmejnega sode-

lovanja v evropski perspektivi. Negro-
va pa ni pozabila pohvaliti še poslu-
ha večine županov onkraj meje, ki 
podpirajo slovensko manjšino.

Ob zaključku srečanja je državni 
sekretar dr. Jesih poudaril, da bo nji-
hov urad znotraj svojih zmožnosti 
slovenski skupnosti nudil ustrezno 
podporo. Povedal je, da si bodo tudi 
v prihodnje prizadevali za reševanje 
odprtih tem, ki niso skupne le zamej-
cem, temveč tudi Posočju in celotne-
mu poselitvenemu ozemlju Slovencev 
v Italiji. 
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Nagrade in priznanja 
{portnikom in {portnim 
delavcem Ob~ine Tolmin

Na letošnji podelitvi priznanj za 
dosežke na področju športa v prete-
klem letu, ki sta jo tudi tokrat orga-
nizirala Občinska športna zveza 
(OŠZ) Tolmin in Zavod za šport ob-
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BRANKO KRANJC. Foto: T. Š. F.MAŠA KLAVORA. Foto: T. Š. F.

čine Tolmin, je bilo moč opaziti dve 
novosti. Že pred podelitvijo so lahko 
športniki, njihovi trenerji in športni 
funkcionarji prisluhnili zanimivemu 
predavanju znanega športnega ko-
mentatorja in zdravnika Andreja 
Stareta na temo Doping in droge v 
športu. Prireditev je popestril tudi 
obisk Mirana Stanovnika, našega 
znanega vsestranskega športnika – 
motorista in večkratnega udeleženca 
relija Pariz–Dakar. Zasluga za prvo 
novost gre Gimnaziji Tolmin, ki je 
Stareta povabila v naše kraje, za dru-
go pa novemu predsedniku OŠZ Tol-
min Stojanu Uršiču, ki se je uspešno 
dogovarjal z našim »puščavskim lis-
jakom«. Slednji je prisotnim sprego-
voril o nekaterih dogodkih iz svoje 
bogate športne kariere, izkazal pa se 
je tudi kot dober »pomočnik« pred-
sedniku in županu pri podeljevanju 
priznanj najboljšim.

OŠZ Tolmin je za 2010 podelila 34 

bronastih, 11 srebrnih in en zlati 
znak ter deset bronastih in dva sre-
brna kipca. Ker nihče od športnikov 
– članov OŠZ Tolmin – tokrat ni po-
segel po zlatem kipcu, si najboljši 
dosežek leta 2010 delita Matjaž Kle-
menčič iz Društva za prosto letenje 
(DPL) Posočje, ki je na evropskem 
prvenstvu v disciplini hitrostni prele-
ti z jadralnim zmajem dosegel rezul-
tat, s katerim je pridobil status špor-
tnika državnega razreda ter smučar-
ski skakalec, nosilec bronaste meda-
lje z mladinskega svetovnega prven-
stva in mladinski državni prvak, Jaka 
Hvala, sicer član Smučarskega ska-
kalnega kluba (SSK) Ponikve. 

Posebej velja omeniti priznanja za-
služnim športnim delavcem: plaketo 
OŠZ za uspešno dolgoletno delo sta 
tokrat prejela dva trenerja, in sicer 
Rajko Malinovič (Karate klub Soča) 
in Aleš Lo Duca (Košarkarski klub 
Tolmin). Lanskoletni naziv za zaslu-

žnega športnega delavca pa je OŠZ 
podelil Silvu Vinklerju iz Šahovskega 
društva Tolmin, in sicer za izjemno 
dolgoletno delo na področju šaha.

Pred zaključkom je prisotne poz-
dravil tudi župan občine Tolmin Uroš 
Brežan, ki je poudaril, da bo Občina 
Tolmin svojim občanom vseh starosti 
še naprej skušala zagotavljati čim bolj-
še pogoje za šport in rekreacijo in da 
bo v tem smislu iskala možnosti vla-
ganj v še višji nivo športne infra-
strukture. Sicer pa so iz njegovih rok 
priznanja prejeli tudi najboljši šport-
niki občine Tolmin po izbiri organov 
Zavoda za šport občine Tolmin.

Športnica leta 2010 v občini Tol-
min je postala državna prvakinja v 
gorskem maratonu in udeleženka 
evropskega ter svetovnega prvenstva 
v gorskem teku Valerija Mrak, sicer 
članica Atletskega društva Posočje. 
Za športnika leta 2010 v občini Tol-
min je bil drugič zapored izbran 

smučarski skakalec Jaka Hvala, ki v 
mladinski konkurenci sega v evrop-
ski in svetovni vrh, z rezultati na 
tekmah alpskega in kontinentalnega 
pokala pa je že potrkal tudi na vrata 
slovenskih članskih reprezentančnih 
selekcij, ki segajo v svetovni vrh. Za-
radi izjemnih rezultatov (medalj) na 
tekmah za svetovni pokal v olimpij-
ski disciplini K-2 (kajak dvosed) na 
1.000 m pa je dvojec iz Kajak kluba 
Soške elektrarne Nova Gorica v se-
stavi Roka Kuka in Lovra Lebana 
prvič v svoji karieri prejel naziv špor-
tne ekipe leta 2010 v občini Tolmin.

Edina pomanjkljivost prireditve v 
letošnjem letu je bila odsotnost veči-
ne prejemnikov najvišjih priznaj, ki 
pa je opravičljiva, saj so se nahajali 
na prizoriščih priprav pred novo se-
zono, v kateri upamo, da nas bodo 
razveseljevali s še boljšimi rezultati.
Branko Velišček, direktor Zavoda za 
šport občine Tolmin

šnjem mandatu.
Za kandidaturo sem se odločila, 
ker …
… rada živim in delam v naših kra-
jih in bi rada prispevala kamenček 
v mozaiku razvoja občine Tolmin 
in Zgornjega Posočja.
… verjamem, da moramo biti tudi 
mladi aktivni in ne le kritizirati in 
čakati, moramo se vključiti v poli-
tiko in druge civilne sfere ter pre-
vzeti odgovornost, biti moramo 
odprti in idealisti, moramo se po-
govarjati in v sodelovanju z drugi-
mi iskati priložnosti in prednosti 
ter jih uresničevati.
… me zanima veliko stvari, rada 
spoznavam ljudi in različna podro-
čja.
… rada sprejmem različne izzive, 
v katerih vidim smisel zame in za 
širše okolje.
… me je »politika« zanimala že v 
osnovni šoli.
… smo se okrog župana Uroša 
Brežana zbrali (mladi) aktivisti, 
polni energije, idej, volje, izkušenj 
in znanja, z željo, da skupaj nekaj 
naredimo.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v 
tem mandatu? Kot podžupanja 
sem primarno zadolžena za druž-
bene dejavnosti, zato so moji glav-
ni cilji vezani predvsem na to po-
dročje. Že v prejšnjem mandatu 
smo se pogovarjali o možnostih 
združevanja nekaterih kulturnih, 
športnih in mladinskih področij v 

en občinski zavod. Gre za aktivnosti, 
ki jih že sedaj dobro izvajajo številna 
športna, mladinska in kulturna dru-
štva, zveze in druge organizacije s 
teh področij in katere Občina Tolmin 
že sofinancira. Krovni občinski zavod 
bi tako še bolj povezal ta tri področja 
ter nadgradil sedanjo organiziranost 
in delovanje, nekatere stvari bi sis-
temsko uredil in profesionaliziral, 
omogočil bi kakšno novo delovno 
mesto, nudil boljšo podporo nevla-
dnim organizacijam, spodbujal bi 
prostovoljno delo, racionaliziral delo-
vanje, pridobil več sredstev na različ-
nih razpisih in še bi lahko naštevala. 
Naj pa ob tem opomnim, da Tolmin-
skega muzeja in Knjižnice Cirila 
Kosmača ne bomo vključevali v ta 
zavod. 
Kaj vas v življenju veseli? Biti sama 
s sabo med tekom in hojo v hribe, 
opazovati lepoto in živost narave in 

kulturne dediščine, se družiti z zani-
mivimi,  skromnimi, iskrenimi, dobro-
namernimi in prijetnimi ljudmi, prost 
vikend preživeti z Matjažem, klepe-
tati s Tinko, delati na Fundaciji in v 
društvih, vzgajati in trenirati »moje« 
atletinje in atlete ter se družiti z nji-
mi, brati intervjuje in kolumne, sre-
čevati zadovoljne ljudi, delati v tišini 
na Ravnem lazu, potovati in odkriva-
ti, uživati v majhnih stvareh ...

*****

Ime in priimek: Branko Kranjc
Kraj bivanja: Ponikve
Stranka: Zveza za Primorsko (ZZP)
Je to vaš prvi mandat v občinskem 
svetu? Ne, to ni moj prvi mandat v 
občinskem svetu, ampak že četrti.
Za kandidaturo sem se odločil, ker 
… ne želim le od daleč spremljati 
dogajanja v svojem okolju, ampak 
tvorno sodelovati pri ustvarjanju po-
gojev za njegov razvoj. Nisem tip 
človeka, ki bi lahko bil samo opazo-
valec. Na vasi je precej težko sploh 
dobiti nekoga, ki bi kandidiral za 
mesto v občinskem svetu, brez člana 
v občinskem svetu pa je skorajda ne-
mogoče premakniti zadeve na bolje.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Prihajam s Šentviške pla-
note, ki je bila v preteklosti razvojno 
zapostavljena. Obljube za izboljšanje 
stanja so bile in so tudi sedaj, vendar 
jih je treba tudi udejanjiti. Članstvo 
v občinskem svetu mi tako omogoča, 
da se določene zadeve pospešijo in 

da ne ostanemo samo pri neure-
sničenih obljubah. V vseh doseda-
njih mandatih sem si in tudi v 
sedanjem si prizadevam za skla-
dnejši razvoj podeželja, da to ne 
bi postalo »zaledje« mesta. Pred-
vsem si prizadevam za ureditev 
komunalne infrastrukture, ki je 
osnovni pogoj za razvoj in nena-
zadnje tudi za preživetje podeže-
lja.
Kaj vas v življenju veseli? Sem 
aktiven človek, ki ima rad svoje 
delo. Poleg odgovorne službe imam 
doma tudi manjšo kmetijo, torej si 
lahko predstavljate, da mi dela ni-
koli ne zmanjka. Seveda najdem 
čas tudi za sprostitev, predvsem v 
naravi, ki me pomirja in mi daje 
novo energijo. Rad smučam in pla-
ninarim. Naravo rad upodobim 
tudi pri slikanju na platno.
Pripravila: T. Š. F.
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Zadnjo soboto v marcu je na obmo~ju Zgornjega Poso~ja potekala ~istilna akcija O~istimo Poso~je 
2011. Pobudnik in koordinator akcije je bila Turisti~na zveza Gornjega Poso~ja (TZGP), ki je akcijo 
organizirala v sodelovanju z vsemi tremi poso{kimi ob~inami. 

O~istili smo Poso~je

L etošnja akcija je potekala v dveh 
 delih. Najprej so v soboto, 19.
 marca, usposobljeni prostovolj-

ci iz različnih organizacij, ki se 
ukvarjajo z vodnimi dejavnostmi, 
očistili vodotoke. Koordinacijo za ta 
del akcije sta prevzela Filip Hrovat 
iz športne agencije Bovec šport cen-
ter in Robert Svetičič iz Ribiške dru-
žine Tolmin. Naslednjo soboto pa je 
potekala še splošna čistilna akcija, na 
kateri se je zbralo okoli 3.000 prosto-
voljcev iz različnih društev, športnih 
organizacij, krajevnih skupnosti, vrt-
cev in osnovnih šol, sodelovali so 
tudi predstavniki policije, tolminske-
ga zdravstvenega doma, gorske reše-
valne službe, Komunale Tolmin itd. 
Akcijo so po posameznih občinah 
koordinirali: Nataša Bartol v občini 

jo. Ostale smeti na zbirnih mestih pa 
sta pobirali Komunala Tolmin in Ce-
stno podjetje Nova Gorica. Za odvoz 
zbranih starih avtomobilskih školjk je 
v sodelovanju z novogoriškim podje-
tjem Surovina poskrbela Komunala 
Tolmin.« Ob koncu nam je Barbara 
Podpečan Jesenšek zagotovila, da so 
bili organizatorji z akcijo zadovoljni: 
»TZGP, vsi koordinatorji akcije ter 
udeleženci smo mnenja, da je treba 
z akcijo nadaljevati tudi v prihodnje. 
V letu 2012 društvo Ekologov brez 
meja napoveduje vseslovensko čistilno 
akcijo, ki bo potekala v okviru akcije 
Očistimo svet, predvidoma 24. 3. 
2012. Seveda pa je izvedba takšnih 
akcij v prihodnje odvisna tudi od na-
daljnje podpore naših treh občin.«

Mateja Skok

Pred na{im pragom

Bovec, Janko Volarič v občini Koba-
rid in Barbara Podpečan Jesenšek 
v občini Tolmin.

Letos manj smeti
Kot nam je povedala glavna koor-

dinatorka akcije Očistimo Posočje 
2011 Barbara Podpečan Jesenšek, so 
zamisel najprej predstavili na Občini 
Tolmin. »Jeseni 2010 smo idejo o či-
stilni akciji predstavili predstavniku 
občine Miranu Droletu, ki nam je 
zagotovil podporo. Nato pa smo ko-
nec decembra koncept akcije predsta-
vili še lanskoletnima koordinatorjema 
Občine Bovec ter Občine Kobarid ter 
predstavniku Komunale Tolmin. Vsi 
so se strinjali, da koordinacijo akcije 
med občinami letos prevzame TZGP,« 
je pojasnila glavna koordinatorka.

Po oceni predstavnika komunale je 
bila količina zbranih smeti manjša 
kot v lanskem letu. »To smo tudi pri-
čakovali, saj se je akcije udeležilo 
manj prostovoljcev. Povedali so nam, 
da je bilo tudi smeti manj. Kljub te-
mu pa smo našli vse mogoče: od ra-
čunalniške opreme, kuhinjskih pripo-
močkov, starih avtomobilov, igrač, 
obutve do spodnjega perila,« je pov-
zela Podpečan Jesenškova. 

Z akcijo je treba nadaljevati 
tudi v prihodnje

Organizatorji so ob koncu akcije 
poskrbeli tudi za odvoz smeti. »Na 
dan akcije so bile odprte vse deponije 
v občinah. Prostovoljci, ki so čistili v 
bližini deponij, so tako lahko kar sa-
mi odpeljali zbrane smeti na deponi-

OČISTIMO POSOČJE 2011 – Glavna koordinatorka čistilne akcije Barbara Podpečan Jesenšek iz TZGP pravi, da je bila količina zbranih smeti letos manjša kot leto poprej, kar so tudi pričakova-
li. Kljub temu je bil nabor pester, saj so našli vse mogoče: od računalniške opreme, kuhinjskih pripomočkov, starih avtomobilov, igrač, obutve do spodnjega perila. Foto: Tatjana Šalej Faletič in 
arhiv Bovec šport center



Swiss
Contribution Organizatorji delavnice: 

Zavod GOLEA, Energetsko svetovalna pisarna Tolmin in 
Posoški razvojni center  

JAVNE PREDSTAVITVE

Petek, 15. april – velika sejna soba Občine Tolmin

Ponedeljek, 18. april – mala dvorana kulturnega doma Bovec

Sreda, 20. april – Dom Andreja Manfrede, Kobarid

Predstavitve se bodo začele ob 18. uri

ekoSpodbude, ekoKrediti
ter druge možnosti pridobitve 
nepovratnih sredstev za ukrepe 
učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije

ENERGETSKO SVETOVANJEPosoški razvojni center

Generalni pokrovitelj:

Dodatne informacije: 

vsak dan med 8. in 12. uro
T:  01/241-48-61, 01/241-48-72
T:  01/241-48-28, 01/241-48-68
E:  e-pošta: ekosklad@ekosklad.si
W: www.ekosklad.si



ekoSpodbude

RAZPIS JE NAMENJEN ZA NASLEDNJE UKREPE:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

D – vgradnja prvega sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na 
daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije

E – vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe

F – toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe

G – toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

I – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe

J – nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

1.  Javni poziv za nepovratne fi nančne spodbude občanom ZA NOVE NALOŽBE rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 6SUB-OB10 

Višina nepovratne fi nančne spodbude: Pri prvih osmih ukrepih (A–H) je višina spodbude omejena na 25 % priznanih 
stroškov naložbe, hkrati je za vsak posamezen ukrep določena omejitev spodbude v absolutnem znesku. Višina spodbude 
ukrepa I in J je lahko največ 25.000 evrov, natančneje pa je določena glede na energijski razred in neto ogrevano površino 
stavbe ter okoljski nivo stanovanjske gradnje.

Višina razpisanih sredstev: 10 milijonov evrov.

Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2011.



2.  Javni poziv za nepovratne fi nančne spodbude občanom ZA NOVE NALOŽBE rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti VEČSTANOVANJSKIH STAVB 7SUB-OB11

RAZPIS JE NAMENJEN ZA NASLEDNJE UKREPE:

A – toplotna izolacija fasade pri obnovi večstanovanjske stavbe

B – toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi večstanovanjske stavbe

C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije

D – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov

E – sistem delitve stroškov za toploto

Višina nepovratne fi nančne spodbude: Višina spodbude je omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, za vsak posamezen 
ukrep pa je določena tudi omejitev spodbude v absolutnem znesku. Spodbuda za socialno šibkejše občane je 100 % priznanih 
stroškov naložbe.

Višina razpisanih sredstev: 2 milijona evrov.

Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2011.

3.  Javni razpisi (JR) na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano iz naslova Programa 
razvoja podeželja

3.1 JR za ukrep 312 Podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011:
 Predmet javnega razpisa, ki ga bo objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je dodelitev nepovratnih 

sredstev iz naslova ukrepa 312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. Cilj ukrepa je prispevati k razvoju doda-
tnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotoviti dodatne 
zaposlitvene možnosti in povečanje dohodka. 

3.2  JR za ukrep 311 Diverzifi kacija v nekmetijske dejavnosti: 
 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Programa razvo-

ja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 za diverzifi kacijo v nekmetijske dejavnosti, ki prispevajo k razvo-
ju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. 

Predmet sofi nanciranja so naložbe v podjetja oziroma kmetijska gospodarstva v višini do 60 % upravičenih stroškov, za na-
ložbe v obnovljive vire pa do 70 % .

Dodatne informacije dobite na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si. Ukrep bo objavljen predvidoma aprila 2011.

4.  Javni razpisi na Ministrstvu za gospodarstvo 
4.1  JR za sofi nanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2: 
 Javni razpis za sofi nanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 Subvencije so 

na voljo za izvedbo projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) in mikro sistemov DOLB v Sloveniji. Višina 
subvencij je določena v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in znaša 30–50 % upravičenih stroškov investicije.

4.2  JR za sofi nanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 – KNLB 2: 
 Javni razpis za sofi nanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 – KNLB 2 

Subvencioniranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, t.j. kotlovskih naprav na lesno biomaso (KNLB) v 
Sloveniji. Višina subvencij znaša 30–40 % upravičenih stroškov investicije.

Dodatne informacije dobite na spletni strani: http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi



JAVNI POZIV JE NAMENJEN ZA NASLEDNJE UKREPE:

A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode

B – raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode

C – sodobne naprave za pridobivanje električne energije

D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za gradnje, za katere je bilo 
gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003)

E – gradnja stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, pri katerih bo :
• razred energijske učinkovitosti stavbe, izračunane po PHPP07 metodologiji,  Qh ≤ 25kWh/m2a,
• v objekt vgrajen centralni sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija),
• zagotovljenih najmanj 25 % skupnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode iz 

obnovljivih virov energije,
• predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazala 

gradnjo energijsko učinkovite stanovanjske stavbe

F – nabava energijsko učinkovitih naprav

G – nabava okolju prijaznih vozil

H – odvajanje in čiščenje odpadnih voda

I –  nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz 
gospodinjstva

J – učinkovita raba vodnih virov

K – oskrba s pitno vodo

Obrestna mera: letna obrestna mera je v višini:  3-mesečni EURIBOR + 1,5 %.

Odplačilna doba: Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let.

Višina kredita: Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000 evrov, oziroma največ 
40.000 evrov za ukrepe E, C in G ter kombinacijo več sočasnih ukrepov.

Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov evrov.

Rok prijave: Poziv velja od objave do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 1. 2012.

ekoKrediti
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 45OB11
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ENERGETSKO SVETOVANJE

DODATNE INFORMACIJE ZA SVETOVANJE OBČANOM:

Prijave za svetovanje: 
vsak delovni dan med 8. in 16. uro na telefon: 05/ 388-26-38 (g. Bojan Mrak) 
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Ste kdaj pomislili, da se lahko prav na osnovi ustnega izro~ila arheologi dokopljemo do novih odkri-
tij? Tokrat bomo iskali povezave med arheolo{kimi ostalinami in ustnim izro~ilom oziroma pripo-
vedkami in raznimi zgodbami, v katerih se je ohranil spomin na pomemben zgodovinski dogodek 
ali kraj, ki so ga tako ali druga~e zaznamovali na{i predniki.

Kje so `iveli »Pra(za)tolminci«?

Preplet arheologije in ustnega izro~ila v Zatolminu

Arheologi pri svojih raziskavah 
uporabljamo različne vire in
 orodja. Poleg informacij, ki 

jih dajo strokovno izvedena izkopa-
vanja, arheološki pregledi in analize 
kot tudi predmeti sami, pomemben 
del prispeva tudi proučevanje topo-
nimov (imen krajev) in ustnega izro-
čila. Z njihovo pomočjo lahko arhe-
ologi prepoznamo še neodkrita in 
neovrednotena arheološka najdišča. 
Pri tovrstnem raziskovanju so po-
membni predvsem toponimi, ki na-
kazujejo pokrajinsko, časovno in 
funkcijsko obeležje nekega kraja. Z 
arheološkim vrednotenjem toponi-
mov se je pri nas pionirsko ukvarjal 
Franc Truhlar, ki je podal osnove 
arheološke toponomastike. Ob tem 
ne smemo prezreti tudi vseh pozna-
valcev in zapisovalcev lokalne zgo-
dovine in ustnega izročila. Prav z 
njihovo pomočjo so se ohranila mar-
sikatera imena, ki danes zaradi spre-
menjenega načina življenja izginjajo.

Arheolo{ko izpovedni 
toponimi 

Arheološki toponimi sodijo k naj-
starejšim krajevnim in ledinskim 
imenom. Jezikovno so lahko slovan-
skega ali starejšega izvora z roman-
skimi, keltskimi ali predkeltskimi 
koreni. Označujejo kraje, kjer so ne-
koč stali naselja, gradovi, pribežališča 
(refugiji) in druge utrdbe ter obramb-
ni sistemi, poti, svetišča, grobišča idr. 
Indikativna so tudi imena starih pa-
trocinijev, cerkvenih zavetnikov, ki s 
svojim imenom lahko opozorijo na 
določeno arheološko obdobje. Več-
krat se je že pokazalo, da so na arhe-
ološka najdišča lahko vezana tudi do-
ločena mitološka izročila in legende. 

Med najbolj prepoznavnimi arhe-
ološkimi toponimi sta grad in kastel 
s svojimi izpeljankami (gradec, gra-
dič, gradišče, gračišče, kaštelir itd.). 
Navadno ta toponim nakazuje na 
prisotnost naselbinskih ostankov, ve-
zanih na različna arheološka obdo-

bja. Na staro poselitev opozarjajo 
tudi drugi toponimi, na primer star 
(Staro selo, Stara vas itd.), dvor, mi-
rišče/merišče z izpeljankami, kot sta 
Mir in Mirje, ki izvira iz latinske be-
sede murus, izpeljanke iz ajd ali gejd 
(na primer Ajdovska jama pri Trno-
vem ob Soči ter bolj poznana Ajdo-
vski gradec in Ajdovščina).

Toponimi, vezani na pokopališča 
in pokopavanje, so Gomila, Groblje, 
Žale, Britof. Kot dokazujejo v Posočju 
odkrita železnodobna grobišča, ta 
večkrat ležijo na prostorih tako ime-
novanih ograjenc oziroma ograjnic 
(na primer Srpenica – Na ograjenci, 
Most na Soči – Testenčeva in Šoštar-
jeva ograjnica, Bovec – Ograjenca). 
Morda je bilo območje teh pokopa-
lišč (grobišč) ograjeno ali samo sim-

bolno zamejeno ter ločeno od nasel-
bin. Takih ograjenc/ograjnic torej ne 
gre enačiti z obori za živino.

Prve arheolo{ke najdbe iz 
Zatolmina

Še nedolgo tega je bil na arheolo-
ški karti Zatolmina prazen prostor. 
Na potencialno arheološko najdišče 
na Sevcah (Selcah) je opozoril Jan 
Cvitkovič, ki je pri topografskem 
ogledu območje prepoznal kot mo-
žno arheološko lokacijo. Poimenova-
nje Sevce izvira iz »selo«, torej vas, 
naselje, kar je v Posočju pogost to-
ponim, vezan na arheološko poseli-
tev. Sevce nad Zatolminom so narav-
no zavarovan hrbet na prehodu s 
prisojne na osojno stran Vodil vrha, 
katerega pobočje se proti severovzho-

du strmo spušča proti koritom Tol-
minke. V zadnjih letih so bile na 
širšem območju Sevc odkrite dve 
rimski bronasti fibuli iz 1. ali 2. sto-
letja, dve bronasti fibuli iz poznorim-
skega časa ter železen nož. Na osno-
vi teh najdb, sicer odkritih brez ar-
heoloških raziskav, lahko najdišče 
razložimo kot občasno poseljeno pri-
bežališče ali vojaško postojanko iz 
rimskega obdobja. Najdišče je danes 
registrirano kot arheološka dediščina 
pod oznako EŠD 16352.

Med ustnim izro~ilom in 
arheologijo

Če se navežemo na prej omenjene 
raziskave arheoloških toponimov ter 
potencial ustnega izročila, je prav 
Zatolmin lep primer takega prepleta 
in dokaz, kako daleč v preteklost 
lahko sega naš spomin. Raziskovalki, 
domačinki Helena Čujec Stres in 
Špela Stres, sta po pripovedovanju 
Zatolmincev zabeležili, da so bile 
Sevce prostor, kamor so se pred pri-
hajajočimi Slovani zatekli staroselci 
in si tu ustvarili svoje selišče. Odkri-
te arheološke najdbe kažejo, da so si 
romanizirani staroselci zatočišče na 
Sevcah poiskali že prej (1.–4. stoletje) 
in ne šele s prihodom Slovanov, ki 
so na naše območje prišli v 7. stole-
tju. Kot sta zapisali, naj bi na Sevcah 
živela tudi jaga baba, divja žena, ki 
je Zatolmince naučila delati sir. Prav 
baba pa je lahko tudi ena izmed mi-
toloških pokazateljic arheoloških naj-
dišč. Naj omenimo le znamenito 
starejšekamenodobno najdišče v jami 
Divje babe I pod Šebreljami ter Bab-
jo jamo ob izlivu Vogrščka v Sočo 
pod Gorenjim Logom, kjer naj bi bi-
lo pogansko svetišče.

[e drugi pokazatelji 
arheologije v Zatolminu

Vas Zatolmin skriva še nekaj poka-
zateljev arheologije. Zanimive so Štr-
klepce, globel, katere imena ne vemo 
nastanka. Ko je bilo na jugovzho-

KARTA ZATOLMINA. Karta: osnova TTN 25, Geodetska uprava RS.
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KARTA RAZPROSTRANJENOSTI VIKTORIJATOV (dodano po: Miškec 2003 in Horvat 2009)

Utrinki

RIMSKA BRONASTA FIBULA S SEVC datira v 1. stoletje n. št. Foto: Marko GregoVIKTORIJAT – bronast rimski republikanski 
novec Foto: Marko Grego

BO SO^A NAPOSLED DOBILA 
SVOJ DAN?
Nova Gorica – Župani 13-ih občin, 
katerih ozemlja se razprostirajo na 
območju porečja reke Soče, so z 
ministrom za okolje in prostor Ro-
kom Žarničem 22. marca podpisali 
pismo o nameri za izvajanje projekta 
Praznovanje dneva reke Soče. Pri 
tem gre za informiranje, osveščanje, 
izobraževanje in promocija vseh de-
ležnikov v povodju reke Soče z na-
menom doseganja dobrega stanja 
voda. S strani slovenskih predstavni-
kov podpisano pismo o nameri je 

zdaj romalo še v podpis na italijan-
sko stran, kar ni nič običajnega, saj 
je Republika Slovenija v preteklosti 
pri vodno-gospodarskih vprašanjih 
že sodelovala z Italijo. Lani sta državi 
na ministrskem srečanju na Brdu 
podali pobudo o začetku dejavnosti 
za pripravo naslednjega usklajenega 
načrta upravljanja za povodje Soče. 
Zadnje tovrstno usklajevanje je pote-
kalo sredi marca v Gorici. Ne gre pa 
zanemariti tudi sodelovanja na lokal-
ni ravni – v zadnjem letu so na po-
budo Zavoda Republike Slovenije za 
varstvo narave potekala usklajevanja 
za praznovanje dneva reke Soče.

V slavnostnem govoru je minister 
Žarnič poudaril, da se je življenje v 
mestih v marsičem odmaknilo od 
načel trajnostnega razvoja, kar pri-
naša številne težave, vezane na za-
gotavljanje kakovostne pitne vode. 
Večji del pitne vode v Sloveniji pred-
stavlja podzemna voda, njena kako-
vost pa je ponekod že resno ogrože-
na. Eden izmed glavnih razlogov 
uvajanja ekonomske cene za stori-
tve rabe vode je prav ohranjanje za-
dostnih zalog kakovostne vode. 
Ustrezno določanje cen vode bi mo-
ralo delovati kot spodbuda za trajno-

stno rabo vodnih virov in tako pri-
spevati k doseganju okoljskih ciljev 
na vodah.

Sicer pa so udeleženci srečanja v 
Novi Gorici v nadaljevanju prisluhnili 
predstavitvam projektov, ki jih, z na-
menom doseganja dobrega stanja 
voda pri nas, s pomočjo evropskih 
sredstev izvajajo slovenske instituci-
je. Ob koncu so si zbrani ogledali še 
film Trenutek resnice, ki pripoveduje 
o reki Soči; tako so obeležili Svetov-
ni dan voda, tema tega je letos Voda 
za mesta – odziv na mestni izziv.
Mateja Skok

ki je povezovala Gradič in Tonovcov 
grad, na lokaciji z imenom Skrinjca 
– še enim izjemno povednim toponi-
mom. 

Sicer pa so lahko arheološka naj-
dišča zakrita tudi med pripovedmi o 
zakopanih zlatih teletih, Atilovem 
grobu ter turških, Napoleonovih in 
drugih zakladih. 

Teja Gerbec, arheologinja, in Miha Mli-
nar, arheolog, Tolminski muzej
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dnem vznožju Kozlovega roba, neda-
leč od Štrklepc, raziskano prazgodo-
vinsko grobišče, so se porodile pri-
povedi. Na levem bregu Štrklepc je 
dvignjeno mesto podkvaste oblike 
(Podkev, Krog), kjer naj bi nekoč sta-
la utrdba. Iz utrdbe Na Krogu naj bi 
čez potok Tmanjka vodila pot do te-
ga pokopališča. 

Izpovedne so tudi Kaštelute. To 
ime je še ena od izpeljank za kastel 
(utrdba, grad), Slovani pa so ta izraz 
uporabljali za cerkev, svetišče. Očitna 
sta navezava s furlansko besedo ca-
stelutis in toponim Chiastelut, doku-
mentiran jugozahodno od Vidma. 
Zatolminci pravijo, da je ime nastalo 
iz pomanjševalnice castelleti (gradiči) 
ali cerkvice, na kar kaže tudi mno-
žinska oblika besede. Po njihovem 
mnenju naj bi na travniku Krog blizu 
Kaštelut stala utrdba, na Kaštelutah 
pa tri cerkvice. S tega območja ne 
poznamo arheoloških najdb, bi pa 
morda lahko prav na Kaštelutah is-
kali naselje »Pra(za)tolmincev«, ki so 
svoje pokojne v starejši železni dobi 
pokopavali pod Kozlovim robom. V 
Zatolminu sta tudi toponima Na go-
milah ter Zagomil, ki pa zaenkrat 
izražata le geografsko značilnost po-
imenovanega prostora.

V Ralnah stoji cerkev Sv. Petra, ki 
je prav tako en izmed arheološko indi-
kativnih svetnikov. Gre za starega pa-
trocinija, ki enako kot sv. Pavel, Marko, 
Jurij, Janez Krstnik in Janez Evangelist, 
Martin, Mihael, Lovrenc, Helena, Mar-
jeta in drugi navadno kaže na čas 
pozne antike ali zgodnjega srednjega 
veka. Zanimivo je, da se Sveti Peter in 
Pavel navadno pojavljata v paru; naj-
bližja cerkvica Sv. Pavla (Šempav), da-
nes ruševina, stoji na nasprotnem, le-
vem bregu Zadlaščice nad Žabčami.

Bronast novec – viktorijat 
Še ena izjemna najdba iz Zatolmi-

na nas navezuje na čas prvih rimskih 
vplivov v Zgornjem Posočju. Pred 
leti je domačin sredi vasi našel bro-
nast novec, tako imenovan viktorijat 
s konca 3. stoletja pr. n. št., ki pa je 
bil glede na obrabljenost verjetno v 
obtoku vse do sredine 2. stoletja pr. 
n. št. Več tovrstnih novcev je bilo 
skupaj s keltskimi srebrniki zakopa-
nih in odkritih tudi v Kobaridu ob 
prazgodovinski in rimskodobni poti, 
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V njegovih dokumentih bi moralo pisati rojstni kraj: Vrsno – vasica, v kateri sta se rodila njegov o~e 
in pradedov brat, pesnik Simon Gregor~i~. Zapozneli spomladanski sneg pa je mamo prisilil, da je 
rodila v majhni vasici ob So~i. Rudi Sko~ir je tako lu~ sveta zagledal pred 60 leti v hi{i stare matere 
na Kamnem.

Moji sr~ni kraljici

Ambasador Poso~ja – Rudi Sko~ir

@ e dan njegovega rojstva je na-
 povedoval, da se bo rodil ume-
 tnik z občutkom zaznavanja 

skrite lepote. Travniki in pašniki ob 
idilični Soči so dehteli v prvem po-
mladanskem cvetju, ki pa ga je na 
dan njegovega rojstva nenadoma pre-
krila snežna odeja. Tako kot pomla-
dansko sonce, ki je počasi odpiralo 
pot cvetlicam, Rudi s svinčnikom in 
čopičem odpira pot soncu, svojim 
figuram in svoji Srčni kraljici. 

Z du{o in srcem Primorec 
izpod Krna

Še preden je Rudi stopil v prvi ra-
zred, se je družina naselila v Kobari-
du v hiši s starim hišnim imenom Pet 
rož, ki jo je odkupil in obnovil Rudi-
jev oče. Sveže obnovljeno pročelje 
hiše v Gregorčičevi ulici, v kateri da-
nes domuje njegov najmlajši brat 
Bogdan Skočir z družino, krasi lična 
freska, šopek petih planik, delo Ru-
dija Skočirja. Z njo je kobariška ulica, 
poimenovana po Simonu Gregorčiču, 
poleg znamenitih Mešerove, Podse-
ljanove, Kotlarjeve, Šlibarjeve, Malar-
jeve, Boneževe hiše in mitnice boga-
tejša še za Petroževo domačijo.

V Kobaridu je Skočir odraščal ter 
preživel s sestrama in z bratoma 
brezskrbno otroštvo. Na to malo me-
stece ob Soči pod mogočnim Krnom, 
v katerem je pustil svoje korenine, ne 
more pozabiti. Pogosto se vrača, kot 
pravi sam, »v moje kraje«.

Slovo Krnu in So~i 
Po končani osnovni šoli v Kobari-

du je oče nadarjenega sina vpisal na 
idrijsko gimnazijo Jurija Vege, ki jo 
je Rudi kljub mladostni zaljubljenosti 
uspešno zaključil. Po končani gimna-
ziji se je na očetovo željo vpisal na 
Fakulteto za gradbeništvo, ki pa jo 
je kmalu zamenjal s študijem arhi-
tekture. Že po nekaj mesecih študija 
je ugotovil, da mu ravne črte in do 
desetinke milimetra natančni liki ne 

nudijo zadovoljstva, še manj pa ga 
navdušujejo. Njegova roka je samo-
voljno iskala svobodo v zavitih črtah 
in je sledila duši svobodnega izraža-
nja. Odločen, da ne ostane na pol 
poti in da iz sebe nekaj naredi, se je 
vpisal na Pedagoško akademijo, 
smer likovni pouk in zgodovina. Z 
diplomo in uspešno zaključenim štu-
dijem pa še ni bil zadovoljen. Svoje 
življenjsko poslanstvo je spoznal po 
sprejemu na Akademijo za likovno 
umetnost, kjer je leta 1977 z odliko 
diplomiral. Poleg diplome je bil na-
grajen s študentsko Prešernovo na-
grado, ki je dala takrat mlademu di-
plomantu spodbudo za delo. Študij 
je nadaljeval pri profesorjih Janezu 
Berniku, Kiarju Mešku in Štefanu 

Planincu, leta 1996 pa se je študijsko 
izpopolnjeval v Cite internationale 
des Arts v Parizu.

Po končani akademiji se je vrnil v 
Idrijo, kjer si je v času študija ustva-
ril družino in dom. Osem let pouče-
vanja na idrijski gimnaziji in srednji 
vzgojiteljski šoli je bilo dovolj, da se 
je odločil. Zapustil je pedagoško delo 
in se je posvetil delu, ki ga dopolnju-
je in navdaja s svobodo izražanja – 
slikarstvu. 

Iz Idrije v Rovtarske @ibr{e, 
med travnike sredi gozdov 

Dolgih 25 let je ustvarjal in z dru-
žino živel v Idriji. Z ženo sta hčerko 
in sina ob prostih dnevih vozila v 
Rudijev Kobarid in v Žibrše, rojstni 

kraj ženinega očeta. Pa se je nekoč 
slučajno dogodilo, da so na željo ene-
ga izmed otrok konec tedna bivanje 
sredi gozdov in notranjskih travnikov 
nekoliko podaljšali. Posledica je bil 
nov naslov stalnega bivališča – Žibrše 
nad Logatcem, kjer ta primorski li-
kovni umetnik živi še danes. Iz te 
idilične domačije že 14 let zapored 
njegove stvaritve potujejo po domo-
vini, daljnih deželah Evrope in sve-
ta. 

Uresni~enje materinih `elja
Že res, da je Rudi s svojo umetni-

ško dušo po očetovi strani Gregorči-
čev prapranečak, toda nihče v njego-
vi družini ali med bližnjimi sorodni-
ki ni umen ravnati s svinčnikom, še 
manj pa s čopičem. Morda pa je le 
nekaj resnice v starih vražah, ki pre-
pričujejo, da se materina želja prene-
se na bitje, ki ga nosi pod srcem. 
Med nosečnostjo je namreč Rudijeva 
mati potihoma razmišljala, kako lepo 
bi bilo imeti v družini slikarja.

Ko je Rudi v Kobaridu gulil osnov-
nošolske klopi, so sošolci nemalokrat 
namesto učiteljico za katedrom opa-
zovali njegovo spretno upodabljanje 
konj, kavbojev in podobnih likov. Kot 
gimnazijec je med počitnicami na 
kobariški bencinski črpalki honorar-
no delal za samopomoč pri študiju. 
Ob redkih prostih trenutkih je grizljal 
sendvič, s prosto desnico pa nepre-
stano risal po nepopisanih lističih. Po 
zaslugi njegove reklamne slike so 
zaposleni na bencinski črpalki uspe-
li prodati preveliko zalogo artikla, ki 
ga sicer kupci bencina niso hoteli 
kupovati. Nekateri njegovi znanci so 
mu napol v šali že takrat napovedo-
vali blestečo slikarsko kariero.

Poleg nepozabnih podob idrijskih 
rudarjev, ki jih je ustvarjal v osem-
desetih letih in zaradi katerih so ga 
Idrijci vzeli za svojega, je Rudi posve-
til nadaljevanje svojega ustvarjalnega 
dela figuri ženske. Ciklu stvaritev, ki 

V TOLMINSKEM MUZEJU razstavljena Skočirjeva dela. Foto: arhiv Tolminskega muzeja



EPIcenter, letnik XII, {t. 3-4, 2011

( 24 )

jih je avtor imenoval Rojenice, so sle-
dili Sojenice, tem Moje kraljice in ne 
zadnji ciklus podob z simboličnim 
imenom Izgubljeni raj. 

Mnenja presojevalcev 
V katalogu Rudi Skočir/Moji srčni 

kraljici, ki so ga izdali Beneška gale-
rija iz Špetra pri Nadiži, Kulturni 
center Lojze Bratuž Gorica, Sloven-
sko stalno gledališče Trst, Cerkev Sv. 
Marije (»Chiesa di S Marija«) Čedad 
in Pilonova galerija v Ajdovščini, je 
Irena Mislej predstavila avtorjeva 
dela in njegovo umetniško pot. V 
uvodnih besedah je zapisala: »Kar 
nekaj desetletij je možno slediti Sko-
čirjevim figuram, prav od nepozabnih 
idrijskih rudarjev, ki so ga identifici-
rali s prostorom, kjer je takrat ustvar-
jal, do vedno obnovljene in sveže 
serije rojenic in sojenic, pa kraljici 
sanj, srca ali umetnikovega življenja. 
Ženska figura je pravzaprav usodna 
za Skočirjevo slikarstvo, v njej zdru-
žuje asociacije iz likovne zgodovine z 
lastnimi sanjskimi ali stvarnimi re-
miniscencami. Prav z žensko figuro 
je prestopil mejo iz realnega v pra-
vljični svet, v svet simbolov, arhetip-
skih pomenov in prispodob.«

Ob odprtju razstave v Tolminskem 
muzeju na prehodu v novo tisočletje 
je Nelida Nemec med drugim zapi-
sala: »Od leta 1973, ko je Rudi Skočir 
vstopil v slovenski likovni prostor kot 
ustvarjalec, ki želi hoditi lastna pota, 
je njegova figuralika z globokim ču-
tenjem doživljala transformacije in 
stilizacije. V letih je postala prepo-

znavna, avtorska, Skočirjeva.«
Pasijon, Vigilija in lepota bivanja 

in spoznanja, Janez Kavčič (Tolmin-
ski muzej 2011): »Akademski slikar 
Rudi Skočir, ki domuje in ustvarja v 
Rovtarskih Žibršah nad Logatcem, se 
je uveljavil kot prepoznaven likovni 
umetnik doma in na tujem. Njegovo 
prepoznavnost nedvomno utemeljuje 
odrešujoča neobremenjenost s sodob-
nimi in pogosto kratkotrajnimi tren-
dovskimi umetnostnimi smermi. Sko-
čir hodi svojo lastno pot in skozi štiri 
desetletja ohranja trdo zvestobo pred-
vsem osebnim izpovednim impulzom 
in potrebam. Neomajano veruje v in-
timni kreativni in obenem odrešenjski 
kredo.«

Njegova zvrst ustvarjanja
Zmotno je mišljenje, da je Rudi 

posvetil vse avtorske stvaritve podo-
bam, ki jih najpogosteje srečujemo 
na njegovih samostojnih razstavah. 
Poleg oljnih slik krajine in grafik, ki 
med drugimi krasijo tudi stene mar-
sikaterega doma na Kobariškem in 
Tolminskem, je Rudi v svetu likovnih 
ustvarjalcev priznan ilustrator. Nje-
gove ilustracije dopolnjujejo literarna 
dela mnogih slovenskih in tujih av-
torjev. Med množico drugih, »njegovi 
liki dopolnjujejo že prek 50 knjižnih 
del«, je nazadnje z ilustracijami opre-
mil knjigi Rudija Šimaca. En izvod 
Andersenovih pravljic Kakor napravi 
stari, je zmerom prav z njegovimi 
ilustracijami krasi denimo knjižno 
polico danske kraljice. Na največjem 
evropskem knjižnem sejmu v Frank-

furtu je njegove knjižne ilustracije 
odkril japonski založnik, za katerega 
je Rudi kasneje opremil knjigo Bal-
kanske ljudske pripovedke. Za tem je 
v Južni Koreji izdal še dve knjigi z 
barvnimi ilustracijami.

Umetnostni zgodovinar Janez 
Kavčič je zapisal: »Skočirjevi obsežni 
ciklusi so po zanj značilni tradiciji 
nastajali in bili prezentirani javnosti 
kot poklon, posvetilo določeni skupini 
ali posebej izbranemu in občudova-
nemu bitju. Nekoč je poklon veljal 
idrijskim knapom in njihovim druži-
cam, nato pa sledita dve desetletji 
izjemno ustvarjalne zvestobe ženske-
mu liku …«

[tevilke, karte, barve 
njegovih slik

O črkah in številkah, ki obkrožajo 
Rudijeve lepotice, Janez Kavčič pravi, 
da programirani kaos razmetanih črk 
sporoča, da se slik ne bere kot bese-
dila, ampak se jih gleda kot likovno 
delo. S kartami avtor pove, da je ži-
vljenje krhko in nepredvidljivo kot 
igra s kartami. Črna karta simbolizi-
ra težave, medtem ko rdeča radost. 
Rdeča kot barva oziroma simbol lju-
bezni na sliki daje moč in energijo, 
modrina pa spominja na nebo in nje-
govo neskončno globino. Številke, ki 
spremljajo njegova dela, posvečena 
Srčnim kraljicam, izdajajo osebne 
datume upodobljenih likov. 

Ko umetnik svoja dela 
postavi na ogled

Naš rojak Rudi Skočir je svoja dela 
predstavil na 140 samostojnih razsta-
vah po Sloveniji in številnih evrop-
skih državah. Sodeloval je že na več 
kot 300 najrazličnejših skupinskih 
prireditvah in razstavah doma ter za 
svetovno slikarstvo pomembnih 
evropskih (Pariz, London, Kobenha-
ven, Frankfurt …) in nekaterih itali-
janskih mestih. 

Njegova javna dela krasijo pet po-
membnih javnih objektov v Idriji in 
Spodnji Idriji, obstaja pa celo upanje, 
da bo njegovo delo v bližnji priho-
dnosti obogatilo tudi sakralni objekt 
v Zgornjem Posočju.

V štirih desetletjih plodovitega de-
la v prostoru slovenskih likovnih 
ustvarjalcev je Rudi Skočir prejel vr-
sto nagrad in priznanj tako doma kot 
v tujini. 

Leto likovnih popotovanj po 
Slovenskih mestih

Kot smo pisali že v prejšnji številki 

Ambasador Poso~ja – Rudi Sko~ir

EPIcentra, je leto 2011 leto likovnih 
popotovanj po slovenskih mestih, ki 
slikarju pomenijo nekaj več kot le 
razstavni prostor. V tem času bo izšla 
monografija, v kateri bo zajeto likov-
no delo in Skočirjeva neprekinjena 
ustvarjalnost od začetkov, ki segajo 
v leto 1973, pa do danes. Ob izidu 
monografije in predstavitvi te knjige 
Rudi načrtuje tudi postavitev pregle-
dne razstave v Ljubljani, vendar o 
datumu tega pomembnega dogodka 
še ne more govoriti.

Leta 2013, ko se bomo v Posočju 
spominjalo 300. obletnice tolminske-
ga punta, bo temu dogodku svojo 
ustvarjalnost posvetil tudi on, saj bo 
najnovejšo knjigo na to temo opremil 
z ilustracijami. 

»Če bomo živi in zdravi,« pravi 
Rudi, »imam v načrtu še nekaj raz-
stav in še kakšno likovno kolonijo. 
Nekaterih dogodkov ni moč načrtova-
ti. Rad se pustim presenetiti, ker pre-
več togosti in predvidljivosti pri mo-
jem delu ni dobro. Lepo je, kadar se 
kakšen dogodek zgodi spontano, is-
kreno.« 

Kako se Rudi predstavi v 
tujini?

»Skoraj vedno, ko se predstavim, 
da prihajam iz Slovenije, moram po-
drobneje razložiti in narisati, kje de-
žela sploh je. V nadaljevanju pogovo-
ra pa potem opišem vse naše predno-
sti: slikovitost, pestrost kulinarike in 
vinskih dobrot ter znanje tujih jezi-
kov, delavnost in standard ljudi. Ve-
čina sogovornikov je nato hitro odlo-
čena, da je deželo pod Alpami vseka-
kor treba obiskati. In potem, saj veste, 
ko pridejo enkrat, se radi vračajo.« 

Tako vidimo Rudija mi, kako 
pa njegova `ivljenjska 
sopotnica Vesna Sko~ir?

»Že davnega leta, ob vstopu na 
Akademijo za likovno umetnost, sem 
dojela, da si bom Rudija morala de-
liti. Polovico svojega srca je zaobljubil 
slikarstvu. Morda prav zato poravna-
va neki navidezni dolg ‘kraljicam’, 
kdo bi vedel? Slikarstvo me vsa sku-
pna leta prijetno oplaja, čeprav imam 
likovno upodabljanje rada že od mla-
dih nog, prav tako dobro knjigo, gle-
dališče in glasbo. V slikah vedno 
iščem zgodbo. Samo kakšna slika se 
pusti prebrati. Pogosto zgleda, kot da 
slike poiščejo nas. Kot pravi M. Ši-
škin: ‘Zgodbe vas menjajo kot roka-
vice. Zapomnite si, zgodbe so živa 
bitja.’« 

Pavel Četrtič - PaČ 

RUDI SKOČIR. Foto: Maurizio Frulani
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^ema`
Gozdni ~esen, kot nekateri imenujejo ~ema`, je glavni krivec, da se v tem letnem ~asu po na{ih kra-
jih `e na dale~ raz{irja prepoznaven vonj po ~esnu. Gre za rastlino, ki sodi v dru`ino lukovk in je v 
naravi zelo raz{irjena.

^emaž uspeva v listnatih (hrastovih, bukovih, gabrovih) in 
mešanih gozdovih skoraj samo na senčnih, vlažnih  humu-
snih rastiščih v večjih skupinah – plahtah. Je trajnica, ki 

zraste do 25 cm visoko. Njegova čebulica je nekaj centimetrov 
dolga in valjaste oblike ter belkasto rumenkaste barve. Njen 
okus je precej pekoč. Ima le dva (izjemoma tri) pritlična, 
pecljata, jajčasto suličasta lista, široka od 2 do 5 cm. Žile po 
listu potekajo vzdolžno vzporedno. Pecelj lista je dolg od 
5 do 15 cm. Iz sredine izrašča najprej koničasti socvetni 
popek, ki se razvije v trioglato, pokončno in v sredini 
votlo steblo, ki nosi kroglasto belo socvetje (pakobul) 
z belimi zvezdastimi cvetovi.

POMO^ PRI LAJ[ANJU TEGOB
Zaradi svojih lastnosti ugodno vpliva na: 

• boljšo aktivnost želodca in črevesja (boljšo prebavo), 
• znižuje vročino, 
• deluje antiseptično (razkuževalno), 

• znižuje krvni tlak in 
• na telo deluje prečiščevalno.

GOJENJE IN RAZMNOŽEVANJE
Če imamo ustrezen prostor, lahko čemaž gojimo tudi na vrtu, vendar bo potreboval 

ravno tako polsenčno do senčno vlažno rastišče, bogato s humusom. Cveti aprila, 
maja in ponekod še junija. Razmnožuje se s čebulicami ali s črnim semenom, ki ga 

največ raznašajo mravlje. Njegove čebulice lahko prenesemo iz narave ali posejemo 
semena. Ker slednja kalijo šele drugo leto – če sploh –, je morda bolje, da semena 
kupimo. Sicer pa čemaž prezimi s čebulico v tleh. 

HRAMBA
Če naberemo več čemaža, kot ga uspemo porabiti naenkrat, ga lahko preprosto tudi 

shranimo. V vrečki zdrži v hladilniku kakšen teden, lahko pa ga zamrznemo – svežega 
ali ga predhodno blanširamo in narežemo. Tako shranjen lahko ohrani okus tudi eno 

leto. Obstajajo še druge možnosti. Lahko ga vložimo v olje – liste zmeljemo skupaj z 
olivnim oljem in, če želimo, dodamo tudi sol. Tak pripravek nato napolnimo v kozarčke 

in shranimo v temnem in hladnem prostoru, kjer bo obstal tudi do naslednje sezone. 
Sicer pa lahko čemaž tudi blanširamo, narežemo in zamrznemo. 

SESTAVINE
Poleg tega, da je uporabnost čemaža v ku-

linariki vsestranska, je čemaž odličen vir 
številnih zaščitnih in krepčilnih snovi, kot 
so vitamini, minerali, klorofil, karote-
noidi in flavonoidi, vsebuje tudi veli-
ko sulfidov.
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Nekateri imenujejo čemaž tudi medvedji 
česen, saj ga rjavi medvedi zelo radi jedo, 
ko se prebudijo iz zimskega spanja. Z njim 
si ponovno »napolnijo baterije« in prečisti-
jo telo. Kako pa mi? Tako kot medved 
lahko tudi človek uživa celo rastlino: liste, 
čebulico, popke in socvetja s pecljem vred 
ter mlade plodove. Najbolje je, če uživa-
mo svežo rastlino, saj tako ohranimo 
njene hranilne in zdravilne lastnosti.

Predvsem nasekljani mladi lističi ima-
jo izrazit vonj in okus po česnu, ki pa je 
blažji od česna in posledično ne povzro-
ča neprijetnega telesnega vonja. Zato 
lahko lističe čemaža uporabimo kot za-
čimbo – podobno kot česen. Nasekljane 
dodajamo raznim solatam, namazom, 
juham, kruhu, pecivu, pici, testeninam, 
štrukljem, narastkom, bureku, pa tudi 
kisu in olju (olivno, laneno, kokosovo 
…). Mnogi iz njega pripravljajo tudi 
izvrsten pesto.

ZELIŠČNA SKUTA
Potrebujemo (za 2 osebi):
250 g puste skute
50 g jogurta
1 žličko olja
sol
poper
pest mladih nasekljanih lističev če-
maža

Skuto zmešamo z jogurtom in 
oljem ter začinimo s soljo in po-
prom. Liste čemaža operemo, osu-
šimo in nasekljamo ter zmešamo 
s skuto. Ponudimo lahko kot na-
maz za kruh ali kot dodatek k 
surovi zelenjavi in krompirju v 
oblicah.

PRI NABIRANJU LISTOV ČEMAŽA (na 
fotografiji zgoraj) moramo biti izjemno previdni, 
da jih ne zamenjamo z zelo strupenimi listi šmarnice 
(levo) in jesenskega podleska (desno). Foto: Fotolia

Prakti~no za vsakogar

ČEMAŽEVA JUHA
Sestavine (za 2 osebi):
1 manjša čebula
1 lovorjev list
1 žajbljev list
2 žlici olja
1/2 l vode
1/4 l mleka
100 g čemaževih listov
1/8 l  suhega belega vina
4 žlice kisle smetane
bel kruh, narezan na kocke
1 žlico masla
sol
beli poper

Čebulo narežemo na koščke. Lista 
lovora in žajblja operemo in osušimo, 
povežemo z vrvico in ju skupaj duši-
mo na olju. Prilijemo vodo in mleko 
ter kuhamo nekaj minut. Odstranimo 
lovor in žajbelj. Čemaževe liste nare-
žemo in jih skupaj z vinom dodamo 
k juhi. Kuhamo še nekaj minut. Med-
tem v ponvici na maslu popražimo bel 
kruh, narezan na kocke, da postane 
zlatorjav. Juho posolimo in popopramo 
ter postrežemo z dodatkom kisle sme-
tane in praženih krušnih kock.

PREPROSTA ČEMAŽEVA JUHA S 
KROMPIRJEM
Krompir olupimo in kuhamo. Ko je ku-
han, dodamo narezan čemaž, počakamo, 
da se malo zmehča, nato pa vse skupaj 
zmešamo s paličnim mešalnikom. Za bolj-
ši okus dodamo malo masla ali kisle sme-
tane, posolimo in popopramo.

PESTO
Oprane in posušene liste čemaža zmelje-
mo, dodamo sol, baziliko, zmlete pinjole 
(lahko tudi zmleta sončnična semena) in 
malo mletih orehov. Vse to zmešamo z oliv-
nim oljem. Napolnimo kozarčke in pazimo, 
da vmes ni zračnih mehurčkov. Zapremo in 
shranimo na hladno. 

STE VEDELI …
… da moramo biti pri nabiranju listov 
čemaža izjemno previdni, da jih ne 
zamenjamo z zelo strupenimi listi 
šmarnice in jesenskega podleska. Za 
razliko od čemaža ima jesenski pod-
lesek večinoma po tri pritlične liste, 
ki obdajajo trirobi glavičasti plod in 
ne dišijo po česnu, medtem ko šmar-
nica, podobno kot čemaž, raste v 
večjih skupinah in ima tudi največ-
krat po dva lista. V času pred cvete-
njem ju razločujemo po vonju – listi 
čemaža namreč dišijo po česnu, listi 
šmarnice pa ne?

… da je čemaž prava zakladnica vi-
taminov in mineralov v zelenjavni 
prilogi skupaj s koprivami in špina-
čo?

… da pri obiranju od vsake rastline 
odtrgamo le en list, da se lahko ra-
stlina ohrani?

… da se najpogosteje nabirajo mladi 
listi vse do cvetenja, čeprav so nad-
zemni deli rastline uporabni, vse 
dokler ne dozorijo semena? Starejši 
deli rastlin so trši, bolj žilavi in manj 
okusni.

Nataša Klobučar Štrancar, univ. dipl. 
ing. živ. teh., PRC
Viri: SCHERF, G. (2006). Samorasle rastline 
in plodovi. ERIMAS d.o.o.

PRIPRAVA HRANE

ZELIŠČNO MASLO
Potrebujemo:
pest mladih lističev čemaža
100 g masla
1 žličko limoninega soka
sol
poper

Liste čemaža operemo, osušimo in 
na drobno nasekljamo. Maslo pu-
stimo na sobni temperaturi, da se 
zmehča, nato mu primešamo na-
sekljan čemaž. Dodamo limonin 
sok, sol in poper. Oblikujemo 
hlebček in shranimo v hladilnik. 
Pripravljeno zeliščno maslo ponu-
dimo na primer k francoski štruč-
ki, kot prilogo k mesu in ribam na 
žaru …

ŠPAGETI S ČEMAŽEM
Potrebujemo (za 2 osebi):
100 g čemaževih listov
250 g špagetov
100 g naribanega parmezana
olivno olje
sol
poper

Čemaževe liste narežemo na večje 
kose. Špagete skuhamo toliko, da 
so še čvrsti. V ponvi segrejemo 
olivno olje, dodamo čemaževe 
liste in jih podušimo. V ponev 
nato dodamo še špagete in par-
mezan ter jo odstavimo s štedil-
nika. Ko je jed še topla, jo na 
hitro in previdno premešamo ter 
dodamo sol in poper.

ČEMAŽ V OLIVNEM OLJU
Približno 100 g opranih, osušenih 
in nasekljanih oziroma zmletih 
čemaževih listov zmešamo v 1 dl 
olivnega olja. Mešanico lahko ma-
lo posolimo, premešamo in na-
polnimo v kozarčke ter shranimo 
na hladno.



EPIcenter, letnik XII, {t. 3-4, 2011

( 27 )Las za razvoj (pode`elja) – Osnovno{olci in ekolo{ko kmetovanje

Z u`ivanjem trgovinske hrane letno 
pojemo okoli 6 kg aditivov

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja: Evropa investira v po-
deželje in Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Velika večina živil, ki danes pol-
ni naše trgovinske police, je 
pridelana z uporabo mineral-

nih gnojil, škropiv, gensko spreme-
njenih semen in organizmov (GSO), 
hormonov, antibiotikov in drugih ke-
mičnih sredstev, ki jih pridelovalci 
uporabljajo, da povečajo donose svo-
jih kmetij. Kakovost teh tako imeno-
vanih konvencionalnih živil iz leta v 
leto pada in vse več je konzervirane 
hrane, kateri so dodani razni aditivi 
(poznani kot E-ji). »Žive« hrane je 
vse manj. Za razliko od sveže, sezon-
ske in lokalno pridelane hrane kon-
vencionalno predelana hrana skoraj 
vedno vsebuje različne aditive, kot so 
konzervansi, emulgatorji, barvila, 
ojačevalci okusa, sladila, antioksidan-
ti ipd. Ti nisi le pogosto škodljivi, 
temveč so pridobljeni tudi z gensko 
tehnologijo, česar pa po zakonu, ki 
velja za aditive, danes ni treba pose-
bej označiti na embalaži, tako da 
kupec tega – tudi če bi hotel –, ne 
more ugotoviti. 

Ni vse zlato, kar se sveti 
Kako škodljivi so aditivi in razna 

druga zaščitna sredstva, se kaže 
predvsem na zdravju naših otrok. Ti 
se na prevelike doze aditivov odziva-
jo z alergijami, nevrodermitisi, hipe-
raktivnostjo, slabo koncentracijo in 
drugimi zdravstvenimi težavami in 
nas opozarjajo na to, da bo treba ne-
kaj ukreniti – spremeniti hrano do-
ma, v šolah in vrtcih. Številne alergi-
je, ki jih pripisujemo različnim vr-
stam sadja ter drugim živilom, pogo-
sto nimajo nič opraviti s posameznim 
sadežem. Nevšečnosti povzročajo 
dodatne sestavine, s katerimi je bil 
ta sadež obdelan, da bi dalj časa ves 
lep in sijoč zdržal na trgovskih poli-

Zdravo `ivljenje je danes »in«. Vedno ve~ razli~nih organizacij javnost osve{~a o pomenu zdrave 
prehrane. Ta se ogla{uje povsod. Prepri~ani smo, da vemo, kaj je zdravo in da znamo ustrezno pre-
poznati ter lo~evati zdrave izdelke od tistih manj zdravih. Pa je res tako? Raziskave pravijo druga~e. 
Ka`ejo, da ~lovek, ki se prehranjuje zgolj s trgovinsko hrano, letno zau`ije okoli {est kilogramov 
aditivov …

cah. Številne sestavine, zlasti konzer-
vansi in barvila, ki jih dodajamo 
hrani za lepši videz, boljši okus in 
večjo obstojnost, sprožajo – zlasti pri 
otrocih – tako imenovane psevdoaler-
gije. Med te snovi spadajo na primer: 
sulfiti v krompirjevih izdelkih in su-
hem sadju; nitriti v siru, klobasah in 
prekajenem mesu; benzoati v ribjih 
konzervah, sladkarijah, omakah in 
jogurtu; eritrozin v sladoledu in kon-

zerviranem sadju, azorubin in ama-
rant v praških za puding, sladicah in 
likerjih, tartarazin v alkoholnih pija-
čah ipd. Kolikokrat se je že izkazalo, 
da lahko otrok brez težav uživa na 
primer domače jagode, po zaužitju 
tistih iz trgovine pa se pojavijo teža-
ve. Otrok se na omenjene snovi lah-
ko odziva s prebavnimi motnjami 
(krči v trebuhu, bruhanje, driska), 
kožnimi spremembami (koprivnica, 

srbeča koža, otekanje, rdečica) ali z 
različnimi simptomi dihalnih poti 
(kihanje, zamašen nos, oteženo di-
hanje). 

Zdrava izbira
Seveda imamo kot potrošniki – v 

prvi vrsti pa kot starši, ki skrbijo za 
zdrav razvoj svojih otrok – možnost 
(če ne že kar dolžnost), da se odlo-
čimo drugače in izberemo hrano, ki 
otrokom ne bo škodovala. Res je, da 
večina nima ne možnosti ne časa, da 
bi se v prostem času posvečala vrtič-
karstvu in/ali ljubiteljskemu kmeto-
vanju. Kljub temu pa to ne sme biti 
izgovor, da ne nakupujemo zdravo. 
Kot smo v EPIcentru že velikokrat 
pisali, imamo v okolju, kjer živimo, 
na razpolago vse, kar potrebujemo 
za zdravo življenje: obilico sveže, 
doma pridelane zelenjave in sadja, 
mlečne izdelke (sire, skuto, mleko 
…) in meso ter številne druge pre-
hrambene izdelke, ki jih ponujajo 
kmetije v dolini. Dobrote s kmetij 
lokalnih pridelovalcev so večinoma 
zdrave in brez nepotrebnih dodatkov 
ter v številnih primerih tudi ekolo-
ške. 

Ekološki kmetje za gnojenje upo-
rabljajo zgolj kompost, kot škropiva 
pa izvlečke rastlin, saj uporaba sin-
tetičnih mineralnih gnojil in škropiv 
ni dovoljena. Da določen izdelek lah-
ko obdrži naziv »eko«, se lahko pri 
predelavi uporablja le 50 različnih 
aditivov naravnega izvora. Če pomi-
slimo, da imajo predelovalci pri pre-
delavi konvencionalnih prehrambe-
nih izdelkov na voljo 1.700 različnih 
vrst umetnih aditivov in 4.500 ume-
tnih arom, torej skupaj kar 6.200 
snovi, ki jih dodajajo izdelkom, se 
nam verjetno izbira med ekološkim 

NA ENI IZMED DELAVNIC, ki jih PRC izvaja na osnovnih šolah v Posočju, so učenci prve triade 
OŠ Simona Kosa Podbrdo z užitkom pojedli slastno zeliščno omleto, pripravljeno iz domačih 
ekoloških jajc in zelišč, ki smo jih nabrali na bližnjem travniku. Foto: Tjaša Maurič

Na Poso{kem razvojnem centru (PRC) v teh spomladanskih mesecih 
za~enjamo z izvajanjem drugega sklopa delavnic in izobra`evanj v okviru 
projekta Osnovno{olci in ekolo{ko kmetovanje. Sredstva zanj smo prido-
bili iz naslova ukrepov LEADER, ki jih prek LAS za razvoj zagotavlja Mini-
strstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Evropski kmetijski 
sklad za razvoj pode`elja. Na delavnicah otroci sodelujejo pri spoznava-
nju razlik med ekolo{ko in konvencionalno pridelano hrano in pri pripravi 
zdrave, ekolo{ke malice. Z obiskom ekolo{kih kmetij sku{amo otrokom 
na zanimiv in malce druga~en na~in predstaviti zna~ilnosti ekolo{kega 
kmetovanja ter vzbuditi zanimanje in pozitiven odnos do kmetovanja ter 
zdrave ekolo{ko pridelane hrane. Delavnice izvajamo na vseh osnovnih 
{olah v Zgornjem Poso~ju.
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in konvencionalnim proizvodom ver-
jetno ne zdi več težka. 

Tudi pomislek o tem, da je ekolo-
ška hrana (pre)draga, ne zdrži. Pri-
mer iz avstrijske raziskave na podro-
čju prehrane pokaže, da je po peki 
200-gramski zrezek iz konvencional-
ne pridelave enakovreden 100-gram-
skemu ekološko pridelanemu zrezku. 
Pri pečenju konvencionalnega mesa 
se namreč izloči veliko vode, ki jo 
potrošnik seveda v trgovini plača po 
ceni mesa. Torej ni pomembno, ko-
liko mesa damo v ponev, temveč kaj 
na koncu dobimo na krožnik. Ekolo-
ška hrana torej ni dražja, če le po-
znamo vse njene prednosti, saj z 
manjšimi količinami dobimo več in 
dosežemo boljše rezultate.

Danes tako ni pomembno le, kaj 
jemo, ampak tudi to, od kod izvira 
naša hrana. Ni dovolj, da poskrbimo 
zgolj za uravnotežene obroke, kar naj 
bi pomenilo, da je v naši prehrani 
ustrezno razmerje ogljikovih hidra-
tov, beljakovin in maščob, mineralov 
ter vitaminov. V današnjem času je 
pomembno, kakšne kakovosti so se-
stavine našega obroka. Kljub bogati 
ponudbi različnih živil na trgovskih 
policah in kljub upoštevanju načel 
optimalne prehrane (vsi poznamo 
osnove prehranske piramide), se tako 
pri otrocih kot tudi odraslih pogosto 
izkaže pomanjkanje posameznih vi-
taminov, mineralov ali elementov v 
sledovih.

Moj otrok pa tega ne bo 
nikoli pojedel!

Trditev, ki preverjeno ne drži! Če-
prav je verjetno res, da se marsikate-
ri starš le nasmehne ob misli, da bi 
se njegov otrok namesto s fluore-
scentnim rdeče-zeleno-modrim bon-
bonom sprijaznil z rozino in se zgro-
zi ob misli, da bi moral otroka pre-
pričevati, naj namesto pohanih ribjih 
palčk in instant pire krompirja za 
kosilo poje krožnik sveže zelenjave 
… Pa se z malo domišljije vseeno da 
doseči tudi to. In otroci razumejo 
veliko več, kot jim odrasli radi pripi-
sujemo. Otroci se radi učijo prek 
zgledov, zato pazite na lastno prehra-
njevanje. Nič ni bolj prepričljivega in 
ne deluje tako dolgotrajno kot prav 
zgled staršev. Če oče in mama rada 
jesta zdravo hrano, potem so tudi 
otroci hitro pripravljeni sprejeti tak 
način prehranjevanja. 

Tako kot pri drugih stvareh mora-
mo tudi pri pripravi hrane upošteva-
ti otrokove specifične potrebe. Hrana 

mora biti pripravljena in postrežena 
otroku primerno. Otroci potrebujejo 
več kot zgolj fiziološko uravnoteženo 
prehrano. Zdrave prehranjevalne na-
vade, ki jih otroci pridobijo v zgo-
dnjem otroštvu, vplivajo na izbiro 
živil in način prehranjevanja in s tem 
na zdravje v odrasli dobi. Prav v otro-
štvu je optimalna prehrana bistveni 
predpogoj za zdrav telesni in dušev-
ni razvoj. Nič nam ne pomaga, da je 
naš otrok sit in razmeroma dobro 
prehranjen, če pa je kljub temu po-
gosto bolan. Starši smo namreč za-
dovoljni le, ko je otrok zdrav, razi-
gran in vesel. Ekološka hrana poleg 
zdravja omogoča otroku tudi zbra-
nost, koncentracijo in razvoj drugih 
kakovostnih lastnosti, kot so: potrpe-
žljivost, vztrajnost, trdoživost in sa-
mospoštovanje – skratka, omogoča 
mu zdravo in radostno otroštvo.

Ekolo{ka prehrana v vrtcih 
in {olah

Ker pa naš otrok veliko večino svo-
jega časa preživi v vrtcu ali v šoli, je 
seveda pomembno tudi to, kakšno 

hrano uživa tam. Če se ozremo čez 
mejo k našim najbližjim sosedom, 
vidimo, da v nekaterih vrtcih pred-
stavljajo ekološki izdelki kar 60 od-
stotkov vseh izdelkov, ki se v vrtcih 
uporabljajo. Ekološka ni le hrana, 
temveč tudi čistila, toaletni papir, 
robčki, igrače ipd. Naši sosedje se 
dobro zavedajo pomena kakovostne 
prehrane za otroke v zgodnjem ži-
vljenjskem obdobju in to svojim otro-
kom tudi nudijo. Danes vsi vrtci v 
kraju Ferrara otrokom nudijo ekolo-
ške obroke, sestavljene iz 85 odstot-
kov ekoloških živil. Ta cilj so dosegli 
postopno in s tesnim sodelovanjem 
mestnih oblasti, staršev, pedagoških 
delavcev in kuhinjskega osebja. 

Verjetno je prišel čas, da se s to 
problematiko začnemo bolj poglo-
bljeno ukvarjati tudi pri nas. Prvi 
koraki v to smer so že narejeni – kar 
nekaj šol in vrtcev za svoje malice 
nabavlja tudi (ne pa samo) ekološke 
sestavine (na primer eko jabolka …), 
saj javni razpisi šolam to omogočajo. 
Ekološka živila so lahko tudi didak-
tični pripomoček za učenje trajno-

stnega razvoja. Z uvajanjem ekolo-
ških živil v šolske obroke se učenci 
naučijo bolje skrbeti za svoje zdravje, 
obenem pa tudi za čistejše okolje. 
Res je, da uvajanje ekološke hrane v 
šole zahteva spremembe v jedilnikih, 
receptih in dnevni rutini, da pa bi do 
teh sprememb lahko dejansko prišlo, 
je nujno, da vsi uporabniki šolske 
kuhinje (učenci, starši in učitelji) ra-
zumejo, zakaj so te spremembe po-
trebne in koristne. Zato je pomen 
izobraževanja in osveščanja kuhinj-
skega osebja, učiteljev, vodstvenih 
delavcev in staršev o pozitivnem vpli-
vu ekološkega kmetijstva na vse sfe-
re našega življenja tako zelo pomem-
ben. 

Vendar pa se tudi tu srečamo z 
drugo platjo medalje. Dejstvo je, da 
je ponudba lokalnih ekoloških živil 
dokaj skromna in ne dosega količin, 
ki bi jih rabili za dnevno preskrbo 
šolskih kuhinj. Kar nekaj šol ima 
grenke izkušnje s tem, ko se na nji-
hov javni razpis za dobavo ekološko 
pridelane domače zelenjave in sadja 
ni prijavil niti en domač pridelovalec 
sadja oziroma zelenjave. Številni vi-
dijo rešitev v povezovanju ekoloških 
kmetov in skupnem nastopu na trgu, 
v dodatnem subvencioniranju ekolo-
ške hrane v šolah in vrtcih (v prido-
bivanju dodatnih sredstev iz drugih 
virov, s katerimi lahko šola krije del 
razlike med ceno malice in pripada-
jočo subvencijo, ki jo zagotavlja Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport) ter v 
uvajanju kvot za nakup ekoloških 
živil. Seveda imajo tu odločilno vlogo 
vse pristojne institucije od državnega 
pa do lokalnega nivoja. Nezanemar-
ljiva je tudi vloga nas, končnih upo-
rabnikov ekoloških proizvodov: na 
vzpostavitev domače ekološke pre-
hranske verige seveda vpliva tudi 
naše povpraševanje. 

Vpeljava ekološke prehrane v šole 
in vrtce prek zelenih javnih naročil 
za živila bi seveda izdatno vplivala 
na podporo domačemu kmetu, 
vzpodbudila bi razvoj ekološke pri-
delave, obenem pa prispevala k 
zmanjšanju onesnaževanja okolja. 
Tehtnih razlogov za odločitev, da iz-
beremo »eko«, je veliko, bodimo od-
govorni in jo sprejmimo sami, po 
zavestnem premisleku. Ne čakajmo 
na to, da nas bodo do te odločitve 
pripeljali naši najmlajši, ki nas bodo 
na to nehote opozarjali z različnimi 
zdravstvenimi težavami. 
Maura Arh, ekologinja prehrane in Tja-
ša Maurič, PRC

 »Po standardih in pravilih IFOAM (Mednarodne zveze gibanj za ekolo{ko 
kmetijstvo) in po zakonodaji EU je ekolo{ka hrana pridelana brez 
kemi~nih gnojil, pesticidov in gensko spremenjenih organizmov. V 
ekolo{ki pridelavi veljajo visoki standardi za dobrobit `ivali, ki morajo 
imeti mo`nost gibanja oz. izpusta na pa{o vsaj polovico dni v letu. @ivali 
so krmljene z ekolo{ko krmo, ki je v ve~ini pridelana na kmetiji. Zdravlje-
nje poteka z naravnimi in homeopatskimi pripravki; uporaba antibiotikov, 
ki pu{~ajo sledi v hrani, je dovoljena le izjemoma in pod strogim nadzo-
rom, uporaba `ivil, ki izvirajo iz (o)zdravljenih `ivali, pa je mo`na {ele, ko 
mine ~akalna doba, ki je {e enkrat dalj{a od obi~ajne. Vse to jam~i, da je 
ekolo{ka hrana najvi{je kakovosti in zato bolj primerna za prehrano 
otrok in mladostnikov ... «. (Vir: DOLENC, Ana Romana in Anamarija, SLABE. (2011). 
Priporočila za zeleno javno naročanje ekoživil. [Online]. Inštitut za trajnostni razvoj. [Citirano 
dne: 23. 3. 2011]. Spletna stran: www.itr.si). 

NA TURISTIČNI KMETIJI PR JUREČ NA LEDINAH so kobariški šestošolci v okviru programa 
Zemlja–pšenica–kruh spoznavali pot do kruha. Foto: Tjaša Maurič

Las za razvoj (pode`elja) – Osnovno{olci in ekolo{ko kmetovanje
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Kaj po~nemo na PUM-u?
Vas zanima, kaj vse po~nemo v sklopu programa Projektno u~enje za mlaj{e odrasle (PUM)? Na 
kratko lahko re~emo, da se veliko u~imo, vendar tako, da se pri tem tudi zabavamo. Na{a vsako-
dnevna zgodba se za~ne `e zjutraj, kjer se na uvodnem sestanku dogovorimo, kaj vse bomo po~eli 
do enih popoldan, ko zaklju~imo z na{imi dejavnostmi.

Projektno u~enje mladih 
(PUM)

Učenje na PUM-u poteka tako, da 
se najprej z mentoricami dogovori-
mo, kaj vse moramo predelati, si 
pripravimo zapiske in potrebno gra-
divo. Mentorica nam nato razloži 
snov, nakar poskusimo vaje opraviti 
sami. Če česa še vedno ne znamo, 
vprašamo mentorice, da nam še en-
krat razložijo snov. Seveda delamo 
tudi na samostojnosti, kar pomeni, 
da sami poskusimo predelati ali pri-
dobiti gradivo za naše učenje. Tako 
kot v šoli si vsake toliko tudi mi pri-
voščimo kratek odmor in ko ta mine, 
ponovno predelamo snov ali nadalju-
jemo z vajami. Naj se ob tem pohva-
limo, da je eden izmed udeležencev 
že opravil izpit.

Ker pa vsi ne nadaljujemo šolanja, 
čas, ki ga imajo drugi za učenje, po-
rabimo za iskanje zaposlitve. Naučili 
smo se napisati prošnjo in življenje-
pis v spletni aplikaciji Evropass, kar 
nam je olajšalo delo pri posredovanju 
dodatnih informacij delodajalcem. 

PUM-u večkrat poslužimo družabnih 
iger, kot so Activity, Risk, Enka ... 
Kadar je zunaj suho in toplo, pa raje 
odidemo na igrišče, kjer odigramo 
nogomet in košarko, ali pa se prepro-
sto odpravimo na sprehod. Včasih si 
ogledamo tudi kakšno gledališko 
predstavo ali dober film, tu in tam 
pa se odpravimo še v muzej. Radi 
tudi rišemo, predvsem stripe. 

V~asih tudi »pohajamo«
Ker pumovci radi čofotamo, smo 

se pred časom z vlakom odpravili v 
bohinjski vodni park, kjer smo se 
imeli neskončno lepo, saj smo lahko 
kar tri ure namakali v bazenu. Seve-
da ni manjkalo niti zabave, saj smo 
imeli s seboj tudi družabne igre. Ko 
je bilo čofotanja konec, smo se od-
pravili v picerijo, kjer pa nismo ime-
li ravno sreče, saj – verjeli ali ne – pic 
ni bilo. Tako smo se morali zadovo-
ljiti s čevapčiči.

Obiskali pa nismo le Bohinja, tem-
več tudi Ljubljano. S kombijem smo 
se odpravili na Zavod Bob (PUM 

Utrinki

Prav tako redno pregledujemo različ-
ne portale, kjer ponujajo prosta de-
lovna mesta. 

Postajamo mojstri v pripravi 
jedi

Seveda pa se učimo tudi drugače. 
Srede so ponavadi rezervirane za ku-
linariko. Kuhamo in pečemo različne 
vrste jedi, ki jih potem tudi pojemo. 
Ponavadi se že dan prej dogovorimo, 
kaj bomo pripravili, tako da lahko 
mentorice nabavijo potrebne sestavi-
ne. Ker je kuhinja majhna, sta lahko 
v njej največ po dva kuharja. Obča-
sno nam pride kuhinja prav tudi za 
pripravo kave ali čaja, tako da nam 
ni treba zapravljati centov na kavo-
matu. Sicer pa radi spečemo tudi 
kakšno pecivo, še posebno, če kdo 
izmed udeležencev praznuje rojstni 
dan ali morda opravi kakšen izpit – 
takrat ga zagotovo čaka kulinarično 
presenečenje.

Za bistritev na{ih sivih celic
Za bistritev možganov se na našem 

Ljubljana), kjer smo se srečali z lju-
bljanskimi kolegi. Najprej smo se 
spoznali s pomočjo družabnih iger, 
v nadaljevanju pa so nam predstavili 
svoje projekte. Najbolj zanimiv je bil 
projekt Kolesa. Iz več starih in polo-
mljenih koles tamkajšnji pumovci 
sestavijo in po svojem okusu obliku-
jejo vsak svojega. Nekatera kolesa so 
zelo izvirna in res odlično poslikana. 
Po končani predstavitvi so nas tudi 
pogostili. Sledilo je spontano druže-
nje z mastnimi prsti in polnimi že-
lodčki. Po končanem obisku smo si 
v Koloseju ogledali še slovenski film 
Gremo mi po svoje, ki nas je vse nav-
dušil. 
Tadej Flajs, Mitja Gruntar, 
David Ibraimovič in M. M., PUM Tolmin

Operacijo delno financirata Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo 
za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne pri-
oritete: Razvoj človeških virov in vseživljenj-
skega učenja; prednostne usmeritve 3. 2: Iz-
boljšanje usposobljenosti posameznika za 
delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

S PESMIJO SO POZDRAVILE 
POMLAD
Podbrdo – V zatonu presenetljivo 
toplega aprilskega dne je v športni 
dvorani OŠ Simona Kosa Podbrdo 
izzvenel letni koncert Ženskega 
pevskega zbora (ŽPZ) Okarina. Pod 
naslovom Pozdrav pomladi je poslu-
šalcem ponudil bogat glasbeni uži-
tek, ki se je izražal tako v kakovo-
stnem izboru pesmi kot v bogastvu 
pevskih glasov. Petnajst  pevk, ki 
svoj glasbeni talent združuje pod 
vodstvom zborovodkinje Marte Volf 
Trojer, je svoje pesmi obogatilo s 
solo vložki in klavirsko spremljavo. 

Prireditev so zanimivo popestrile ci-
trarke novogoriške Univerze za tre-

tje življenjsko obdobje pod vod-
stvom mentorice Janke Frančeškin. 
Gostje so poslušalcem podarile ven-
ček nežnih zvokov, ob njihovi spre-

mljavi pa so zapele tudi Okarinke. 
Koncert je z mislimi o čudovitih 
spremembah ob prebujanju narave 
prepletla povezovalka Lea Kemper-

le, najmlajši pa so obiskovalce raz-
veselili s pisanim pomladnim cve-
tjem. 
Olga Zgaga, Društvo baška dediščina

LETNI KONCERT ŽPZ OKARINA so pevke tokrat naslovile Pozdrav pomladi, svoj koncert pa popestrile gostujoče citrarke. Foto: Cveto Zgaga
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V Znamenju Simona Gregor~i~a
V tokratni dvojni {tevilki EPIcentra vam v rubriki, ki je sicer rezervirana za predstavitev dru{tev, izje-
moma ponujamo nekoliko druga~no zgodbo. Gre za dva zbora, ki sta Poso~ju zagotovo poznana do 
te mere, da ju ni treba posebej predstavljati, zato smo se odlo~ili, da objavimo prispevek s skupne-
ga gostovanja na mednarodnem zborovskem festivalu.

Oktet Simon Gregorčič in Žen-
ski pevski zbor (ŽePZ) Zna-
menje iz Volč sta se v prvi 

polovici marca s svojimi ubranimi 
glasovi »poklonila« Sartigliji. Gosto-
vala sta namreč na mednarodnem 
zborovskem festivalu »Ommagio a Sa 
Sartiglia« (Poklon Sartigliji), ki ga v 
Oristanu na Sardiniji prireja tamkaj-
šnji Moški pevski zbor (MoPZ) Ma-
urizio Carta.

Zakaj Poklon Sartigliji? 
V tem času se na Sardiniji vse od-

vija okrog njihovega največjega pra-
znika – Sartiglije. V tem času je Sar-
tigliji v Oristanu podrejeno vse – tudi 
pevski festival. Na predvečer nedelj-
ske Sartiglije se običajno predstavijo 
zbori iz tujine, na predvečer torkove 
pa domači, sardski zbori. Skupni so-
botni koncert naših dveh zborov je 
tako predstavljal nekakšen uvod v 
praznik in praznovanje ... (Dajana Fon)

Sartiglia ni čisto navaden »karne-
val«. Zakaj? 

Res je. To ni navaden pustni spre-
vod, kot smo jih vajeni pri nas. Gre 
za svojevrsten karneval, katerega ko-
renine segajo v 15. stoletje. Odvija se 
na pustno nedeljo in torek in je bolj 
kot pustnemu karnevalu podoben 
viteškemu turnirju in spretnostnemu 
jahanju. Vse se vrti okrog konjev in 
seveda jezdecev, med katerimi je tu-
di nekaj žensk. Na pust spominjajo 
le obrazi jezdecev, prekriti z maska-
mi. Ti so tako pisano in svečano 
opravljeni, kot bi se celo leto pripra-
vljali na ta dogodek. Letos je menda 
na prireditvi sodelovalo kar 120 ko-
njenikov. Po tradiciji se najprej iz-
branci preizkusijo v ciljanju zvezde 
(Sartiglije), v drugem vrhuncu dneva 
(Pariglia) pa trojke konjenikov izva-
jajo akrobacije ... (Valentin Žagar)

Kakšen je bil potek turneje in kako 
ocenjujete organizacijo?

Dnevi, ki smo jih preživeli na Sar-
diniji, so bili načrtovani skoraj profe-

Kolikšno je zanimanje za Sartiglio 
na Sardiniji in drugod?

Vsako leto si Sartiglio v živo ogle-
da zelo veliko ljudi, letos jih bilo 
menda 120.000. Med njimi so tako 
domačini kot tudi turisti – predvsem 
Italijani in Španci, ki v tem času za-
sedejo precejšnje število hotelskih 
sob. Prireditev prenašajo tudi v ne-
posrednem prenosu, menda v več kot 
sto državah sveta. Najbolj nam je v 
spominu ostala izjava predsednika 
gostujočega zbora, ki je pomen Sar-
tiglie opisal takole: »Če bi bil danes 
moj pogreb, se ga ne bi udeležila ni-
ti moja žena ...« (Melita Skočir)

Pravite, da si Sartiglio in Pariglio 
ogleda približno 100.000 ljudi in da 
nekateri čakajo po več ur, da si za-
gotovijo dober položaj in razgled. 
Kako vam je to uspelo ob natrpa-
nem urniku?

Nedelja je bila neke vrste dan za 
počitek – po dvodnevnem koncerti-
ranju smo bili tokrat mi na strani 
gledalcev. Vse, kar so ta dan zahte-
vali od nas, je bilo, da preprosto uži-
vamo na tem fantastičnem karnevalu. 
To pa ni bilo težko, še posebej zato, 
ker smo akrobatski del prireditve 
spremljali s terase tik ob ulici, kjer 
se je odvijala Pariglia. In še ena do-
bra plat te zgodbe – na terasi ni 
manjkalo ne hrane ne pijače ... (Mar-

jetka Kenda)

Strokovni spremljevalec festivala je 
volčanska dekleta po nastopu po-
hvalil, rekoč, da so »gledalce nav-
dušila s prisrčno in dovršeno scen-
sko postavitvijo, predvsem pa je bil 
njihov nastop v znamenju never-
jetno čistih mladih glasov, ki so se 
ob tenkočutnem fraziranju zlivali v 
čudovito zvenečo celoto«. Kaj pravi-
te na to pohvalo?

Vsaka pohvala dobro dene, ta pa 
mi je še posebej pri srcu, ker je to 
mnenje glasbenega kritika, ki nas je 
prvič videl in slišal. Ko smo se odlo-

sionalno – akcija od jutra do noči. 
Presenetila me je dobra organizira-
nost in točnost, kar za Italijane ni 
ravno značilno. V petek sta nas na 
letališču v Cagliariju pričakala pred-
sednik in tajnik naših gostiteljev ter 
nas v posebnem avtobusu pospremi-
la do hotela v Oristanu. Že istega 
večera smo nastopili v bližnjem kra-
ju Paulilatino, in sicer v zelo akustič-
ni dvorani, dan pa končali z ogledom 
muzejske hiše in s spoznavno večer-
jo. Sobotno dopoldne smo si ogleda-
li Oristano, ki slovi po bogati zgodo-
vinski in arhitekturni dediščini. Zve-
čer je sledil za nas najpomembnejši 

trenutek – nastop na festivalu. Nede-
lja je bila nato v znamenju Sartiglije. 
Dopoldan, obarvan s pesmijo, smo 
preživeli z domačim zborom v konju-
šnici – ekipa njihovega predsednika 
je namreč nastopala na Sartigliji. Po 
blagoslovu konjev in jezdecev smo 
se skupaj z »našo« trojko konjenikov 
preselili na prizorišče te tradicionalne 
prireditve v starem delu mesta. Zve-
čer smo se vrnili v konjušnico, kjer 
smo večerjali v družbi dvestotih pri-
jateljev in sorodnikov »naše ekipe«. 
V ponedeljek zjutraj smo se poslovi-
li od gostiteljev in se polni spominov 
odpravili proti domu. (Jože Lavrenčič)

ŽePZ ZNAMENJE VOLČE + OKTET SIMON GREGORČIČ = MePZ ZNAMENJE SIMONA GRE-
GORČIČA.
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čile, da gremo na to gostovanje, si 
nismo predstavljale, da bomo nasto-
pile pred tako zahtevno in glasbeno 
izobraženo publiko, čeprav smo se 
na gostovanje pripravile, kolikor je 
bilo v naši moči. V nekaj dneh sem 
spoznala, da je tradicija zborovskega 
petja na Sardiniji zelo prisotna, da 
imajo dobre zborovske sestave in da 
so izvrstni poslušalci. Ko podoživljam 
to gostovanje, lahko govorim samo v 
presežnikih – bili so več kot odlični 
gostitelji. (Klavdija Rot)

O nastopu okteta so kritiki zapisa-
li: »Pevci so navdušili z izredno di-
namiko in uglašenostjo kakor tudi 
s prepričljivostjo izvedbe, ki je v po-
slušalcih izzvala prava čustvena 
doživetja ...« S katerimi skladbami 
ste jih prepričali?

Kadarkoli gremo v tujino, vedno 
predstavimo slovensko pesem, zato 
smo v program uvrstili izključno de-
la slovenskih avtorjev ter slovenske 
ljudske pesmi v različnih priredbah. 
Z Znamenjem smo se odlično dopol-
njevali – naš repertoar je bil »klasi-
čen«, dekleta pa so ubrala nekoliko 
modernejše note, vključno s prired-
bami slovenskih popevk. Program 
smo izvajali izmenično: mi, one, pa 

spet mi in spet one. Za zaključek 
smo združeno zapeli kot mešani 
zbor, in sicer Bocellijevo Con te par-
tiró v priredbi za mešani zbor kot 
nekakšen poklon italijanski kulturi 
ter ob tem poželi stoječe ovacije. Za-
misel naših gostiteljev, da prek pesmi 
in kulture povezujejo različne naro-
de, nas je navdihnila, da bomo pri-
hodnje leto poskusili organizirati 
podoben mednarodni zborovski festi-
val tudi v Posočju, kjer tovrstne pri-
ložnosti še niso dovolj izkoriščene. 
Glede na to, da živimo na stičišču 
več narodov (Slovenci, Italijani, Fur-
lani, pa tudi Avstrijci niso daleč), 
lahko reka Soča, nekdaj ločnica, de-
jansko postane most med kulturami. 
(Matej Kavčič)

Na festivalu ste torej peli skoraj iz-
ključno slovenske pesmi. Kako so 
jih Sardi sprejeli? Najbrž so precej 
drugačne od njihovih ...

Tako je. Kakor je Slovenija zelo 
različna po pokrajinah, tako je razno-
lika tudi slovenska pesem, ki smo jo 
predstavili na gostovanju. Sprejeli so 
jo z zanimanjem in navdušenjem, 
četudi je od njihovih pesmi precej 
drugačna, tako po glasbeni kot tudi 
po izvajalski plati. Takoj se vidi, da 

ima zborovsko petje pri njih bogato 
tradicijo, med drugim je Sardinija 
dom ene najstarejših oblik večglasne-
ga petja, poznanega kot »canto a te-
nores«. Tudi nam je bilo všeč prisluh-
niti njihovemu 40-članskemu moške-
mu zboru ... Različnost očitno ni 
ovira, kvečjemu nekaj, kar poveča 
zanimanje. (Metod Bajt)

Ob koncu koncerta ste zapeli sku-
paj, kot mešani zbor. Si lahko obe-
tamo, da bomo ta sestav kdaj sliša-

li tudi v Posočju?
Če bo priložnost, zakaj pa ne. Gle-

de na to, da imamo (za primere so-
delovanja seveda) že izbrano ime – 
MePZ Znamenje Simona Gregorčiča, 
bi se spodobilo, da se pod tem ime-
nom kdaj predstavimo tudi doma ... 
(Vanja Hvala)

Vsi pravite, da so bili gostitelji ne-
verjetno gostoljubni in pozorni. S 
čim so se vam tako prikupili?

Pričakali so nas že na letališču in 
nas potem vse dni spremljali, nam 
razkazovali znamenitosti, razlagali 
zgodovino mesta in otoka ... Odlično 
smo se ujeli in tudi odkar smo doma, 
skorajda ne mine dan brez telefon-
skega klica iz Sardinije. Njihova po-
zornost se kaže tudi v takih malen-
kostih, kot so izgovorjava ČŠŽ-jev: 
»Gregorčič«, »Volče«, »Kavčič«, pa 
tudi naslovi skladb so bili povsod 
dosledno napisani s šumniki, tako na 
plakatih, koncertnih listih, brošurah, 
na graviranem posvetilu pritrjenem 
na darilo kot tudi na njihovi spletni 
strani. Kar preverite! (Marjan Raholin)

Kako bi turnejo ocenili z gurman-
skega in enološkega vidika?

Najprej bi rad poudaril neverjetno 
gostoljubnost gostiteljev. Izdatno so 

Akcijske cene iz lanskega leta 

samo do konca aprila!
strojne instalacije, ključavničarstvo
Benjamin Eržen s.p., 5283 Slap ob Idrijci 36/e
Tel.: (05) 3809 030, Gsm:  041 774 236
E-mail: remonting@volja.net
Splet: http://users.volja.net/remonting

POOBLAŠČENA MONTAŽA 
IN SERVIS SOLARNE 
TEHNIKE SONNENKRAFT

PARTIGLIA – akrobacije izvajajo trojke konje-
nikov.
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nas pogostili z njihovo tradicionalno 
prehrano, ki je seveda tipično sredo-
zemska, raznovrstna in izredno oku-
sna. Jedli smo zelo dobro jagnjetino, 
ribe, pa seveda različne »pašte«. 
Obed smo zaključili z značilnim ov-
čjim sirom pekorinom. Vse jedi ima-
jo nežen pridih sredozemskih za-
čimb, kot dodatek pa ponudijo prvo-
vrstne olive. Seveda smo tako okusno 
hrano zalili z vrhunskim vinom kon-
kretnega, a nežnega karakterja. Sardi 
živijo dlje (veliko je stoletnikov) prav 
zaradi odličnega rdečega vina. Neko-
liko smo si življenje podaljšali tudi 
mi ... (Oton Leban)

Kako ste se zunaj odra Volčanke 
ujele s pevci okteta? 

Kljub malenkostnemu »generacij-
skemu prepadu« (smeh) smo se nad-
povprečno dobro ujeli. Presenetili so 
nas v živahnosti in vzdržljivosti (še 
malo smeha). (Petra Jermol)

Super smo se ujeli! Na poti nazaj 
smo izračunali povprečno starost 
obeh sestavov in priznam, da nismo 
nikoli pomislile, da so tooooooliko 
stari (smeh). Dol smo se vsi počutili, 
kot da imamo 20 let. Boljšo kombi-
nacijo pevk in pevcev je že težko 
dobiti. To bi bilo treba kar ponoviti! 
(Anka Šavli)

Bi nam morda zaupali kakšno 
anekdoto iz Oristana?

Ojoj! Že dolgo se nismo tako na-
smejali. Te Volčanke so res »face«! 
Anekdot se ne manjka. Po prvem 
koncertu so nas najprej peljali v mu-
zej, zato smo do večerje prišli zelo 
pozno. Nekateri predstavniki in pred-
stavnice »prelakanega ljudstva« so 
zato z veliko vnemo napadli(-e) prvi 
obrok, za katerega se je kasneje iz-
kazalo, da je nekakšna predjed pred-
jedi. Posledično je marsikoga »zašto-
palo« in za nadaljnje specialitete ni 
bilo več prostora. Odtlej so se punce 
pred vsakim obrokom preventivno 
pozanimale, kaj vse bo prišlo na mi-
zo, da so lažje »razporedile moči«. 

Eno anekdoto pa smo izvedeli tudi 
od receptorja. S seboj smo imeli pro-
spekte naše lokalne turistične orga-
nizacije, ki smo jih delili na koncer-
tih, nekaj pa smo jih pustili tudi na 
recepciji hotela. Zjutraj je receptor 
videl gosta, ki je v eni roki držal pro-
spekt Tolminskih korit, z drugo roko 
pa na vse strani obračal zemljevid 
Sardinije in sam pri sebi govoril: 
»Ma, dov’è questo?!« (Damjan Muznik)

Vprašanja za EPIcenter sem prišepetoval 
Ivan Černe, Oktet Simona Gregorčiča
Foto: arhiv zborov

LEBAN IVAN s.p.
Volče 94, 5220 Tolmin
GSM: 041-695-660
ivo.leban@gmail.com

• STORITVE S KOPA^EM:
- IZKOPI, - ME[ANJE BETONA, - PIKAMER

• IZKOPI Z MINI BAGROM
• PREVOZI MATERIALA
• SE^NJA TRAVE IN GRMI^EVJA OB POTEH
• SE^NJA, SPRAVILO IN PREVOZ LESA

Utrinki

@ePZ Znamenje in Oktet Simon Gregor~i~ se predstavita

V EKOLO[KEM DUHU
Tolmin, Celje – Po šestih letih vklju-
čenja v nacionalni program Ekošola 
kot način življenja je Vrtec Ilke Deve-
tak Bignami Tolmin postal res pravi 
ekovrtec. Ves ta čas se namreč tru-
dimo, da bi otrokom privzgojili skrb 
za ohranjanje narave in okolja, v ka-
terem živimo. Pred tremi leti smo pri-
dobili tudi ekozastavo, ki jo ohranja-
mo tako, da uresničujemo cilje, po-
vezane z varovanjem okolja in zdra-
vim načinom življenja. Redno ločuje-
mo odpadke, varčujemo z vodo in 
elektriko ter skrbimo za čistočo na-
še okolice. Vsako leto sodelujemo v 
projektu Zgodnje naravoslovje, Eko 
bralna značka (Eko branje za eko ži-
vljenje) ter akcijah zbiranja odpadnih 
zamaškov in rabljenih računalniških 
kartuš, letos pa smo se vključili tudi 
v humanitarno akcijo zbiranja odpa-
dnega papirja pod geslom Star papir 
za novo upanje. 

Tako kot leto poprej smo se tudi le-
tos udeležili čistilne akcije Očistimo 
Posočje 2011. Približno 200 staršev 
in njihovih otrok  je skupaj z vzgojite-
ljicami čistilo okolico vrtca in bližnje 
sprehajalne poti, nekaj otrok pa je 
na ekoloških tržnicah predstavljalo 

svoje izdelke na temo ločevanja od-
padkov in ekologije. Prvo aprilsko 
soboto je podobna razstava z otro-
škimi izdelki potekala tudi na obmej-
nem mednarodnem ekološkem na-
ravoslovnem dnevu v okviru organi-
zacijskega društva Polisportiva Pie-
ris. 

Omeniti moramo tudi predstavitev 
našega ekovrtca na celjskem sejmu 
Altermed, ki sta se ga v marcu ude-
ležili vzgojiteljici Jadrana Jukić in 
Martina Lenarčič Lipušček. Kot 
sta zapisali za EPIcenter, imajo »na 
tem sejmu svoj prostor za predstavi-
tve tudi ekošole in ekovrtci iz vse 

Slovenije. Naš vrtec se je predstavil 
z najbolj uspelimi projekti, ki smo jih 
izvedli v letošnjem šolskem letu. S 
pomočjo plakatov in izdelkov smo 
obiskovalcem sejma predstavili naša 
eko branja ter jim prikazali, kako lo-
čujemo odpadke, kako koristno 
uporabljamo odpadni material ter 
kako opazujemo in spremljamo 
spremembe v naravi. Na izviren na-
čin smo predstavili tudi našo reko 
Sočo in izvedli delavnico, kjer smo 
iz odpadnih tulcev izdelovali igrive ži-
valske like. Ob naši stojnici se je 
ustavilo veliko ljudi, ki so jih pritegnili 
izdelki naših otrok in seveda odda-
ljeni Tolmin. Domov sva se vrnili s 
prijetnim občutkom, da delamo do-
bro in da naš eko program resnično 
živi. Delati in živeti v ekološkem du-
hu je v naši družbi še vedno napor-
no, v našem vrtcu pa to postaja del 
vsakdanjega življenja.«

Za konec pa še namig – v maju na-
črtujemo organizacijo prireditve pod 
geslom Dan druženja in gibanja 
vseh generacij. Ta bo povezana z gi-
banjem, ekologijo, zdravo prehrano, 
zdravim načinom življenja in še čim. 
Več o tem pa morda prihodnjič. 
Tina Leban, Ekokoordinatorka, Vrtec 
Ilke Devetak Bignami Tolmin

EKOLOŠKA TRŽNICA NA DAN AKCIJE OČISTIMO POSOČJE – Približno 200 staršev in njiho-
vih otrok je skupaj z vzgojiteljicami čistilo okolico vrtca in bližnje sprehajalne poti, nekaj otrok pa 
je na ekoloških tržnicah predstavljalo svoje izdelke na temo ločevanja odpadkov in ekologije. 
Foto: arhiv vrtca
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Slika za dve ribi
Med blago zaobljenimi gri~i [entvi{ke planote je njen dom vrsto let v ~asu avgustovskega sonca 
do`ivljal barvne prenove. Ljubezen do ~opi~ev in barve je tedaj nezadr`no planila na dan in v nove 
podobe preobla~ila okna, vrata, napu{~e. Kot bi Veri Kofol ob vezenju, {ivanju, klekljanju, pletenju in 
vsem, kar je obi~ajno po~ela, nekaj manjkalo. Po kon~anem delu je bil ob~utek zadovoljstva skoraj 
popoln.

Začetki
Nekoč sem prestregla novico, da 

Univerza za tretje življenjsko obdo-
bje iz Nove Gorice razpisuje tečaj 
slikanja za začetnike. Želja po obli-
kovanju in slikanju, ki je segala daleč 
v otroštvo, je dobila priložnost, da se 
izpolni. Vpisala sem se in tako v svo-
jem zrelem obdobju življenja dobila 
potrdilo, da nikoli ni prepozno. Spet 
je naključje naneslo, da sem se pri-
družila članom Društva slikarjev 
amaterjev Tolmin (DSAT), ki so pri-
pravili ex-tempore  na Slapu ob Idrijci. 
Joj, kako me je bilo strah! Vso noč 
nisem spala, razmišljala sem, kako 
bom s svojim neznanjem … Pa se je 
zgodilo, da sem še istega dne sliko 
zamenjala za dve ribi iz Idrijce. 

Proces slikanja
Najraje slikam motive, za katere 

imam občutek, da so me sami pokli-
cali. S tistimi deli sem najbolj zado-
voljna. Kadar pa za slikanje ni časa, 
občutenja takih trenutkov kasneje 
zelo težko nadoknadim. Sicer gre pri 
mojem slikanju tako, da nekaj v sebi 
gojim, in šele, ko dozori, gre lahko 
ven in se izlije na platno.

Barve
Potrebujem barve, v njih najdem 

posebno sprostitev. Še posebno so mi 

pri srcu tople barve, ki me ne polni-
jo le s toplino, marveč še z veseljem. 
Rada imam tudi črno in belo. Ni lep-
šega, kot doživljati jutranjo svetlobo 
dneva in večerno zarjo, ko potone v 
temo noči. 

Najljubše delo
V letu astronomije (2009, op. a.) 

smo slikali na to temo in nato v avli 
Kinogledališča Tolmin postavili raz-
stavo. Zanimiva tema, ki je odprla 
neznansko prostranost. Sama sem 
začutila potrebo, da prikažem bistvo 
dogajanja, ki nas obdaja. Bistvo bož-
jega stvarstva. Nastali sta dve sliki, 
ena od njiju je bila prodana, druga 
pa čaka na pravo priložnost, da jo 
bom komu podarila.

Nabiranje znanja
Članica DSAT sem šesto leto. Tu 

sem na rednih srečanjih in delavni-
cah, ki jih organiziramo, našla tisto 
znanje, ki sem ga za slikanje potre-
bovala. Pokazali so mi napake, ki jih 
sama pred tem nisem videla. 

Razstave
Redno se udeležujem razstav, ki 

jih v okviru društva prirejamo in z 

njimi gostujemo po raznih krajih Pri-
morske. Do sedaj sem samostojno 
razstavljala trikrat. 

Stvari, ki polnijo življenje
Uživam v naravi, redno hodim na 

mesečne pohode in rada se družim 
s prijaznimi, veselimi ljudmi. Cenim 
zanesljivost, iskrenost, poštenost, 
predvsem pa tisto človeško moč, ki 
zmore priznati tudi svoje napake. 
Napolnjuje me, kadar svoj čas in de-
lo lahko komu podarim. Takih pri-
ložnosti najdem povsod dovolj, zlasti 
med starejšimi ljudmi. Da se prežene 
osamljenost, ni treba veliko, pogosto 
zadostuje že kratek klepet. Žal ne 
morem mimo poročanja medijev, a 

bi bilo zagotovo bolje, če bi te stvari 
šle mimo mene.

Življenjsko vodilo
Obdržati v sebi močno ravnovesje 

kljub vse močnejši odsotnosti moral-
nih norm. Imejmo pravi odnos do 
stvarstva, do narave, ki je umetnost 
vseh umetnosti, ter spoštujmo in lju-
bimo našo prelepo Slovenijo.

Vera je srečen človek. Ker ve za 
pot skozi življenje, ki osrečuje. Ker 
si ni dovolila, da bi šla mimo prilo-
žnost, s katero si je omogočila izpol-
nitev želja. Zdaj ve, da bi se brez teh 
izkušenj postarala manj srečna.
Pogovor pripravila Dea Volarič, DSAT VERA KOFOL JE PODARILA ŽE VELIKO SLIK, 

marsikatero tudi v dobrodelne namene. Foto: 
arhiv Vere Kofol
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Bov{ka hi{a po veliko-
no~nem potresu – 
nasveti glede obnove 
in prenove

Delo Bovška hiša po velikonočnem 
potresu avtorja Miroslava Kajzelja je 
sicer izšlo že leta 1999, kljub temu pa 
ga tokrat predstavljamo v sklopu av-
torjeve najnovejše izdaje Bovško – Od 
doline do planine. Knjiga je izšla po 
velikonočnem potresu v Posočju in je 
nekakšen priročnik ob obnovi poško-
dovanih stavbnih delov, saj nazorno 
prikazuje, kako je mogoče ob upošte-
vanju vrednosti bovške stavbne dedi-
ščine objekte posodobiti. Avtor se v 
tem okviru osredotoča predvsem na 
bovško hišo kmečkih območij, kjer je 
prišlo stavbarstvo bovške hiše do po-
polnega izraza. 

V uvodu knjige je dr. Živa Deu za-
pisala, da »kakovost življenja in bi-
vanja ni odvisna le od nepoškodova-
nih naravnih virov ter dobro prostor-
sko, komunalno in storitveno opre-
mljenih naselij, ampak tudi od kako-
vostnih in za človekova okolja zna-
čilnih grajenih struktur, med katere 
je vključena celotna naselbinska in 
stavbna dediščina. V novo razvojno 
urejanje naselij in oblikovanje stavb 
nista vključeni le v smislu varovanja, 
pač pa predvsem v smislu prepozna-
vanja, prenašanja in nadgrajevanja 
njenih kakovostnih meril in vrednot. 
Prav zato je predstavljeno delo vzorč-
ni primer pravilnega razumevanja 
celovitega varstva stavbne dediščine 
v arhitekturnem oblikovanju podežel-
skega prostora. Avtor namreč v so-
zvočju z usmeritvami celovitega var-
stva stavbne dediščine kakovostno in 
za prostor značilno arhitekturno de-
diščino, bovško hišo, ohranja in jo v 
koraku s časom preoblikuje tako, da 
upošteva vse njene razpoznavne ka-
kovosti.« 

Od planine do doline . V več kot 300 
strani obsegajočem delu nam avtor 
predstavi vzroke, ki so vplivali na 
razvoj arhitekture, ki delno še danes 
sooblikuje vidno podobo bovške kul-
turne krajine. 

Kot pravi avtor »ne gre za etnolo-
ško delo, čeprav vsebuje precej etno-
grafskih sestavin materialne kulture, 
ki se prepletajo s skoraj pozabljenim 
stavbarstvom v dolini, pri prestajah 
in na planinah«. Njegova zadnja mo-
nografija je izšla v okviru zbirke Skri-
ta Slovenija leta 2011 in je bila preve-
dena tudi v angleški jezik. Kot je v 
spremni besedi poudarila dr. Živa 
Deu, to delo ni pomembno le za ob-
močje Bovškega, pač pa je po njenem 
mnenju avtor z njim utrl pot raziska-
vam, usmerjenim v iskanje vzrokov 
za nastale raznovrstne stavbne obli-
ke, ki sestavljajo bogato zakladnico 
naše stavbne dediščine.

Pesniki iz na{ih logov

Karmen 
Murovec

»Pisanje pesmi mi pravzaprav ni 
nikoli dobro šlo, a včasih se je tudi 
meni kaj posrečilo, sem pa zato ve-
dno rada brala in pisala,« pove Kar-
men Murovec, ki nam je v uredni-
štvo poslala svoje pesmi z željo po 
objavi. Karmen sicer ni domačinka. 
Svoje otroštvo je preživela v Ljublja-
ni, kjer je zaključila študij latinščine 
in splošnega jezikoslovja, zadnji dve 
leti pa živi tukaj, v Zatolminu. Že od 
otroških dni rada ustvarja. V gimna-
zijskih in študentskih letih je izbirala 
bolj ljubezenske teme, žal pa je na 
koncu veliko pesmi pristalo v košu 
– predvsem zaradi osebne narave pe-
smi, pa tudi zaradi zelo ostre samo-
kritike. Zato tudi še ni resno razmi-
šljala o izdaji svoje pesniške zbirke, 
pač pa se je bolj posvečala izražanju 
na več različnih načinov.

Na tem mestu predstavljamo eno 
izmed njenih pesmi, ki je nastala 
med varstvom otrok v mladinskem 
centru v Novi Gorici. Zaupala nam 
je, da ima rada otroke in se ji ni tež-
ko vživeti v njihov svet, zato je, kot 
je sama povedala, tudi glavni motiv 
predstavljene pesmi »otroštvo ter na-
ši spomini nanj in njegovo bogastvo, 
ki nas spremlja v odraslo življenje«.
Mateja Skok

ZVEZDICA ZASPANKA

Zvezdica zaspanka spet je zaspala,
spet je očke svoje pozno odprla,
spet je zamudila,
na nebu prepozno zasvetila,
mesec razjezila,
ojoj prejoj, sedaj bo huda ura bila,
kazen revica zaspana bo dobila.
Mesec jo na zemljo je poslal,
ji bo že pokazal,
ji bo že on posteljo postlal!
vsa pobita in skesana je culico 
zavezala,
Repatec pa jo ponesel je na zemljo,
kjer reva sama 
je tolovaja Ceferina spoznala,
in bi skoraj brez svojih zlatih las 
ostala.
A brez skrbi, zvezdica je tolovaja 
ukanila,
kmalu ga v dobrega je spreobrnila,
nato pa se srečna na nebo med 
sestrice zvezdice vrnila.
Karmen Murovec

NASLOV: Bov{ka hi{a po 
velikono~nem potresu – Nasveti 
glede obnove in prenove. AVTOR: 
Miroslav Kajzelj. FOTOGRAFIJE: 
Miroslav Kajzelj. ZBIRKA: Skrita 
Slovenija. ZALO@ILA IN IZDALA: 
Debora Ljubljana. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Ljubljana, 1999. FORMAT: 
21x 21 cm. VEZAVA: mehka. [T. 
STRANI: 111.

Bov{ko – Od doline 
do planine: oris tradi-
cionalnega gospodar-
jenja

Miroslav Kajzelj je pred časom že 
izdal dve monografiji – Bovška hiša 
in Bovška hiša po velikonočnem po-
tresu, ki obravnavata bovško stavbno 
dediščino ter sestavljata dovršeno ce-
loto. V sklepu druge knjige, ki jo rav-
no tako predstavljamo v tej ediciji, je 
Kajzelj zapisal, »da je zasnova za 
ljudsko stavbarstvo sledila iz zahtev, 
ki jih je narekovalo življenje, iz pod-
nebnih pogojev in iz konstrukcijskih 
možnosti, ki jih je ponujalo lokalno 
gradivo«. Zavedujoč se, da je za ka-
kovostno razvojno varstvo stavbne 
dediščine treba odkriti vzgibe, ki so 
narekovali razvoj stavbnih oblik, je 
podrobno proučeval bovški prostor in 
posamezne stopnje v razvoju bivalne 
kulture ter svoje raziskovalno delo 
sklenil s tretjo monografijo Bovško – 

Utrinki

TAR^E PREVZELE 
KOBARI[KE OSNOVNO[OLCE
Kobarid – Gledališka skupina Slav-
ček, ki deluje v okviru Osnovne šole 
Simona Gregorčiča Kobarid, je letos 
že četrtič zapovrstjo uspešno pred-
stavila svoj projekt – tokrat so učen-
ci uprizorili priredbo gledališke pred-
stave Olge Paušič Tarče. Učenci in 
učenke 7., 8. in 9. razredov, ki obi-
skujejo bodisi izbirni predmet gleda-
liški klub bodisi interesno dejavnost 
gledališki krožek, so se pod prvo-
tnim mentorstvom Nataše Špolad 
Manfreda odločili, da predstavijo 
sodobnejšo igro, ki prikazuje vsako-
dnevne situacije v šolskem okolju. 
Na prvi pogled preprosta in zabavna 
igra, ki se ukvarja z mladostniško za-
ljubljenostjo, tremo pred testi ter 
najstniško radovednostjo in živahno-
stjo, v sebi nosi globlji pomen. Pri-

kazuje namreč težave, povezane z 
nasiljem med vrstniki, nevarnosti 
prekomerne uporabe mobilne tele-
fonije in socialnih omrežij ter išče re-
šitve iz teh zagat. Glavno sporočilo 
nosi veseloigra že v naslovu – vsi 
smo tarče, v pozitivnem ali žal tudi 
negativnem pomenu besede. Iz 
obeh situacij pa si lahko pomagamo 
predvsem z lastno iznajdljivostjo.

Učenci so se na predstavo pripra-
vljali od začetka šolskega leta, ko so 
Sara Crivellari, Erika Pavlin in 
Anja Uršič priredile izbrano besedi-
lo Tarče, treba je bilo namreč dodati 
nekaj nastopajočih oseb ter prirediti 
besedilo za izvedbo igre. Sledile so 
številne vaje pod mentorstvom Pe-
tre Valentinčič in izbira kostumov 
ter priprava scene. Za slednje sta 
poskrbeli mentorici Uršula Batistu-
ta in Petra Škrjanc ob pomoči 
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@iva kulturna dedi{~i-
na se predstavi

Konvencija o varovanju nesnovne 
kulturne dediščine, ki je bila spreje-
ta leta 2003 v Parizu, opredeljuje živo 
dediščino kot nesnovne dobrine, med 
katere štejemo prakse, predstavitve, 
izraze, znanja, veščine, in z njimi 
povezane premičnine in kulturne pro-
store (kjer se ta dediščina predstavlja 
ali izraža), ki jih skupnosti, skupine 
in včasih tudi posamezniki prenašajo 
iz roda v rod in jih nenehno poustvar-
jajo kot odziv na svoje okolje, naravo 
in zgodovino. S tem razvijajo občutek 
identitete in kontinuitete, kar podpi-
ra spoštovanje kulturne raznovrstnosti 
in človeške ustvarjalnosti.

Pričujoča knjižica, ki jo je leta 2010 
izdalo Slovensko etnološko društvo, 
vključuje 18 primerov žive kulturne 
dediščine iz celotne Slovenije, ki so 
primerni za vpis v Register žive kul-
turne dediščine. Če vsebinsko ločimo 
prikaze, gre za osem prikazov šeg in 
navad, šest prikazov gospodarskih 
znanj, tri prikaze ustnih izročil ter en 
prikaz uprizoritev.

Kot pa je uvodoma zapisal dr. Na-
ško Križnar: »Vsi, ki delamo na po-
dročju žive kulturne dediščine, se 
zavedamo, da smo šele na začetku. 
Kulturna dediščina je namreč zelo 
raznolika, poleg tega je za njen ob-
stoj odločilno, kako jo sprejemajo 

NASLOV: Bov{ko – Od doline do 
planine. AVTOR: Miroslav Kajzelj. 
ZBIRKA: Skrita Slovenija. PREVOD 
V ANG. JEZIK: Valerija Karba. IZ-
DALA IN ZALO@ILA: Debora Ljub-
ljana. KRAJ IN LETO IZDAJE: Ljub-
ljana, 2011. FORMAT: 22 x 23 cm. 
VEZAVA: trda. [T. STRANI: 371.

Ob~ina Tolmin – 
Soto~je mladih 
mo`ganov in izzivov

Lani poleti se je v Zgornjem Poso-
čju mudilo 30 študentov iz ljubljanske 
filozofske fakultete. Ti so se udeležili 
14. geografskega raziskovalnega tabo-
ra Društva mladih geografov Slove-
nije, ki je potekal v Tolminu. Rezul-
tati njihovega dela v sklopu štirih 
raziskovalnih delavnic so zbrani v 
zborniku Sotočje mladih možganov in 
aktualnih izzivov.

»Takšno taborniško raziskovalno 
delo, ki se zaključi z zbornikom pri-
spevkov udeleženk in udeležencev, 
je po našem mnenju najlepša prilo-
žnost za neformalno izobraževanje, 
za uporabo teoretičnega znanja na 
praktičnih primerih, za pridobivanje 
delovnih izkušanj, za povezovanje 
kabinetnega raziskovanja s teren-
skim, za argumentirano predstavlje-
nje svojih ugotovitev, mnenj in pre-
logov, za razmišljanje o prihodnjem 
razvoju proučevanega območja itd.,« 

so svoje razmišljanje o nastalem delu 
povzeli organizatorji tabora. Radovan 
Lipušček, strokovni svetovalec tabo-
ra, ob tem dodaja, da bo »publikaci-
ja prispevala k temu, da bodo njeni 
bralci spoznali Tolminsko tako, kot 
jo vidijo mladi iz vse Slovenije.«

NASLOV: Ob~ina Tolmin – Soto~je 
mladih mo`ganov in aktualnih iz-
zivov. UREDNIKA: Tanja Mrak in 
Jaka Ortar. IZDAJATELJ: Dru{tvo 
mladih geografov Slovenije. ZA-
LO@NIKA: Dru{tvo mladih geogra-
fov Slovenije in Ob~ina Tolmin. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Ljubljana, 
2010. FORMAT: 17 x 24 cm. VE-
ZAVA: trda. [T. STRANI: 200. NA-
KLADA: 800 izvodov.

ljudje v krajih, kjer živi. Zavedanje o 
pomenu nesnovne dediščine člove-
štva je močna protiutež globalizaciji 
in podlaga za ohranjanje kulturne 
raznolikosti ter kakovosti bivanja. 
Prav zato bi morali v naši družbi uve-
ljaviti bolj prepoznaven odnos do 
žive kulturne dediščine.«

NASLOV: @iva kulturna dedi{~ina 
se predstavi. UREDNIK: Na{ko 
Kri`nar. IZDALO IN ZALO@ILO: 
Slovensko etnolo{ko dru{tvo. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Ljubljana, 
2010. FORMAT: 15 x 21 cm. VE-
ZAVA: mehka. [TEVILO STRANI: 
84. NAKLADA: 500.

Knjižno polico napolnila: 
Mateja Skok

EPIjeva knji`na polica

Utrinki

učencev likovnega krožka. Piko na i 
je predstavi dodal tehnik Ciril Ma-
kovec, ki mu je bila dodeljena nalo-
ga lučkarja in tonskega mojstra.

Igralska zasedba se je na odru izka-
zala s prepričljivo igro. Sara Crivel-
lari in Luka Uršič sta nastopila v 
vlogah zaljubljenih devetošolcev, 
Kitty Finc in Anja Uršič v vlogah 
učiteljic, Erika Pavlin je bila vzviše-
na mama sina Krta – odigral ga je 
Patrik Likar, Peter Benedejčič je 
odigral pretepača Adija, Veronika 
Kurinčič, Melita Koren, Evald 
Cencič, Neja Rakušček, Kaja Ra-
kušček, Živa Kavs, Maxinne Čo-
pi, Tinita Čopi, Nina Uršič, Kri-
stjan Ivančič, Maša Marksl in Ana 
Žuber pa so odigrali vloge učencev 
in učenk 9. razreda. Predstavo je 
napovedala Kaja Breškon, ki je 
vmes prevzela tudi vlogo šepetalke.

Predstava, ki so jo učenci odigrali 
dvakrat (prvič pred kobariškimi 
osnovnošolci in drugič pred širšo 
javnostjo), je požela velik aplavz. Ze-
lo dobro je bila sprejeta tako pri 
učencih kot pri odraslih, pohvalil pa 
jo je tudi režiser Marjan Bevk. Na-
stopajoči se zato že pripravljajo na 
gostovanja, na katerih bodo lahko 
svoj igralski talent ponovno dali na 
plano.
Petra Valentinčič, mentorica

PREDSTAVA KOBARIŠKIH UČENCEV TAR-
ČA JE POŽELA VELIK APLAVZ – Na prvi po-
gled preprosta in zabavna igra, ki se ukvarja z 
mladostniško zaljubljenostjo, tremo pred te-
sti ter najstniško radovednostjo in živahno-
stjo, v sebi nosi globlji pomen. Prikazuje na-
mreč težave, povezane z nasiljem med vrstni-
ki, nevarnosti prekomerne uporabe mobilne 
telefonije in socialnih omrežij ter išče rešitve 
iz teh zagat. Foto: Jan Uršič
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IZBOR POLNJENE 
ZELENJAVE Z 
JAGNJETINO

^as priprave: 
40 minut

Potrebujemo
120 g bučk (1 kom)

120 g čebule (4 kom)
160 g paradižnika (4 kom)
100 g mletega jagnječjega 
mesa (prsi, pleče, vrat …)

40 g čebule, 20 g česna
10 g peteršilja, sol, poper

20 g olja, 40 g ribanega sira

Priprava
Očiščeno zelenjavo operemo, 
jo narežemo na četrtine (buč-
ke) ali izdolbemo (čebula, 
paradižnik). Izdolbeno čebulo 
nasekljamo, prepražimo, do-
damo česen in vmešamo v 
mleto jagnječje meso. Solimo, 
popramo in dodamo sesekljan 
peteršilj. Po želji lahko doda-
mo bešamel iz 20 g masla, 30 
g moke in 1 dl mleka, ščepca 
soli in muškatnega oreščka. 
Oblikujemo kroglice ter jih po-
ložimo v zelenjavo. Nadevamo 
na pomaščen pekač in pečemo 
v vroči pečici na 160 °C pribli-
žno 20 minut. V zadnjih mi-
nutah pečenja kroglice potre-
semo z naribanim sirom. Po-
nudimo kot predjed s katero 
od hladnih (jogurtova, s kislo 
smetano …) ali toplih (para-
dižnikova, sirova …) omak.

Recept: Robert Merzel, 
kuharski mojster 

Foto: Peter Domevšček 

Recept je povzet iz knjižice receptov 
Jedi iz mesa drobnice, ki jo je v so-
delovanju s Posoškim razvojnim 
centrom (PRC) izdalo Društvo rej-
cev drobnice. Knjižico v pdf obliki 
lahko brezplačno dobite na spletni 

strani PRC-ja: www.prc.si

F: Fara
Fára -e ž (večkrat kraj. im.), za F. 

pri Cerknici (V 14°31’ S 45°46’): pri 
Fári, prid. fárski, fárovski, fárovški, 
preb. im. Fárovec, -vka in Faràn, -
ánka, za F. na Kostelskem (V 14°53’ 
S 45°29’): pri Fári, prid. fárski,** 
preb. im. Fárčan,** -ka,** lok. prid. 
prifárski, preb. im. Prifárec, -rka in 
-rčica, star. zapisi: 1. 1763–87 Kostel 
Pfarre, Pfarr Kostel, Pfar Kostel. 

Občnoimenski pomen sloven. 
fára ni samo ‘župnija’, temveč je bil 
nekdaj tudi ‘cerkvena posest’. Beseda 
je prek srvnem. pharre prevzeto iz 
poznolat. parrochia ‘fara’, to pa iz gr. 
παροικία ‘soseska’.1 Iz glasoslovnih 

razlogov pri tem krajevnem imenu 
ni mogoče izhajati iz langobardske 
besede fara, ki je sprva pomenila 
‘vojaška odprava’, nato ‘postojanka 
langobardskega limesa’ in končno 
‘manjše po deželsko središče’,2 saj bi 
pričakovali, da bi se germ. f- zame-
njal s sloven. b-. Iz te langobardske 
besede, ki ni sorodna z našo, temveč 
s stvnem. faran ‘potovati’, je znotraj 
sloven. narodnostnega ozemlja 
mogoče izpeljati le kraj. im. Fára ž, 
prid. fárenski, it. Farra (d’Isonzo) (V 
13°31’ S 45°54’) v Furlaniji, ki je 1. 
763 prvič za pisano kot casas in Far-
ra juxta Turionem. To ime je v slo-

Zemljepisna imena iz etimolo{kega slovarja

ven. mlada izposojenka iz rom. V 
severni Italiji sta še dva večja kraja z 
imenom Farra in sedem z razli čico 
Fara.3 Glej tudi Fárovec. 

1Snoj, SES2, 147. 2Tako Kelemina, 
SR IV, 189. Podobno Bezlaj, ESSJ 1, 
128, ki za Faro pri Kostelu (in pri 
Gradišču ob Soči) izhaja iz lango-
bardske besede fâra ‘pleme, druži-
na’. 3Ramovš, KZ, 11; Frau, DT, 60; 
DNGI, 196.

Vir: SNOJ, Marko. (2009): Etimološki slovar 
slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Mo-
drijan založba, d.o.o., in Založba ZRC. Str. 
605.

Utrinki

V NA[I DOMOVINI VSAKIH 5 
MINUT NEKDO POTREBUJE 
KRI …
Zgornje Poso~je – Z darovano krv-
jo in krvnimi preparati, ki so zaen-
krat nenadomestljivi, je vsako leto 
rešenih več življenj, največkrat pa 
darovana kri vrača ali izboljša zdrav-
je otrokom, ponesrečencem, no-
sečnicam in drugim bolnikom. Te-
melji organiziranega krvodajalstva 
segajo v leto 1945, ko je bil ustano-
vljen transfuzijski oddelek pri lju-
bljanski Centralni vojni bolnici, 4. ju-
nija leto zatem pa so bile odvzete in 
konzervirane prve doze krvi. Leta 
1953 so v Sloveniji uvedli brezplač-
no, prostovoljno in anonimno krvo-
dajalstvo. Organizacija krvodajalskih 
akcij je bila, tako kot drugod po sve-
tu, zaupana Rdečemu križu. Iz teh 
zametkov je krvodajalstvo kot pro-
stovoljna humanitarna dejavnost in 
oblika solidarnosti preraslo v najbolj 
množično solidarnostno akcijo drža-
vljanov, ki v okviru letnih nacionalnih 
programov, s katerimi zberemo da-
nes okoli 45.000 litrov krvi, zagota-
vlja samozadostno preskrbo naših 
nacionalnih potreb. 

Za občane Bovca, Kobarida in Tol-
mina odvzem krvi z izrednimi in re-
dnimi krvodajalskimi akcijami vsako 
leto organizira Območno združenje 
Rdečega križa Tolmin v sodelovanju 
z Zavodom za transfuzijsko medici-
no RS. Darovalci so lahko zdravi 
polnoletni občani – ženske do do-
polnjenega 60. leta, moški pa do 
dopolnjenega 65. leta. Število prija-
vljenih krvodajalcev se v zadnjih šti-
rih letih giblje med 950 in 975, kar 
predstavlja skoraj pet odstotkov vse 
populacije in nas v uvršča v zgornjo 
polovico med 56 območnimi zdru-

ženji v Sloveniji. Kljub teritorialnem 
obsegu (največjemu v RS) in drugim 
zahtevnim okoliščinam – starejši de-
mografski strukturi občanov, velike-
mu deležu zaposlenih v Italiji , ki ni-
majo možnosti darovanja krvi med 
tednom, prenehanju darovanja dveh 
močnih generacij zaradi starostne 
meje – smo uspeli ohraniti in rahlo 
povečati število odvzemov, s prili-
vom novih krvodajalcev smo si 
uspeli ustvariti stabilno populacijo. 
Svoje poslanstvo uspešno izvajamo, 
zasluge za to gredo visoki ravni hu-
manitarne solidarnosti naših krvoda-
jalcev. Posebej ponosni smo na tri 

darovalke, ki so že več kot stokrat 
darovale kri. 

Z odvzemom krvi je začel tudi novo-
ustanovljeni transfuzijski oddelek pri 
Splošni bolnišnici Nova Gorica v 
Šempetru pri Novi Gorici. Kot ugota-
vljamo, se je precej krvodajalcev že 
preusmerilo vanj, kri je možno daro-
vati kar dvakrat tedensko, ob torkih 
in četrtkih med 8. in 13. uro. Ker 
lahko ženske darujejo kri trikrat, mo-
ški pa štirikrat letno, gre za dopolni-
tev mobilnih akcij. 

IZREDNA KRVODAJALSKA  AKCI-
JA bo letos organizirana maja v 
Centru šolskih in obšolskih dejavno-
sti (CŠOD) – Dijaški dom Tolmin:
• v četrtek, 12. maja, od 8.00 do 

13.30, 
• v petek, 13. maja, od 7.00 do 

13.00

REDNE KRVODAJALSKE AKCIJE 

Tolmin (CŠOD – Dijaški dom): 
• v ponedeljek, 17. oktobra, od 

8.00 do 13.30
• v torek, 18. oktobra, od 7.00 do 

13.00 

Bovec (Hotel Alp): 
• v sredo, 19. oktobra, od 8.00 do 

13.00

Kobarid (OŠ Simona Gregorčiča): 
• v četrtek, 20. oktobra, od 8.00 

do 13.00 

V želji, da s svojo udeležbo kot na-
jžlahtnejšo obliko solidarnosti med 
ljudmi po svojih močeh širite prosto-
voljno krvodajalstvo v Sloveniji, vas 
vljudno vabimo, da s  prostovoljnim 
delom ali prispevki pomagate ter ta-
ko zagotavljate, da vir krvi ne pre-
sahne.
Valerij Bizjak, sekretar, Rdeči križ Slo-
venije – Območno združenje Tolmin 

DAROVALCI KRVI SO LAHKO zdravi polnole-
tni občani – ženske do dopolnjenega 60. le-
ta, moški do dopolnjenega 65. leta. Foto: ar-
hiv Območnega združenja RK Tolmin

EPIcenter, letnik XII, {t. 3-4, 2011



EPIcenter, letnik XII, {t. 3-4, 2011

( 37 )Javni razpisi in pozivi

Slovenski okoljski javni sklad (v na-
daljevanju Eko sklad) je največja finanč-
na ustanova, namenjena spodbujanju 
okoljskih naložb v Republiki Sloveniji. 
Po ustaljeni praksi je tudi letos Eko 
sklad objavil javna poziva za dodelitev 
nepovratnih finančnih spodbud za ob-
čane, ki se bodo odločili za naložbe v 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
ter za izboljšanje učinkovite rabe ener-
gije.

Eko sklad občanom v letu 2011 iz sred-
stev, ki jih zbira na podlagi energetske-
ga zakona in uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemal-
cih (Ur. l. RS št. 114/2009), ponuja 
nepovratne finančne spodbude v skupni 
višini 12 milijonov evrov.

Energetsko svetovalna 
pisarna Tolmin

ENERGETSKO SVETOVANJE

Generalni pokrovitelj:

Swiss
Contribution

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE – EKOSUBVENCIJE IN EKOKREDITI
Nepovratne finančne spodbude in ugodno kreditiranje za 

okoljske naložbe

Za javni poziv za nove naložbe rabe ob-
novljivih virov energije in večje energij-
ske učinkovitosti stanovanjskih stavb 
(poziv 6SUB-OB11) je namenjenih de-
set milijonov evrov, preostala dva milijo-
na pa sta namenjena javnemu pozivu za 
nepovratne finančne spodbude obča-
nom za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učin-
kovitosti večstanovanjskih stavb (poziv 
7SUB-OB11).

Ukrepi, za katere lahko občani znotraj 
poziva 6SUB-OB11 pridobijo nepovra-
tne spodbude, so naslednji:
• vgradnja solarnega ogrevalnega sis-

tema,
• vgradnja kurilne naprave na lesno 

biomaso,

• vgradnja toplotne črpalke,
• prva vgradnja centralnega ogrevanja 

pri obnovi stavbe in pri priključitvi na 
daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 
energije,

• vgradnja lesenega zunanjega stavb-
nega pohištva pri obnovi stavbe,

• toplotna izolacija fasade pri obnovi 
stavbe,

• toplotna izolacija strehe oziroma pod-
strešja pri obnovi stavbe,

• vgradnja prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka,

• gradnja ali nakup nizkoenergijske in 
pasivne stanovanjske stavbe,

• nakup stanovanjske enote v tri ali več-
stanovanjski stavbi, zgrajeni ali pre-
novljeni v pasivnem energijskem ra-
zredu.

Višine spodbud so omejene. Za večino 
ukrepov je določena omejitev v višini 25 
% priznanih stroškov naložbe, pri vseh 
ukrepih pa so določene tudi omejitve 
višine priznanih stroškov oziroma nomi-
nalne višine spodbud in/ali obsega na-
ložbe, na primer: subvencija za m2 va-
kuumskega sončnega kolektorja je 200 
evrov, izolacija pročelja oziroma fasade 
je subvencionirana po 12 evrov za m2 
(za največ 200 m2 fasade enostanovanj-
ske stavbe), izolacija strehe pa ne več 
kot 10 evrov za m2 (za največ 150 m2 
toplotne izolacije strehe oziroma pod-
strešja stanovanjske enote).

Na podlagi javnega poziva 7SUB-OB11 
lahko občani pridobijo nepovratna sred-
stva za načrtovane naložbe obnove 
večstanovanjske stavbe, kot so:
• toplotna izolacija fasade,
• toplotna izolacija strehe oziroma pod-

strešja,

• vgradnja naprave za centralno ogre-
vanje na obnovljiv vir energije,

• vgradnja termostatskih ventilov in hi-
dravlično uravnoteženje ogrevalnih 
sistemov in

• vgradnja sistema delitve stroškov za 
toploto.

Eko sklad vsako leto razpiše tudi kredi-
te z ugodno kreditno obrestno mero, 
namenjene različnim naložbam na po-
dročju varstva okolja, za katere lahko 
kandidirajo fizične osebe, gospodarske 
družbe, občine, samostojni podjetniki, 
posamezniki, zasebniki ali druge pravne 
osebe, ne glede na velikost podjetja, ki 
bodo izvajale okoljske naložbe na ob-
močju Republike Slovenije.

Več informacij o nepovratnih sredstvih 
in kreditih lahko dobite na spletni strani 
www.ekosklad.si, kjer so objavljeni tudi 
obrazci za pridobitev subvencije, ter na 
telefonski številki Eko sklada: 01/24-
14-820.

S svojimi vprašanji se lahko obrnete tudi 
na najbližjo energetsko svetovalno pisar-
no (zgradba podjetja EMPRO d. o. o.) 
na Gradnikovi ulici 5, v Tolminu, telefo-
na: 05/38-82-638 in 051-423-328. 

Natančnejše informacije o nepovratnih 
spodbudah Eko sklada ter javnih razpi-
sih Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (ukrep 311 in 
312) ter Ministrstva za gospodarstvo 
(KNLB2 – razpis za sofinanciranje indi-
vidualnih sistemov ogrevanja na lesno 
biomaso in DOLB 2 – razpis za sofinan-
ciranje daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso) pa vam bomo posredovali na 
delavnicah (več na strani 5). 

Miro Kristan, PRC 

Večja sprememba v primerjavi s preteklim letom je omejitev spodbud na 
področju zamenjave zunanjega stavbnega pohištva, do sredstev bodo po 
novem upravičeni le občani, ki bodo investirali v lesena okna, balkonska 
vrata in fiksne zasteklitve. Pomembno pa je tudi to, da morajo občani 
vloge na razpis oddati že pred izvedbo ukrepa oziroma naložbe.

Utrinki

LANSKA @EHTA DEDI[^INE 
USPE[NA
Str`i{~e – Člani Društva Baška de-
diščina smo v začetku marca na ob-
čnem zboru v Stržiščah ugotavljali, 
da je bilo preteklo leto izredno pe-
stro in bogato. Načrt dela smo izpe-
ljali v celoti in ga celo presegli. Prija-
vljali smo se na razpise Turistične 
zveze Slovenije, Fundacije BIT Pla-
nota, Občine Tolmin in Zveze orga-
nizacij tehnične kulture (ZOTK) Tol-
min in tako pridobili sredstva za pri-
reditve in obnovo objektov tehniške  
dediščine, ki jih ima društvo v upra-
vljanju. 

V preteklem letu je med prireditvami 
zagotovo najbolj odmevala prireditev 
V zlate zarje verovali, ki smo jo pri-
pravili v počastitev 5. obletnice delo-
vanja društva. Tekom celega leta smo 
urejali nepremično kulturno dedišči-
no, največ pozornosti smo namenili 
obnovi Jakove kovačije, zamenjali 
smo ji streho in opaž. Z dvema poho-
doma smo otvorili pot skozi Burkl’ce 
in obnovljeno geološko pot na rela-

ciji Rut–Stržišče. Sredstva zanjo 
smo kot partnerji NAC-a Tolmin pri-
dobili na razpisu LAS za razvoj za 
projekt Po poteh Baške dediščine.  

Društvo Baška dediščina se je pred-
stavilo tudi izven meja svojega delo-

vanja. Na povabilo Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Tolmin smo v 
Kopru sodelovali na prireditvi Poso-
čje se predstavi. V Ajdovščini smo 
postavili stojnico na 1. festivalu ne-
vladnih organizacij (NVO), kjer je na-

še društvo od strokovne komisije 
prejelo priznanje za »naj NVO« na 
območju Upravne enote Tolmin.

V društvu smo nadaljevali tudi z razi-
skovanji na področju snovne in ne-
snovne dediščine zgornjega dela 
Baške grape, pripravljali smo izobra-
ževalna predavanja za člane, odpra-
vili smo se na strokovno ekskurzijo v 
Tehniški muzej Bistra in v Vipavsko 
dolino, sodelovali smo z regijskimi in 
občinskimi zvezami, katerih člani 
smo. Svoje delovanje pa vseskozi 
prepletamo tudi z delom drugih dru-
štev in krajevnih skupnosti in tako 
dvigamo ter krepimo kakovost življe-
nja lokalnega prebivalstva. 

V letošnjem letu smo si zastavili tudi 
dva nova projekta, in sicer ureditev 
tematske poti Na svoji zemlji, ki bo 
speljana na Grahovem in vzpostavi-
tev tehniškega muzeja o tovarni Ba-
ča v Podbrdu. Delo društva sta po-
hvalila tudi podžupanja Občine Tol-
min Maša Klavora in predsednik 
ZOTK Tolmin Mitja Rutar. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA ŽE KUJE NOVE PROJEKTE – V načrtu imajo ureditev tematske 
poti Na svoji zemlji, ki bo speljana na Grahovem ob Bači in vzpostavitev tehniškega muzeja o 
tovarni Bača v Podbrdu. Foto: Alenka Zgaga
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ne, bo komisija za štipendiranje v roku 
5 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih 
dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki 
jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva preje-
ma obvestila ne dopolni, bodo kot ne-
popolne zavržene. Prav tako bodo zavr-
žene dopolnitve vlog, ki bodo prispele 
prepozno. 

Delodajalci bodo o rešitvi vlog pisno 
obveščeni v roku 30 dni od odpiranja 
vlog. 

V. DODATNE INFORMACIJE IN DO-
KUMENTACIJA

Prijavno dokumentacijo (PRIJAVA – JAV-
NI POZIV) in dodatne informacije lahko 
delodajalci vsak delovni dan do izteka 
roka za oddajo prijav prevzamejo v po-
slovnih prostorih Posoškega razvojnega 
centra, Ulica padlih borcev 1b, 5220 
Tolmin ali naročijo na telefonski številki 
05/38-41-500 oziroma elektronskem 
naslovu info@prc.si. 

Kontaktni osebi:
- Nataša Klobučar Štrancar (05/38-

41-514, e-pošta: natasa.ks@prc.si),
- Marjetka Čopi (05/38-41-516, e-po-

šta: marjetka.copi@prc.si).

Prijavna dokumentacija (PRIJAVA – JAV-
NI POZIV) je od objave dalje na voljo na 
spletni strani štipenditorja (www.prc.si) 
pod rubriko Razpisi, na spletnih straneh 
ostalih razvojnih agencij v regiji (www.
rra-sp.si, www.icra.si, www.ra-rod.si) in 
na spletni strani www.iskanipoklici.net.

mag. Almira Pirih, v. d. direktorja, 
Posoški razvojni center
1 Sredstva Evropskega socialnega sklada 
vključujejo:
•  sredstva na postavkah namenskih sredstev 

EU za kohezijsko politiko: 85 %;
•  sredstva na postavkah slovenske udeležbe 

za sofinanciranje kohezijske politike: 15 %.

območju Severne Primorske (Goriške 
statistične regije);

• imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza 
razvojni potrebi in poslovni dejavnosti 
delodajalca, programu prestrukturi-
ranja oziroma je utemeljena s šola-
njem za nadaljevanje (prevzem) po-
slovanja družinskega podjetja ali 
kmetijskega gospodarstva delodajal-
ca in hkrati ustreza perspektivnosti 
poklica ter je skladna z lokalno listo 
deficitarnosti poklicev v razvojni regi-
ji ali posebno prioriteto, ki jo določi 
štipenditor;

• bodo zagotavljali sredstva za izplačilo 
štipendije iz RŠS za celotno dobo 
šolanja/študija štipendista;

• bodo štipendistu po končanem šola-
nju zagotavljali zaposlitev na ustre-
znem delovnem mestu za nedoločen 
čas s polnim delovnim časom oziro-
ma zaposlitev najmanj za čas, enak 
obdobju prejemanja štipendije;

• niso v stečajnem postopku, postopku 
prisilne poravnave ali likvidacije; 

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

III. NAČIN PRIJAVE

Delodajalci se prijavijo s prijavo »PRIJA-
VA – JAVNI POZIV«.

Prijavo sestavljajo obrazci:
I. SPLOŠNI PODATKI,
II. ŠTIPENDIJE,
III. KADROVSKI NAČRT,
IV. IZJAVA DELODAJALCA in VZOREC 
TRIPARTITNE POGODBE O ŠTIPENDI-
RANJU (v kolikor bo soštipenditor tudi 
občina, bo Pogodba o štipendiranju 
štiripartitna).

Vlagatelj oziroma delodajalec natančno 
vpiše svoje podatke v prazna, osenčena 
polja obrazcev prijavne dokumentacije 
od I. do IV. in v vzorec tripartitne Pogod-
be o štipendiranju ter z žigom in podpi-
som potrdi, da se strinja s pogodbo.

IV. POSTOPEK IZBIRE 

Štipenditor je imenoval komisijo za šti-
pendiranje, ki bo odločala o pravici za 
vstop delodajalca v RŠS. Vloga oziroma 
prijava se šteje za popolno, če je izpisa-
na na zahtevanih obrazcih, če so prilo-
žene vse zahtevane priloge ter če je 
ustrezno naslovljena in označena.

Vloga na javni poziv mora biti oddana v 
zaprti ovojnici, pravilno naslovljena in 
opremljena: 

• vidno označena z napisom »NE OD-
PIRAJ: Prijava na javni poziv – Re-
gijska štipendijska shema Goriške 
regije 2011/2012«, na hrbtni strani 
ovojnice pa mora biti izpisan poln na-
slov pošiljatelja 

ali 

• opremljena z obrazcem OPREMA 
OVOJNICE, ki je priložen prijavni do-
kumentaciji in ga je potrebno izpolni-
ti in nalepiti na ovojnico velikosti A4, 
v kateri je vloga na javni poziv.

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila:
- najkasneje zadnji dan roka za oddajo 

poslana s priporočeno poštno 
pošiljko na naslov: Posoški razvojni 
center, Trg svobode 2, 5222 Koba-
rid,

- najkasneje zadnji dan roka za oddajo 
vlog osebno oddana v tajništvu 
Posoškega razvojnega centra v 
Tolminu (Ulica padlih borcev 1b) 
do 12. ure. 

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer:
• prvi rok za oddajo vlog je 20. 5. 

2011,
• drugi rok za oddajo vlog je 20. 7. 

2011.

Odpiranje vlog bo potekalo dvakrat in 
bo izvedeno v roku do 1. 6. 2011 za 
vloge, oddane do 20. 5. 2011, in v roku 
do 1. 8. 2011 za vloge, oddane do 20. 
7. 2011. Odpiranje vlog ne bo javno.

Vloge, ki bodo prispele po 20. 7. 2011, 
bodo vrnjene pošiljateljem. Vloge, ki ne 
bodo ustrezale pogojem javnega poziva, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopol-

I. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je izbor deloda-
jalcev za vključitev v Regijsko štipendij-
sko shemo (v nadaljevanju: RŠS) Gori-
ške regije v šolskem/študijskem letu 
2011/2012.

Operacija RŠS je sofinancirana iz sred-
stev Evropskega socialnega sklada in 
se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete »Spod-
bujanje podjetništva«; prednostne 
usmeritve »Štipendijske sheme«.

Delodajalci bodo dejansko vključeni v 
RŠS, ko bo Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve zagotovilo sredstva 
za njeno izvajanje.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh 
delov v sledečem razmerju:
• sredstev Evropskega socialnega skla-

da1, (v višini 50 % dodeljene 
kadrovske štipendije brez dodatkov 
delodajalca, vendar največ v višini 30 
% minimalne plače, skladno s 37. 
členom Zakona o štipendiranju),

• sredstev občin (v višini največ do 25 
% dodeljene kadrovske štipendije),

• sredstev delodajalcev (v višini od 25 
% do 50 % dodeljene kadrovske 
štipendije).

Višina štipendije se izračuna na podlagi 
Pravilnika RŠS in ne sme biti nižja od 
višine štipendije, določene v Zakonu o 
štipendiranju. Vire financiranja ter sesta-
vo štipendije podrobneje opredeljujeta 
Zakon o štipendiranju in Pravilnik 
RŠS. 

Pravilnik RŠS je dostopen v poslovnih 
prostorih Posoškega razvojnega centra 
na naslovu Ul. padlih borcev 1b, 5220 
Tolmin in na spletni strani: www.prc.si.

II. POGOJI

Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje 
kadrovskega štipendiranja imajo delo-
dajalci, ki so:
- pravne osebe zasebnega prava,
- fizične osebe,
- javne agencije, javni skladi, javni za-

vodi in javni gospodarski zavodi ter 
druge osebe javnega prava, ki so 
posredni uporabniki državnega pro-
računa ali proračuna lokalne skupno-
sti in se prijavijo na javni poziv s pred-
pisanimi obrazci in izjavami ter izpol-
njujejo naslednje pogoje, skladno s 
Pravilnikom RŠS:

• imajo sedež ali poslovno enoto na 

Na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip, Ur. l. RS, št. 59/07 (63/07 – popr.), 40/09) 
ter na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem, 
prečiščeno besedilo z dne 19. 9. 2008 (v nadaljevanju: Pravilnik RŠS) in sklepa Sveta 
regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) z dne 8. 10. 2007 Posoški razvoj-

ni center (v nadaljevanju: štipenditor) z dnem 30. 3. 2011 objavlja

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJU^ITEV V REGIJSKO 
[TIPENDIJSKO SHEMO (R[S) GORI[KE REGIJE ZA [OLSKO/

[TUDIJSKO LETO 2011/2012

Utrinki

ZIMOVANJE OTROK NA 
RAKITNI
Rakitna – V vrtcu Ilke Devetak Bi-
gnami Tolmin petletnim otrokom vsa-
ko leto nudimo dodatno dejavnost – 
zimovanje na Rakitni. To ni namenje-
no le učenju smučanja, ampak tudi 
navajanju otrok na samostojnost, pa 
tudi celodnevnemu druženju z vzgo-
jiteljicami in prijatelji ter nepozabni 
igri, ki vključuje raziskovanje, sesta-
vljanje in ustvarjanje s pomočjo do-
mišljije.

Letos februarja smo vzgojiteljice Do-
lores, Mateja in Jadrana na zimova-
nje spremljale 18 otrok, željnih novih 
dogodivščin. Vreme nam ni bilo rav-
no naklonjeno, saj v tistem času niti 
dišalo še ni po snegu. Bil je torek 
zjutraj, ko smo v avtobus naložili 
smučke in staršem, ki jih je pri srcu 
kar malo stiskalo, pomahali v slovo. 
Zunaj je rosilo in prepričani smo bili, 
da bodo tega dne vse dejavnosti po-

tekale znotraj. Na naše veliko vese-
lje pa je na Rakitni močno snežilo in 
doživeli smo pravo zimsko idilo. Ker 
nam vreme ni dopuščalo, da bi smu-
čali, smo se odločili, da raziščemo 
okolico. Odšli smo do palčkove hiši-
ce in pokukali vanjo. Ugotovili smo, 
da je v hišici samo en palček, zato 
smo pohiteli iskat še ostale. Pozdra-
vljali smo jih s hriba in trenutek za 
tem zaslišali njihovo odzdravljanje. 
Otroci so bili nad sveže zapadlim 
snegom navdušeni. Kotalili so se po 
hribu navzdol, tekali po vzpetini in se 
spet valjali po snegu. Bilo jih je res 
užitek opazovati. Popoldan je tako 
minil še prehitro. Večerne urice smo 
si krajšali z družabnimi igrami, zve-
čer pa so bili otroci od novih dožive-
tij tako utrujeni, da so hipoma za-
spali. 

Naslednji dan je deževalo, zato smo 
z dežniki odšli na dolg sprehod do 
jezera. Nazaj smo morali pohiteti, 
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Utrinki

Na osnovi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni 
list RS, št. 26/05-UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 99/09), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni 
list EU, L 379), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011), Programa spodbujanja razvo-
ja v Posočju 2007 – 2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5, z dne 
15. 3. 2007), Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin 
za leto 2011 (Sklep Vlade RS št. 30301-5/2010/3, z dne 16. 12. 2010) in Sheme »de 
minimis« »Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih v Posočju« 
(številka priglasitve: M001-1783262-2009), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije 

za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE IZOBRA@EVANJA IN USPO-
SABLJANJA ZAPOSLENIH V PODJETJIH NA OBMO^JU OB^IN 

BOVEC, KOBARID IN TOLMIN V LETU 2011

I. Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih v podjetjih na območju občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011 v 
obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo 
dodeljevala podjetjem za:

a. Izobraževanje zaposlenih (izobraže-
vanje se nanaša na pridobitev višje sto-
pnje formalne izobrazbe od sedanje),

b. Usposabljanje zaposlenih (ki se na-
naša na pridobivanje ustreznih znanj in 
spretnosti).

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

in usposabljajo na odobrenih izobra-
ževanjih in usposabljanjih, s tem, da 
njihova višina ne sme presegati 10 % 
upravičenih stroškov vseh odobrenih 

izobraževanj oziroma usposabljanj 
skupaj. 

Stroški lastnega dela vlagatelja niso 
upravičeni do sofinanciranja.

Davek na dodano vrednost v nobenem 
primeru ni upravičen strošek.

Skupna vrednost pomoči za posamezen 
projekt: 
- do 100 % vrednosti upravičenih stro-
škov.

Skupna višina sofinanciranja izobraže-
vanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme 
upravičenec, ne bo mogla preseči 
12.000 EUR. V primeru, da sredstva iz 
javnega razpisa niso porabljena v celoti, 
se lahko upravičencu dodelijo višja 
sredstva (ostanek se enakomerno po-
razdeli med upravičence).

II. Pogoji dodeljevanja – Pomoč za 

izobraževanje in usposabljanje se

dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogod-
be pri pomoči de minimis (Uradni list 
EU, L 379). V skladu s pravilom de mi-
nimis, skupna pomoč de minimis, do-
deljena kateremu koli podjetju, ne sme 
presegati 200.000 EUR v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let. Skupna 
pomoč de minimis, dodeljena kateremu 
koli podjetju, ki deluje cestnoprome-
tnem sektorju, ne sme presegati 
100.000 EUR v kateremkoli obdobju 
treh proračunskih let. Ti zgornji meji se 
uporabljata ne glede na obliko pomoči 
de minimis ali zastavljeni cilj. V kolikor 
je prejemnik pomoči de minimis, za iste 
upravičene stroške, že prejel državno 
pomoč, vsota dodeljenih državnih po-
moči ne sme presegati dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoč.

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki 
bodo v letu 2011 in sicer v času od 
objave razpisa v Uradnem listu RS do 
28. 10. 2011 vključevali zaposlene v 
programe izobraževanj in usposa-
bljanj.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske 
družbe (velika, srednja, mala in mikro 
podjetja) in samostojni podjetniki, ki so 
registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09-
UPB3 in 83/09 Odl. US: U-I-165/08-
10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8) 
in: 
- niso v stečajnem postopku, postopku 

prisilne poravnave ali likvidacije, 
- ne pridobivajo državne pomoči za 

podjetja v težavah (Zakon o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje go-
spodarskih družb v težavah, Uradni 
list RS, št. 44/07–UPB2), 

- niso insolventni glede na 2. točko 3. 
odstavka 14. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 
59/09, 52/10 in 106/10),

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

- nimajo neporavnanih zapadlih obve-
znosti do Republike Slovenije,

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

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja po-
djetja, vendar pa je prejemnik sredstev 
lahko le podjetje registrirano v Republi-
ki Sloveniji.

Do nepovratnih sredstev niso upraviče-
ni vlagatelji:
- ki so za iste upravičene stroške pri-

dobila pomoči po drugih predpisih 
oz. s predvidenim zneskom pomoči 
»de minimis« presegajo predpisane 
intenzivnosti;

- ki delujejo na področju ribiškega ali 
ribogojskega sektorja;

- ki delujejo na področju primarne pro-
izvodnje kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustano-
vitvi Evropske skupnosti;

- ki delujejo na področju predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov kadar 
je:
• znesek pomoči določen na podla-

gi cene ali količine kmetijskih pro-
izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podje-
tja dajo na trg,

• pomoč pogojena s tem, da se del-
no ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce;

- kadar je pomoč namenjena za z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje dr-

saj nas je čakala Muca Copatarica. 
Po druženju z nami si je ogledala 
sobe in preverila, ali znajo otroci po-
spravljati copate. Z njo smo še za-
plesali in zapeli, ko pa je odšla, so 
jo otroci narisali. Nastala je prava 
mala razstava njenih slik. Radove-
dnost otrok nima meja, zato so želeli 
izvedeti, kje je dom Muce Copatari-
ce. Sklenili smo, da ga poiščemo. 
Otroci so bili presrečni, ko smo ga 
našli. Z zanimanjem so si ogledovali, 
kaj vse Muca potrebuje za šivanje 
copat. Zvečer je zopet začelo snežiti 
in vzdušje je bilo ravno pravšnje za 
nočni pohod z lučkami okoli vasi. Bi-
lo je naravnost čarobno. 

Naslednji dan smo se prebudili v za-
sneženo jutro. Takoj po zajtrku smo 
se z navdušenjem podali na sneg. 
Otroci so iz snega ustvarjali kepe, 
gradove in hiše, njihova domišljija je 
bila neizmerna. Kmalu so ugotovili, 
da lahko s kepami obsujejo tudi 

vzgojiteljice in že so nad nas letele 
takšne in drugačne kepe. 

Pravljična dežela, ki smo jo obiskali, 
pa ni kar tako, saj v njej živi tudi konj 
Pike Nogavičke, ki smo ga lahko na-
hranili. Ker pa nas je mikalo sanka-
nje, smo se hitro odpravili po hribu 
navzgor.

Čas za odhod proti domu se je pri-
bliževal, otroci pa bi v tej pravljični 
deželi še kar ostali, vendar so vede-
li, da jih doma starši že težko priča-
kujejo, novic zanje pa so imeli toliko, 
da staršem zvečer prav gotovo ni bi-
lo dolgčas. Čeprav vreme smučanju 
ni bilo najbolj naklonjeno, so otroci 
domov odnesli nova spoznanja o zu-
nanjem svetu. Doživeli so res veliko 
in mislimo, da jim bo zimovanje na 
Rakitni za vedno ostalo v lepem 
spominu.
Dolores Jurman, vzgojiteljica, Vrtec Ilke 
Devetak Bignami

OTROKE NA ZIMOVANJU JE OBISKALA TUDI MUCA COPATARICA – Ta si je po druženju z 
nami ogledala sobe in preverila, ali  znajo otroci pospravljati svoje copate. Z njo so nato še za-
plesali in zapeli, ko pa je odšla, so jo narisali. Nastala je prava mala razstava njenih slik. Foto: 
Mateja Brezavšček
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žave ali države članice;
- kadar je pomoč pogojena s predno-

stjo rabe domačega blaga pred rabo 
uvoženega blaga;

- ki delujejo na področju sektorja pre-
mogovništva;

- ki opravljajo cestne prevoze blaga za 
najem ali plačilo in je pomoč name-
njena za nabavo vozil za cestni prevoz 
tovora;

- ki izpolnjujejo merila za podjetja v 
težavah kot jih določa Zakon o pomo-
či za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni 
list RS, št. 44/07-UPB2). 

III. Merila za izbiro

Merila za vrednotenje vlog so navedena 
v preglednici.

Merila so podrobneje opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

Za dodelitev sredstev mora vloga dose-
či vsaj 51 točk. Vloge bodo razvrščene 
glede na število doseženih točk. Razpi-
sana sredstva bodo vlagateljem dode-
ljena po vrstnem redu do porabe sred-
stev. V primeru, da dosežeta dve vlogi 
enako število točk, ima prednost tista 
vloga, ki je dosegla večje število točk po 
merilu e. Če imata vlogi še vedno enako 
število točk, ima prednost tista vloga, ki 
je dosegla večje število točk po merilu 
f. 

IV. Okvirna višina sredstev in obdo-
bje financiranja

Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na 
razpolago v letu 2011, znaša okvirno 
196.000 EUR. Nepovratna sredstva za 
te namene so zagotovljena na proračun-
ski postavki Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 1166 
– Razvojna pomoč Posočju.

Obdobje za katerega so namenjena 
razpisana sredstva je proračunsko leto 
2011. Služba Vlade RS za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko bo so-

financirala le upravičene stroške, nasta-
le od objave razpisa v Uradnem listu RS 
do 28. 10. 2011.

V. Način prijave in razpisni roki

Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) 
na naslov Služba Vlade Republike Slo-
venije za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljub-
ljana, je: 
• priporočeno po pošti do vključno 17. 

5. 2011 ali
• v glavno pisarno Službe Vlade Repu-

blike Slovenije za lokalno samoupra-
vo in regionalno politiko, Dunajska 
58, 1000 Ljubljana (šesto nadstro-
pje, pri recepciji) najkasneje do 17. 
5. 2011 do 12. ure. 

Vloga na razpis mora biti oddana v skla-
du s prejetimi navodili in sicer v zaprti 
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE 
ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
V POSOČJU 2011«, in s polnim nazi-
vom in naslovom vlagatelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obra-
zec pravilne opreme ovojnice za prijavo 
na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega 

v skladu z navodili nalepite na sprednjo 
stran ovojnice (glej oprema ovojnice v 
razpisni dokumentaciji – točka št. 16: 
Oprema ovojnice).

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene 
oziroma bodo oddane na navedeni na-
slov kasneje od predpisanega datuma 
oziroma ure, bodo zavržene in neodpr-
te vrnjene pošiljatelju.

Vloge morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, stroški projekta in ostali 
finančni izračuni pa morajo biti v evrih 
(EUR).

VI. Vsebina vloge

Vloga je popolna, če vlagatelj do pred-
pisanega roka za oddajo vlog v javnem 
razpisu predloži pravilno zapečateno 
ovojnico in dokumente po naslednjem 
vrstnem redu:
- izpolnjena, podpisana in žigosana 

Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji 
(razpisni obrazec št. 1);

- izpolnjen, podpisan in žigosan Prijav-
ni obrazec (razpisni obrazec št. 2);

- originalno potrdilo pristojnega Davč-
nega urada Republike Slovenije o 
poravnanih zapadlih davčnih obve-
znostih do Republike Slovenije, ki ne 

sme biti starejše od 30 dni od dneva 
oddaje vloge na razpis;

- izpolnjen, podpisan in žigosan obra-
zec Podatki o vlagatelju (razpisni 
obrazec št. 3) in zahtevane obvezne 
priloge: 
• originalne bilance stanja in izkazi 

poslovnega izida za zadnji dve leti 
(2009 potrjene s strani AJPES-a, 
2010 podpisane s strani odgovor-
ne osebe v podjetju); 

- izpolnjen obrazec Predstavitev pro-
jekta izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih pri prijavitelju v Posočju v 
letu 2011 (razpisni obrazec št. 4);

- za vsako vrsto izobraževanja in/ali 
usposabljanja izpolnjen obrazec Po-
datki o prijavljenem izobraževanju 
in/ali usposabljanju (razpisna obraz-
ca št. 4.1 in/ali 4.2) s prilogami (pro-
gram s ceno/ predračun/ predpo-
godba);

- izpolnjen obrazec Predhodna vlaga-
nja v izobraževanje in usposabljanje 
kadrov – v zadnjem letu (razpisni 
obrazec št. 5);

- izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec 
pogodbe (razpisni obrazec št. 6).

Podjetjem ustanovljenim v letu 2011 ni 
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov 
poslovnega izida za zadnji dve leti. Po-
djetja ustanovljena v letu 2010 priložijo 
bilance stanja in izkaze poslovnega izida 
za leto 2010.

Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki 
je bila v roku ustrezno dopolnjena na 
podlagi poziva k dopolnitvi.

VII. Datum in način obravnave vlog

Odpiranje vlog bo 20. 5. 2011.

Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpira-
nje vlog ne bo javno. Vse pravočasno 
prispele pravilno označene vloge bo 
odprla in pregledala, popolne pa tudi 
ocenila strokovna komisija. Strokovno 
komisijo sestavljajo trije predstavniki 
Službe Vlade Republike Slovenije za 

Preglednica: Merila za vrednotenje vlog

Merilo Število točk

a. Čas ustanovitve podjetja največ 10

b. Velikost podjetja največ 4

c. Strategija razvoja kadrov največ 12

d. Skladnost izobraževanja in usposabljanja zaposlenih s strategijo 
vlagatelja (s poudarkom na strategiji razvoja kadrov)

največ 14

e. Finančna konstrukcija in utemeljenost predlaganega projekta 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih

največ 24

f. Predhodna vlaganja v izobraževanje in usposabljanje kadrov največ 17

g. Predhodno dodeljena sredstva največ 15

h. Lokacija vlagatelja največ 4

SKUPAJ 100

Javni razpisi in pozivi

Utrinki

PESTER IZBOR DODATNIH 
VRT^EVSKIH DEJAVNOSTI
Podbrdo – Podbrški vrtec nudi svo-
jim otrokom pester izbor dodatnih 
dejavnosti: v kraju razstavljamo svo-
je izdelke, sodelujemo na priredi-
tvah, soustvarjamo radijske oddaje, 
sodelujemo na raznih natečajih, or-
ganiziramo športne dneve, letujemo 
na Pacugu, otroke učimo anglešči-
ne, sodelujemo pri bralni znački, 
obiskujemo predšolsko glasbeno 
vzgojo in planinski krožek. Velikokrat 
k nam na obisk povabimo tudi otro-
ke, ki vrtca ne obiskujejo. Pri nas 
lahko prisluhnejo uram pravljic, pri-
družijo se nam lahko pri igralnih uri-
cah, včasih pa jih preprosto povabi-
mo samo zato, da si ogledajo, kaj 
vse že znamo. V zadnjem mesecu 
so si pri nas ogledali tudi dramatiza-

cijo pravljice o Mojci Pokrajculji, na 
pustni torek pa smo skupaj zarajali.
Ob vseh aktualnih dogodkih še ve-
dno odmevajo spomini na smučar-
ski tečaj, ki smo ga izvedli v tednu 
po zimskih počitnicah na Kobli. Te-
čaja se je pod mentorstvom smučar-
skega učitelja Josipa Smolnikarja 
udeležilo vseh pet potencialnih pr-
vošolčkov, ki obiskujejo naš vrtec. 
Vsako jutro smo se skupaj z njimi z 
vlakom odpeljali v Bohinjsko Bistrico 
in se od tamkajšnje železniške po-
staje peš odpravili na smučišče. 
Sledile so vaje na smučeh, prilaga-
janje na sneg ter osvajanje osnov 
smučanja. Zanimivo je bilo opazova-
ti, kako je vlečnica sprva nekaterim 
predstavljala pravcat izziv, a med te-
čajem so se je otroci navadili in jo 
začeli uporabljati samostojno. Časa 
za igro ni bilo ravno veliko, vendar PODBRŠKI VRTEC nudi svojim otrokom pester izbor dodatnih dejavnosti.
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lokalno samoupravo in regionalno poli-
tiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlo-
vanje – Območna služba Nova Gorica 
in predstavnik Posoškega razvojnega 
centra.

Strokovna komisija bo v roku osmih (8) 
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste 
vlagatelje, katerih vloge niso bile popol-
ne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
vlog je osem (8) dni po prejetju poziva. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bo-
do dopolnili v določenem roku, bo stro-
kovna komisija zavrgla.

Prepozno prispele ali nepravilno ozna-
čene vloge se zavržejo, neutemeljene 
pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopol-
nil, oziroma bodo dopolnjene neustre-
zno. 

Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem, bodo kot neutemeljene zavr-
njene. 

Na podlagi predloga strokovne komisije 
bodo vlagatelji s strani Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko v roku 60 
dni od odpiranja vlog obveščeni s skle-
pom o odobritvi sredstev oziroma zavr-
nitvi.

Zoper sklep Službe Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko je možna pritožba v 
roku osmih (8) dni od prejema sklepa. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa po-
godb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik 
mora natančno opredeliti razloge, zara-
di katerih je pritožba vložena. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila za ocenje-
vanje vlog. Pritožbo je potrebno naslo-
viti na: Služba Vlade Republike Sloveni-
je za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, Dunajska 58, Ljubljana, s pri-
pisom »PRITOŽBA NA SKLEP – JAVNI 
RAZPIS IZOBRAŽEVANJE IN USPOSA-
BLJANJE V POSOČJU 2011« in s pol-
nim nazivom in naslovom pritožnika.

VIII. Pogodba

V primeru pozitivnega sklepa o izboru 
bodo vlagatelji s Službo Vlade Republi-
ke Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko podpisali pogodbo 
(vzorec pogodbe je sestavni del razpi-
sne dokumentacije). V pogodbi bo do-
ločen način financiranja, ostali pogoji in 
obrazec zahtevka za sofinanciranje. 

Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, 
da pristopijo k podpisu pogodbe za ne-
povratna sredstva. Če se v roku osmih 
(8) dni ne bodo odzvali na poziv, se 
šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev 
sredstev. 

Upravičenec mora zagotoviti razliko 
med dodeljenimi sredstvi in celotno vre-
dnostjo odobrenega projekta izobraže-
vanj in usposabljanj zaposlenih.

IX. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo v slovenskem 
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez 
plačila na Posoškem razvojnem centru, 
Ulica Padlih borcev 1 b, Tolmin vsak 
delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. 
Razpisna dokumentacija se lahko po-
sreduje tudi po elektronski pošti, če 
podjetje na e-mail: info@prc.si posre-
duje prošnjo za dvig razpisne dokumen-
tacije. Razpisna dokumentacija je na 
voljo tudi na internetnih naslovih www.
svlr.gov.si in www.prc.si.

Dodatne informacije so v času odpr-
tja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 
12. uro, kontaktni osebi:

- Tina Bregar na Službi Vlade Repu-
blike Slovenije za lokalno samoupra-
vo in regionalno politiko (tel. 01/32-
01-364, e-pošta: tina.bregar@gov.si) 
in 

- mag. Almira Pirih na Posoškem ra-
zvojnem centru (tel. 05/38-41-500, 
e-pošta: almira.pirih@prc.si).

Duša Trobec Bučan, ministrica

Na osnovi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni 
list RS, št. 26/05-UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 99/09), Uredbe o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 
in 99/09-ZIPRS1011), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 
2013) (Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega progra-
ma razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2011 (Sklep Vlade RS št. 
30301-5/2010/3, z dne 16. 12. 2010) in Sheme državne pomoči »Regionalna shema 
državnih pomoči« (številka priglasitve: BE01-1783262-2007 in BE01-1783262-2007/
I), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno poli-
tiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMO-
ZAPOSLOVANJA KADROV Z NAJMANJ SREDNJE[OLSKO IZO-

BRAZBO NA OBMO^JU OB^IN BOVEC, KOBARID IN TOLMIN V 
LETU 2011

I. Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje upravičenih stroškov dela (drugi 
bruto plače) podjetjem in samostojnim 
podjetnikom za novozaposlene osebe 
z najmanj srednješolsko izobrazbo oz. 
sofinanciranje prispevkov za socialno 
varnost za zasebnike in se dodelijo za 
obdobje dveh let (24 mesecev). Zapo-
slitev mora biti povezana z izvedbo pro-
jekta začetne naložbe (naložba v osnov-
na opredmetena in neopredmetena 
sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, 
širitvi obstoječega obrata, diverzifikaci-
ji izdelkov obrata z novimi dodatnimi iz-
delki, bistveni spremembi proizvodnega 
procesa v obstoječem obratu). To po-
meni, da se nanaša na dejavnost, za 
katero je bila izvedena naložba in je 
ustvarjena v treh letih po končani nalož-
bi. Upoštevajo se tudi delovna mesta, 
ustvarjena v treh letih po končani nalož-
bi zaradi povečanja stopnje izkorišče-
nosti zmogljivosti s pomočjo nove na-
ložbe.

Upravičeni stroški so:
- bruto plača (drugi bruto) za zaposlene 

v podjetju in pri samostojnih podjetni-
kih,

- obvezni prispevki za socialno varnost 
za zasebnike. 

Najvišja dovoljena stopnja sofinancira-
nja lahko znaša do 30 odstotkov upra-
vičenih stroškov ustvarjenih delovnih 
mest povezanih z investicijo za velika 
podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu 
dotacije. Za srednja podjetja se tako 
določena zgornja meja lahko poveča za 
10 odstotnih točk in za mala podjetja 20 
odstotnih točk, razen za podjetja, ki po-
slujejo v sektorju transporta. Upošteva 
se tista bruto plača, ki jo v vlogi oprede-
li vlagatelj.

Maksimalna vrednost sofinanciranja za 
samozaposlene znaša polovico meseč-
no odvedenih prispevkov za socialno 
varnost, pri čemer se upoštevajo tisti, ki 
jih v vlogi opredeli vlagatelj.

Utrinki

DELOVANJE PD PODBRDO 
KROJILI KRIZA IN VREME 
Podbrdo – Podbrški planinci so na 
svojem rednem občnem zboru ugo-
tavljali, da sta sezono preteklega le-
ta krojili vedno slabša gospodarska 
situacija v državi in slabo vreme. 
Kljub prijazni oskrbniški službi, ki so 
jo izmenjaje opravljali Majda in Vik-
tor Pelicon ter Dorica Dakskobler 
z družino in prijatelji, se je obisk ko-
če v primerjavi s preteklim letom 
zmanjšal za 27 odstotkov. K boljše-
mu obisku ni pripomogla niti dobra 
kuhinja, ki so jo obiskovalci pogosto 
hvalili. Na žalost so zabeležili tudi 
upad nočitev. Več kot polovica pre-
nočevalcev je bilo tujcev. Prizadevni 
žičničarji so kljub okvari žičnice po-
skrbeli za sprotno oskrbo koče s 
hrano in materialom za vzdrževanje. 

smo si ga kljub temu vzeli. Otroci so 
se v vrtec vračali utrujeni, a vidno za-
dovoljni. Ob zaključku je vsak dobil 
pohvalo za uspešno opravljen smu-
čarski tečaj in sladko presenečenje.
Besedilo in foto: Vida Drole, prof. 
razrednega pouka 

ZNAMENJE ZAZNAMOVALO 
15 LET PREPEVANJA
Vol~e – Ženskega pevskega zbora 
Znamenje iz Volč Tolminski verjetno 
ni treba posebej predstavljati. Če-
prav so dekleta širši javnosti postala 
znana šele v bolj hladnih mesecih 
leta 2009 z odmevnimi nastopi pri 
Mariu v oddaji Spet doma, zbor ob-
staja že od leta 1996. Januarja letos 
bi tako lahko punce upihnile že 15. 
svečko (»bi lahko«, ker torte ŠE ni 
bilo). V tem času se je sestava zbora 

kar nekajkrat spremenila; danes v 
njem prepeva 20 grl, dirigentsko pa-
lico pa v rokah že od samega začet-
ka drži zborovodkinja Klavdija Rot. 
Znamenje se že od vsega začetka 
redno udeležuje Revije pevskih zbo-
rov Zgornjega Posočja in revije Pri-
morska poje. Dekleta so nastopila 
tudi na Sozvočenjih (lansko leto še 
posebej uspešno, saj so iz rok ko-
misije prejele nagrado v obliki notne 
in strokovne literature za prihajajoče 
leto), prav tako pa so svojo kakovost 
trikrat dokazala na tekmovanju pri-
morskih pevskih zborov, kjer so do-
segla eno bronasto in dve srebrni 
priznanji. Leta 2006 je zbor prvič 
sodeloval v enem izmed skupnih 
projektov združenih zborov Posočja, 
ko so s pesmijo počastili stoletnico 
smrti Simona Gregorčiča. Od leta 
2008 sodeluje v projektu Requiem, 

s katerim so že gostovali na Dunaju 
in v Strasbourgu, obeta pa se še go-
stovanje v Pragi in morda še kje.

Nastopov se je v teh 15 letih nabralo 
kar nekaj. Seveda nikoli ne gre čisto 
brez prerekanja in občasne slabe 
volje, vendar je za to pri nas, kot rade 
rečemo, kriva luna. Sicer pa je sode-
lovanje pri Znamenju največkrat res 
lepo in zabavno. Ob obletnici dekle-
ta poleg obveznih vsakoletnih nasto-
pov načrtujejo tudi kakšen koncert, 
svoje petje pa bodo še izboljševala z 
različnimi pevskimi strokovnjaki. 
In kako na prehojeno pot gleda zbo-
rovodkinja? Pravi, da se ji ob razmi-
šljanju za nazaj na vprašanje, če bi 
bilo morda bolje, da se ne bi toliko 
časa posvečala temu zboru, vedno 
ponuja enak odgovor – ne. 
M. K., ŽePZ Znamenje Volče
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II. Pogoji dodeljevanja

Na razpis se lahko prijavijo:

a. delodajalci, ki bodo v letu 2011 v 
času od oddaje vloge na razpis do 16. 
8. 2011 v Posočju na novo zaposlili za 
nedoločen čas kadre z najmanj srednje-
šolsko izobrazbo in bodo delovno mesto 
ohranili vsaj 5 let (velika podjetja) oziro-
ma vsaj 3 leta (srednja in mala podjetja), 
oboje šteto od datuma, ko je bilo delov-
no mesto prvič zasedeno;
sofinanciranje upravičenih stroškov plač 
kadrom, ki so bili kadarkoli doslej pri 
vlagatelju ali njegovem povezanem po-
djetju že zaposleni za nedoločen čas, 
ni upravičeno;

b. posamezniki, ki se bodo v letu 2011 
v času od oddaje vloge na razpis do 16. 
8. 2011 v Posočju samozaposlili, imajo 
najmanj srednješolsko izobrazbo in bo 
njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj 3 
leta. 

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske 
družbe (velika, srednja, mala in mikro 
podjetja) in samostojni podjetniki, ki so 
registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09-
UPB3 in 83/09 Odl.US: U-I-165/08-
10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8) 
in:
- niso v stečajnem postopku, postopku 

prisilne poravnave ali likvidacije, 
- ne pridobivajo državne pomoči za 

podjetja v težavah (Zakon o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje go-
spodarskih družb v težavah, Uradni 
list RS, št. 44/07-UPB2), 

- niso insolventni glede na 2. točko 3. 
odstavka 14. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 

59/09, 52/10 in 106/10),
- imajo registriran sedež ali podružnico 

na območju občin Bovec, Kobarid ali 
Tolmin,

- fizične osebe morajo imeti registrira-
no dejavnost na območju občin Bo-
vec, Kobarid ali Tolmin,

- nimajo neporavnanih zapadlih obve-
znosti do Republike Slovenije,

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

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja po-
djetja, vendar pa je prejemnik sredstev 
lahko le podjetje registrirano v Republi-
ki Sloveniji.

Do nepovratnih sredstev niso upraviče-
ni vlagatelji: 
- ki so za svojo dejavnost pridobila 

igralniško koncesijo; 
- ki delujejo na področju ribištva ali 

premogovništva;
- ki delujejo na področju pridelave 

kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi 
I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih 
skupnosti in proizvodov, ki posnema-
jo ali nadomeščajo mleko in mlečne 
proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo 
CN kodam 4502, 4503 in 4504 za 
plutaste izdelke;

- ki delujejo na področju predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov kadar 
je:
• znesek pomoči določen na podla-

gi cene ali količine kmetijskih pro-
izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podje-
tja dajo na trg,

• pomoč pogojena s tem, da se del-
no ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce;

- ki delujejo na področju jeklarstva ali 

železarstva;
- ki delujejo na področju proizvodnje 

sintetičnih vlaken;
- ki izpolnjujejo merila za podjetja v 

težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah 
(Uradni l ist EU, C 244 z dne 
1.10.2004, str. 2) in Zakonom o po-
moči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni 
list RS, št. 44/07-UPB2); mala in 
srednja podjetja, ki delujejo manj kot 
tri leta od registracije, se ne štejejo 
kot podjetja v težavah v smislu Smer-
nic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah, razen če izpolnjujejo meri-
la za stečajni postopek po predpisih, 
ki urejajo finančno poslovanje podje-
tij;

- za aktivnosti povezane z izvozom, ko 
je pomoč neposredno vezana na iz-
vožene količine, na vzpostavitev in 
delovanje distribucijskega omrežja ali 
na druge tekoče izdatke, povezane z 
izvozno aktivnostjo;

- kadar je pomoč pogojena s predno-
stjo rabe domačega blaga pred rabo 
uvoženega blaga.

Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino 
dohodkov ustvari v sektorju zračnega ali 
zemeljskega tovornega transporta, je 
treba poleg določb Uredbe o dodelje-
vanju regionalnih državnih pomoči upo-
števati še posebna pravila, ki urejajo 
dodeljevanje državnih pomoči za ta po-
dročja.

III. Merila za izbiro 

Merila za vrednotenje vlog so navedena 
v preglednici.

Merila so podrobneje opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

Za dodelitev sredstev mora vloga dose-
či najmanj 51 točk. Vloge bodo razvr-
ščene glede na število doseženih točk. 
Razpisana sredstva bodo vlagateljem 
dodeljena po vrstnem redu do porabe 
sredstev. V primeru, da dosežeta dve 
vlogi enako število točk, ima prednost 
tista vloga, ki je dosegla večje število 
točk po merilu e. Če imata vlogi še ve-
dno enako število točk, ima prednost 
tista vloga, ki je dosegla večje število 
točk po merilu f.

IV. Okvirna višina sredstev in obdo-
bje financiranja

Višina nepovratnih sredstev, ki bo na 
razpolago, znaša v letu 2011 okvirno 
24.000 EUR. Nepovratna sredstva za 
te namene so zagotovljena na proračun-
ski postavki Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 1166: 
Razvojna pomoč Posočju.

Obdobje za katerega so namenjena 
nepovratna sredstva, so proračunska 
leta 2011, 2012 in 2013.

V letu 2011 bo Službe Vlade RS za lo-
kalno samoupravo in regionalno politiko 
sofinancirala upravičene stroške, nasta-
le od zaposlitve kadrov za nedoločen 
čas do izstavitve zahtevka za sofinanci-
ranje (skrajni rok je 15. 11. 2011). V 
primeru velikega števila prijavljenih za-
poslitev se obdobje sofinanciranja v 
letu 2011 lahko ustrezno skrajša.

V kolikor proračunska sredstva za izva-
janje pogodbenih obveznosti v letu 
2012 in/ali 2013 ne bodo zagotovljena, 
pogodbene obveznosti Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko prenehajo, 

Preglednica: Merila za vrednotenje vlog

Merilo Število točk

a. Čas ustanovitve podjetja največ 10 

b. Število novih zaposlitev največ 22

c. Vlagatelj zaposluje štipendista PRC-ja največ 4

d. Lokacija vlagatelja največ 4

e. Zaposlovanje kadrov tehničnih usmeritev oziroma kadrov s 
področja gostinstva in turizma

največ 20

f. Skladnost zaposlovanja z razvojno vizijo vlagatelja, v kateri je 
področje človeških virov posebej obdelano

največ 30

g. Predhodno dodeljena sredstva največ 10

SKUPAJ 100

Utrinki

Javni razpisi in pozivi

Markacijski odsek je obnavljal infor-
macijske table, markacije, kosil pla-
ninske poti, nameščal klopi. Vse de-
javnosti članov so zahtevale preko 
1.000 ur prostovoljnega dela. 

Več kot 50 pohodnikov se je udele-
žilo tradicionalnega pohoda Vinka 
Kobala na Črno prst. Ob 17. gor-
skem teku na Črno prst je društvo 
obeležilo tudi 40-letnico prvega te-
ka, ki je končno pridobil tudi status 
prvega organiziranega gorskega te-
ka v Sloveniji. Žal je slabo vreme 
onemogočilo srečanje planincev na 
Črni prsti, ki naj bi ga posvetili Zor-
ku Jelinčiču. V društvu so se še 
posebej razveselili ustanovitve mla-
dinskega odseka. Predsednik MDO 
Gregor Rupnik je podelil pohvale 
Planinske zveze Slovenije štirim čla-
nom društva. Več članov je prejelo 
priznanja v okviru akcije Na obisk na 
Črno prst, Ferdinand Zgaga in Ma-
rija Volf pa sta prejela priznanje za 
vztrajanje v društvu vse od njegove 
ustanovitve. 

V tekočem letu bo poleg ustaljenih 
dejavnosti delovanje društva podre-
jeno prepotrebnim investicijam na 

Črni prsti. Ob uspešni sezoni imajo 
finančna sredstva zagotovljena. 
Olga Zgaga, PD Podbrdo

PODBRŠKI PLANINCI SO NA SVOJEM REDNEM OBČNEM ZBORU ugotavljali, da sta sezono 
preteklega leta krojili vedno slabša gospodarska situacija v državi in slabo vreme. Foto: Alenka 
Zgaga
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pogodbene obveznosti prejemnika gle-
de trajanja zaposlitev pa se proporcio-
nalno zmanjšajo.

Sredstva se dodeljujejo za vsako leto 
posebej, in sicer enkrat letno za nazaj, 
največ za obdobje zaposlitve v tekočem 
letu.

V. Način prijave in razpisni roki

Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) 
na naslov Služba Vlade Republike Slo-
venije za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljub-
ljana, je: 
- priporočeno po pošti do vključno 16. 

8. 2011 ali
- v glavno pisarno Službe Vlade Repu-

blike Slovenije za lokalno samoupra-
vo in regionalno politiko, Dunajska 
58, 1000 Ljubljana (šesto nadstro-
pje, pri recepciji) najkasneje do 16. 
8. 2011 do 12. ure. 

Vloga na razpis mora biti oddana v skla-
du s prejetimi navodili in sicer v zaprti 
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE 
ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS 
ZAPOSLOVANJE V POSOČJU 2011« 
in s polnim nazivom in naslovom vlaga-
telja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obra-
zec pravilne opreme ovojnice za prijavo 
na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega 
v skladu z navodili nalepite na sprednjo 
stran ovojnice (glej oprema ovojnice v 
razpisni dokumentaciji – točka št. 13: 
Oprema ovojnice).

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene 
oziroma bodo oddane na navedeni na-
slov kasneje od predpisanega datuma 
oziroma ure, bodo zavržene in neodpr-
te vrnjene vlagatelju.

Vloge morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, stroški projekta in ostali 
finančni izračuni pa morajo biti v evrih 
(EUR).

VI. Vsebina vloge

Vloga je popolna, če vlagatelj do pred-
pisanega roka za oddajo vlog v javnem 
razpisu, predloži pravilno zapečateno 
ovojnico in izpolnjene, podpisane ter 
žigosane dokumente, zvezane v skupen 
dokument, po naslednjem vrstnem re-
du:
- izpolnjena, podpisana in žigosana 

Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji 
(razpisni obrazec št. 1);

- izpolnjena, podpisana in žigosana 
Izjava o povezanosti nove zaposlitve 
oz. samozaposlitve z naložbo v osnov-
na opredmetena in neopredmetena 
sredstva (razpisni obrazec št. 2);

- izpolnjen, podpisan in žigosan Prijav-
ni obrazec (razpisni obrazec št. 3);

- originalno potrdilo pristojnega Davč-
nega urada Republike Slovenije o 
poravnanih zapadlih davčnih obve-
znostih do Republike Slovenije, ki ne 
sme biti starejše od 30 dni od dneva 
oddaje vloge na razpis;

- izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec Osnovni podatki o vlagatelju (raz-
pisni obrazec št. 4) in zahtevane ob-
vezne priloge: 

- originalne bilance stanja in izkazi po-
slovnega izida za zadnji dve leti (2009 
in 2010 potrjene s strani AJPES-a); 

- izpolnjen obrazec Predstavitev pro-
jekta novih zaposlitev (razpisni obra-
zec št. 5);

- izpolnjen, podpisan in žigosan Vzorec 
pogodbe (razpisni obrazec št. 6).

Podjetjem ustanovljenim v letu 2011 ni 
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov 
poslovnega izida. Podjetja ustanovljena 
v letu 2010 priložijo bilance stanja in 
izkaze poslovnega izida za leto 2010. 

Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki 
je bila v roku ustrezno dopolnjena na 
podlagi poziva k dopolnitvi.

VII. Datum in način obravnave vlog

Odpiranje vlog bo 19. 8. 2011.

Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpira-
nje vlog ne bo javno. Vse pravočasno 
prispele pravilno označene vloge bo 
odprla in pregledala, popolne pa tudi 
ocenila strokovna komisija. Strokovno 
komisijo sestavljajo trije predstavniki 
Službe Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno poli-
tiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlo-
vanje – Območna služba Nova Gorica 
in predstavnik Posoškega razvojnega 
centra.

Strokovna komisija bo v roku osmih (8) 
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste 
vlagatelje, katerih vloge niso bile popol-
ne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
vlog je osem (8) dni po prejetju poziva. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bo-
do dopolnili v določenem roku, bo stro-
kovna komisija zavrgla. 

Prepozno prispele ali nepravilno ozna-
čene vloge se zavržejo, neutemeljene 
pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopol-
nil, oziroma bodo dopolnjene neustre-
zno. 

Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem, bodo kot neutemeljene zavr-
njene. 

Na podlagi predloga strokovne komisije 
bodo vlagatelji s strani Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko v roku 45 
dni od odpiranja vlog obveščeni s skle-
pom o odobritvi sredstev oziroma zavr-
nitvi.

Zoper sklep Službe Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko je možna pritožba v 
roku osmih (8) dni od prejema sklepa. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa po-
godb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik 
mora natančno opredeliti razloge, zara-
di katerih je pritožba vložena. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila za ocenje-
vanje vlog. Pritožbo je potrebno naslo-
viti na: Služba Vlade Republike Sloveni-
je za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, Dunajska 58, Ljubljana, s pri-
pisom »PRITOŽBA NA SKLEP – JAVNI 
RAZPIS ZAPOSLOVANJE V POSOČJU 
2011« in s polnim nazivom in naslovom 
pritožnika.

VIII. Pogodba

V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi 
sredstev, bo upravičenec s Službo Vla-
de Republike Slovenije za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko podpisal 
pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni 
del razpisne dokumentacije). V pogodbi 
bo določen način financiranja, ostali 

pogoji in obrazec zahtevka za sofinan-
ciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko 
jo bosta podpisali obe pogodbeni stran-
ki. 

Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, 
da pristopijo k podpisu pogodbe s Služ-
bo Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko. Če 
se v roku osmih (8) dni ne bodo odzva-
li na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo 
za pridobitev sredstev.

Upravičenec mora zagotoviti razliko 
med dodeljenimi sredstvi in dejansko 
vrednostjo projekta.

IX. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo v slovenskem 
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez 
plačila na Posoškem razvojnem centru, 
Ulica Padlih borcev 1 b, Tolmin vsak 
delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. 
Razpisna dokumentacija se lahko po-
sreduje tudi po elektronski pošti, če 
podjetje na e-pošto: info@prc.si posre-
duje prošnjo za dvig razpisne dokumen-
tacije. Razpisna dokumentacija je na 
voljo tudi na internetnih naslovih www.
svlr.gov.si in www.prc.si.

Dodatne informacije so v času odpr-
tja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 
12. uro, kontaktni osebi:
- Tina Bregar na Službi Vlade Repu-

blike Slovenije za lokalno samoupra-
vo in regionalno politiko (tel. 01/32-
01-364, e-pošta: tina.bregar@gov.
si) in 

- mag. Almira Pirih na Posoškem ra-
zvojnem centru (tel. 05-38-41-500, 
e-pošta: almira.pirih@prc.si).

Duša Trobec Bučan, ministrica

Utrinki

V GRADNJI JE NOVO 
SKLADI[^E 
Poljubinj – Tolminsko podjetje ITW 
Metalflex ob svojih dveh obstoječih 
poslovnih stavbah sedaj gradi še tre-
tji objekt, in sicer skladiščne prosto-
re s 1.600 m2 površine. Gradbena 
dela so se začela v februarju, zaklju-
čili pa jih bodo predvidoma maja, ko 
bodo začeli tudi s prvimi selitvami. 

Objekt, ki raste ob lokalni cesti proti 
naselju Žabče, bo služil kot skladi-
šče izdelkov in priprava za odpremo. 
Za gradnjo dodatnega skladišča so 
se v ITW Metalflex odločili zaradi po-
večanega obsega proizvodnje ter 
zaradi izdelkov z večjo prostornino. 
Trenutno imajo del skladiščnih pro-
storov v najemu, ker pa le-ti niso tik 
ob poslovnih stavbah, to v nekaterih
primerih otežuje logistiko. Kapacite-
ta novega montažnega železobeton-
skega objekta bo več kot 1.000 pa-
letnih mest, notranja višina skladišča 
pa bo sedem metrov. Trenutno ima 

ITW Metalflex v dveh objektih z upo-
števanimi etažami približno 11.000 m2 

pokritih prostorov.
Špela Kranjc, ITW Metalflex

OBJEKT, KI JE ZRASEL OB LOKALNI CESTI PROTI NASELJU ŽABČE, bo služil kot skladišče 
izdelkov in priprava za odpremo. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Informacije za Koledar prireditev za naslednjo številko EPIcentra lahko do 8. maja 2011 posredujete Mateji Skok na telefon 05/38-41-502 ali e-naslov 
mateja.skok@prc.si. Predvidoma bomo objavili prireditve oziroma dogodke, ki se bodo odvijali med 20. majem in 24. junijem 2011. 

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev Zgornjega Posočja, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev oziroma 
podjetij. Objavljamo naslednje podatke: datum in uro, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja in telefonsko številko, e-naslov ali spletno stran. Če želite v 
EPIcentru objaviti članek o svoji prireditvi, oglas ali oglasno sporočilo, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si.

Datum Kraj Prireditev Informacije

15. 4. (15.30) PODBRDO, jedilnica OŠ Moj pušl je ta lepš – delavnica izdelovanja pušlov Cveto Zgaga (Društvo Baška dediščina): 
041-259-139, cveto.zgaga@gmail.com

15. 4. (popoldne) TOLMIN, knjižnica Bukvarna – knjižni sejem Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-526

15. 4. (19.00) BOVEC, Mala dvorana Kulturnega 
doma Bovec

Predavanje: Živali, naše veselje in odgovornost Klub tolminskih študentov: 05/38-10-030
info@klub-kts.si

15. in 16. 4. PODBRDO, telovadnica OŠ Turnir v odbojki ŠD Bača Podbrdo (Tamara): 040-228-388

16. 4. (9.00) TOLMIN, osrednje parkirišče pred 
knjižnico 

Fire combat – gasilsko tekmovanje PGD Tolmin: 031-356-275 (Darjo Šuligoj) in 
031-426-849 (Valentin Šuligoj)

16. 4. (10.00) BOVEC, kulturni dom Velikonočna delavnica KD Bovec: kulturni.dom.bovec@gmail.com

16. 4. (19.00) GRAHOVO OB BAČI, dvorana KS Na svoji zemlji – jutri – predstavitev Kinoateljeja in 
dokumentarnega filma Trenutek reke z avtoricama

Društvo Baška dediščina (Alenka Zgaga): 
041-601-248, alenka.zgaga@gmail.com

16. 4. (20.00) BOVEC, kulturni dom Čefurji raus! – monokomedija KD Bovec: kulturni.dom.bovec@gmail.com

16. 4. (20.00) TOLMIN, Kinogledališče Tolmin Večer modern plesa – Torzo in Mojca Mavrič Kinogledališče Tolmin: 05/38-11-801 (9h-11h)

16. 4. KNEŽA, dvorana KS Ples z ansamblom Pop Design Nejc Borovničar: 041-872-936

16. in 17. 4. BOVEC, Kanin Ski & golf Golf Club Bovec (Aleksander Kravanja): 
040-382-229

17. 4. (17.00) TRENTA, Info center TNP Primorska poje – revija pevskih zborov JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

18. 4. TOLMIN, kingledališče Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin - predstave po 
izboru selektorja

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

21. 4. (16.00) KOBARID, Zelena oziroma 
Pepčeva hiša

Projekt LAS za razvoj – Več znanja na podeželju: Prepoznavanje, 
varstvo in interpretacija dediščine – predaval bo dr. Vito Hazler 
iz Filozofske fakultete

ICRA d.o.o (Dušanka Černilogar): 05/37-43-913

21. 4. (19.00) KOBARID, Ustanova Fundacija 
»Poti miru v Posočju«

Arhitektura v sodobni preobleki – Med tradicijo in energijsko 
učinkovitostjo – odprtje razstave del arhitekturnega natečaja

Posoški razvojni center (Miro Kristan): 
05/38-41-885, miro.kristan@prc.si

22. 4. TOLMIN, Gimnazija Tolmin Dan zemlje in grafitiranje Gimnazije Tolmin Klub tolminskih študentov: info@klub-kts.si

22. 4. (22.00) TOLMIN, Center MinK Tolmin Koncert skupine Seminoise Klub tolminskih študentov: info@klub-kts.si

25. 4. (9.00) BOVEC, Kanin Mednarodno srečanje ljubiteljev smučanja po starem 
– starosvetni smučarji; zbor ob 9.00 na trgu v Bovcu, nadaljevanje 
ob 12.00 na Kaninu

Smučarsko društvo Kanin

25. 4. (14.00) KORITNICA, Kamp Šorli Blagoslov motorjev in motoristov Moto klub »Soča« (Boris): 041-231-968

28. 4. (19.00) TOLMIN, knjižnica Anatol Štern – monodrama Andreja Smoleta Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-526

29. 4. (22.00) TOLMIN, Center MinK Tolmin Koncert black metal skupine Nephrolith Klub tolminskih študentov: info@klub-kts.si

30. 4. (17.00) POLJUBINJ, Dvorana KS Poljubinj Delavnica pisanja šempavskih pirhov KS Poljubinj (Jasmina Klinkon): 031-866-553

1. 5. (18.00) POLJUBINJ, Dvorana KS Poljubinj Šempav KS Poljubinj (Jasmina Klinkon): 031-866-553

1. 5. (10.00) BOVEC, letališče 10. Bovški tek Tekaško društvo Bovec: vasja_vitez@siol.net

5. 5. (18.00) VOLČE, PŠ Volče Po pravljičnih poteh PŠ Volče (Alenka Kragelj): aka.kragelj@gmail.com

6. 5. (19.00) KOBARID, Ustanova Fundacija 
»Poti miru v Posočju«

Marijan Lipovšek (1910–1995) – spominska fotografska 
razstava

Ustanova Fundacija »Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-167

6. 5. (19.00) TOLMIN, knjižnica Najin odnos v času recesije – interaktivno predavanje Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 05/38-11-526

6. 5. (20.00) BOVEC,
kulturni dom

Vivaldi: Štirje letni časi – koncert Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija

Kulturni dom Bovec: 05/38-86-758 ali 
051-361-070, kulturni.dom.bovec@gmail.com

7. 5. (8.00) TOLMIN, Mestni trg Tolmin 9. EKO praznik Peter Domevšček, PRC: 031-409-012

8. 5. (15.00) OBLOKE Praznovanje sv. Florijana TD Podbrdo: adrijanac@gmail.com,
PGD Podbrdo: klemen.bizalj@gmail.com

9. 5. (19.00) TOLMIN, knjižnica Arhitektura v sodobni preobleki – Med tradicijo in energijsko 
učinkovitostjo – odprtje razstave del arhitekturnega natečaja

Posoški razvojni center (Miro Kristan): 
05/38-41-885, miro.kristan@prc.si

12. 5. (18.00) TOLMIN, Kinogledališče Tolmin Tematska razstava DSATolmin: gregor.maver@gmail.com

12. 5. (18.00) TOLMIN, Glasbena šola Tolmin Srečanje učencev trobil zveze primorskih glasbenih šol GŠ Tolmin: milos.rijavec@guest.arnes.si

14. 5. (9.00) TOLMIN, Brajda Tolmin Dan druženja in gibanja vseh generacij VVZ Tolmin (Tina Leban):  vrtec.volarje@siol.net

14. 5. (16.00) VOLARJE, igrišče Košpar Jasna Rot: 031-575-355,  jasna.rot@gmail.com

15. 5. (10.00 in 
11.15)

TOLMIN, Tolminska župnijska 
cerkev in Gasilski dom Tolmin

Praznovanje 130 let PGD Tolmin – maša sv. Florijana in 
blagoslov doma ter vozil

PGD Tolmin (Slavko Pirih): 041-787-686, 
pgd_tolmin@siol.net

15. 5. (15.00) PETROVO BRDO, Robarjev grič Volfov pohod in maša na Robarjevem griču Društvo Baška dediščina: 
cveto.zgaga@gmail.com, ales.bizalj@siol.net

20. 5. (20.00) TOLMIN, Mestni trg Tolmin Spomladanska javna vaja PO Tolmin KD Pihalni orkester Tolmin: potolmin@gmail.com 


