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Uvodnik

Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Uredništvo EPIcentra
Padlih borcev 1b, 5220 Tolmin

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

05/ 38-41-504

epicenter@pososki-rc.si

www.pososki-rc.si/aktualno/epicenter

Tatjana Šalej Faletič

Mateja Kutin

05/ 38-41-500 (Miloš Bajt)
info@pososki-rc.si
Cenik oglasov in naročilnico najdete na
spletnih straneh.

mag. Nataša Komac, Nevenka Janež

Ikre lipana z očmi (Tatjana Šalej Faletič)

Marko Podjavoršek

Gaya Bratina-Jereb Cerkno

Present d.o.o. Ljubljana

7.100 izvodov

Vire navajamo po ISO standardu.
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Iz vsebine

Pa pravijo, da leta skrivajo samo `enske. Kje neki! Na{ EPIcenter je v tem pravi mojster! Ko smo bili
v uredni{tvu `e skorajda prepri~ani, da smo peti rojstni dan zamudili – letos smo namre~ za~eli s
{esto sezono izdajanja na{ega glasila – ugotovimo, da ni tako. Prva {tevilka v modro-beli preobleki
na formatu A4 je iz tiskarskega stroja prilezla aprila 2000.

Z amisel, da bi Posoški razvojni
center (PRC) imel svoje glasi-
lo, s katerim bi širil glas o ra-

zvoju Zgornjega Posočja, se je poro-
dila takratni v. d. direktorici PRC-ja
Vereni Tuta. Po naključju sva se sre-
čali in stekel je pogovor v stilu: “A
bi?” – “O, bi, bi!”.

Sprva je bilo mišljeno, da bi raz-
vojno obarvane novičke mesečno ob-
javljali na dveh listih formata A4. Pa
smo že med pripravo prve številke
ugotovili, da bo za razvoj v naši do-
lini treba “reskirati” kakšno stran več,
saj dogajanj le ni tako malo. Že prva
številka je presegla vsa pričakovanja,
saj je obsegala 12 strani. Danes se
EPIcenter bohoti na 36 straneh (ob-
časno celo več).

Ob našem petem rojstnem dnevu
smo za naše bralce pripravili eksklu-
zivno fotoreportažo o nastajanju EPI-
centra. Postopek se največkrat začne
s telefonskimi klici, ko se skušamo do-
govoriti za čim več zanimivih vsebin
in izvohati potrebne informacije …
Tatjana Šalej Faletič,
glavna in odgovorna urednica

1 – TISKANJE PRVE ŠTEVILKE EPICENTRA V TOLMINSKI TISKARNI ROMIKRON – Datum
na fotografiji pravi, da jo je Teodor Čujec izpod valjev potegnil 7. aprila 2000. Foto: T. Š. F.

Vsi, ki ste `e pozabili, kaj se je do-

gajalo pred petimi leti oziroma kako

je glasilo izgledalo neko~, ga lahko

prelistate v arhivu na na{ih spletnih

straneh: www.pososki-rc.si/

aktualno/epicenter – v arhivu

izberite letnik in nato {e {tevilko.

Ob tej prilo`nosti se uredni{tvo
EPIcentra zahvaljuje vsem, ki ste v
petih letih prispevali svoj dele` k
ustvarjanju na{ega skupnega
glasila z `e napisanimi prispevki,

fotografijami in obvestili o dogod-

kih! Iskrena hvala!

2, 3 – NA TERENU OD PETKA DO SVETKA – Moto naše Mateje Kutin (desno): “Ni pravega terena brez fotiča”. Foto: T. Š. F.
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4 – IZ ZANESLJIVIH VIROV SEM IZVE-
DELA, da se urednica občasno tudi doma
na telefonske klice avtomatsko oglasi: “EPI-
center, prosim?” Foto: M. K.

5 – V NAŠEM UREDNIŠTVU PREJ ALI SLEJ
IZVOHAMO VSE – Po potrebi tudi slavnega
in luškanega Brada Pitta, čeravno morava
z Matejo v sam Cannes. Sploh pa je to ena
izmed dveh slik, kjer sva fotografirani skupaj,
saj je ena vedno na drugi strani objektiva.
Toda zavoljo Brada se je splačalo stopiti na-
prej! A ne, Mateja? Foto: arhiv EPIcentra

6 – “SIIIIIIIR IN POLE NAZAJ PISAT!” –
Vzdušje v delovnem kotičku ob zaključku
redakcije ni samo napeto,  ampak celo “na-
šesto”. Foto: Sandra Kemperle

7-8 – DA V BESEDILIH NE MRGOLI NAKAP,
eee …, oprostite, napak, poskrbita naši lekto-
rici Nevenka Janež (levo) in mag. Nataša Ko-
mac. Foto: T. Š. F. in iz domačega albuma.

9 – PO LEKTURI ROMA EPICENTER V
OBLIKOVALSKE ROKE. Nataša Bratina in
Blaž Jereb, lastnika in gonilni sili podjetja

Gaya Cerkno, oblikujeta vizualno podobo.
Za to je treba skrajšati prenekatero noč, a k
sreči sta oba bolj “nočna ptiča”. Foto: arhiv
Gaye

10 – IZ CERKNA V LJUBLJANO NA “FILME”
IN V TISK – Računalniški zapis se prenese
na tako imenovane filme, iz katerih v ljubljan-
ski tiskarni Present osvetlijo tiskarske plo-
šče in začne se tiskanje sveže izdaje. Vodja
tiskarne Bogo Strle (levo) in njen direktor
Franc Tori poskrbita, da stiskane izvode do-

stavijo še knjigovezu. Ker pa se zadnja sto-
pnja odvija na Pošti Slovenija, moramo po-
hvaliti še naše pismonoše, ki bolj ali manj
redno in čedno skrbijo, da EPIcenter polni
poštne nabiralnike slehernega gospodinj-
stva v Zgornjem Posočju. V nasprotnem pri-
meru jih tudi kdaj slišijo, a ne?! Foto: Aleš
Zadnikar

11 – PO IZIDU EPICENTRA SMO NA KO-
NJU –  Zadovoljni, čeprav utrujeni … Foto:
Erika Zuza
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Nemalokrat jih zaposleni na Posoškem raz-
vojnem centru (PRC) od prebivalcev Poso-
čja “slišimo” na račun financiranja. Mnogi

so prepričani, da za denar, ki ga dobimo (pred-
vsem s strani vseh treh posoških občin), naredimo
premalo. Je to res? Očitki največkrat govorijo, da
delamo vse drugo, ničesar pa ne naredimo za same
občine. Toda ljudje pozabljajo, da smo tudi mi iz-
postavljeni prostemu trgu delovne sile in da
moramo zato velikokrat – prav zaradi finančnega
boja – na stranski tir potisniti prenekatero dejav-
nost. Kjer so denarci, tam je tudi delo. “Od kod
nam torej soudi?”, prikazujeta preglednica in graf 1.

Prispevki poso{kih ob~in
Občine so se kot ustanoviteljice z dogovorom

županov leta 2001 obvezale k zagotavljanju dolo-
čenih finančnih sredstev za delovanje PRC-ja. Do-
govorjen je bil skupni znesek v višini 15 mio SIT,
pri čemer naj bi vsaka občina prispevala svoj delež
v sorazmerju s številom prebivalcev.

V preglednici 2 je prikazano financiranje centra
s strani občin v zadnjih letih, kar kaže na nesoraz-
merje med dogovorjeno stopnjo financiranja in nje-
nim uresničevanjem.

O delu Poso{kega razvojnega centra

“Od kod PRC-ju soudi?”
V zadnjih letih se nemalo prebivalcev Poso~ja spra{uje, od kod Poso{kemu razvojnemu

centru denar za opravljanje dela. Drugo najpogostej{e vpra{anje se vrti okoli {tevila
zaposlenih, le redke pa zanima, kaj po~nemo. Da bi odgovorili na dve najpogostej{i
vpra{anji, predstavljamo na{o finan~no sliko in razvoj kadrovske strukture, na strani 6
pa si lahko preberete poro~ilo o delu na podro~ju ~love{kih virov.

Preglednica 1: Viri financiranja 2004
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Graf 1: Viri financiranja 2004
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Preglednica 3: Prihodki in odhodki – primerjava načrta in realizacije za leti 2003 in 2004
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Preglednica 2 : Financiranje PRC-ja s strani občin v obdobju 2002–2004 (000 SIT)
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PRISPEVKI OBČIN

Ker je program dela PRC-ja preobse`en, da bi

ga predstavili v celoti, si lahko poro~ilo o delu
v letu 2004 in na~rt dela za leto 2005, ki so

ga potrdili ~lani Sveta zavoda Poso{ki razvojni

center, ogledate na spletnih straneh:

www.pososki-rc.si.

KADROVSKA STRUKTURA
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Preglednica 4: Kadrovska struktura v letih 2004 in 2005

Finan~no stanje v letu 2004
Primerjava načrtovanih prihodkov in odhodkov

PRC-ja v letu 2004 je prikazana v preglednici 3.
Glede na pokazatelje je bilo finančno poslovanje

zavoda uspešno, saj je v minulem letu izkazan pre-
sežek prihodkov v višini nekaj več kot 11 mio SIT.
Skupaj s presežki iz preteklih letih se ta znesek
giblje okoli 62 mio SIT. Izkazani presežki so posle-
dica že podpisanih pogodb o izvajanju projektov
v letu 2005 in nakazanih avansov za izvedbo teh
projektov (štipendiranje, PPF …).

Kadrovska struktura
Drugo najpogostejše vprašanje, ki nam ga za-

stavljajo prebivalci Posočja, se navezuje na kadrov-
sko zasedbo PRC-ja. Ta se je v letošnjem letu v
primerjavi z lanskim povečala za enega sodelavca,
zaposlenega prek programa javnih del. Sicer pa
nameravamo število zaposlenih prilagajati glede na
uspešno pridobljene projekte.

Tatjana Šalej Faletič, odgovorna za odnose z javnostmi
Vir: Poslovno poročilo PRC za leto 2004
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Podjetni{ki inkubator Poso~je

^eprav prvotno načrtovana
lokacija Na Logu (vsaj zaen-
krat) ne bo gostila nadebud-

nih podjetnic in podjetnikov, namera-
vamo v letošnjem letu podjetniški in-
kubator le spraviti na svet. Konec ma-
ja se bo tolminska upravna enota (UE)
selila v novo stavbo, staro pa bo v
upravljanje prevzel Posoški razvojni
center (PRC) in v njej uredil podjetni-
ški inkubator – trenutno se zaključu-
jejo pogovori z lastniki (vsemi tremi
posoškimi občinami) stare stavbe UE
Tolmin. Predvidevamo, da bodo pro-
stori novim podjetjem na voljo junija
ali julija letos. Usluge inkubatorja bo-
do lahko koristila tudi podjetja, ki
bodo delovala na drugi lokaciji.

Poslanstvo
podjetni{kega inkubatorja

Z vzpostavitvijo podjetniškega in-
kubatorja se bodo z večjo konkuren-
čno sposobnostjo posoškega gospo-
darstva, na novo vzpostavljenim po-
djetniškim ozračjem ter ustvarjalno
podjetniško kulturo povečale možno-
sti razvoja novih podjetij, kar bo pri-
spevalo tudi k preoblikovanju podo-
be Posočja.

Kdo se bo “valil” v
poso{kem inkubatorju?

Ciljna skupina za inkubator so
predvsem študentje, ki končujejo štu-
dij, še zaposleni, ki se nameravajo
podati na podjetniško pot, ter brezpo-
selni. Inkubator bo sprejemal tudi iz-
kušene podjetnike in podjetja, ki so
dejavni manj kot tri leta.

Glavni kriteriji za vstop
Glavni kriteriji za vstop podjetij v

inkubator bodo število in struktura
potencialnih delovnih mest, dolgoro-
čna vizija in z njo povezana rast po-

Pove~ane mo`nosti razvoja
novih podjetij in podjetij v rasti

Podjetni{ki inkubator sodi med teme, o katerih se je v zadnjih dveh letih v Poso~ju veliko govorilo.
Po prvotnih na~rtih bi moral inkubator `e delovati, vendar zaradi nenaklonjenih okoli{~in pri pripravi
na~rtov in izpeljavi gradnje projekt {e ni ugledal lu~i. O~itno tudi inkubator potrebuje dolo~eno
pomo~, da bo lahko za`ivel ter opravljal svoje poslanstvo. In slednja se mu v kratkem obeta …

za inkubator primernih tri in pet od-
stotkov podjetij – lahko pričakujemo,
da bomo vsako leto v podjetniški in-
kubator Posočje vključili okoli tri po-
djetja. V začetni razvojni stopnji (naj-
manj prvo leto) bo inkubator deloval
v okviru Posoškega razvojnega cen-
tra, kasneje pa načrtujemo ustano-

UROŠ BREŽAN: “Usluge inkubatorja bodo
lahko koristila tudi podjetja, ki bodo delovala
na drugi lokaciji. Kljub temu bodo morali
pridruženi člani inkubatorja ustrezati
kriterijem podjetniškega inkubatorja
Posočje.” Foto: T. Š. F.

Podjetni{ki inkubator predstavlja ekonomsko orodje za pospe{evanje
podjetni{tva, ki se uporablja v povezavi z drugimi podpornimi ukrepi pri
ustanavljanju in razvoju malih podjetij. Podjetnikom, ki vstopajo na raz-
burljivo podjetni{ko pot, pomaga pri: • nastajanju podjetja in premagova-
nju za~etnih ovir – predvsem z zagotavljanjem pomo~i pri ustanavljanju
podjetja in podjetni{kim izobra`evanjem, • najemu poslovnih prostorov
po ugodnih cenah, • pridobivanju finan~nih sredstev, • raziskovanju trga,
• mednarodnem povezovanju in • promociji podjetja, • nudi razli~ne
oblike svetovanja ter • zagotavlja ra~unovodske in administrativne stori-
tve. Podjetni{ki inkubator nudi podjetjem tudi pomo~ pri organizaciji pro-
izvodnje na osnovi tr`no zanimive ideje do uveljavitve na trgu in samo-
stojnega delovanja. Tako omogo~a razvoj podjetij, ki temeljijo na novih
tehnologijah in ustvarjajo kakovostna delovna mesta z visoko dodano
vrednostjo.

vitev samostojne pravne osebe. Fi-
nanciral se bo iz razvojnega progra-
ma Soča 2006, javnih razpisov, name-
njenih inkubatorjem, ter v manjši
meri iz najemnin, ki se bodo z leti
povečevale.

Uroš Brežan, vodja Lokalnega podjetni-
škega centra, Posoški razvojni centerdjetja ter dejavnost, ki jo ali jo bo po-

djetje opravljalo. Prednost bodo ime-
la storitvena, visokotehnološka ter
lahkoproizvodna podjetja.

V inkubator
na leto okoli tri podjetja

V Posočju se vsako leto ustanovi
okoli 60 novih poslovnih subjektov,
med katerimi je največ samostojnih
podjetnikov ter družb z omejeno od-
govornostjo. Prav tem je inkubator
namenjen, čeprav smo v nekaterih
medijih v zadnjem času lahko pre-
brali tudi drugačne razlage. Glede na
število novih podjetij pri nas ter izku-
šnje od drugod – te govorijo, da je

Dodatne informacije v zvezi pod-
jetni{kim inkubatorjem Poso~je
lahko dobite ne telefonski {tevilki
05/ 38-41-514 (Uro{ Bre`an) ali
na elektronskem naslovu
uros.brezan@pososki-rc.si.

Utrinki

POSO[KI
KOVINARJI NA SEJMU
München (Nem~ija) – V začetku
marca so se na mednarodnem obrt-
nem sejmu IHM v Münchnu pred-
stavili tudi posoški kovinarji, člani
Posoškega kovinarskega grozda
(PKG): Kovinoplast – Ivan Kavs
s.p., Kovinski izdelki – Milan
Hrast s.p., Obdelava kovin – Franc
Junc s.p. in Rut d.o.o. Predstavitev
je bila ena od aktivnosti, ki so si jih
zadali v okviru projekta, ki so ga po-
djetja skupaj s Posoškim razvojnim
centrom (PRC) uspešno prijavila na
razpisu PRIM-e v okviru Pharovega
programa sodelovanja Slovenija/Ita-
lija 2002 z naslovom Krepitev kon-
kurenčnosti malih in srednjih po-
djetij na Primorskem (o tem smo pi-
sali že v januarski številki EPIcentra).

Poslanstvo PKG-ja in cilj projekta je
ustvarjanje pogojev v partnerskih
podjetjih za skupen razvoj ter proiz-
vodnjo zahtevnejših in kompleksnej-
ših proizvodov predvsem za potrebe
avtomobilske industrije ter industrije
bele tehnike. Za namene promocije
in s tem izboljšanja poslovanja po-
djetij so bile v okviru projekta priprav-
ljene predstavitvene mape z vložnimi
listi, na katerih so predstavljena po-
djetja in njihovi izdelki. V izdelavi pa
je tudi spletna stran grozda.

Člani PKG-ja so se na 57. mednaro-
dnem obrtnem sejmu predstavili na
skupnem slovenskem razstavnem
prostoru Obrtne zbornice Slove-
nije. Gre za največji obrtni sejem v
Evropi, ki že več kot pol stoletja ve-
lja za enega od pokazateljev razvoja
in uspešnosti obrtniške dejavnosti v

EPIcenter, letnik VI, {t. 4, april 2005



( 6 )

EPIcenter, letnik VI, {t. 4, april 2005

L eta 1999 je začel Posoški raz-
vojni center (PRC) izvajati pro-
jekt Ohranjanje obstoječih in

razvoj novih delovnih mest v popotre-
sni obnovi Posočja za leto 1999. Z re-
alizacijo programa je bilo v Posočju
obdržanih 447 delovnih mest.

So~a 2006 za
razvoj ~love{kih virov

Na osnovi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o popotresni
obnovi objektov in spodbujanja razvo-
ja v Posočju smo v letu 2002 začeli
izvajati Razvojni program Soča 2002–
2006. Enega ključnih ukrepov progra-
ma predstavlja področje razvoja člo-
veških virov, ki vključuje izvajanje
treh instrumentov:
• ŠTIPENDIRANJE MLADIH ZA PRI-
DOBITEV NAJMANJ VII. STOPNJE
IZOBRAZBE (več o tem smo pisali v
prejšnji številki EPIcentra – članek Že
tretja generacija štipendistov);

Razvoj podro~ja ~love{kih virov na PRC-ju

Za `ivljenjsko uspe{nost –
ne glede na starost

Vlaganje v znanje, razvoj ~love{kih virov in zaposlovanje, da bi ustvarili kakovostna delovna mesta, je
vedno pomembnej{i dejavnik zmanj{evanja neskladnosti med izobra`evanjem in usposabljanjem
ter trgom dela in gospodarstvom. @e od za~etkov delovanja Poso{ki razvojni center velik del
pozornosti namenja razvoju podro~ja ~love{kih virov.

• SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA
KADROV Z NAJMANJ VII. STOPNJO
IZOBRAZBE (v letih 2002–2004 so
podjetja oziroma samostojni podjetni-
ki v Zgornjem Posočju pridobili dvo-
letno subvencijo v višini minimalne
mesečne plače za 33 novozaposlenih
s VII. stopnjo izobrazbe; letos bo
Agencija RS za regionalni razvoj
(ARR) javni razpis za spodbujanje
zaposlovanja kadrov z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe predvidoma obja-
vila v začetku poletja);
• SOFINANCIRANJE USPOSABLJA-
NJA ZAPOSLENIH V PODJETJIH (v
letih 2003–2004 je 23 posoških družb
pridobilo povrnjen del stroškov za
usposabljanje svojih zaposlenih; javni

razpis za leto 2005 bo ARR predvi-
doma objavila v začetku poletja).

Prva instrumenta sta namenjena
spodbujanju mladih, da bi se odločali
za študij deficitarnih poklicev, in
ustvarjanju možnosti, da se mladi po
končanem izobraževanju zaposlijo v
Posočju, zadnji instrument pa spod-
bujanju podjetij k vključevanju zapo-
slenih v izobraževanje in usposablja-
nje.

PRC je ob izvajanju razvojnega
programa, ki je bil že ob ustanovitvi
njegova prioritetna naloga, v nasled-
njih letih delovanja upoštevajoč spe-
cifične probleme Posočja (depopula-
cija prebivalstva, odhajanje mladih,
perspektivnih kadrov in družin, ne-
vračanje mladih izobražencev v regi-
jo…) z izvajanjem raznovrstnih proje-
ktov (glej preglednico) širil in krepil
svojo dejavnost predvsem v nasled-
njih smereh: • usmerjanje mladih v

Utrinki

Ve~ o aktualnih projektih PRC-ja

in razvoju ~love{kih virov v Poso-

~ju si lahko preberete na spletnih

straneh www.pososki-rc.si.

deficitarne poklice, • povezovanje
študentov in delodajalcev in • vrača-
nje mladih izobražencev po konča-
nem študiju v Posočje.

Izobra`evanje odraslih
Logična stopnja v razvoju PRC-ja

je bila širitev na področje izobra-
ževanja odraslih. Leta 2003 smo na-
redili prve korake z izvedbo študij-
skih krožkov. V naslednjem letu smo
ponudbo razširili na računalniško
opismenjevanje odraslih, izobraževa-
nje za aktivno državljanstvo ter izo-
braževanje starejših odraslih. Letos
začenjamo še z izvajanjem progra-
mov Projektno učenje za mlajše odra-
sle ter Usposabljanje za življenjsko us-
pešnost (UŽU): Beremo in pišemo
skupaj (BIPS) in Most do izobrazbe
(MI).

mag. Almira Pirih in Patricija Rejec,
Posoški razvojni center

srednji in zahodni Evropi. Kovinarji
so bili s sejmom zelo zadovoljni;
obisk in povpraševanje po njihovih
izdelkih sta bila dobra, tako da se
jim obetajo novi posli. To pa je bil
tudi namen udeležbe na sejmu. S
promocijskimi aktivnostmi bodo
nadaljevali konec aprila, ko se bodo
udeležili borze OST-WEST v nem-
škem mestu Torgau.

Sicer pa so člani PKG-ja uspešno
zaključili tudi usposabljanje za
izvajanje kontrole kakovosti ISO
9001:2000. V teku pa so tudi aktiv-
nosti za nakup računalniške opreme
ter programskih paketov za nemote-
no delovanje in vzdrževanje integral-
nega informacijskega sistema, ki bo
zagotovil celovito podporo poslova-

nju posameznega
podjetja. Kasne-

je se bodo
člani grozda
usposabljali

za delo s pro-
gramskimi orodij. Potekajo tudi sve-
tovanje za vzpostavitev in uvajanje
sistema ravnanja z okoljem ISO
14.001 (v septembru bodo podjetja
pridobila certifikat). Vse aktivnosti,
ki jih projekt predvideva, se bodo
zaključile do 31. avgusta. PKG pa
bo z delom nadaljeval tudi kasneje.
Sodelovanje in združevanje kovi-
narjev v grozd bo tako lahko primer
dobre prakse tudi za druga podje-
tja.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

ČLANI POSOŠKEGA KOVINARSKEGA GROZDA so se predstavili na mednarodnem
obrtnem sejmu v Münchnu.
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PREGLED PROJEKTOV

ukrepe, in sicer: razvoj gospodarske infrastrukture, pospeševanje podjetništva in razvoj
človeških virov. V okviru slednjega se izvajajo trije instrumenti: štipendiranje mladih za
pridobitev najmanj VII. stopnje izobrazbe, spodbujanje zaposlovanja kadrov z najmanj
VII. stopnjo izobrazbe in sofinanciranje usposabljanja zaposlenih v podjetjih.

Rezultati: V Posočju bo letno realiziranih 5 do 10 novih podjetniških investicij in
v petletnem obdobju bo nastalo najmanj 300 novih delovnih mest, znotraj katerih se
bo povečal delež tistih s VII. stopnjo izobrazbe. Z naštetimi ukrepi bodo podjetja pri-
dobila kader, ki ga potrebujejo za svoj nadaljnji razvoj, odliv mladih s Posočja pa naj bi
se začel zmanjševati. Več o rezultatih treh instrumentov v okviru razvoja človeških vi-
rov si lahko preberete v članku Za življensko uspešnost.

Sofinancer: • Vlada RS

05. Regionalni sklad dela Poso~je (od 2002 dalje)

Cilj/Namen in območje izvajanja: Projekt deluje na območju treh statističnih
regij: Goriške, Obalno-Kraške in Notranjsko-Kraške. Usmerjen je v pomoč podjetjem,
ki se v procesu prestrukturiranja srečajo z nujnostjo kadrovskega prestrukturiranja
oz. odpuščanjem presežnih delavcev, ki jim z nadaljnjim usposabljanjem pomaga pri
iskanju nove zaposlitve.

Rezultati: Zmanjšuje se število presežnih delavcev, ki bi sicer prešli v odprto
brezposelnost, veča se zaposljivost presežnih delavcev in utrjujejo se partnerstva v
lokalnem in regionalnem okolju.

Sofinancerji: • ZRSZ, • Mestna občina Nova Gorica, • podjetja, vključena v projekt

06. [tudentje in podjetja iz Poso~ja se spoznavajo (2003)

Cilj/Namen in območje izvajanja: Projekt, izveden v letu 2003, je bil usmerjen
v krepitev povezovanja delodajalcev in študentov, bodočih iskalcev zaposlitve v Poso-
čju, v krepitev njihovih medsebojnih stikov in v posredovanje znanj, ki jih bodočim is-
kalcem zaposlitve primanjkuje za uspešen nastop na trgu dela.

Rezultati: S projektom smo: • vzpodbudili medsebojno spoznavanje in vzpostav-

01. Ohranjanje obstoje~ih in razvoj novih delovnih mest v
popotresni obnovi Poso~ja za leto 1999
Cilj/Namen in območje izvajanja: Projekt je potekal na območju občin Bovec,

Kobarid in Tolmin. Usmerjen je bil v aktiviranje brezposelnih oseb, v pomoč podjetjem
pri ohranjanju obstoječih in razvoj novih delovnih mest z realizacijo podjetniških idej
ter v vzpostavitev lokalne organizacije, zadolžene za implementacijo razvojnih aktivnosti.

Rezultati: V Posočju je bilo ohranjenih 447 delovnih mest.
Sofinancerji: • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), • Zavod

RS za zaposlovanje (ZRSZ), • Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG),
• lokalni viri

02. Analiza trga delovne sile in usmeritve razvoja ~love{kih
virov v Poso~ju (2001 in 2002)

Cilj/Namen in območje izvajanja: Projekt je potekal na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin. Usmerjen je bil v diagnozo stanja na trgu delovne sile, ki je vitalnega
pomena za določanje strategije razvoja človeških virov in območja kot celote. Skladno
z vizijo, poslanstvom in strateškimi cilji podjetij (ključni nosilci razvoja) sta bila opravljena
pregled in ocena potencialno potrebnih znanj zaposlenih. V skladu z razvojnimi priorite-
tami Posočja so bile postavljene osnove za načrtovanje razvoja človeških virov.

Rezultati: Pripravljalci razvojnih programov so pridobili praktično uporabno anali-
zo za nadaljnje delo, nosilci strateških odločitev in podjetja pa so dobili pregled znanj
za potrebe nadaljnjega dela, predloge strategije razvoja in prilagajanja izobraževanja
ter usposabljanja.

Sofinancer: • MDDSZ

03. Kako pridobiti, razviti in obdr`ati mlade izobra`ence v
Poso~ju (2001 in 2002)

Cilj/Namen in območje izvajanja: Projekt je bil usmerjen v identifikacijo štu-
dentov z vidika njihovih znanj, veščin, motivov, zanimanj in poklicnih namer, pregled
možnosti potencialnega zaposlovanja mladih ter spodbujanje delodajalcev za sodelo-
vanje pri uvajanju novih oblik dela v Posočju (delo na domu, delo na daljavo, projektno
delo, itd.). Projekt je zajel pregled in ovrednotenje podjetniških priložnosti za mlade v
Posočju ter generiranje novih idej in zamisli, s pomočjo katerih bi se našle nove prilo-
žnosti, ki bi ustrezale kriterijem ustanavljanja novih delovnih mest.

Rezultati: Rezultat vrste akcij informiranja in motiviranja mladih je, da se je na
razpis za podelitev štipendij v okviru Programa spodbujanja razvoja v Posočju za ob-
dobje 2002–2006 že leta 2002 prijavilo 141 kandidatov (instrument: “štipendiranje
za pridobitev najmanj VII. stopnje izobrazbe”).

Sofinancer: • MDDSZ

04. Razvojni program So~a 2002–2006 (So~a 2006)
Cilj/Namen in območje izvajanja: Program je bil pripravljen na osnovi Zakona

o spremembah in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov ter spodbujanja
razvoja v Posočju. Poteka na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Vključuje tri

Utrinki

SMARTEH JE
VZOR MED PODJETJI
Ljubljana – Revija Podjetnik je
17. marca letos že 15. zapored po-
delila naziv Podjetnik leta – častni
pokrovitelj prireditve je bil predsed-
nik Vlade RS, Janez Janša. V letoš-
njem letu je laskavi naziv pripadel dr.
Alešu Štrancarju iz podjetja BIA
Separations iz Ljubljane. Poleg Lo-
rene Leonardos iz podjetja Poten-
cial in Matije ter Andraža Korena
iz podjetja Koren Sports, je za
omenjeni naslov kandidiral tudi Miro
Črv, direktor tolminskega podjetja
Smarteh. Čeprav se je omenjeni na-
ziv za las izmuznil iz rok domačina,
pa se lahko zato v Tolminu pohvalijo
s podjetjem, ki je uspelo pridobiti

naziv Podjetniški vzor na področju
tehnološkega oziroma visokote-
hnološkega podjetja. Prav slednje-
ga so namreč prejeli na podjetju
Smarteh, kjer razvijajo zahtevne
sisteme krmiljenja klimatskih naprav
za hotele in industrijske objekte –
med najatraktivnejše pa zagotovo
sodijo luksuzne potniške ladje, ki
uporabljajo programske rešitve tol-
minskega podjetja.

Miha Oberstar, Posoški razvojni center

OKOLJSKI MINISTER
OBISKAL POSO^JE
Bovec – Minister za okolje in pro-
stor Janez Podobnik je 18. marca
s sodelavci obiskal Posočje in si
ogledal stanje v krajih, ki jih je v zad-DEL EKIPE TOLMINSKEGA PODJETJA SMARTEH. Foto: Mateja Kutin
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ljanje stikov med delodajalci, ki nameravajo v prihodnjih letih zaposlovati, in bodočimi
iskalci zaposlitve (mladimi, ki končujejo visokošolsko oziroma univerzitetno izobraževa-
nje; izvedba okrogle mize); • mladim posredovali ustrezno znanje za konkurenčen
nastop na trgu dela (izvedba delavnice Študenti in nastop na trgu delovne sile) ter •
seznanili študente in drugo zainteresirano javnost o “potrebah” podjetij iz Posočja
(brošura Študentje in podjetja iz Posočja se spoznavajo).

Sofinancer: • MDDSZ

07. Izobra`evanje odraslih (2003 in 2004)

Cilj/Namen in območje izvajanja: V okviru projekta so bili v letih 2003 in 2004
v Posočju izvedeni: • študijski krožki (Vaški posebneži, Oživljanje starih sort kot mož-
nost dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Zdravje – pogoj za ustvarjalno življenje, Ekološko
kmetovanje kot razvojna možnost, Šola za starše), • računalniško opismenjevanje
odraslih, • izobraževanje starejših odraslih (osnovna nega bolnika, prehrana bolnika,
psihološka obravnava bolnika, itd.) in • izobraževalni program Aktivno državljanstvo
(seznanjanje z vsebino in pomenom pojma aktivno državljanstvo, s pomenom izobraže-
vanja za aktivno državljanstvo ter s ključnimi pojmi, povezanimi z Evropsko unijo).

Rezultati: Širjenje kulture vseživljenjskega učenja, vključevanje podeželskega
prebivalstva v neformalne oblike izobraževanja in odpiranje novih možnosti druženja.

Sofinancerji: • Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ)

08. Mladim pribli`ujemo deficitarne poklice – podjetjem
pomagamo pridobiti ustrezne kadre (2004)

Cilj/Namen in območje izvajanja: V Goriški regiji naj bi se s pomočjo projekta
povečal delež mladih, ki se izobražujejo za deficitarne poklice.

Rezultati: S projektom so bili identificirani in animirani: • regijska podjetja za
stalno in sprotno sodelovanje s šolami in z mladimi (z namenom spodbuditi večje šte-
vilo in delež mladih v izobraževanju za deficitarne poklice) in • osnovne in srednje šo-
le v regiji za stalno in sprotno sodelovanje z gospodarstvom (v smislu pridobivanja in
uporabe informacij o srednjeročnih in dolgoročnih potrebah po kadrih in posredovanje
teh učencem in njihovim staršem kot pomoč pri odločanju za nadaljnje izobraževanje).
Sestavni del modela je spletna stran www.iskanipoklici.net, kjer se izmenjujejo in-
formacije med gospodarstvom in mladimi v regiji. Stran je ažurirana dvakrat letno.

Sofinancerja: • ZRSZ, • Mestna občina Nova Gorica

09. Podjetni mladi za Gori{ko (2004 in 2005)

Cilj/Namen in območje izvajanja: Projekt je namenjen dijakom, študentom in
mladim brezposelnim, predvsem pa diplomantom z Goriškega. Cilji projekta so: sezna-
niti ciljne skupine z osnovami podjetništva, z znanjem in veščinami, kako nastopiti na
trgu dela, z znanjem o razvoju poklicne kariere in s konkretnejšimi znanji, kot so priprava
poslovnega načrta, projektno vodenje, nastop v poslovnem svetu, ter jih tako motivirati
in usposobiti za aktivno iskanje na trgu dela.

Rezultati: V okviru projekta je bilo leta 2004 izvedenih 29 delavnic, ki se jih je ude-
ležilo 192 dijakov, 174 študentov in 37 brezposelnih s VII. stopnjo izobrazbe. Delavnice
so potekale v Tolminu, Novi Gorici, Šempetru pri Gorici in Ajdovščini. Za dijake, študen-
te in mlade brezposelne so bile (glede na posamezno ciljno skupino) izvedene nasled-
nje delavnice: Spoznavamo se s podjetništvom, Poklici v regiji – kaj naj postanem?,
Poslovni načrt po korakih, Kako nastopam v poslovnem svetu, Razvoj poklicne kariere,
Oblikovanje poslovnega načrta in Vodenje projektov. V letu 2005 bomo v sodelovanju
s partnerji nadaljevali z delavnicami za omenjene ciljne skupine.

Sofinancer: • PCMG

10. Deficitarni poklici pod drobnogledom (2004/2005)

Cilj/Namen in območje izvajanja: Projekt je usmerjen v promocijo poklicnega
izobraževanja med učenci petih osnovnih šol v Posočju in v postopno razvijanje njiho-
vega zanimanja za vpis v izobraževalne programe, ki izobražujejo za poklice, ki so v Po-
sočju opredeljeni kot deficitarni (poklici s področja kemije, strojništva in elektrotehnike).

Rezultati: V posoških podjetjih bomo posneli posamezna delovna mesta, kjer
potrebujejo kadre z izobrazbo strojne, kemijske in elektro smeri. Pripravili bomo video-
kasete oziroma DVD-je, ki jih bodo mladi lahko gledali v okviru za to predvidenih šol-
skih ur, svetovalni delavci pa jih bodo pokazali tudi staršem na roditeljskih sestankih.
Videokasete in DVD-ji bodo na voljo v šolskih in splošnih knjižnicah v Posočju.

Na videokasetah in DVD-jih bomo poleg delovnih mest v posoških podjetjih posne-
li tudi pouk na srednji šoli v Novi Gorici, kjer se mladi izobražujejo za poklice s področja
strojništva in elektrotehnike, ter na srednji kemijski šoli v Ljubljani. Mladi se bodo tako
seznanili z delovnim okoljem, kjer se opravljajo določeni poklici, in s šolama, kjer po-
teka izobraževanje zanje.

Sofinancer: • MDDSZ

11. Usposabljanje za `ivljenjsko uspe{nost
– Beremo in pi{emo skupaj (U@U – BIPS)
– Most do izobrazbe (U@U – MI) (2005)

Cilj/Namen in območje izvajanja: UŽU – BIPS je program družinske pisme-
nosti, namenjen izboljševanju in razvijanju bralne kulture pri vseh družinskih članih.
Omogočil bo obnovitev spretnosti branja, pisanja in računanja ter udeležence seznanil
z rabo računalnika. Program UŽU – MI je namenjen odraslim, ki so se že ali se še bo-
do vključili v nadaljnje izobraževanje. Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temelj-
nih znanj in spretnosti, povezanih s pismenostjo, raba računalnika, razvijanje socialnih
spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo ter spozna-
vanje učnih metod.

Rezultati: Projekt BIPS bo zvišal raven pismenosti staršev otrok prvih razredov
osnovne šole in ustvaril boljše možnosti za šolanje otrok. Projekt MI bo udeležencem
omogočil lažje in učinkovitejše obvladovanje učne snovi.

Sofinancerja: • MŠZŠ (25 %), • Evropski socialni sklad (ESS) (75 %)

12. Projektno u~enje za mlaj{e odrasle (PUM) (2005 in 2006)

Cilj/Namen in območje izvajanja: Projekt je namenjen mladim v starosti od
15 do 25 let, ki so iz različnih razlogov opustili šolanje in so tako brez kakršne koli
izobrazbe, na trgu dela pa zaradi pomanjkljivih izkušenj spadajo med težje zaposljive.
Temeljni cilj programa je pomagati mladim pridobiti izkušnje in znanja, ki jim bodo
omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri. Bistveno
je tudi pridobivanje funkcionalnega znanja, ki razvija splošno izobraženost, razgleda-
nost in prožnost mišljenja, pridobivanje pozitivnih izkušenj učenja, jasno razčlenjene
poklicne želje ter razvijanje sposobnosti kritičnega in problemsko usmerjenega mi-
šljenja.

Rezultati: Program PUM ima dolgoročne socialnointegracijske učinke, omili ali
relativizira pomen šolskega neuspeha in izpostavlja možnost popravljanja neuspeha,
odkriva posameznikova močna področja in s tem odpira posamezniku možnosti za
konstruktivno uveljavitev. Program spodbuja nadaljevanje izobraževanja in vključevanje
na trg delovne sile.

Sofinancerja: • MŠZŠ (25 %), • ESS (75 %)

Pregled projektov pripravili: Patricija Rejec in Jana Skočir, Posoški razvojni center

Razvoj ~love{kih virov

Utrinki

njih letih prizadelo več naravnih
nesreč (npr. v Logu pod Mangartom
in nad vasjo Koseč, dva potresa ...).

Ministru Podobniku sta se na ogle-
du rezultatov popotresne obnove v
Bovcu ter v vaseh Čezsoča in Vo-
denca pridružila generalni direktor
Direktorata za okolje mag. Radovan
Tavzes in vodja Državne tehnične
pisarne (DTP) Stanislav Beguš. Na
novinarski konferenci v Bovcu so
predstavili poročila o dosedanjih
ukrepih in nadaljnje programe za
odpravo škode. Kot je povedal mini-
ster Podobnik, je vlada v letošnjem

tovali zaključek sanacije po potre-
su leta 1998,” je obžaloval Tavzes
in dodal, da bo morala država skoraj
22 milijardam SIT pomoči, ki jo je
do konca lanskega leta namenila za
popotresno obnovo objektov v Po-
sočju, dodati še nekaj milijard tolar-
jev več.

Za nadaljevanje nujnih ukrepov na
območju plazu Stovže nad Logom
pod Mangartom je vlada namenila
292 milijonov SIT, medtem ko znaša
vrednost sredstev za plaz Strug nad
Kosečem 18 milijonov.
Špela Kranjc

letu za popotresno obnovo zagoto-
vila dobri 2,4 milijardi SIT, od česar
je za zaključek sanacije po velikono-
čnem potresu leta 1998 namenila
731 milijonov SIT, za odpravo škode
lanskega potresa pa 1,7 milijarde
SIT. Letos nameravajo dokončati
obnovo dimnikov in streh, porušiti
25 stanovanjskih oziroma gospodar-
skih objektov, dokončati dvanajst
donatorskih nadomestnih gradenj
stanovanjskih objektov in gradnjo
dvanajstih stanovanjskih stavb iz
proračunskih sredstev, priključiti
nadomestne stavbe na komunalno
infrastrukturo in začeti z obnovo na

132 stavbah. “Program obnove
zaradi zadnjega potresa je uresni-
čljiv in kakovosten, glede na izku-
šnje pa naj bi se sanacija končala
v naslednjih štirih letih,” je zagoto-
vil minister. Po Beguševih besedah
bodo julija, avgusta in septembra
potekala intenzivna dela, konec
maja pa naj bi dokončali obnovo
poškodovanih dimnikov in streh. Da
bi olajšali sodelovanje s prizadetimi
v potresih, DTP po zadnjem potresu
deluje na dveh lokacijah, v Tolminu
in v Bovcu. “Brez lanskega potresa
bi govorili o zadnjem letu popotre-
sne obnove, saj smo za letos načr-
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Rezervirano za PUMovce

Ob dnevu žena smo
naredili voščilnice in
presenetili predstav-

nice nežnejšega spola, izve-
dli anketo ob petem rojstnem
dnevu EPIcentra in se s tem
prikupili urednici, v filmski
delavnici posneli kratek film
in video spot ter si v “bara-
kah” uredili prostore. Gostili
smo tudi Ivano in se z njo
pogovarjali o posledicah dro-
ge, s pomočjo kuharja Nejca
smo si pripravili kosilo, po-
leg tega pa si ogledali še ne-
kaj filmov in se na veliko po-
govarjali o raznih problemih.
V tem času so se nekateri že
vpisali v šolo, tako da se v
PUM-u pridno učijo. No,
drugi se pa še bomo.

Kaj se skriva za
besedo EPIcenter?

V prvi polovici marca smo
PUM-ovci v Tolminu izvedli
kratko anketo. Ob petem roj-
stnem dnevu glasila Posoške-
ga razvojnega centra smo
naključne spraševali, če mor-
da vedo, kaj se skriva za be-
sedo EPIcenter. Razdelili smo
se v dve skupini. Prva sku-
pina je odšla na lokacijo po-
slovne cone, druga skupina
na območje Blagovnice in
Kmetijske zadruge Tolmin.

Anketirali smo 30 oseb,
med katerimi je bilo 53 od-

To je na{a uradna
stran za nadaljnjih 140 let
To je zdaj na{a uradna stran za nadaljnjih 140 let. Na njej vas bomo obve{~ali o vsem, kar smo udele`enci
PUM-a (Projektnega u~enja za mlaj{e odrasle) ustvarili v preteklem mesecu. Pa si poglejmo, kaj smo
po~eli v marcu.

PRESENEČENJE ZA NAŠE ŽENSKE – Sedmega marca se je skupina zbrala, da bi ustvarjali in oblikovali vo-
ščilnice za osmi marec. Te smo potem dali svojim ženskam in ljubicam. Z njimi pa smo razveselili tudi zaposlene
predstavnice nežnejšega spola na PRC-ju. To so bile presenečene!

stotkov žensk in 47 odstot-
kov moških. Največ je bilo
prebivalcev občine Tolmin
(78 odstotkov), sledila je ob-
čina Kobarid (16 odstotkov),
najmanj pa je bilo anketira-
nih iz občine Bovec (6 od-
stotkov). Med anketiranimi je
bilo največ starejših od 50 let
(50 odstotkov), sledila jim je
starostna skupina od 36 do
50 let (28 odstotkov), naj-
manj pa jih je bilo iz starost-
ne skupine od 21 do 35 let
(22 odstotkov). Anketiranih
v starosti od 15 do 20 let ni
bilo; menimo da zato, ker
smo anketirali v času pouka.

Ugotovili smo, da 54 od-
stotkov anketiranih ob bese-
di epicenter najprej pomisli
na glasilo, ostali pa na po-
tres. Poleg tega so anketirani
odgovorili, da največ prebi-
rajo koledar prireditev ter
utrinke iz domačega kraja.
Nekateri med njimi pa najraje
preberejo tudi prigode vaških
posebnežev.

Zdaj pa vas vabimo, da si
skupaj ogledamo še kratko
fotoreportažo in nasvidenje v
naslednji številki!
Besedilo pripravili: Slaviša Vaju-
kić in David Ibraimović, Matic in
Nejc Zupančič ter Urban Orešek
in Sabina Dobrnjić
Foto: arhiv PRC-ja
Logo: Urban Orešek

KAKO POSNETI FILM? To sta prava profesionalca! Premišljujeta, kako
posneti film, ki ga je pripravil PUM.

NOV VIDEOSPOT – Ta slika se vidi tudi v videospotu, ki smo ga poleg
filma posneli na filmski delavnici. Če ga želite imeti, vam ga “komot
zrihtamo”.

KRATKA ANKETA O EPIcentru – S pomočjo kratke ankete smo želeli
ugotoviti, ali ljudje sploh poznajo EPIcenter in ali ga tudi kdaj preberejo.
Več kot polovica jih ob besedi EPIcenter sploh ne pomisli več na potres
ampak na glasilo Posoškega razvojnega centra.

V~asih je bila {ola na zad-

njem mestu. Medtem leta

hodijo mimo in zave{ se, da

v `ivljenju pa~ mora{ nekaj

narediti iz sebe ({ola, slu`-

ba …). Zato sem se odlo~il,

da bi obiskal PUM. To ti

pomaga, da uresni~i{ svoj

cilj. Takih stvari manjka. V

PUM-u je tako: ko pride{, se

ne u~i{ takoj, ampak skozi

pogovor in razli~ne dejav-

nosti. Poskusi{ se osredoto-

~iti na svoj cilj. PUM ti omo-

go~a nadaljevati {olanje in

uresni~evati razli~ne ambi-

cije. Menim, da naj vsak, ki

bi rad kaj naredil iz sebe,

pride v PUM, saj bo vedno

dobrodo{el. S skupnimi

mo~mi bomo pri{li do cilja!

Torej, pokli~i: 05/ 38-41-500.

Program delno sofinancirata:
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Na razpisu vsakoletnega izved-
benega programa je od leta
2002 pridobilo sredstva 27

podjetij. Zanimalo nas je, kako pro-
gram prispeva k uspešnosti poslova-
nja. V tokratni številki EPIcentra vam
predstavljamo podjetje Soča rafting,
d. o. o. Pogovarjali smo se z direktor-
jem Goranom Kavsom.

Kdaj je bilo ustanovljeno podjetje
Soča rafting?

Ustanovljeno je bilo leta 1989 kot
alternativa zimski turistični ponudbi
Bovca, ki je bila takrat dokaj dobro
razvita. Podjetje je skušalo razviti nov
trend trženja v turizmu, to je aktivno
preživljanje prostega časa. Ob usta-
novitvi je bil cilj zapolniti praznino
v poletni turistični ponudbi in dati
turistu motiv, da bo svoje počitnice
preživel v dolini Soče. Razvit je bil
nov turistični produkt: rafting na reki
Soči.

Takrat je bila to novost.
Rafting je bil kot oblika aktivnega

preživljanja prostega časa v Sloveniji
bolj malo znan, zato so se te aktivno-
sti udeleževali le nekateri tujci. Zave-
dali smo se, da bodo potrebna velika
vlaganja v promocijo in da bodo po-
slovni rezultati lahko le dolgoročni.
Za učinkovito trženje našega turisti-
čnega produkta smo morali izdelati
celostno strategijo razvoja podjetja.

Danes je vaša ponudba zelo pestra.
Po letih razvoja smo jo želeli raz-

širiti z novimi aktivnostmi in ponu-
diti turistu paleto športno-turističnih
dejavnosti, ki bodo temeljile na aktiv-
nem doživetju prostega časa. Vklju-
čiti smo želeli nove zanimive aktivno-
sti, ki bodo podaljšale poletno turisti-

Podjetja in Razvojni program So~a 2006 (So~a rafting d.o.o.)

“Ukvarjamo se s {portnim turizmom,
prodajamo pa do`ivetja!”

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

čno sezono tudi v mesece izven julija
in avgusta, kar bi omogočilo podjetju
dolgoročno poslovanje. Tako so se
razvile nove športne dejavnosti, ki so
povezane s psihofizično aktivnostjo
posameznika.

Že od samega začetka smo pri
oblikovanju programov največ pozor-

nosti posvečali varnosti udeležencev.
Zavedali smo se, da je pogoj za uspe-
šno trženje pridobiti zaupanje turista.
Izbrali smo najkakovostnejšo opremo
evropskih proizvajalcev, pričeli z us-
posabljanjem in izobraževanjem ka-
drov ter uvedli nezgodno zavarovanje
za vse izletnike. Razvili smo športne

aktivnosti, ki so primerne za širše
množice: rafting, soteskanje, kajak,
kanu, rečni bob … Ker Soča “nudi”
različne stopnje težavnosti in nevar-
nosti, smo izvajanje naših dejavnosti
postavili na njenih nenevarnih ods-
ekih.

Ob vseh ciljih pa nismo pozabili

Utrinki

POSLOVNE CONE

DANES IN JUTRI

Cerkno in Nova Gorica – Posoški
razvojni center (PRC) je v sodelo-
vanju s partnerji v okviru projekta
Študija poslovnih con v Goriški
statistični regiji organiziral dve de-
lavnici z naslovom Poslovne cone
danes in jutri. Čeprav se je predsta-
vitve udeležila le peščica podjetni-
kov, se vendarle kaže, da je proble-
matika vzpostavitve in upravljanja
poslovnih con pri nas še kako pere-
ča. Le ta pa se kar precej razlikuje
tudi po posameznih občinah znotraj
regije.

Tako je bilo na primer iz pogovora s
podjetniki iz občine Cerkno razbrati,
da jih najbolj jezi brezbrižnost in ne-

posluh občinskih organov, kar nena-
zadnje dokazuje tudi neudeležba
predstavnikov omenjene občine na
delavnici. Težava, s katero se sre-
čujejo tukajšnji podjetniki, je tudi
pomanjkanje razpoložljivega prosto-
ra za ureditev nove poslovne cone,
ki bi bila namenjena predvsem ma-
lim in srednje velikim podjetjem – tri
obstoječe poslovne cone v občini
Cerkno so izključno v uporabi dveh
večjih gospodarskih družb. Podjet-
niki iz občine Idrija bi sicer (po ka-
drovskih spremembah na Občini
Idrija) težko trdili, da tamkajšnji ob-
činski organi zanje nimajo posluha.
Res pa je, da kljub prizadevanju
obeh strani v občini nimajo na voljo
prostora za novo obrtno cono. Tudi
tam na že obstoječih poslovnih co-

nah gospodarijo le večje družbe,
medtem ko mala in srednje velika
podjetja praktično nimajo prostora.

Povsem drugačna slika se kaže na
Ajdovskem in Vipavskem, kjer imajo
podjetniki v zadnjih letih precejšnjo
pomoč s strani Občin, ki se očitno
zelo dobro zavedata gospodarskega
pomena malih in srednje velikih po-
djetij. Med prvimi, ki je uvedla pose-
bne olajšave za podjetnike je bila
Občina Vipava. V lanskem letu je
podjetja (ne le tista, ki delujejo v
okviru poslovnih con) oprostila pla-
čila komunalnega prispevka – sred-
stva so zagotovili iz občinskega pro-
računa. Prav zaradi tovrstnih pomoči
podjetnikom ji je v razmeroma krat-
kem času pod svoje okrilje uspelo
privabiti kar nekaj podjetij iz bližnjih
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najpomembnejšega – ohranjanja čiste
naravo, ki je osnovni pogoj za naš
obstoj. Tako na reki Soči vsako leto
organiziramo tradicionalni ekološki
spust.

Kako danes gledate na prehojeno
pot?

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da
je bila naša usmeritev pravilna in da
je dolina Soče postala sinonim za ak-
tivno preživljanje prostega časa. Soča
je postala eno najpomembnejših sre-
dišč vodnih športov tako v Sloveniji
kot tudi v Evropi.

Rezultati kažejo, da smo uspeli z
začrtanim razvojem ponuditi kakovo-
sten turistični produkt, ki danes sku-
paj z ostalimi tvori bogato turistično
ponudbo doline Soče. V lanski sezoni
smo v Zgornje Posočje pripeljali pri-
bližno 7000 turistov in sezono razte-
gnili na sedem mesecev. Tudi najbolj
sveži podatki za leto 2005 so spod-
budni, saj kažejo, da se trend po
aktivnem preživljanju prostega časa
nadaljuje.

Vsa leta razvoja našega podjetja
smo poleg varnosti največji poudarek
dajali kakovosti naših storitev, saj
smo želeli pridobiti zahtevne turiste,
katerih zadovoljstvo bo naša največja
reklama. Obiskali so nas zelo zahtev-
ni in znani gostje, politiki, gospodar-
stveniki in vrhunski športniki. Prav
tako smo gostili vrsto podjetij, s ka-
terimi smo izvajali razne programe.
Danes beležimo dobre rezultate in k
nam se vrača več kot 40 odstotkov
gostov.

Pohvalite se lahko tudi z dvema na-
gradama.

Da, vsekakor sta ti dve nagradi pri-
znanje za delo, ki ga opravljamo. Le-
ta 1998 smo za prispevek k športu
in turizmu prejeli nagrado za leto
športa v turizmu, ki so jo podelile
Turistična zveza Slovenije, Fakulteta
za šport, Olimpijski komite in Cen-
ter za promocijo turizma Slovenije.
Nagrado RTV Slovenija, Turistični
nagelj, pa smo prejeli za obogatitev
in popestritev posoškega turizma ter
za vrhunsko usposobljenost kadrov.

Uspeli smo z lastnim produktom,
razvili svojo blagovno znamko in, kar
je zelo pomembno, z lastnimi sred-
stvi. Znotraj našega podjetja smo od-
prli sezonska delovna mesta, posre-
dno pa tudi delovna mesta v vseh ti-
stih podjetjih, ki jim posredujemo na-
še goste. Za trajni razvoj Zgornjega

pomagala pri poslovanju?
Zavedali smo se, da lahko podjetje

dolgoročno preživi samo s celoletnim
poslovanjem. V ta namen smo že v
preteklih letnih poskušali razviti zim-
sko sezono. To nam je uspelo v leto-
šnjem letu, ko smo dokončno razvili
turistični produkt Sankanje z Man-
grta ter ponudbo smučarske šole in
Rental centra za izposojo kakovostne
smučarske opreme na Kaninu. Seve-
da smo za omenjena vlaganja prejeli
tudi nepovratna sredstva, ki so precej
pripomogla.

Kako se borite s tekmeci in kako si
prizadevate za prepoznavnost na
trgu?

Konkurenca je dobrodošla. Težko
pa se borimo s sivo konkurenco, ki

zaščiti lokalne turistične ponudnike.
Le tako bo Soča spet “krasna bistra
hči planin”.

Kar pa zadeva prepoznavnost na
trgu, lahko rečem, da imamo največji
tržni delež med ponudniki športnih
aktivnosti na Soči. Naša blagovna
znamka je prepoznavna tako v Slove-
niji kot tudi v Evropi. Veliko sodelu-
jemo s podjetji, za katera pripravlja-
mo različne programe. Storitve pro-
dajamo dražje od ostalih ponu-
dnikov, saj želimo pridobiti zahtevne
goste.

Od kod prihaja večina vaših gostov?
Dvajset odstotkov je Slovencev, os-

talo so tujci, med katerimi je največ
Avstrijcev in Nemcev. Sicer pa nas
obiskujejo gostje z vsega sveta.

Posočja in našega podjetja pa je po-
membno, da tudi drugi v nas vidijo
kakovostno turistično storitev, ki z
ostalimi ponudniki ustvarja bogato
turistično ponudbo, in nas podpirajo.

Leta 2004 ste se vključili v program
Soča 2006. Kako so vam ta sredstva

je je v naši dejavnosti ogromno. Te-
žava je, ker mora podjetje delovati v
neurejenih razmerah. Problem oprav-
ljanja gospodarske dejavnosti na Soči
se vleče že deset let in upamo, da se
bo končno rešil. Želimo, da se pode-
lijo koncesije za opravljanje gospo-
darske dejavnosti na Soči in se tako

Kateri so vaši cilji in kakšni so na-
črti za prihodnost?

Želimo si postati kakovosten po-
slovni partner in zanesljiv delodaja-
lec, pomembna pa je tudi nenehna
skrb za razvoj podjetja.

Pogovor pripravila: Mateja Kutin
Foto: arhiv podjetja Soča rafting d.o.o.

Utrinki

oziroma sosednjih občin. Že letos
se ji je morala s podobnimi ukrepi
pridružiti tudi Občina Ajdovščina,
ki je na račun konkurenčnosti sose-
de že začela izgubljati podjetja.

Ožja Goriška je v lanskem letu zamu-
dila izjemno priložnost za pridobitev
novih obsežnih površin, namenjenih
poslovni dejavnosti na Okroglici.
Cena, ki bi jo morali plačati podjetni-
ki za komunalno urejeno zemljišče,
bi bila najmanj dva do tri krat nižja
od cen, ki jih podjetniki plačujejo za
podobna zemljišča na Goriškem da-
nes. Sicer pa so na delavnici izpo-
stavili tudi novo solkansko poslovno
cono, katere zasedenost trenutno
znaša okoli 75 odstotkov. Izvedeli
smo še, da je Mestna občina
Nova Gorica z lastniki že podpisala

pogodbe, zato je pričakovati, da se
bodo prva gradbena dela začela
izvajati že v prihodnjem letu.
Spet povsem druga situacija pa je v
Zgornjem Posočju. Bistvena razlika
oziroma prednost pred ostalimi sub-
regijami v teh krajih je, da so vsem
trem posoškim občinam na razpola-
go sredstva iz razvojnega programa
Soča 2006, s katerimi se ureja ko-
munalna infrastruktura.
Sicer pa so v okviru delavnice ude-
leženci prisluhnili tudi Urošu Breža-
nu iz PRC-ja, ki je predstavil analizo
gospodarskega stanja in stanja po-
slovnih con v regiji, sočasno pa po-
dal tudi rezultate vprašalnikov, ki so

NA DELAVNICI – Vzpostavitev in upravljanje
poslovnih con marsikje predstavljata aktu-
alno in perečo temo.

EPIcenter, letnik VI, {t. 4, april 2005



( 12 )

EPIcenter, letnik VI, {t. 4, april 2005

[tevilni poslovni obiski
Minuli mesec nas je obiskalo kar

nekaj vidnih predstavnikov raznih
ministrstev in samo upamo lahko,
da se bo iz vsega tega rodilo kaj do-
brega.

V petek, 18. marca, smo se odzvali
povabilu Posoškega razvojnega cen-
tra, ki je gostil dr. Ivana Žagarja, mi-
nistra brez listnice za lokalno samo-
upravo in regionalni razvoj. Kasneje
smo se sestali še z Janezom Podo-
bnikom, ministrom RS za okolje in
prostor, ki je Posočje obiskal na po-
budo Občinskega odbora stranke SLS.
Ministri in predstavniki oblasti iz
Posočja so se pogovarjali o razvojnih
programih občine in financiranju le-
teh, dokončanju popotresne obnove
na objektih, ki sta jih poškodovala po-
tresa iz leta 1998 in 2004 in še marsi-
čem, kar tare Posočje (več v utrinkih).

Istega dne je predstavnik Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Bogdan Pungartnik, v Domu
Andreja Manfrede zainteresiranim
predstavil ukrepe prestrukturiranja
kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Gre
za projekte, ki bodo sofinacirani z

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Kobarid
Marec in april sta bila v ob~ini Kobarid zelo aktivna. Na vseh podro~jih dela se postavljajo novi
pogoji dela in izzivi, ki so za nekatere bolj, za druge manj v{e~ni. Med drugim je Ob~inski svet

Ob~ine Kobarid koncem marca sprejel ob~inski prora~un za leto 2005. O tem, kak{ne prioritete so
si v leto{njem letu zadali na kobari{ki ob~ini, bomo spregovorili v naslednji {tevilki EPIcentra.

namenskimi nepovratnimi sredstvi
evropskega usmerjevalnega sklada
EKUJS.

Povezovanje
turisti~nih ponudnikov

Odbor za turizem Občine Kobarid
je organiziral predavanje hotelirja Mi-
lana Wutte, ki prihaja iz Avstrijske

Koroške. S turističnimi ponudniki v
občini Kobarid se je pogovarjal o na-
činu in delu s področja turizma, ki
ga podpira deželna vlada na Avstrij-
skem Koroškem. Predvsem je pouda-
ril pomen povezovanja vseh turisti-
čnih ponudnikov: skupno promocijo,
financiranje, motivacijo in zainteresi-
ranost posameznega ponudnika stori-

tev za skupno in kakovostno ponud-
bo, ki mora temeljiti na dolgoročni
ter razvojno naravnani turistični po-
nudbi.

Prostor za uradno
sklepanje zakonskih zvez

Tudi Kobarid je dobil uradni pro-
stor za sklepanje zakonskih zvez.
Upravna enota Tolmin je na podlagi
prošnje Občine Kobarid in ogleda pro-
storov ugotovila, da je dvorana Doma
Andreja Manfrede v Kobaridu primer-
na za takšno dejavnost. V omenjeni
dvorani smo tako že združili kar ne-
kaj deset parov. Hkrati pa imamo od-
slej dovolj možnosti, da srečne in ne-
pozabne dogodke nadgradimo s pri-
jetnim protokolom.

Plaz Strug
Na osnovi sklepa o Javni razgrnitvi

osnutka lokacijskega načrta za vpliv-
no območje plazu Strug nad vasjo Ko-
seč v občini Kobarid je konec marca
v Domu Andreja Manfrede potekala
javna obravnava. Predstavniki Mini-
strstva za okolje in prostor (MOP),
izvajalec lokacijskega načrta, odgo-

MINISTER ŽAGAR (sedi v sredini) SE JE V KOBARIDU najprej seznanil s problematiko
Fundacije “Poti miru v Posočju”. Foto: T. Š. F.

Utrinki

PREMIK IZ MRTVE TO^KE?
Kobarid, Bovec – Petek, 18. mar-
ca, je bil v znamenju poslovnih
oziroma delovnih obiskov visokih
državnih predstavnikov.  Posočje sta
namreč obiskala kar dva ministra:
Janez Podobnik, minister za okolje
in prostor (več v utrinku Špele
Kranjc) ter dr. Ivan Žagar, minister
brez listnice, zadolžen za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
Slednji se je odzval povabilu
Posoškega razvojnega centra
(PRC), ki je skupaj z vsemi tremi
posoškimi župani ter načelnikom
Upravne enote (UE) Tolmin,
Zdravkom Likarjem, želel ministra
seznaniti s perečo problematiko
Posočja.

jih izpolnjevali podjetniki. V nadalje-
vanju so se zbrani seznanili s prime-
rom dobre prakse oziroma mode-
lom upravljanja s poslovnimi conami
v sosednji Italiji, ki ga je predstavil
Igor Orel, direktor Slovenskega
gospodarskega združenja Gorica.
Sledila je predstavitev podjetnika in
predstavnika partnerskega inštituta
za kreativne študije CuBiST Simona
Mokorela, ki je razložil model za
vzpostavitev poslovnih con. V zad-
njem delu pa so svoja videnja pred-
stavili še predstavniki posameznih
občin v regiji.

Na spletni strani: www.
cubistinstitute.org/PCG, lahko
preberete več o omenjeni študiji.
Besedilo in foto: T. Š. F.

Problematika
Fundacije “Poti miru v Poso~ju”
Predstavniki omenjenih lokalnih sku-
pnosti so se z ministrom Žagarjem
in mag. Igorjem Strmšnikom naj-
prej sestali v Kobaridu, kjer so si
ogledali nedokončan sedež Funda-
cije Poti miru v Posočju. Zdravko
Likar je ob tej priložnosti ministra se-
znanil z delom fundacije in z nekate-
rimi finančnimi težavami. Žagar je
Likarju obljubil, da bo zadevo v naj-
krajšem možnem času proučil in
skušal najti ustrezno rešitev.

Neslo`nost lokalnih skupnosti

V nadaljevanju se je tolminski župan
Ernest Kemperle zaradi časovne
stiske odločil, da bo problematiko,
povezano z odkupom zemljišča na

Strelišču, raje preložil na svoj prvi
obisk ministrovega kabineta, saj le
ta zahteva nekoliko podrobnejšo
seznanitev. Zato je besedo prepustil
svojemu kobariškemu kolegu Pavlu
Gregorčiču. Župana in direktorico
Občinske uprave, Jano Fratina, je
med drugim zanimalo, kako bo ob-
čina z novim pravilnikom, ki bo stopil
v veljavo julija letos, obračunavala
stroške načrtovanih investicij (kon-
kretno: kako bodo določali cene
zemljišč poslovne cone).

Ob tem pa ne moremo mimo kritike
na račun “pranja umazanega perila
pred gosti”. Pričakovati je, da lokal-
ne skupnosti ob visokih državnih
obiskih vsaj za trenutek pozabijo
“stare” zamere in če že ne drugače,
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vorni projektant in drugi, so prisot-
nim predstavili osnutek načrta, ki za-
hteva ukrep sanacije potokov Brusni-
ka in Ročice. Problematika je priso-
tna predvsem pri lastniških parcelah
in postavitvi določenih objektov na
teh zemljiščih. Končna sanacija, ki
naj bi bila realizirana leta 2006/2007,
zahteva iz državnega proračuna še
740 mio SIT, tako da bo skupna inve-
sticija z že vloženimi sredstvi znašala
okoli eno milijardo SIT. Cilj obrav-
nave se je navezoval na zbrane pri-
pombe in stališča, ki jih bodo pred-
stavniki MOP skupaj s strokovnjaki
upoštevali v sprejemljivem delu ozi-
roma zavrnili, kjer pripombe niso
mogoče in smotrne.

Ekologija kot na~in `ivljenja
Hvalevredna poteza Komunale Tol-

min je vzpostavila sodelovanje z vse-
mi osnovnimi šolami v Posočju in
predstavila program ločevanja odpad-
kov. V ta projekt se je vključila tudi
kobariška Osnovna šola Simona Gre-
gorčiča, ki je ob dnevu Zemlje pripra-
vila še veliko drugih dejavnosti, ki
jih učenci in mentorji že nekaj let
uvajajo v delo ter vzgojo mladih. Leto-
šnje leto je v svetu na ekološkem po-
dročju Leto biotske raznovrstnosti, za-
to se pri vseh predmetih raziskuje,
proučuje in ustvarja na to temo. Po-
družnični šoli Smast in Drežnica ra-
ziskujeta raznovrstnost zdravilnih
zelišč, v PŠ Breginj mladi spoznavajo
vrednost sadja, na PŠ Livek pa so
življenje na planini nadgradili s spo-
znavanjem sirarstva. Reka Soča mla-
dim kar sama ponuja najlepše koti-
čke narave ter skozi raziskovanje živ-
ljenja zdaj in nekoč se centralna šola

v Kobaridu skupaj s podružnicami
vključuje v dejavnosti UNESCO šol.

Že v začetku aprila je stekla akcija
ločevanja odpadkov s pozivom vsem
krajanom in s ciljem, da očistimo svoj
kraj ter ga olepšamo s cvetlicami.

Na dan zemlje, 22. aprila, pa so
mladi skozi kulturni program, mo-
dno revijo in razne razstave pred-
stavili EKO ter UNESCO dejavnosti.
Na EKO tržnici smo lahko okušali in
kupili različne čaje, zeliščne bonbone
ter druge bio dobrote. Ozaveščanje

občine Kobarid, Pavel Gregorčič.
Predal jim je zahvalo za uspešno delo
in osvojitev naziva pokalnih prvakov
Slovenije v malem nogometu. Predse-
dnik športnega društva, Branko Veli-
šček, se je zahvalil vsem športnikom,
sponzorjem, Občini Kobarid in šte-
vilnim prostovoljcem, ki so vedno na
razpolago, ko jih potrebujejo. Še po-
sebej je poudaril pomen zvestih navi-
jačev in publike, ki jim stoji ob strani
ter jih vzpodbuja. Ekipa mladih, ki
prav tako žanjejo zavidljive uspehe,

MALONOGOMETNI KLUB OPLAST – Slovenski pokalni prvaki. Foto: Miha Oberstar

mladih, da moramo poskrbeti za
zdravo okolje, je prav gotovo ena
izmed pomembnih nalog vseh nas –
odraslih.

Slovenski pokalni prvaki
Vse člane Športnega društva Ko-

barid, malonogometnega kluba
Oplast, je uradno sprejel tudi župan

pa je jamstvo, da se za uspehe tega
športa v Kobaridu ni bati. Vsem “ma-
lonogometašem” iz Kobarida izreka-
mo iskrene čestitke in želimo še veli-
ko športnih in drugačnih uspehov!
Več o sami tekmi v utrinku.

Povabila
Na vsakem koraku se nekaj dogaja

Utrinki

in prav gotovo boste našli nekaj zase.
V Kulturnem domu v Kobaridu že
tretji mesec potekajo gledališki dogo-
dki amaterskih in drugih gledališč,
tako da se lahko vsakih štirinajst dni
sprostite ob komedijah.

Pomlad kar kliče v naravo in tudi
te nam ne manjka. Svoje izlete lahko
obogatite z ogledom Kobariškega
muzeja, starega vaškega jedra v Bre-
ginju, črne kuhinje v Robidišču, rojst-
ne hiše Simona Gregorčiča na Vr-
snem in ne nazadnje s sprehodom
do Kozjaka ali drugih slapov v naši
okolici. Svoj izlet lahko združite z
odlično kulinariko na Kobariškem in
ogledom kakšne kulturne, športne ali
kabarejske prireditve.

Smuči smo počasi pospravili, kole-
sarske poti pa kar kličejo ljubitelje
tega športa, da preizkusijo svoje mo-
či. Prav tako so dostopne vse poti pla-
nincem in drugim ljubiteljem gora.
Tudi ribiči so že odprli sezono in pri-
vlačnost lova na soško postrv je do-
bro poznana tudi tujim gostom. Skra-
tka … možnosti v naši dolini je ne-
skončno … le izbrati morate, kar vas
veseli, kajti pomembno je, da se v
vsej naglici, ki nam jo prinaša čas,
znamo tudi sprostiti.

Prihaja …
... dolgo, vroče poletje. Tako nam

obljubljajo meteorologi. Če bo res ta-
ko, se nam obeta množica turistov,
ki bo v naši dolini iskala ohladitve
ob rekah in v senci naših gozdov. S
primernimi dejanji poskrbimo tudi
sami, da bodo upoštevani naravni red
in pravila, ki so tukaj zato, da ohrani-
mo naravo čim bolj nedotaknjeno.

Nada Pajntar, Občina Kobarid

potem vsaj na videz delujejo složno.
Nenazadnje se večina dobro zave-
da, da je v slogi moč, še posebej,
če gre za pridobivanje finančnih
virov. Očitno pa se s tem ne strinja
prvi mož kobariške občine, ki je
med obiskom ministra na veliko pre-
senečenje prisotnih na glas opore-
kal temu, da bi (bo) info točka
Triglavskega narodnega parka
po novem delovala pod streho fun-
dacije (v pritličnih prostorih). In kako
naj bi potemtakem država z navdu-
šenjem finančno podprla projekte,
za katere se niti na lokalnem nivoju
ne morejo dogovoriti, ali so kraju
potrebni ali ne. Vsekakor se neka-
teri očitno premalo zavedajo, da je
nenazadnje prav v okviru Fundacije

zaposlitev našlo kar pet delavcev iz
kobariške in tolminske občine.

Dr`avni nivo spustiti na nivo Ob~in

Delovni sestanek se je nato nadalje-
val v Bovcu, kjer se je Žagar sestal
še s Podobnikom in njegovo delov-
no skupino, županoma občine Bo-
vec, Danijelom Krivcem, in občine
Cerkno, Jurijem Kavčičem, pred-
stavnikom Občine Idrija, novinarji ter
drugimi predstavniki lokalne
skupnosti. Tudi v Bovcu je minister
Žagar poudaril, da si s tovrstnimi
delovnimi obiski prizadeva predsta-
viti delo službe, opozoriti na svoje
videnje razvoja na lokalnem območju
ter se seznaniti s konkretnimi proble-
mi na terenu. Ob tem pa dodaja:
“Rešitev je, da se stvari sistemsko
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Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Tolmin
Obnova volarskega mostu

V marcu so stekla obnovitvena
dela na volarskem mostu, v okviru
katerih se izvaja statična stabilizacija
tistega dela mostu, ki ni bil saniran
v prvi fazi popotresne sanacije – se-
stavni del izvedbe je tudi asfaltna
preplastitev. Z deli naj bi uradno za-
čeli 9. februarja, vendar se je začetek
zaradi nizkih temperatur preložil za
dober mesec. Obnovo mostu (pogod-
bena vrednost znaša 33 mio SIT) bo
v celoti krilo Ministrstvo za okolje
in prostor. Zaključek del se po termin-
skem planu načrtuje 8. junija letos.

Ksenija Kikl, vodja oddelka za okolje in
prostor, Občina Tolmin

Va{~ane Zadlaz @ab~e
presenetila cestna zapora

Prebivalci vasi Zadlaz Žabče so 26.
marca ugotovili, da je cesta, ki vodi
v dolino, neprevozna. V noči iz veli-
kega petka na soboto se je namreč
nanjo zvalila večja skala, ki se je med
potjo najverjetneje ratreščila na dva
dela. Del skale je zdrsnil nekaj me-
trov pod cesto, drugi pa je obtičal na
cestišču in vozilom zaprl dostop. Če-

SANACIJSKA DELA VOLARSKEGA MOSTU naj bi se zaključila 8. junija letos. Foto: Mateja
Kutin

ravno so domačini že vajeni, da na
nekaterih odsekih kamenje pogosteje
pada na cestišče (posebej v času od-
juge in deževnega obdobja), jih je to-
kratna “zajetnejša zapora” presene-
tila. Po potresu je bil namreč odsek,
znan pod imenom Konjski mel (oči-

tno že ime odseka pove, da se na tem
delu rado meli), delno saniran s po-
močjo zaščitne mreže, ki pa je pod
pritiski narave zdržala le kratka dva
meseca.

Kljub temu da so samo zaporo do-
kaj hitro odstranili s cestišča, doma-

čini niso bili zadovoljni. Po besedah
predstavnice vaščanov Renate Rutar
so sicer pripravljeni potrpežljivo ča-
kati na ustrezno sanacijo, saj se zave-
dajo, da dolgoročne rešitve ne pridejo
čez noč. Želijo si le, da bi Občina re-
sneje pristopila k problemu, ki jih ta-
re že vrsto let, ter da bi se začele za-
deve naposled le reševati. To je bil
tudi razlog, da so zadnji dan v marcu
trije predstavniki domačinov obiskali
župana Ernesta Kemperleta ter od
njega zahtevali, da se zadevo strokov-
no prouči. Kot je povedala vodja od-
delka za okolje in prostor, Ksenija
Kikl, je župan po ogledu situacije na
terenu že odredil prvi ukrep – pokli-
cali so geologa, ki je že izdelal pre-
dlog začetne sanacije.

Tatjana Šalej Faletič

Prenova {portnega
parka na Brajdi

Na Brajdi sta izbrana izvajalca
začela izvajati zemeljska opravila pri
prenovi dela športnega parka. Gre za
investicijo Zavoda za šport občine
Tolmin, ki je na razpisu Fundacije

Utrinki

premaknejo z mrtve točke. Trenu-
tno se ukvarjamo z ukrepi, s kate-
rimi bi kratkoročno rešili vse tiste
občine, ki so v izravnavi. Dolgoro-
čno gledano pa bomo morali med
drugim pripraviti tudi nov zakon o
investicijah občin.” Opaža namreč,
da je državni sektor preobremenjen,
zato bo morala država, po njegovem
mnenju, nujno znižati nivoje ter del
nalog prenesti iz državnih na občin-
ska ramena. Kar pa se tiče regional-
nega razvoja, si bodo po ministro-
vem zagotovilu prizadevali razdeliti
sredstva za neposredne spodbude
ter se postopoma lotiti decentraliza-
cije. Slednjo je po njegovem prepri-
čanju mogoče doseči le z ustanovi-
tvijo pokrajin.

Se mre`na organiziranost
razvojnih agencij ukinja?
Drugi del pogovora se je v glavnem

dotikal problematike mrežnega na-
čina delovanja Severnoprimorske
razvojne agencije oziroma ukinjanje
le-tega. Temu so župani oziroma
predstavniki občin glasno naspro-
tovali, saj so prepričani, da se je
prav mrežna organiziranost dela na
tem koncu Slovenije izkazala za
dobro rešitev. Minister je zbranim
obljubil, da bo zadevo proučil in sku-
šal ustrezno reagirati. Kot smo neu-
radno izvedeli, naj bi mrežna organi-
ziranost sicer ostala, do zaključka
redakcije pa PRC na svojo mizo o
tem še ni prejel nobenega sklepa.
Tako ostaja vprašanje mrežne orga-
niziranosti tudi dober mesec po mini-
strovem obisku še vedno odprto.

“Banka najslab{e judovske sorte”
Poleg omenjene problematike je de-
bata tekla tudi okoli kreditov, veza-
nih na Ribniški sklad, ki je po mne-

nju nekdanjega bovškega župana,
Siniša Germovška, “banka
najslabše judovske sorte”. Slednji
se tudi ne strinja s podaljšanjem
moratorija za “dobrodušni” dve leti,
saj bi to, po njegovem prepričanju,
kreditojemalce “ubijalo po obrokih
ter dokončno zadušilo čez dve
leti”. Tudi tolminski župan se je stri-
njal, da ribniški krediti niso ugodni,
kot je bilo to sprva prikazano, tem-
več celo zelo oderuški. Zato so
predstavniki Posočja ministru pre-
dlagali, da naj bi se del kreditnih
obveznosti odpisal. Sonja Beseni-
čar je zbrane ob tem opozorila, naj
pri pripravi ustreznega dokumenta
ne upoštevajo le tistih, ki so utrpeli
škodo po potresu, temveč tudi tiste,
ki so morali kredit najeti zaradi
drugih naravnih nesreč (na primer
podora, murastega toka, poplav …).
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

AET V ZNAMENJU 50-LETNICE

Poljubinj – V letošnjem letu praznu-
je Hidriina družba AET 50 let svoje-
ga delovanja. V ta namen so pripra-
vili številne prireditve, ki se bodo
odvijale čez leto (nekatere so orga-
nizirali že v prvem trimesečju); osre-
dnja slovesnost bo v 9. septembra,
ko bodo položili temeljni kamen no-
vemu razvojno-tehnološkemu centru.

V torek, 22. marca, so pripravili
novinarsko konferenco, na kateri sta
družbo in njeno delovanje ter pro-
gram praznovanja predstavila Živko
Kavs, direktor podjetja AET, in Aleš
Bizjak, vodja programa praznova-
nja. Konference se je udeležil tudi
Edvard Svetlik, predsednik korpo-
racije Hidria. AET je leta 1955 svoje
prve korake naredil na Brajdi v Tol-
minu. Na svoji 50-letni poti je doživ-
ljal vzpone in tudi padce, predvsem
po osamosvojitvi Slovenije. Leta
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za šport uspel pridobiti 6 mio SIT,
in Občine Tolmin, ki bo iz prora-
čunskih sredstev zagotovila 7 mio
SIT. V okviru prenove bo postavljeno
novo igrišče za odbojko na mivki,
temeljito pa se bo prenovilo tudi ob-
stoječe večnamensko asfaltno igrišče
(nova prevleka, ureditev odvodnja-
vanja, prenova opreme ...), na kate-
rem so tri košarkarska in eno igrišče
za rokomet oziroma mali nogomet.
Poleg tega bo v sklopu elektro-insta-
lacijskih del izvedena še osvetlitev
obstoječih dveh teniških igrišč, nove-
ga igrišča za odbojko na mivki in pre-
novljenega večnamenskega igrišča.
Načrtujemo, da bodo dela zaključena
v maju, ko občina Tolmin praznuje
svoj praznik.

Branko Velišček, direktor Zavoda za šport
občine Tolmin

Obnova trim steze
V petek, 15. aprila, sta tolminski

podžupan, Uroš Brežan, in vodja jav-
nih delavcev, Darko Jerončič, ura-
dno odprla prenovljeno trim stezo
pod Kozlovim robom oziroma pod
Gradom, kakor domačini imenujejo
vzpetino nad Tolminom. Stara, dotra-
jana in uničena orodja so zamenjala
nova, ki jih je že nekaj let skladiščil
Zavod za šport občine Tolmin (ku-
pila jih je njegova predhodnica, ta-
kratna občinska športna zveza). Ka-
sneje, ko so hoteli stezo obnoviti, se
je namreč zataknilo – prejšnja je bila
postavljena tako rekoč “na črno”. Kot

DELA SO NAPOSLED STEKLA – Pozno jeseni so se občinski javni delavci in zaposleni na
Zavodu za šport lotili čiščenja trim steze. Foto: Darko Jerončič

je povedal Branko Velišček, direktor
Zavoda za šport, so ob pomoči Zavo-
da za gozdove Slovenije – Območna
enota Tolmin in Turističnega dru-
štva Tolmin morali najprej pridobiti
vsa soglasja lastnikov zemljišč.

Pozno jeseni so se občinski javni
delavci in zaposleni na Zavodu za
šport lotili čiščenja steze. Slednjo so

da bodo vadbe na stezi povprečnemu
rekreativcu vzele slabo uro časa.

Mateja Kutin

V pripravi je
nova kro`na pot

Sredi februarja smo na Občini Tol-
min začeli z izvajanjem prvih aktiv-
nosti na novi krožni poti (relacija: HE

Zadlaščica–Perbla–Finder–Zadlaz
Čardg–HE Zadlaščica). Najprej  smo
si v spremstvu vodnika Andreja Le-
bana pot ogledali, ob koncu pa se
strinjali, da bi jo bilo dobro opremiti
z informacijskimi tablami, na katerih
bo vrisan zemljevid poti vključno z

Utrinki

najprej razširili, postavili slikovne ta-
ble ter orodja. Skupno so uredili 16
postaj, od tega jih je sedem
opremljenih z orodji. Trasa steze pa
je vrisana tudi v novi zgibanki Kozlov
rob, ki jo je pred kratkim izdal ZGS
OE Tolmin. Velišček ob tem dodaja,

oznakami drugih bližnjih poti: kro-
žna pot do zaselka Za robom, pot do
Partizanske tiskarne, pot na Tolmin-
ski Triglav). Predvidena trasa poti, za
katero se porabi okoli 2 uri hoda, se
začne in konča na manjšem parkiri-
šču ob stavbi HE Zadlaščica. (Pripis
uredništva: pot bomo podrobneje opi-
sali v eni od naslednjih številk EPI-
centra; najverjetneje v rubriki “Vsi na
zrak za zdrav korak”.)

Miran Drole, višji svetovalec za
področje razvoja občine, Občina Tolmin

Gostovanja v
prenovljeni {portni dvorani

Med 22. in 28. aprilom bomo v tol-
minski športni dvorani gostili kadet-
sko košarkarsko reprezentanco Slove-
nije. Reprezentanti bodo na pripra-
vah vadili dvakrat dnevno, načrtujejo
pa tudi vsaj eno pripravljalno tekmo
z domačo ekipo. V petek, 29. aprila,
bo reprezentanca nato odpotovala na
dve prijateljski tekmi v Srbijo – vse
skupaj sodi v sklop priprav na avgu-
stovsko Evropsko prvenstvo, ki bo v
Španiji.

Poleg omenjenih priprav se Košar-
kaška zveza Slovenije in Zavod za
šport občine Tolmin dogovarjata o še
nekaterih terminih, v katerih bi razli-
čne slovenske selekcije v tolminski
športni dvorani, ki po prenovi nudi
odlične pogoje za tovrstne aktivnosti,
izvajale svoje programe (priprave, tre-
ninge in tekme).

Branko Velišček, direktor Zavoda za
šport občine Tolmin

1992 so bili ocenjeni kot ena naj-
slabših družb. Danes pa se lahko
pohvalijo, da so glavni steber divizije
Hidria Automotive. S tržno izjem-
no uspešnim programom vžignih
sistemov za dizelske motorje se AET
uvršča med priznane razvojne doba-
vitelje avtomobilske industrije. Od
leta 1996 predstavlja eno ključnih
družb Hidrie. Zadnja leta veliko inve-
stira v razvoj, ki ga bo pomembno
nadgrajeval novi razvojno-tehnološki
center za elektroniko in vžigne siste-
me. Zgrajen naj bi bil do leta 2006,
že leta 2010 pa naj bi zaposloval 50
vrhunskih strokovnjakov.

Da so na dobri poti, dokazujejo tudi
številke. Družba, ki zaposluje 345
ljudi in štipendira 23 mladih perspe-
ktivnih kadrov, je lani ustvarila več
kot 4,4 milijarde tolarjev prihodkov.
90 odstotkov svoje proizvodnje izvo-
zijo na trge držav Evropske unije in

druge svetovne trge. AET se ponaša
tudi z vsemi mednarodnimi standar-
di kakovosti: ISO 9001, ISO 14001
in ISO TS 16949.

V AET se zavedajo, da so petdeset-
letno zgodovino ustvarili številni pri-
zadevni posamezniki. Sodobna go-
spodarska družba, ki spoštuje tradi-
cijo, se v jubilejnem letu ozira pred-
vsem v prihodnost, v kateri želi do-
segati stalno rast prodaje, odličnost
na vseh ravneh poslovanja ter stalne
izboljšave.
Mateja Kutin

U^NA URA ZA SLOVENIJO
Ljubljana – Čeprav bi se mnogi
ustrašili že naslova Administrativna
absorpcijska sposobnost Slovenije
za črpanje sredstev iz skladov EU,
smo na seminarju, ki se je odvijal
23. marca na Ekonomski fakulteti

USPEHE IN SMERNICE RAZVOJA AET-ja ob 50-letnici delovanja sta predstavila direktor
Živko Kavs (levo) in Edvard Svetlik, predsednik korporacije Hidria. Foto: Mateja Kutin
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Ambasador Poso~ja – v spomin

P avle Kalan (9. marec 1929 – 11. februar
2005), mladinski skladatelj, glasbeni pe-
dagog, pisec in priznan glasbeni teoretik,

človek, ki se je s srcem in dušo posvečal mladin-
skemu zborovskemu petju, solffeggiu in Orffovem
instrumentariju, se je rodil v Ljubljani. Že kot otrok
se je srečal z glasbo; rad je prepeval, še raje pa
poslušal čudoviti zvok klavirja. V Ljubljani je kon-
čal osnovno šolo in klasično gimnazijo, vzporedno
pa šolo Glasbene matice in Srednjo glasbeno šolo
na oddelkih za klavir in kompozicijo (harmonija
in kontrapunkt). V ta čas sežejo tudi začetki njego-
vega javnega glasbenega delovanja; vodil je pevske
zbore, prirejal partizanske pesmi za različne sesta-
ve, nastopal kot klavirski spremljevalec ... Leta 1951
je diplomiral na Akademiji za glasbo, smer muzi-
kologija.

Znanje o glasbi predajal naprej
Kalan je napisal vrsto razprav, člankov in knjig

ter imel številna predavanja po Sloveniji. Še pred
koncem glasbenega študija si je pridobil izkušnje
na področju zborovodstva in pevske dejavnosti, za-
to so ga že takrat vabili, da bi na tečajih in preda-
vanjih svoje izkušnje delil z drugimi.

V času študija je bil zaposlen kot glasbeni reda-

Ostala bo glasba
V za~etku februarja se je mno`ica ljudi od blizu in dale~ poslovila od glasbenega
pedagoga in skladatelja Pavleta Kalana. Veliko zaslug je imel za napredek tolminske
glasbene {ole, na ~elu katere je bil kar 11 let. Na Tolminskem in tudi {ir{e pa so ga
poznali predvsem po priredbah otro{kih in ljudskih pesmi ter skladbah za Orffov
instrumentarij.

ktor na Radiu Ljubljana. Po odsluženem vojaškem
roku je opravljal delo profesorja glasbe na VII. gi-
mnaziji v Ljubljani, nato deset let na učiteljišču.
Ko je zapustil delo v razredu, se je prenehala nje-
gova zborovska dejavnost (do tedaj je namreč vodil
kar lepo število zborov). Vsa leta pa je spremljal
nastope otroških in mladinskih zborov, nekaterim
dajal mentorsko pomoč, svetoval pri izbiri spore-
dov, večkrat sodeloval s klavirsko spremljavo.

V letu 1963/64 je bil pomočnik direktorja Zavo-
da za glasbeno in baletno izobraževanje v Ljublja-
ni. Več let je bil honorarni predavatelj metodike
glasbenega pouka na oddelku za muzikologijo Fi-
lozofske fakultete ter na oddelku za glasbeno pe-
dagogiko na Akademiji za glasbo. Od leta 1964
do 1977 je bil pedagoški svetovalec za glasbeno
vzgojo na Zavodu SRS za šolstvo. Kasneje je bil
za krajše obdobje ravnatelj glasbene šole v Murski
Soboti. Tako se je po skoraj poldrugem desetletju
ponovno srečal z mladino v razredu.

Vodilni strokovnjak na
glasbeno-teoreti~nem podro~ju

Na glasbeno-teoretičnem področju je Kalan dolga
leta veljal za vodilnega strokovnjaka. Napisal je
ogromno raznovrstnih člankov, razprav in spisov

PAVLE KALAN, mladinski skladatelj, glasbeni pedagog, pi-
sec in priznan glasbeni teoretik, človek, ki se je s srcem in
dušo posvečal mladinskemu zborovskemu petju, solffeggiu
in Orffovem instrumentariju. Foto: arhiv GŠ Tolmin

Utrinki

v Ljubljani, izvedeli marsikaj koristnega. Dr. An-
drej Horvat je zbranim predstavil primerjavo
desetih držav pristopnic Evropske unije. Izkazalo
se je, da je Slovenija že na začetku zabredla v
težave. Stroške razpisov za leto 2004 v višini 4
milijarde SIT je iz proračuna plačala, medtem ko
sredstev iz Bruslja ni izkoristila. Zanimiva je pri-
merjava, da na slovenskega uradnika v povprečju
pade približno 4 mio € iz skladov EU, na mad-
žarskega 1,45 mio € in na estonskega 1,2 mio €.

Dr. Mojmir Mrak, ki je sodeloval pri pogajanjih za
pridobitev sredstev za obdobje od leta 2004–2006,
tega ne sprejema kot katastrofo, ampak kot učno
uro Sloveniji za obdobje 2007–2013, v katerem
naj bi bilo na voljo nekajkrat več sredstev. Samo
od nas je odvisno, ali jih bomo znali izkoristiti ali ne.
Po tem obdobju Slovenija namreč ne bo več upra-
vičena do razvojnih in strukturnih pomoči, saj bo vi-
šina BDP presegla kriterij (75 odstotkov BDP EU).
Miha Oberstar, Posoški razvojni center

LETO[NJI DOBITNIKI
PRIZNANJ CIVILNE ZA[^ITE

Ljubljana – Najzaslužnejšim posameznikom in
organizacijam so v torek, 1. marca, ob svetovnem
dnevu civilne zaščite (CZ) podelili plakete CZ ter
bronaste, srebrne in zlate znake, pa tudi kipec.
Tega je za svoje življenjsko delo letos prejel Ciril
Murko iz Majšpeka. Med dobitniki je bi bil tudi
poveljnik Gasilske zveze Bovec Miro Bozja, ki je
na osrednji državni slovesnosti v Cankarjevem
domu prejel zlati znak.

Kobarid – Svetovni dan civilne zaščite so letos
obeležili v petek, 18. marca, z regijsko podelitvijo
priznanj Civilne zaščite (CZ), ki poteka vsako leto
v drugem kraju. Štab civilne zaščite Severno
primorske regije je tokratne nagrade podeljeval
v kobariškem Domu Andreja Manfrede. Prireditev
so popestrile učenke Glasbene šole Tolmin –
oddelek Kobarid, pod vodstvom mentorice

Tatjane Cimprič.

Dobitniki letošnjih priznanj:
• bronasti znak: Miran Šušteršič, Emilija Uršič,

Zdravstveni dom Tolmin, Postaja mejne
policije Bovec, Mobitel d.d., Telekom Slo-
venije;

• srebrni znak: Vladimir Vulč, Prostovoljno
gasilsko društvo (PGD) Drežnica, Občinski
štab civilne zaščite občine Kobarid,
Elektro Tolmin;

• zlati znak: PGD Breginj;
• plaketa: Franc Čopi in PGD Kobarid.

Ob zaključki pa morda še podatek, da je bilo na
območju severne Primorske v regijski center za
obveščanje (112) v letu 2004 prijavljenih 1126
dogodkov, v katerih je sodelovalo 5169 ljudi. V
akcijah je 31-krat na pomoč priletel tudi heliko-
pter.
Nada Pajntar, Občina Kobarid
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o pevski vzgoji, splošnih načelih glasbene vzgoje,
delu z Orffovim instrumentarijem, glasbeni meto-
diki, solfeggiu, o Johannu Sebastianu Bachu, Car-
lu Orffu in drugih. Izdano je bilo veliko njegovih
zbirk pesmi, ki so služile za pouk na učiteljiščih,
zbirk otroških in ljudskih pesmi, skladb za Orffov
instrumentarij, gramofonske plošče, veliko sprem-
nih besedil ter predgovorov k raznim publikacijam
in učnim pripomočkom.

Kalan je bil več let v uredništvu revije Grlica.
Njegovi napotki in prispevki k glasbeni teoriji pa
so se pojavljali tudi na radiu. Z Janezom Bitencem
sta na Radiu Ljubljana uvedla posebne glasbene
oddaje za mladino in s tem postavila temelje ka-
snejši mladinski glasbeni redakciji. Nekaj časa je
tudi vodil radijski otroški zbor.

Pot ga je zanesla v Tolmin
Kalan se je v Tolmin preselil leta 1979, ko je

prevzel mesto ravnatelja glasbene šole, ki se je ta-
krat spopadala z veliko organizacijsko in kadrovsko
krizo. Začrtal je jasne smernice za njeno delovanje:
pogostejši nastopi učencev, na katerih se redno iz-
vajajo dela slovenskih skadateljev, kadrovske okre-
pitve, skrb za nadarjene učence … Poleg pouče-
vanja klavirja je vodil tudi tečaje harmonije in kon-
trapunkta za tiste, ki so nameravali študirati glasbo,
udeleževali pa so se jih tudi zborovodje. Do leta
1990, ko se je upokojil, je Glasbena šola Tolmin
dosegla viden napredek.

Svoj pečat pa Kalan ni pustil le na šoli, ampak
tudi v širši okolici. K njemu so po nasvete prihajali
zborovodje in pevci, mladi in starejši, nikogar ni
zavrnil. In vedno je bil na voljo tistemu, ki je poka-
zal vsaj kanček nadarjenosti.

Najve~ja ljubezen – komponiranje
Želja po komponiranju je bila Kalanu vsajena v

srce. Že kot otrok je rad listal po notnih izdajah
in si ogledoval skrivnostne črne pikice, kot jih je
poimenoval, iz katerih izhaja glasba. Pomembno
vzpodbudo je dobil, ko je prišel k pouku klavirja

BOGATA BIBLIOGRAFIJA PAVLETA KALANA zajema tudi šte-
vilne klavirske skladbe. Vir: KALAN, Pavle. 1994: Skladbe za
mlade pianiste. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev.

k Mirci Sancinovi. Opazoval jo je pri delu in tudi
sam poskušal skladati. Njegova prva, kratka in še
zelo okorna skladbica je bila Veseli otroci. Z vztraj-
nim delom in študijem je Kalan kot skladatelj rasel
in si kmalu izoblikoval svoj dokaj samonikel izraz,
ki se je izkristaliziral predvsem v drobnih vokalih
in instrumentalnih skladbah.

V času zaposlitve je njegova največja ljubezen
ostajala ob strani. Komponiral je malo, vendar je
vsako delo, ki ga je končal, izbrusil do sijaja. Vse-
skozi je pisal predvsem za mladino, do katere se
je čutil še posebej odgovoren. S svojimi skladbami
se bo za vedno zapisal med ustvarjalce, ki so še
znali združiti ekspresivne, čustvene notranje vzgi-
be z impresijami iz okolja, življenja in narave. Veli-

ko pesmi je priredil za različne zborovske sestave.
Njegova bibliografija zajema veliko enoglasnih pe-
smi z instrumentalno spremljavo ter dvo-, tri-, štiri-
in večglasnih za mladinske, dekliške, ženske, mo-
ške in mešane zbore, klavirske skladbe (med njimi
Uspavanko, Valček, Zimsko pokrajino, Iz težkih
dni, Pastirčke pri plesu in kresu, Ples komarjev),
za klavir štiriročno in šestročno, violinski skladbi
s klavirjem, Divertimento po tolminskih ljudskih
napevih za soprano, flavto in klavir, Fanfaro – Pun-
tarsko za tri trobente, Uspavanko za flavto in kla-
vir, skladbe za harmoniko, ogromno skladb za Or-
ffov instrumentarij in scensko glasbo.

Temelji otro{kega pevskega zbora in
uveljavitev Orffovega instrumentarija

Kalan je postavil temelje kategoriji otroških pev-
skih zborov, ki naj bi peli enoglasno s klavirsko
spremljavo. Še pomembnejše pa je njegovo zavze-
manje za uveljavitev Orffovega instrumentarija pri
šolskem delu (krajši čas je bil učenec Carla Orffa).

Za Kalanov način ustvarjanja je značilno, da je
vedno skrbno pretehtal in premeril sožitje med vse-
bino in obliko. Mnoge njegove skladbe so mlade
hitro osvojile in jih prevzele. Nekaj večno otroš-
kega in pomladnega je v njih, nekakšna otipljiva
radost in mehkoba ter obilje liričnih občutij.

Odkril marsikateri talent
Pri odkrivanju glasbenih talentov je bil Kalan

nezmotljiv. Mnogi uveljavljeni skladatelji (med nji-
mi tudi Bovčan Ambrož Čopi) in glasbeni peda-
gogi se lahko zahvalijo prav njegovi vzpodbudi v
začetnih letih ustvarjanja. Razdajal se je v vsakem
trenutku in z največjim veseljem pomagal nadarje-
nim učencem, ki so krenili na pot ustvarjanja.

Prebujena sakralna muza
Po upokojitvi se je v skladatelju Kalanu prebu-

dila sakralna muza. Že kot otroka ga je močno
pritegnila glasba pri bogoslužju. Zanimale so ga
orgle in poskusil se je tudi v komponiranju. Potem
pa so se časi spremenili; cerkev in cerkvena glasba
sta bili odrinjeni na obrobje.

Zanimanje za orgle se je v Kalanu obudilo leta
1985 z izidom knjige Orgle na Slovenskem. Kasneje
ga je pot zanesla na Livek, kjer so orgle samevale
brez organista. Sprva je pri njih igral le občasno,
po upokojitvi pa je sodelovanje postalo stalno. Ta-
ko je tudi ustanovil otroški zborček. Ob delu z
mladimi pevci je začel nastajati njegov sakralni
opus (prva je bila Livška maša na slovensko litur-
gično besedilo), po katerem izvajalci s hvaležnostjo
segajo. V njem je Kalan nekako zaokrožil in izpo-
polnil svoje umetniško poslanstvo.
Mateja Kutin
VIR:
TRAFELA, Vera. 1998: Pavle Kalan, glasbeni pedagog in
skladatelj. Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška
fakulteta, Oddelek za razredni pouk. (Diplomsko delo). 81
str.
ŠTUCIN, Jožek. 2005: Pavle Kalan – In Memoriam. V: Naši
zbori (tipkopis, pripravljen za objavo).
Primorska sozvočja – strokovna revija Zveze primorskih
glasbenih šol. (2005). [Online]. [Citirano 23. marca 2005;
22.30]. Dostopno na spletnem naslovu http://zpgs.net/3/
pavle_kalan.htm.

Utrinki

DOBITNIKI REGIJSKIH PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE –  Med njimi je tudi poveljnik Gasilske zveze Bovec Miro Bozja, do-
bitnik republiškega zlatega znaka civilne zaščite. Foto: Nada Pajtar in arhiv GZ Bovec
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Ihtiolo{ka raziskava na Idrijci

Ribi{ka dru`ina Tolmin je v sodelovanju s strokovnjaki (tokrat v glavnem z dr. Meto Pol` in mag. Suzano
[umer) sredi marca opravila vsakoletne ihtiolo{ke raziskave. K ogledu so povabili tudi novinarje, saj so
`eleli pokazati oziroma dokazati, da v Idrijci zaradi vpliva kormoranov prakti~no ni ve~ lipanov. Da slednja
izjava dr`i, smo se lahko kmalu prepri~ali na lastne o~i, saj na ta dan niso ujeli nobenega lipana.

Lipanov pa ni bilo

4

Glede na to, da kormo-
rani počasi zaključu-
jejo svoje zimovanje

v Posočju, se bomo tokrat ra-
je posvetili sami ihtiološki ra-
ziskavi, s pomočjo katere
strokovnjaki ugotavljajo po-
pulacijo rib na določenem
območju. Poleg tega ugotav-
ljajo vrsto, velikost in težo
rib, analizirajo pa tudi v pro-
du skrite nevretenčarje, ki
služijo kot hrana ribam. Z
omenjeno raziskavo pa je
mogoče določiti še fizikalne
in kemijske lastnosti vode,
hitrost vodnega toka itd.

1 – GEODETSKE MERITVE OD-
LOVNEGA OBMOČJA – Z njimi
izmerijo profile, globino, širino
določenega odseka …, ki mora biti
vedno isti. Le na tak način lahko
ugotavljajo, kako se struga spremi-
nja.

2 – ELEKTRODE, KI VISIJO V
VODO, skupaj s kovinskim dnom
čolna ustvarjajo električno polje,
ki ribe omami, tako da jih kasneje
lažje ujamejo. Polovljene ribe dajo
še v narkotik, da se umirijo in jih
pripravijo za nadaljnje postopke,
potrebne pri ihtioloških raziska-
vah.

3, 4 – VSE POLOVLJENE RIBE
(NE GLEDE NA VELIKOST) NAJ-
PREJ PREMERIJO, STEHTAJO
IN JIM VZAMEJO ŠE VZOREC
LUSKE, na podlagi katerega ka-
sneje določijo starost. Ribiška dru-
žina (RD) Tolmin pa je k temu do-
dala še posebno raziskavo za so-
ške postrvi, katerim odrežejo del
plavuti. Z njo kasneje ugotovijo
genske zasnove oziroma vpliv po-
pulacij pri prenosu genov.

5 – DA PRI MERITVAH NE PRIDE
DO PODVAJANJA, evidentirane
ribe spustijo v leseno kletko, da jih
ne ulovijo dvakrat. Po zaključenem
odlovu vse ribe vrnejo v vodo.

6 – ROČNI ODLOV pride v poštev
tam, kamor čoln zaradi nizke gla-
dine ne more. Tako polovijo tudi
vse tiste ribe, ki so se uspele izmu-
zniti “prvim” mrežam.

Besedilo in foto:
Tatjana Šalej Faletič
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D ama klub Bovec je edini
klub v Sloveniji, ki druži lju-
bitelje te prastare igre. Vrši

tudi obveznosti in dolžnosti Dama
zveze Slovenija, ki pa zaenkrat še ni
registrirana. Kot je povedal član kluba
Dario Berginc, vidijo v tem, da so
prvi in edini, velik potencial, ne le
glede razvoja same igre, ampak tudi
promocije kraja.

Razcvet dame v Bovcu
Klub je bil ustanovljen konec leta

1985 na pobudo Bernarda Kašce.
Zbralo se je 22 ustanovnih članov,
ljubiteljev dame, ki jo je v Bovec pri-
nesel Vojko Kovačič. Prej so sicer
igro že poznali, le da so igrali italijan-
sko različico. Kovačič pa je kot štu-
dent spoznal Vladimirja Rejca, Po-
ljubinjca, edinega slovenskega moj-
stra v dami, in navdušenje nad igro
prenesel tudi na druge. Zanimanje je
bilo tudi med mlajšimi, zato so orga-
nizirali na šoli krožek. Bovčani so bili
edini mladinci v takratni Jugoslaviji,
tako da so se leta 1987 udeležili mla-

Dama klub Bovec

20 belih nasproti 20-im ~rnim
Mednarodna dama je razli~ica dame, ki se vse bolj uveljavlja. Svetovna damska federacija (FMJD)
pridobiva nove ~lanice, organiziranih je vedno ve~ turnirjev na razli~nih nivojih. Dama tako zdru-
`uje razli~ne narode in kulture, ustvarjajo se nova poznanstva in prijateljstva.

dne turnirje (kot najodmevnejšega naj
omenimo conski turnir za območje ta-
kratne vzhodne Evrope, ki so ga leta
1987 organizirali v Bovcu). Sodelovali
pa so tudi na mednarodnih turnirjih
evropskega in svetovnega nivoja.
Kljub razcvetu in odmevnim rezulta-
tom pa je zanimanje za damo v zače-
tku devetdesetih let počasi upadalo.

Ponovni vzpon
Leto 2001 je pomenilo nov začetek

vzpona dame v Bovcu. Obudili so sti-
ke, ki so jih že imeli z Italijani iz
Tolmezza in se še isto leto zmenili
za prijateljski dvoboj. Mojstrska kan-
didata Kašca in Berginc sta se udele-
žila močnega turnirja Zlata Praga. V
šoli pa so ponovno organizirali kro-
žek in pridobivali mlade člane.

Pomemben korak je bila uspešna
kandidatura projekta Bovec–Tolmezzo
2002 na razpisu programa Phare. Pro-
jekt zajema organizacijo mednarod-
nega turnirja v dami, ki se je odvijal
konec avgusta 2002 v Bovcu. Drugi
del projekta pa je izmenjava mladih

DAMA NAVDUŠUJE TUDI MLAJŠE. Na bovški osnovni šoli poteka dama krožek pod budnim
očesom mentorja Sergeja Wojčickega. Foto: Peter Domevšček

dinske olimpiade.
Do konca osemdesetih let so člani

pridobili številna poznanstva ter orga-
nizirali mnoge domače in mednaro-

Utrinki

VE^ER SLOVENSKE KULTURE
V KANALSKI DOLINI
Naborjet (Kanalska dolina, Italija) –
V petek zvečer, 11. marca, je v polni
dvorani Beneške palače v Naborjetu
(it. Malborghetto) Slovensko
kulturno središče Planika (SKS
Planika) priredilo Večer slovenske
kulture. Že v napovedi prireditve je
bilo jasno, da se bodo na središču
primerno potrudili za njen uspeh.
Večer je bil namenjen poeziji Dane-
ta Zajca, pesnika, dramatika in pis-
ca priljubljenih del za otroke in mla-
dino, enega velikih slovenskih knji-
ževnih ustvarjalcev druge polovice
20. stoletja. Zajc je znan po pesni-
ških zbirkah Jezik iz zemlje, Ubijal-
ci kač, Rožengruntar, Si vedel, Ke-
pa pepela, Zarotitve, Dol dol in Dva,

poetičnih dramah Potohodec, Otro-
ka reke, Voranc in Grmače, pesni-
ških zbirkah za otroke Bela mačica,
Živali na dvorišču, Abecedarija, Na
papirnatih letalih, izboru pesmi Ta
roža je zate, lutkovnih igrah Kralj
Matjaž in Alenčica, Petelin se se-
stavi, Zakaj in vprašaj ter domišljij-
skih pravljicah Mlada Breda, Lete-
ča hišica in Bridka Ludvikova bitka.
Otroci, ki letos obiskujejo izbirne
tečaje slovenskega jezika pri SKS
Planika, so pod mentorstvom mag.
Nataše Komac in Tanje Šturm
recitirali Zajčeve pesmi. Mirko We-
dam, Federico Errath in Astrid
Martinz so priklicali štiri črke, Elisa-
betta Trossolo, Marko Kandutsch
in Elisa Kandutsch so pripovedo-
vali o živalih, Nicol Zelloth, Miriam
Mischkot in Marilena Martinz pa o

IMENITNA GOSTA LETOŠNJEGA VEČERA SLOVENSKE KULTURE V KANALSKI DOLINI
pesnik Dane Zajc in igralec Janez Škof sta z recitalom Ogenj v ustih dala večeru poseben
pečat. Foto: Tanja Šturm
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damistov, ki poteka vsako leto v dru-
gem kraju kot Pokal mest. Po uspe-
šnem zaključku turnirja so sklenili,
da bo postal tradicionalen. Odvija se
konec avgusta, ko poteka tudi turnir
v Moriju v Italiji. Tako imajo tekmoval-
ci, ki prihajajo od daleč, možnost, da
se udeležijo obeh. Najuspešnejši da-
misti namreč prihajajo iz Nizozem-
ske, Rusije, Belorusije, Latvije, Litve ...

Pobudniki
turnirjev za najmlaj{e

Klub danes šteje okoli 20 aktivnih
članov. Med njimi so tudi osnovno-
šolci (najmlajši šteje osem let). In
prav zaradi slednjih, ki jih sedaj vodi
Sergej Wojčicky, je bil Dama klub
Bovec pobudnik, da se organizira tur-
nirje za tekmovalce do 15 let (Pokal

Napoleonova kombinacija
Strasten igralec dame je bil tudi Na-
poleon Bonaparte, saj je iz igre čr-
pal strategije in taktike, ki jih je upo-
rabljal na bojnih poljih. Prav po njem
je dobila ime ena najlepših kombi-
nacijskih idej na stopoljki. Obstaja
anekdota o tem, kako je nastala Na-
poleonova kombinacija.
Med mirnimi obdobji v vojskovanju z
avstrijsko armado si je Napoleon po-
gosto krajšal čas z igranjem dame
proti svojemu pribočniku. Nekega
dne pa je na deski nastal tak položaj figur, kot kaže slika. Pribočnik je odigral
1. ... 12-17, in ko je videl, da Napoleon nima obrambe pred grožnjo 2. ... 17-
21, je od veselja vzkliknil: “Gospod, jaz vidim udar, pred katerim nimate
obrambe!” Veliki imperator je mirno stegnil roko nad damovnico in pomaknil
figuro – 2.28-22. Šele sedaj je pribočnik izbuljil oči in presenečeno zavpil:
“Gospod, vzel vam bom tri figure!” in pomaknil roko, da jih vzame. Tedaj se je
zavedel, s kom igra in rekel: “Vaša Visokost, lahko vrnete figuro nazaj in
odigrate drugo potezo.” Napoleon mu je mirno odgovoril: “Ti kar vzemi figure.
Vedi, da se mora kdaj pa kdaj za zmago ali dosego kakega cilja tudi kaj
žrtvovati.” Pribočnik je z nelagodjem preskočil te tri figure in jih odstranil z de-
ske: 2. ... 17:46. Sledilo je: 3.38-32! 46:28; 4.26-21 16:27; 5.31:02 X.
Vir: Bovški dama glasnik, marec 2002

Dama klub Bovec

Dama je igra, ki je na nek na~in podobna {ahu. Pri njej je pomembna
logika. Morda je prav to tisto, kar pritegne mlade; razvijajo jo s pomo~jo
igre. Pomembna je tudi intuicija. Veliko je kombinacij, ki jih mora{ videti
naprej.
Damo so poznali `e stari Egip~ani, vendar pa je vsak narod, vsaka dr`ava
poznala svoja pravila. Spreminjalo se je {tevilo figur, velikost igralne
plo{~e ... Ko so za~eli prirejati turnirje, je prihajalo do te`av. Ker so veljala
pravila dr`ave organizatorke, so se morali stalno u~iti nova. [ele pred
pribli`no 250 leti so damo poenotili in sestavili mednarodna pravila. Naj
kot izjemo navedemo Italijo, kjer {e danes starej{i igrajo italijansko damo.

mest). Dogovorili so se z Italijani in
Čehi, na njih pa sodelujejo tudi druge
države. Vsako leto se odvija v dru-
gem kraju. Letos se bodo mladi da-
misti pomerili septembra v Pragi.

Kako naprej?
Člani Dama kluba Bovec so si za-

dali kar nekaj načrtov za prihodnost.
Klub je zaradi dobre organizacije
mednarodnega turnirja dobil ponu-
dbo predsednika evropske damske
federacije, da prihodnje leto gosti ev-
ropsko prvenstvo. Seveda pa brez
podpore sami take organizacije ne
bodo zmogli. Načrtujejo tudi udelež-
bo na tekmovanjih v tujini in organi-
zacijo le-teh doma. Upajo, da bodo
navdušili kobariške in tolminske os-
novnošolce ter pri njih začeli z dama

krožki. Seveda pa so v klubu dobro-
došli tudi drugi, mladi in malo manj
mladi, vsi, ki jih zanima logika ozi-
roma bi jo radi razvili.

Drugo leto naj bi na police prišla
prva slovenska knjiga o dami, avtorja
Bernarda Kašce, ki je tudi urednik

Bovškega dama glasnika.
Bovški ljubitelji dame se danes sre-

čujejo po lokalih, kjer pozno v noč
trenirajo. Upajo, da bodo nekoč le
prišli do klubskih prostorov, kamor
bodo lahko zahajali tudi mlajši člani.
Mateja Kutin

Utrinki

pesnikovi prvi pesmi, pivcih tišine in
vratih, ki pogledu odkrivajo nova
prostranstva. Za veliki finale sta Da-
ne Zajc ter slovenski igralec Janez
Škof popeljala publiko v svet sloven-
ske besede z recitalom Zajčeve po-
ezije Ogenj v ustih.
Ker so Zajčeva dela doživela številne
prevode, v knjižni obliki pa so njego-
ve pesmi izšle v srbščini, makedon-
ščini, angleščini, nemščini, švedšči-
ni in francoščini, je SKS Planika po-
vabilo posebno gostjo. Zajčevo po-
ezijo je na izviren način in ob spre-
mljavi tradicionalnega instrumenta
koto v japonščini predstavila mag.
Nagisa Moritoki. Za dodatno glas-
beno spremljavo je s kitaro poskrbe-
la Giannola Cimenti, gojenka Glas-
bene šole Tomaža Holmarja, podru-
žnice Glasbene matice v Kanalski
dolini, ki deluje v okviru SKS Planika.

Med uglednimi gosti naj omenimo
Jožeta Šušmelja, generalnega
konzula Slovenije, župana občine
Naborjet – Ovčja Vas Aleksandra
Omana, ki je pozdravil tudi v imenu
Gorske skupnosti in v domačem slo-
venskem narečju, trbiškega župana
Franca Baritussia, Nadio Campa-
na, odbornico za kulturo na Trbižu,
Francija Feltrina, predsednika

Konference za Slovenijo pri Svetov-
nem slovenskem kongresu, Jureta
Svoljška, predstavnika škofjeloške
občine, in Tomaža Pavšiča, nekda-
njega slovenskega konzula v Trstu.

Rudi Bartaloth, predstavnik za stike z
javnostmi v slovenskem jeziku na Občini
Trbiž

16. PRIMORSKI
SLOVENISTI^NI DNEVI
Bovec in Kobarid – Letošnji 16.
primorski slovenistični dnevi so bili
obeleženi z različnimi aktivnostmi.
Pričeli so se z literarnim večerom v
Kobaridu, kjer sta se nam predsta-
vila pesnik Ciril Zlobec in pisatelj
Saša Vuga. V prijetnem druženju in
ob kulturnem programu učencev
kobariške OŠ Simona Gregorčiča
smo uživali v bogastvu slovenske
besede.

Naslednji dan, 8. aprila, so se v dvo-
rani Doma Andreja Manfrede sestali
slovenisti, ki so v svojih razpravah
spregovorili predvsem o primorskih
literarnih zgodovinarjih skozi čas in
njihovem pomenu. Opozorili so tudi
na pomanjkljivosti in izpostavili kako-
vostno delo posameznikov in institu-
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Naše strokovne in celostne servisne storitve vkljucujejo:
• garancijo mobilnosti za celo zivljenjsko dobo vozila,

• garancijo proizvajalca vozila za opravljena dela in vgrajene

originalne dele,

• popuste pri servisiranju vozil, starejših od treh let,

• obracun storitev izkljucno po tovarniških normativih,

• paketne cene za vzdrzevalna dela.

Nudimo vam tudi dodatne storitve:
• Express Service

• Nadomestno vozilo

• Prevzem in predaja vozila pri stranki

Ko vaše vozilo
potrebuje servis.

Pri pooblašcenem servisu

šVaš pooblašceni servis:

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

Tel.: 05/ 38 00 560
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LTO Soto~je Tolmin, Zavod za pospe{evanje razvoja turizma, je z odlokom, sprejetim 15. julija 
1999, ustanovila Ob~ina Tolmin. V letu priprav smo v okviru popotresnega programa javnih 
del Usposabljanje za delo in tr`enje v turizmu s {estimi udele`enci pripravili koledar prireditev, 
izdelali natan~en popis turisti~nih potencialov in organizirali prve zametke informacijske 
slu`be na obmo~ju tolminske ob~ine. Januarja 2000 je bil zavod registriran in je za~el uradno 
poslovati. Decembra 2001 se nam je kot soustanovitelj pridru`ila Ob~ina Kobarid in obe 
lokalni skupnosti sta z novim skupnim odlokom ustanovili dana{nji zavod LTO Soto~je.

LTO Soto~je 2000–2004

LTO SOTO^JE 
Petra Skalarja 4
SI – 5220 Tolmin
T: +386 (0)5 38 00 480
F: +386 (0)5 38 00 483
E: info@lto-sotocje.si
W: www.lto-sotocje.si

(1)LTO Soto~je 2000–2004



dr`ava 2004 dele` 2003 indeks

Slovenija 38.007 46,8% 41.946 91

Nem~ija 9.976 12,3% 10.839 92

Italija 6.145 7,6% 7.132 86

Avstrija 5.041 6,2% 5.419 93

V. Britanija 3.753 4,6% 1.419 264

Francija 2.840 3,5% 2.063 138

Nizozemska 2.685 3,3% 2.317 116

^e{ka 1.988 2,4% 1.597 124

Belgija 1.234 1,5% 986 125

Švica 1.221 1,5% 1.377 89

Balti{ke dr`ave 1.092 1,3% 738 148

Hrva{ka 932 1,1% 508 183

Mad`arska 854 1,1% 729 117

ostali 5.518 6,8% 4.588 120

SKUPAJ 81.286 100% 81.658 100

Vrsta namestitve (2004) št. ponudnikov št. mest št. no~itev delež postelj delež no~itev

hoteli 3 200 13.892 10% 17%

penzioni & gostiš~a 11 243 6.827 12% 8%

sobe in apartmaji 37 275 6.414 13% 8%

turisti~ne kmetije 4 38 2.567 2% 3%

planinske ko~e 7 412 5.028 20% 6%

CŠOD 2 238 20.190 11% 25%

mladinski domovi 1 46 1.902 2% 2%

kampingi 5 640 24.466 31% 30%

SKUPAJ 70 2.092 81.286 100% 100%



no~itve 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tolmin 18.156 7.231 14.200 10.031 14.785 20.101 18.720 21.194 29.795 34.302

Kobarid 12.041 13.378 15.332 20.093 18.710 25.063 31.204 34.770 51.863 46.984

skupaj 30.197 20.609 29.532 30.124 33.495 45.164 49.924 55.964 81.658 81.286
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^ez Most po modrost
Eden najpomembnej{ih projektov LTO Soto~je v letu 2005 je projekt Sve-
tolucijske kulturno-zgodovinske poti ^ez Most po modrost. Izvajamo ga 

skupaj s  partnerji – Tolminski muzej skrbi za stro-
kovno plat vsebine, TD Most na So~i pa 
za najprimernej{i na~in vklju~evanja poti 
v `ivljenje kraja. Cilj projekta je predstavi-

ti izjemno arheolo{ko, kulturno in zgodo-
vinsko dedi{~ino Mosta na So~i ter jo na so-
doben na~in povezati v zanimivo in privla~no 
turisti~no pot. Informacijski terminal, ni{e z 

prva povpra{evanja. V leto{njem letu bomo del kapacitete ve~jih ponudni-
kov vklju~ili v rezervacijski sistem "on line" (mo`nost neposredne rezerva-
cije).

Sodelovanje s turisti~nimi dru{tvi
Turisti~na dru{tva (TD) sodijo med na{e pomembnej{e partnerje pri gradnji 
konkretne turisti~ne ponudbe in razvoju turizma, naklonjenega okolju. 
Na~in sodelovanja se razlikuje po ob~inah ustanoviteljicah. Medtem ko 
se Ob~ina Kobarid s svojimi dru{tvi dogovarja neposredno, Ob~ina Tol-
min sofinancira program dru{tev, ki zadeva razvoj drobne turisti~ne in-
frastrukture, prek na{ega zavoda. Leta 2003 smo vzpostavili register 
turisti~nih poti, za katere skrbijo dru{tva, in zagotovili najosnovnej{e za- 
varovanje obiskovalcev. Odlo~ili smo se za enoten sistem informacijskih 
in usmerjevalnih tabel, s katerim bomo v prihodnjih letih izbolj{ali podobo 
destinacije.

Regionalno povezovanje
LTO Soto~je je sooblikovalec turisti~ne ponudbe in promocije skupnosti 
Julijske Alpe. Dolgoletno neformalno sodelovanje smo 27. marca 2003 
okrepili s pogodbo o sodelovanju, ki smo jo podpisali skupaj z LTO Bled, 
LTO Bohinj, LTO Kranjska Gora, LTO Bovec in TNP-jem. V petih letih 
smo izdali skupni katalog, prospekt Avtovlak in karto kolesarskih poti, 
bili smo prisotni na okoli 60 mednarodnih sejmih in borzah v tujini, skupaj 
pa razvijamo tudi rezervacijski sistem. Za destinacijo Tolmin–Kobarid je 
rezultat sodelovanja zelo konkreten – skupni program financiramo na 
osnovi {tevila kapacitet, zato zna{a na{ prispevek sedem odstotkov 
skupnih stro{kov, kar nam omogo~a neprimerno {ir{i program tr`nih 
aktivnosti, kot ~e bi bili prepu{~eni sami sebi.
Pomemben dejavnik regionalnega povezovanja je tudi pogajalska mo~. 

Ker v Julijskih Alpah predstavljamo ~etrtino slovenske turisti~ne realiza-
cije, smo si izborili ustrezno mesto v strategiji slovenskega turizma.
LTO Soto~je je razvil projekt Smaragdna pot, ki naj bi podobno kot sku-
pnost Julijske Alpe za obmo~je okrog TNP-ja definiral koncept turisti~nega 
razvoja na obmo~ju gori{ke statisti~ne regije. Projekt je bil leta 2002 
vklju~en v regionalni razvojni program, leta 2003 pa se je uvrstil med tri 
najbolj{e slovenske regionalne projekte. Konec leta 2003 smo ga ponovno 
predstavili v vseh ob~inah gori{ke statisti~ne regije in prenesli koordinacijo 
na RRA Nova Gorica. Za~etek leto{njega leta je agencija uspela s kan-
didaturo Smaragdne poti na programu Interreg III A, kjer bomo sodelovali 
kot partner. Na nacionalni ravni je Smaragdna pot ena izmed {estih poti 
projekta STO Next Exit (Stranske poti so zapeljivej{e od glavnih), LTO 
Soto~je pa je bil izbran za skrbnika "smaragdnega" dela programa.

Turizem – razvojna prilo`nost
[tevilo ~lanov LTO Soto~je je v petih letih z 90 naraslo na 132. Skupaj 
predstavljamo prek 90 odstotkov turisti~ne ponudbe destinacije. Trendi 
so ugodni, realizacija raste. Prepri~an sem, da je v Poso~ju turizem naj-
primernej{i na~in samozaposlovanja in pridobivanja dodatnega dohodka 
ter da pri ve~jih projektih v prihodnosti obeta najve~ novih delovnih mest. 
Turizem je dejavnost, ki nam lahko pomaga ohraniti ostanke kulturne 
krajine, prodajati odli~ne lokalne proizvode za primerno ceno ter ponov-
no naseliti prazne hi{e in jim dati novo vrednost, ki bo prispevala k rasti 
kakovosti `ivljenja in blagostanja prebivalcev. Moje prepri~anje potrjujejo 
podatki in trendi zadnjih let, predvsem pa dejstvo, da se nam vsako leto 
pridru`i 10 do 15 novih ponudnikov, ki verjamejo, da je turizem razvojna 
prilo`nost, v katero so pripravljeni vlo`iti svoj denar.

replikami arheolo{kih najdb, 
usmerjevalne in informacijske 
table, obele`ja in urejene lo-
kacije bodo predvidoma do 
junija polep{ali kraj in obo-
gatili ponudbo celotne doline 
So~e. Ve~ji del sredstev smo 
ob podpori Ob~ine Tolmin 
pridobili iz programa Phare 
CBC.

www.lto-sotocje.si
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cij, ki skrbijo, da se naš jezik ohra-
nja in pridobiva na lastni vrednosti.
Srečanja se je udeležilo prek 20
priznanih strokovnjakov iz domovine
in zamejstva. Popoldne je na Žagi
ob kulturnemu programu učencev

NAJ[TEVIL^NEJ[I [OLSKI
KRO@EK NA BOV[KEM

Bovec – Po velikonočni delavnici za
otroke se člani Sekcije mladih TD
Bovec, v katerega so vključeni
osnovnošolski otroci, otroci turisti-
čnega krožka v vrtcu in mladi
gimnazijci ter študenti, pripravljajo
na svojo tretjo letošnjo prireditev. V
soboto, 14. maja, bodo drugič za-
povrstjo za mladino od blizu in daleč
organizirali celodnevno športno-
kulturno-zabavno prireditev Pomlad
za mlade, ki se bo zaključila v bov-
škem Letnem vrtu s prireditvijo Z
glavo na zabavo s Trkajem in nje-
govo skupino T-set.
Še pred tem so člani sekcije v okvi-
ru Spoznavnega večera v soboto,
12. marca, v nabito polni dvorani
bovškega kulturnega doma predsta-
vili svoje šestletno delovanje. Po
uvodnih besedah ustanoviteljice in
mentorice Nataše Bartol so šolarji
opisali, kako je tekel njihov razvoj:
od skromnih začetkov, ko se jih je
prvič zbralo komaj pet, pa vse do
delavnic, igric in presenetljivo uspe-
šnih nastopov na regionalnih in
državnih festivalih Turizmu pomaga
lastna glava (TPLG).
Prepoznavanje svoje vloge v razvoju
bovškega turizma so začeli s sezna-
njanjem z značilnostmi in posebno-
stmi domačega kraja. Prav otroci iz
vrtca so znali na zelo simpatičen na-

valu TPLG (več o tem v naslednji
številki EPIcentra). V lanski igri so
prikazali svoj program za ureditev
razpadajočih bovških vojašnic in po-
želi priznanje bovškega župana ter
samega predsednika Turistične
zveze Slovenije. Že nekaj let zapo-
vrstjo so tudi glavni pobudniki čistil-
nih akcij.
Njihova maskota je “W’ca z B’ca”,
poznajo pa jih tudi po bovškem na-
rečju, v katerem predstavljajo tukaj-
šnje običaje, izreke in pesmi. Tovrst-
no spoznavanje jim omogoča, da
znajo ceniti vse, kar je v njihovi doli-
ni drugačnega, za turista zanimive-
ga. Prepričani so, da lahko nekomu

prepričljivo pripovedujejo le to, kar
imajo radi in na kar so ponosni.
Prvi člani krožka danes že obiskuje-
jo fakultete in srednje šole in obča-
sno se kdo še vedno rad priključi
krožku v vlogi mentorja. Kar nekaj
se jih želi v prihodnje profesionalno
izobraziti in vključiti v oblikovanje
domače turistične ponudbe. Da se
imajo pri krožku zares lepo, govori
dejstvo, da je to najštevilčnejši kro-
žek, v katerega so vključeni bovški
šoloobvezni otroci; danes je najver-
jetneje mentorica Nataša že skoraj-
da v zadregi, kako dobiti in razdeliti
čas za delo s tolikšnim številom otrok.
Mim in N. B.

SEKCIJA MLADIH TD BOVEC je letos na festivalu TPLG osvojila 3. mesto. Foto: Miran Mihelič

OŠ Žaga in mešanega pevskega
zbora Žaga dr. Janez Vrečko,
predstojnik oddelka za primerjalno
književnost in literarno teorijo Filo-
zofske fakultete (FF) v Ljubljani, od-
kril spominsko ploščo Antonu

Ocvirku. Ob tej priložnosti je ovred-
notil njegovo življenjsko delo, spre-
govorili pa so tudi bovški župan
Danijel Krivec, predsednik SD Slo-
venije dr. Miran Hladnik in akade-
mik Ciril Zlobec. Zvečer so si ude-
leženci v Bovcu lahko ogledali še
razstavo Anton Ocvirk 1907–1980,
ki jo je v sodelovanju z dediči pripra-
vila bibliotekarka Ksenija Krivec.
Da je dogodek izzvenel kot uspešna
prireditev, so poskrbeli številni orga-
nizatorji: občini Kobarid in Bovec,
slavistična društva Nova Gorica,
Koper in Trst-Gorica-Videm, za-
voda RS za šolstvo OE Nova Go-
rica in Koper ter Oddelek za pri-
merjalno književnost in literarno
teorijo FF v Ljubljani.
Nada Pajtar, Občina Kobarid

KOBARID –
CAPORETTO – KARFREIT

Kobarid – Ob vstopu v Kobarid od
srede aprila dalje obiskovalce
pozdravljajo rjavo-bele table, ki jih je
postavilo Turistično društvo Koba-
rid. Obveščajo, da vstopamo v zgo-
dovinski kraj Kobarid, ki je v prete-
klih stoletjih nosil tudi imeni Capore-
tto in Karfreit.

V burni zgodovini se je kraj imenoval
tudi drugače, žal pa se imena niso
ohranila. Neizbrisno ga je na zemlje-
vide zapisala poslednja soška bitka,
kobariška bitka, čudež pri Karfreitu,
polom pri Caporettu. Imena so bila
skupaj napisana na starih avstro-
ogrskih kartah. Kasneje so imena v
različnih državah doživljala različno
usodo, odvisno do izida velike vojne.
V Celovcu najdemo Karfreit Strasse,
kot spomin na poslednjo zmago
propadlega cesarstva. V Italiji so se
Caporetta spominjali z bolečino in
fašistične oblasti so med obema
vojnama celo želele ime spremeniti
v Redenta dell’Isonzo. Tu se je pisa-
la usoda Italije. Ime in kraj sta dobila
pregovorni pomen; beseda v italijan-
ščini pomeni kakršenkoli popoln
poraz, tako v športu, kot v politiki.
Vsa tri imena pri nas ohranja Koba-
riški muzej in vse več knjig, ki opi-
sujejo dogodke iz časa soške fron-
te. Da pa bi spomin ne tonil v poza-
bo, bodo opominjale tudi turistične
table. Člani TD upajo, da bodo
prispevale k temu, da bo pomen
velikih zgodovinskih dogodkov našel
prostor v zavesti novih generacij, pri
nas doma in pri sosedih.
Mateja Kutin

V OKVIRU 16. PRIMORSKIH SLOVENISTIČNIH DNEVOV so na Žagi odkrili tudi spominsko
ploščo Antonu Ocvirku. Foto: Mateja Kutin

čin prikazati, kako na Bovškem
“gwer’mo”, kje B  čani “žibmo” in kaj
vse v Bovcu ustvarjamo. Tu je naša
“buška w’ca”, ki še danes daje mle-
ko, da iz njega delajo skuto, sir in
“sirtko”, njena “una” pa služi za ple-
tenje v “štumfov”, “kumašlnu” “ju-
wop”, “lajbču” itd. Tako so spoznali
besede, ki jih v svojem okolju mnogi
niso več slišali. Že mlajši osnovnošol-
ci (prva triada devetletke) so lahko
veliko povedali o turističnih zname-
nitostih, naravnih in kulturno-zgodo-
vinskih. Bolj kot so spoznavali svoje
kraje in življenje v njih, bolj so bili
ponosni nanje in na svoje korenine.
Danes se turistični podmladek, ki se
je razširil v Sekcijo Mladih TD Bo-
vec, ponaša z zanimivo kolekcijo
spominkov “W’ca ‘z B’ca”, ki so jo
razvijali od natečaja, ki so ga sami
organizirali leta 2001, s tradicional-
nimi velikonočnimi in miklavževimi
delavnicami ter odličnimi uvrstitvami
na festivalih TPLG. Še vedno pri-
pravlja zanimive in zabavne odrske
predstavitve, s katerimi nastopajo na
festivalih, zdaj že širom Slovenije.
Imenitno odrsko predstavitev smo
videli tudi na Spoznavnem večeru.
Le nekaj dni pred prireditvijo so z
nastopom očarali domačine in komi-
sijo regionalnega festivala TPLG v
Postojni ter osvojili prvo mesto in
tako so 14. in 15. aprila že drugič
zapored častno zastopali primorsko
regijo v Kočevju na državnem festi-

e
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Z MASA@O NAD RAZLI^NE
ZDRAVSTVENE TE@AVE

Most na So~i – Čeravno smo novinarji že kar mal-
ce skeptični ob povabilih na najrazličnejša uradna
odprtja v Hotelu Lucija, ki se kasneje iz različnih
razlogov izjalovijo, vseeno poročamo o še enem.
V hotelu so 31. marca že petič zapored sklicali
konferenco za novinarje – tokrat ob odprtju Spi-
na centra. Po besedah direktorja podjetja Athol
d.o.o. in lastnika Hotela Lucija Viljema Urha se
bo odslej v hotelu v okviru Centra za podporo
zdravja (CEPOZ) – Spina centra odvijala pose-
bna metoda zdravljenja z dotikom in gibanjem, ki
vsebuje elemente osteopatije, klasične masaže in
akopresure. Tako imenovano spinologijo bosta
vodila ruska specialista iz Ukrajine, mati Evgenija
in sin Aleksander Fandrikh.

Njuna terapija se razlikuje od klasične masaže ter

Utrinki

bolečine, trajanja težave in predvsem od pacien-
tovih samozdravilnih sposobnosti. S tehniko
zdravljenja, ki jo opravljata, rešujeta tudi težave, ki
so posredno vezane na hrbtenico, kot npr. težave
z mišicami in sklepi, prebavili, ledvicami in mehu-
rjem, kardiovaskularnim sistemom, zvišanim priti-
skom, glavoboli, migrenami, depresijami in
nespečnostjo.

Če terapija res pomaga, smo preverili pri nekate-
rih prebivalcih Posočja, ki so jo preizkusili na
lastni koži. Vsi naši sogovorniki so se strinjali, da
so tako odpravili težave in da so bolečine izginile,
čeprav so nekatere zdravniki že “odpisali”. Preve-
rili smo tudi število svetovanih obiskov oziroma
terapij in ugotovili, da so bili ti skrbno določeni,
brez nepotrebnega dolgovezenja in tratenja de-
narja. Bolniki, ki imajo terapijo že za sabo, so
povedali, da ni bila odveč niti ena sama ura in bi
kvečjemu še kakšno dodali. Terapevta opozarjata,
da se s terapijo odstranijo zgolj mehanske ovire,
zdravljenje pa je odvisno predvsem od bolnika.

Ob tej priložnosti je Marjan Videnšek iz društva
Preporod s sedežem v Gorenji Trebuši novinarjem
predstavil program posta, ki ga bo vodil v začetku
aprila. Gre za dopolnilno dejavnost, ki se bo v
hotelu izvajala občasno.

Čeprav na začetku nejeverni, po predstavitvi upa-
mo, da se bo novost hotela prijela in uspešno laj-
šala zdravstvene tegobe uporabnikov.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

ZDRAVILNI VODNI IZVIRI

Tolmin – V četrtek, 17. marca, je v tolminski
knjižnici potekala okrogla miza o zdravilnih vodnih
izvirih, ki jo je organiziralo Turistično društvo
Tolmin. Na njej so sodelovali dr. Lidija Globev-
nik z Inštituta za vode RS, dr. Olga Urbanc Ber-
čič z Nacionalnega inštituta za biologijo, Jože
Janež iz Geologije d.o.o. Idrija, Dušan Jesen-
šek, vodja ribogojstva pri Ribiški družini (RD) Tol-
min, in Jože Munih, dolgoletni raziskovalec zdra-
vilnosti vodnih izvirov. Tema pogovora so bile pre-
malo poznane lastnosti voda iz naravnih izvirov.

Munih se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem vod-
nih izvirov na Tolminskem. S projektom Zdravilni
vodni izviri je dragocena védenja naših prednikov
skušal iztrgati pozabi. Nekdaj so ljudje živeli z
naravo, se iz nje učili in znanja prenašali iz roda v
rod. Poznali so tudi zdravilne lastnosti vode. Po-
tem pa smo se odtujili od narave, senožeti v oko-

SPINOLOGIJA, ki jo pri nas vodita in izvajata specialista
Evgenija in Aleksander, je posebna metoda zdravljenja z
dotikom in gibanjem, ki vsebuje elemente osteopatije, kla-
sične masaže ter akopresure.

deluje zdravilno in korektivno na človekov telesni
steber – hrbtenico. Na prvem diagnostičnem pre-
gledu terapevta določita število potrebnih obiskov,
s katerimi bi dosegli dobre rezultate za obstoječo
zdravstveno težavo. Zdravljenje obsega od pet do
deset terapij, po potrebi tudi več – odvisno od
obsega poškodbe, velikosti degeneracije, moči

liških hribih so se zarasle in za tiste studenčke
čudovite hladne vode nam ni več mar. Še več, kar
nekaj primerov je, da sta izvir in njegova okolica
postala smetišče.

Munih si je zadal nalogo, da bo raziskal studen-
čke z željo, da skupaj poskušamo ohraniti drago-
cene izvire zdrave vode in tako damo možnost
čim večjemu številu ljudi, da občutijo njeno zdra-
vilno energijo. Obiskal je nešteto izvirov, srečal
mnogo – predvsem starejših – ljudi, ki so mu z
napotki in svojim védenjem radi pomagali. Kje se
pretaka zdravilna voda v naši neposredni bližini in
kakšna je, lahko preberete na spletni strani: www.
lto-sotocje.si/slovensko/zdravilne_vode.asp.
Vodni izviri so označeni tudi na zemljevidih. V več
kot 120 izvirih na Tolminskem je Munih našel do-
bro vodo. Zanje so vedeli naši predniki in marsi-
kateri izvir uredili.

Z raziskovanjem vode se ukvarjajo tudi drugi ude-
leženci okrogle mize. Voda prenaša informacije.
“Človek s posegi v naravo vpliva tudi na vodo;
spreminja njen krogotok, njeno kakovost in tudi
informacijo v njej,” je povedala Globevnikova.
Voda vse hitreje odteka in se zato ne more več
sama očistiti. Z uravnavanjem strug, osuševanjem
močvirnatih tal, zniževanjem ravni podtalnic … je-
mljemo možnost, da bi bila zdrava. Voda, ki je ze-
lo obremenjena, ne more tvoriti kristalov. Razisko-
valci, kot je povedala Berčičeva, ugotavljajo, da
lahko z lepo, dobro mislijo, ki jo pošljemo vodi,
oblikujemo kristale in tako vplivamo na lastno do-
bro počutje. Podobno učinkuje na vodo glasba.

Voda se nahaja tudi pod površjem. Z raziskova-
njem podzemnih voda se ukvarja hidrogeologija.
“Čeprav je na Zemlji le 0,61 odstotkov pod-
zemne vode, je ta del vodnega krogotoka prav
tako zelo pomemben,” je poudaril Janež.
Jesenšek je povedal, da si je RD Tolmin zadala
nalogo očistiti križance iz naših voda in naseliti či-
sto soško postrv. Z odkritjem čistokrvnih soških
postrvi so prišli do informacij, ki so jih prenašale.
Ribe in drugi prebivalci vode so prilagojeni na lo-
kalne informacije, ki jih nosi voda. Če se spreme-
nijo, je to lahko zanje usodno. Izgubijo evolucijski
potencial, kar lahko ogrozi njihovo življenje.
Ljudje smo v nekem določenem času pozabili na
védenje o vodi. Mislili smo, da voda vse prenese.
Pa smo se zmotili. Veliko truda bo treba, da bomo
popravili storjene napake (če je sploh to še mo-
žno) in da bomo vodo še naprej ohranili zdravo.
Mateja Kutin
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Tekle so solze, objemi pa so
bili mo~nej{i kot kdajkoli prej
Konec marca se je Tadej Begu{ po 15-ih mesecih na svojem motorju pripeljal ponovno v Tolmin. Ob
glavnem kri`i{~u ga je pri~akala mno`ica prijateljev, sorodnikov, znancev in sosedov. Ni pri~akoval
takega sprejema, ~eprav je vedel, da ga z mislimi spremljamo na njegovi poti. Veselje, smeh, solze
sre~e na eni in drugi strani …

P o prihodu domov smo tudi
mi potrkali na njegova doma-
ča vrata in ga še zadnjič v

zgodbi Afrikatmin povprašali o do-
godivščinah.

V zadnji številki EPIcentra si nam
poročal o tem, kako si pripeljal do
skrajnega juga črne celine. Južno-
afriško republiko (JAR) si moral ta-
koj zapustiti. Kako je potekalo tvoje
potovanje proti Evropi?

Čeprav so mi izdali samo enote-
densko vizo za JAR, sem prišel do
Cape Towna. Na silvestrovo mi je v
zadnjem trenutku uspelo oddati pro-
šnjo za podaljšanje. Mimogrede – do
prvega piva sem prišel šele pol ure
pred novim letom.

Prva dva dneva sta minila v praz-
novanju karnevala. Ampak ne pusta,
kot ga mi poznamo. Po ulicah so ob
spremljavi pihalnih godb korakale
mažoretke v pisanih oblačilih. Pesem
so ponavljali znova in znova. Množi-
ca ljudi jih je bučno spodbujala do
jutranjih ur, čeprav je tiste dni pihal
orkanski veter!

Cape Town je veliko mesto, ki po-
nuja ogromno zabave in zanimivosti
za turiste. Pa seveda na ogromno pri-

stanišče ne smem pozabiti! A jaz
sem po dobrem tednu dni pogrešal
mir in naravo. K sebi sta me povabila
Adriano in Anja, ki živita s svojim
šestmesečnim Lellom v mirnem ob-
morskem kraju Komettije. Tako sem
bil pet minut od šestkilometrske bele
peščene plaže, kjer težko zaslediš tu-
rista. Ko sem se ponoči ulegel v de-

skarsko kolibo, pa sem poslušal lom
valov. Valovi in veter sta tisti dve do-
brini, ki jih deskarji na vodi obožu-
jejo. Cape Town namreč postaja ve-
dno bolj priljubljena točka za deskar-
je iz vsega sveta.

Vmes sem se podal še v vinorodne
kraje Cape Province in reči moram,
da imajo odlično vino. Zanimivo je,

da se iz morja navpično dvigajo hribi.
Izkoristil sem priložnost in se povz-
pel na Table mountain. A ker je bil
januar in je bilo tam poletje, sem
prek elektronske pošte uvažal sneg
iz tolminskih hribov. Obiskal sem
tudi rt Dobre nade, okoli katerega že
od nekdaj plujejo ladje iz vsega sveta.
Nič kaj dosti pa se za to ne zmenijo

TADEJ SE JE PO 15-IH MESECIH VRNIL v domači Tolmin. SPREJEM V TOLMINU je bil za Tadeja veliko presenečenje.

Potovanja, izleti,
po~itnice …

Ste `e razmi{ljali, kam bi se letos odpravili na
po~itnice? Od 11. aprila dalje vam bodo tovrstne preglavice
pomagali reševati v novi turistični agenciji TMIN TOURS, ki ponuja
aranžmaje kar 23-ih različnih slovenskih turističnih agencij.
Outgoing - ponudba 23-ih različnih slovenskih turističnih agencij
Incoming - celotna ponudba Posočja

TMIN TOURS, Trg 1. maja 8, 5220 Tolmin
T: 05/ 38-11-993, F: 05/ 38-11-994, GSM: 031-318-144
E-pošta: info@tmintours.si, www.tmintours.si

oblikovanje in tisk
 knjige  ~asopisi  bro{ure
 katalogi  prospekti  letaki
 poslovne tiskovine  plakati
 sejemska promocija  cgp
 vav~ersko svetovanje na po-

dro~ju tr`nega in vizualnega ko-
municiranja  ugodnosti za ne-
profitne organizacije in dru{tva

gaya  ce rkno
t: 05/ 372 30 60
f: 05/ 372 30 61 intermedija@siol.net
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pingvini, ki jih opazujejo z obale.
Adriano se je včasih zgodaj zjutraj

odpravil na morje lovit jastoge. Kar mr-
golelo jih je v njegovih mrežah, a so
bili večinoma pod ribiško mero. Po
dobrih dveh urah se je vrnil s štirimi
primerki, kolikor je tudi dovoljeno.
In tako za večerjo ni bilo skrbi. Braai,
pečenje na žaru, je tukaj pogosto.

Preden sem z letalom zapustil
Cape Town, je v slovo mimo obale
priplavala skupina kitov. Kar niso se
želeli posloviti in so vztrajali ob obali
ter mahali z svojimi velikimi repnimi
plavutmi. A padel je mrak in jaz sem
se moral posloviti.

V Amsterdamu, kasneje v Belgiji si
čakal na svojega jeklenega konji-
čka. Kako je on potoval proti Evropi?

Njegova pot je bila nekoliko daljša
od moje. V Cape Townu mi je Adri-
ano naredil zanj zaboj. A to je bil naj-
lažji del njegovega potovanja. Vse se
namreč začne in konča pri papirjih.
Tako smo s pomočjo prijatelja Seana
in JP-ja odpeljali zaboj v pristanišče.
Morali smo ga utrditi, da se med pre-
vozom ne bi poškodoval. Ko je bilo
vse pripravljeno, je bil potreben samo
se “žegen” carine, ki pa je moj agent
ni obvestil. Tako je motor ostal teden
dni v skladišču. Potem je carinik pri-
šel in zaboj so naložili na ladjo, ki
pa je zaradi orkanskega vetra morala
čakati teden dni v pristanišču. Ko se
je veter končno umiril, je tovorna la-
dja Rafaela zaplula v mrzel Atlantski
ocean Evropi naproti. Po 21 dneh
plovbe je dosegla belgijsko pristani-
šče Antwerpen in zaboj je bil na ev-
ropskih tleh. A dejanska teža skup-
nega zabojnika, v katerem je bil moj
zaboj, je odstopala od teže na pa-
pirjih iz Cape Towna. In tako se je
stvar zavlekla za nadaljnjih 14 dni.
Njegovo potovanje je tako trajalo
celih 49 dni, medtem ko sem jaz

priletel iz Cape Towna v Amsterdam
v pičlih 12-ih urah.

Kakšni so tvoji občutki sedaj, ko si
po dobrem letu ponovno v “civili-
zaciji”? Pa tudi temperature so po-
polnoma drugačne kot v Afriki.

Pot v večno poletje. To je naslov
knjige Uroša Blažka, ki je na svojem
Moto Guzziju skupaj s ženo Metko
prepotoval Afriko. Vsak dan je bilo
poletje, pa čeprav je bilo v deževni
dobi včasih potrebno obleči vse cunje

avtobusov. Medtem pa si jaz prikli-
čem v spomin vlak iz Conga, ki je
za dobrih 300 kilometrov potreboval
tri dni, in nihče, niti prometnik na
postaji, ni vedel, kateri dan bo vlak
prispel, kaj šele, kdaj bo odšel.

Kaj si počel, medtem ko si čakal
na motor?

Ker se je prevoz motorja zavlekel,
sem se odločil, da se bom lotil štu-
dijskih obveznosti. Tako je od doma
prispela pošta z gradivom za študij.
Prijatelji so mi posodili kolo, ki je ide-
alno prevozno sredstvo v Amsterda-
mu. In ker je v mestu ogromno mu-
zejev, sem ta čas izkoristil za obiske
le-teh. Kasneje sem se preselil v Bel-
gijo. Obiskal sem Bruselj, kjer stoji
Evropski parlament, in še vrsto dru-
gih zanimivosti. A jaz sem si želel
samo mir. Živel sem na podeželju v
majhnem kraju Godinne, ki premore
dve trgovini in eno gostilno. Kraj leži
ob reki Merse, po kateri noč in dan
plujejo rečne ladje. Naj kot zanimi-
vost povem, da so na tej reki zgradili
jezove zaradi poplav, zato prevažajo
ladje iz višje ležeče gladine reke na
nižje ležečo s pomočjo zapornic in
prečrpavanja vode.

Načrtoval si, da se boš domov pri-
peljal na motorju, pa ti jo je vreme
zagodlo. V Antwerpen so te zato
prišli iskat prijatelji.

“-40°C je bilo nocoj na Bavar-
skem,” se je glasilo sporočilo Yuki, ja-
ponske motoristke. Tudi v Belgiji in na
Nizozemskem je zapadlo 40 centime-
trov snega, temperature pa so padle
na -18°C. In pri tej temperaturi je bilo
potrebno prevoziti še 1500 kilome-
trov. Spraševal sem se, če ima to sploh
smisel. V tem času je s strani prijate-
ljev prišlo do ideje, da bi mi prišli na
proti. In res! Božime, Pol Lokarjev,
Nataška, Šabani, Samo – Cuc in Ta-

nja so po celonočni vožnji s kombi-
jem prispeli v Belgijo. V antwerpen-
skem pristanišču smo zaboj z motor-
jem naložili na prikolico in jo mahnili
na pokušino belgijskega piva.

Pot nas je potem vodila skozi Bru-
selj proti Ženevskemu jezeru in dalje
v francoske Alpe. Tu sem se končno
usedel na motor in se odpeljal proti
domu.

Decembra 2003 so se od tebe poslo-
vili prijatelji, marca 2005 te je pred
MinK-om v Tolminu pričakala mno-
žica ljudi. Kakšni so občutki sedaj,
ko si doma?

Sprejem v Tolminu je bilo veliko
presenečenje. Nič od tega nisem niti
v sanjah pričakoval. Niti motoristov,
ki so me pričakali v Ročinju. Od ve-
selja, da sem se vrnil, sem se kar tre-
sel in ostal brez besed. Veselje star-
šev in najbližjih je bilo nepopisno.
Tekle so solze in objemi so bili mo-
čnejši kot kdajkoli poprej. Tega se ne
da opisati …

Na vsakem koraku me ustavljajo
ter sprašujejo glede poti in življenja
v Afriki. Ogovarjajo me ljudje, ki sem
jih že prej poznal, a veliko je takih,
ki jih še nikoli nisem videl. Imam ob-
čutek, tako kot v Afriki, da nikoli ni-
sem sam … Rad bi se še enkrat za-
hvalil vsem, ki ste me na kakršen koli
način spremljali na tej poti.

Kakšni so načrti za naprej? Od kod
nam boš pisal v prihodnje?

Načrti!? Načrtov je cel kup, a pre-
den bom spet kam odjadral, se bodo
še velikokrat spremenili. Obljubim,
da vam bom še pisal in razkrival
skrivnosti drugih ljudi, svetov in ži-
vali, že zato da ‘kvante’ ne bodo izu-
mrle … Africatmin.

Pogovor pripravila: Mateja Kutin
Foto: Mateja Kutin in arhiv družine Beguš

PINGVINI IZ RTA DOBRE NADE

nase. Moram reči, da sem na Nizo-
zemskem in v Belgiji najbolj pogrešal
sonce. Nizke temperature me niso ta-
ko motile, saj se dobro oblečeš in ti
je toplo. A sonca ne more zamenjati
nobena žarnica. Na civilizacijo pa
sem se navajal že v Cape Townu.
Vendar je velika razlika v primerjavi
z Amsterdamom. Vse je bolj spro-
ščeno in veselo kot tukaj.

Če sem prav pošten, se v tem letu
dni, kar sem bil odsoten, ni kaj dosti
spremenilo. Ljudje še vedno hitijo,
levo in desno ter si belijo glave zaradi
nekajminutne zamude tramvajev ali
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Vsi na zrak za zdrav korak

Utrinki

K Otonam
Ko se vozite po cesti Kobarid–Bo-

vec, na križišču magistralne ceste in
stare Napoleonove poti, ki je nekoč
vodila od Napoleonovega mostu proti
Bovcu, opazite tablo, ki usmerja proti
tolmunu Otona. Verjetno nas je le
malo takih, ki smo se ustavili in po-
gledali, kam nas bo pot pripeljala.
Verjemite, ne bo vam žal, če si boste
nekega dne vzeli čas in si ogledali
Otona.

Odpravimo se po Napoleonovi
poti, od katere se kmalu odcepi steza
proti Soči. Ker je pot strma in neza-
ščitena, se previdno spuščamo proti
strugi. Potrebujemo kar nekaj spret-
nosti in pravo mero previdnosti, saj
so stopnice ponekod poškodovane.
Trud je poplačan s pogledom na ene-
ga najlepših tolmunov na svetu, na
Otona, ki se ponašajo z značilno mo-
drozeleno barvo.

Smaragdni tolmun
Obetajo se topli dnevi in vse bolj nas vle~e v naravo, na travnike, v gozd, k rekam … Skupaj se
bomo odpravili do enega najlep{ih tolmunov na svetu. Ustvarila ga je So~a.

Smaragd, ki ga
je oblikovala So~a

Tolmun je nastal na meji med Tr-
novsko in Kobariško sotesko v kred-

nem flišu iz trdega in odpornega ap-
nenčastega peščenjaka ter mehkega
laporja. Slednjega je Soča odnesla,
plast peščenjaka, ki je visok okoli pet

metrov, pa pustila. Kot nekakšna za-
pornica v sredini prečno pregrajuje
tolmun na dva dela. Peščenjak je na
vrhu močno korozijsko razjeden;
opazne so škavnice in žlebiči. V ste-
nah nad tolmunom so nagubane pla-
sti fliša. Barva tolmuna sliko le še za-
okroži. Do parkirišča se vrnemo po
isti poti.

Besedilo in foto: Mateja Kutin
VIR:
ROJŠEK, Danijel (1991). Naravne zname-
nitosti Posočja. Ljubljana: Državna založba
Slovenije.

INFOFLE[:
• Za obisk Oton potrebujemo pribli`-

no uro hoda.

• Previdnost ni odve~ – pot je sicer

urejena, a zelo strma in ponekod

brez potrebnega zavarovanja. Na

posameznih delih je tudi po{kodo-

vana.

• Za izlet se moramo primerno obuti.

TOLMUN OTONA je eden najlepših tolmunov na svetu. V krednem flišu na meji med Trnovsko
in Kobariško sotesko ga je izoblikovala Soča.

SLOVENEC PRVI^
SKOZI KANJON KOLORADA
Zgornje Poso~je – V marcu so
lahko prebivalci Zgornjega Posočja
ob diapozitivih prisluhnili predava-
njem posoškega mojstra fotografije
ter vodnih športov Aleša Fona, ki se
je kot prvi Slovenec spustil na raftu
in kajaku po znamenitem kanjonu
ameriške reke Kolorado. Aleš, sicer
znan kot vodič po divjih rekah najra-
zličnejših kontinentov, se je pridružil
družbi petnajstih izkušenih kajaka-
šev, ki so obvladali rafte, na katerih
so tovorili vse potrebno za preživetje
v divjini. V kanjon se je z desetimi
kajaki in štirinajstimi rafti spustila vsa
flota. Sam je v ekipo prišel po
naključju, saj je eden izmed članov
predvidenega moštva zbolel. Ker
slednjega ni mogel nadomestiti kdor-
koli, so se kajakaši, ki občasno obi-
ščejo smaragdno lepotico, spomnili
na bovškega krotilca divjih valov.

Najprej so v štiri rafte razporedili
hrano za 18 dni plovbe. Pred odri-

vom od brega so morali prisluhniti
dvournemu predavanju o varstvu
narave na reki. Za popotnico so do-

bili debelo knjižico navodil, v kateri
ne manjkajo niti napotki o tem,
kakšno hrano smejo vzeti s sabo.

Tako se je Aleš na lastni koži prepri-
čal, kako spoštujejo in ščitijo svoje
narodne parke v Ameriki – očitno
bistveno bolj kot v Evropi. V kanjonu
je prepovedano puščanje kakršnih
koli ostankov hrane, da odpadkov
niti ne omenjamo. Navodila med
drugim narekujejo, da morajo obi-
skovalci kanjona “veliko potrebo”
hraniti v posebnih posodah ter jo
“dostaviti” na cilj, “malo potrebo” pa
sicer lahko opravijo v reko, nikakor
pa ne na suha tla. Da se obiskovalci
dosledno držijo pravil, so se tudi v
živo prepričali, saj na vsej poti do
cilja niso opazili niti koščka papirja.
Če bi ga slučajno našli, bi ga morali
vzeti s seboj in ga skupaj z rafti in
drugimi odpadki oddati ob vrnitvi.
Stroga higienska pravila ne zahte-
vajo reda samo na kopnem, temveč
tudi na raftih. Kdor se je želel pribli-
žati raftu s “kuhinjo”, se je moral
prej umiti. Kmalu so spoznali, da so
bila vsa navodila in pravila še kako
umestna, saj iz kanjona ni hitrega
izhoda. Le nekje na sredini je brv,

ALEŠ FON tovrstnega spusta ne priporoča nikomur, katerega izkušenj v vodenju kajaka in
rafta niso prej preverili tisti, ki so plovbo po koloradskem kanjonu že preizkusili. Foto: A. F.
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Va{ki posebne`i

Lepa beseda lepo mesto najde
Matija je rad pogledoval za dekleti,

še rajši za vdovami ali ženami, kate-
rih možje so odšli v svet za zasluž-
kom. Pa ne da bi hotel tem mladim
in manj mladim ženam ter vdovam
nuditi pomoč pri delu. Vedel je, da
jih bo z lepo besedo prepričal o svo-
jih dobrih namenih, ki so bili le var-
no preživetje, toplo zavetje in poln
želodec na račun dobrosrčnih in vča-
sih naivnih domačinov.

Da le delati ni treba
Poleg lepe besede je Matija za pre-

živetje uporabljal tudi ribiške vilice.
V Soči in Slatenku, takrat z ribami
bogatima vodama, je nalovil rib, ki
jih je drago prodajal Italijanom in go-
stincem v Bovcu.

Čezsočani pa so vedeli, da se Ma-
tija ukvarja tudi z raubšicem – krivo-
lovom. Na območju Polovnika in Ja-
vorščka je skrivoma nastavljal pasti.
Tudi pri tem je bil nekaj posebnega.
Preveč je bil ponosen, da bi si z de-
lom umazal roke ali obremenil pleča.
Če mu je uspelo upleniti srnjad ali

Matijeve obljube in lepe besede
Iz rodnega Loga ^ezso{kega je po prvi svetovni vojni v ^ezso~o pri{el mlad mo`ak, neo`enjen, poln
lepih besed in obljub, ki jih je le redkokdaj izpolnil. Pripovedoval je, da je vojno pre`ivljal nekje na
vzhodnih frontah in na Poljskem.

drugo divjad, se je vrnil v dolino in
v vasi poiskal zaupnega prijatelja.
Opisal mu je kraj, kamor jo je skril,
in ga poprosil, da je ta odšel ponjo.
Ko je bil plen v dolini, očiščen in var-
no pod streho, sta si ga bratsko raz-
delila: pol meni, pol tebi.

Ni jim privo{~il zabave
V letih, ko so v krajih ob Soči go-

spodovali italijanski vojaki, so si mladi
samozavestni črnosrajčniki radi pri-
voščili neslane šale in se zabavali na
račun drugih. Nekega dne je Matija
stal na kamenju v strugi Soče, neda-
leč od čezsoškega mostu. S hrbtom
obrnjen proti mostu je z nasajenimi
vilicami v rokah čakal na ribo. Mimo
je prišla vojaška patrulja. Vojaki so si
zaželeli zabave na Matijev račun. Pre-
pričani, da bodo videli prestrašenega
moža, ki se bo med begom prevračal
po vodi, so začeli streljati na kamenje
v njegovi bližini. A Matija ni bežal,
niti premaknil se ni ali obrnil glavo.
Z levo roko je zamahnil, kot bi hotel
reči: “Še streljati ne znate!” in hladno-
krvno nadaljeval s čakanjem.

Na Poljsko po skriti zaklad
Matija se je rad oziral za mlado

ženo, katere mož je odšel v svet za
zaslužkom. ‘Mlada vdova pri živem
možu’ si je že izbrala novega sopot-
nika in se ni pustila prepričati. A Ma-
tija se ni dal ugnati. Uporabil je staro
preizkušeno metodo obljub, tokrat
povsem nevsakdanjih. Po vasi je
skrivnostno in prepričljivo pripove-
doval zgodbo o skritem zakladu. Ne-
kje na Poljskem v zaledju fronte naj
bi prišel do velikih količin zlatnine
in drugega bogastva, vendar je v stra-
hu, da ga vojni tovariši ne bi odkrili,
zaklad varno skril.

Utrinki

po kateri se lahko rešijo, sicer pa je
treba pripluti do konca. Kanjon,
globok 2000 m, bi bilo zelo težko
preplezati, saj ni nikjer nobene poti,
temveč zgolj prepadne stene, zgoraj
pa divjina brez vode ...

Na poti so se pri različnih opravilih
izmenjavali: vsak je preizkusil vse,
od vožnje rafta, kajaka, do kuhanja,
čiščenja odpadkov, stranišča … To
pa ni bilo najhuje. Največje nevarno-
sti niso predstavljali le do tri metre
visoki valovi v brzicah, ki so jih dokaj
hitro uspeli ukrotiti, ampak številni
škorpijoni, pajki in kače klopotače.
Slednji so jim “grozili” predvsem
med prenočevanjem na kopnem
oziroma na sprehodih po stranskih
kanjonih pritokov. Na vse to pa so

jih prebrisani Američani v navodilih
in reklamnih besedilih “pozabili”
opozoriti. Vodo za pitje in kuhanje
so morali filtrirati, saj je zelo gosta.
Že dober centimeter pod gladino
menda ne vidiš popolnoma ničesar.
Na nevarni videz reke so se kmalu
navadili. Predstavljal jim predvsem
športni užitek in izziv. Drugače pa
Aleš Fon takšnega spusta ne pripo-
roča nikomur, katerega izkušenj v
vodenju kajaka in rafta niso prej
preverili tisti, ki so plovbo po kolo-
radskem kanjonu že preizkusili. V
primerjavi z alpinizmom je svojo pot
po kanjonu ocenil kot podvig hima-
lajskih težavnostnih stopenj.

Miran Mihelič

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

(3,5 t - 8 t).
HIDRAVLIČNI CEPILNIKI

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

daljinski upravljalci - žične vrvi
- ostala gozdarska oprema.

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

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

Dobriša vas 14, 3301 Petrovče

Z zgodbo je Matija osvojil tudi srce
mlade žene. A to mu še ni bilo do-
volj. Hotel jo je odpeljati s seboj v
svet po skriti zaklad, za kar pa je po-
treboval denar, precej denarja, ki ga
nikoli ni imel. Med premožnimi do-
mačini v Čezsoči, Bovcu in okoliških
vaseh je vztrajno pridobival ‘donato-
rje’, ki so verjeli, da se bo Matija vrnil
z bogastvom in bo dolgove bogato
poplačal. Besede in obljube so zale-
gle. Nabral je lepe denarce in ozna-
nil, da z ženo odhajata na Poljsko
po zaklad.

“Zl  tú so nama ukradl  ”
Po dolgem času sta se popotnika

vrnila domov brez obljubljenega za-
klada in brez ‘čentežma’ v žepu. V
Čezsoči sta takrat živela brata Kvas,
znana domoljuba in tigrovca, ki sta
vse vaške dogodke popisala v verzih.
Tudi Matijevo vrnitev.

Tem črni so guzdów ,
tem hudi so t tow ,
tudi naju so n pádl ,
zl tú so nama ukradl .

G spod k plán je oznánu,
č z ciu dulenj  kònc:
“Zl tú se buo d lílo,
k’ga majo puhn lònc”.

Poln obljub tudi na stara leta
Matija je nadaljeval svoje brezskr-

bno življenje, polno obljub in lepih
besed, dokler mu niso počasi začele
pešati moči. Vendar tudi takrat ni od-
nehal in je prepričal dve ne več prav
mladi samski sestri, da sta ga vzeli
pod streho in ga preživljali. Vaški
otročadi je rad pokazal svoje spret-
nosti pri ribolovu z natančnim meta-
njem vilic in pripovedovanjem “resni-
čnih zgodb”.

Življenje je končal tako, kot skoraj
vsi vaški posebneži – varno, v domu
ostarelih.

Pavel Četrtič
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A vtomobili so bili velika redkost, ki jo je
občudovalo mlado in staro. Prvi osebni
avtomobil je v Tolminu kupil leta 1901 no-

tar Quarantotto, doma iz Trsta. Na Paliskovem
dvorišču je imel svojo garažo, ki jo je priredil tako,
da je avto zapeljal na dve močni deski, brijona,
spodaj pa je tla izkopal, da ga je lahko popravljal.
Ko se je Quarantotto peljal na Most na Soči, se je
ponavadi ustavil pri sosedu vozarju in mu naročil,
da naj ga pride s konjem iskat na Dobrave, če ga
do določene ure ne bo domov. Večkrat se je zgodi-
lo, da ga je konj potegnil do doma.

Leta 1911 je Devetak na Dunaju naročil prvi
avtobus. Vozil ga je Furlan Špangero iz Gorice.
Na prvi vožnji se je z Mosta v Tolmin pripeljala
navdušena tolminska gospoda. Kasneje so ga pre-
izkušali tudi na progi Tolmin–Bovec. Vanj so nalo-
žili vreče peska, da je bil primerno obtežen za re-
dne prevoze potnikov. Vendar avtobus strmih tr-
novskih klancev ni zmogel. Morali so naročiti bolj-
šega, z 18 sedeži in stojišči. V začetku so se ga
ljudje izogibali, lahko bi rekli celo bali, tako da se
je dnevno z njim prepeljalo le okrog deset potni-
kov. Strah je sčasoma minil in vedno več ljudi se
je vozilo z avtobusom.

Prvi tolminski poklicni šofer je bil Anton Vogrič
Vulgo Tonac, ki se je posla priučil nekje pri Lju-
bljani. Od novembra 1914 je redno vozil avtobus z

Prvi poso{ki jekleni konji~ki

Brskamo po preteklosti

Sodobno `ivljenje drvi in te`ko si predstavljamo, kaj bi danes brez avtomobila.
Plo~evina je zasedla ceste, zelenice, parke … ^e pa zavrtimo ~as stoletje nazaj, dobimo
popolnoma drugo sliko.

TOLMINCI OB PRVEM AVTOBUSU, ki so ga izdelali v domačih obrtnih delavnicah. Foto: arhiv Tolminskega muzeja.

Utrinki

NA^RTI
KOBARI[KEGA MUZEJA

Kobarid – Letos mineva 90 let od
začetka soške fronte, od prvih voj-
nih operacij v prvi svetovni vojni na
slovenskem nacionalnem ozemlju.
Kobariški muzej bo okroglo oble-
tnico obeležil z novostmi, ki jih na-
merava izpeljati v letošnjem letu.
Gotovo bo ena največjih nov doku-
mentarni film in nove naprave za
predvajanje. Od odprtja muzeja da-
lje so namreč obiskovalci ocenjevali
projekcijo diapozitivov kot enega
najpomembnejših delov pripovedi o
kobariški bitki. Muzej je pridobival
vse več arhivskega gradiva. Lani je
kot partner v projektu Furlanske
kinoteke dobil dokumentarne filme

o kobariški bitki. Takrat so se tudi
dokončno odločili, da pripravijo nov
film in nabavijo novo opremo za pre-
dvajanje. Polovico potrebnih sred-
stev so pridobili na razpisu Ministr-
stva za kulturo. Podjetje ACS je
kot nov sponzor prispevalo opremo
za predvajanje slike in prostorskega
zvoka v klubskem prostoru. To jim
omogoča vzporedno predvajanje
dokumentarnega filma manjšim sku-
pinam, ko je projekcijska dvorana
zasedena. V klubskem prostoru pa
se bodo vrtele tudi jezikovne različi-
ce, namenjene gostom, ki niso
množični obiskovalci. V letošnjem
letu namreč nameravajo nadgraditi
novo multivizijsko projekcijo s fran-
coskim, španskim, madžarskim in
češkim jezikom.

Načrtujejo tudi pripravo promocij-
skega filma o Kobariškem muzeju,
okolici, Kobariški zgodovinski poti,
ostalinah in kobariških naravnih le-
potah. Del gradiva je nastal že ob
izdelavi prenovljene multivizije. Film
bo posnet na različnih nosilcih slike
in zvoka (VHS, CD, DVD). V prosti
prodaji bo nadomestil zastarelo ka-
seto o Kobariškem muzeju.

Kobariški muzej je do sedaj gostil
številne tematske razstave iz sosed-
njih in drugih držav. Leta 2003 pa
so pripravili fotografsko razstavo o
vojni v krnskem pogorju, s katero
smo sosedom želeli predstaviti nek-
danje bojišče in potek dogodkov. V
preteklih dveh letih, ko je gostovala
na Madžarskem ter v Lendavi in

železniške postaje Most na Soči do Bovca. V času
soške fronte so v njem prevažali ranjence.

Ko so po prvi svetovni vojni Devetaki obnovili
garažo in hišo, so nadaljevali z avtobusnimi pre-
vozi vse do jeseni leta 1943. Naj kot zanimivost
povemo, da so po vojni avtobus izdelali domači
obrtniki. Le motor so kupili. Kolar Ivan Rutar je
naredil načrte za leseno ogrodje in izdelal lesene
dele. Sodelovali so tudi mizar Karel Fon, klepar

Teodor Tuta in sedlar Anton Brenčič. Avtobus je
vozil na progi Most na Soči–Tolmin–Kobarid. Na
njem pa so bili napisi že v italijanščini. Rutar je
kasneje izdelal še dva avtobusa za kobariško podje-
tje Rosina, ki sta vozila na progah Kobarid–Bovec
in Kobarid–Čedad.
Mateja Kutin
Vir: RUTAR, Marija. (2000). Tolminska je pesem. Tolmin:
Tolminski muzej. Str. 95–106.

Gornji Radgoni, si jo je ogledalo prek
100.000 obiskovalcev. Razstava je
sedaj v Vidmu, kjer bo do 25. maja.
Potem pa se bo selila v Belluno, Asi-
ago, Treviso … Ob dnevu Kobariške-
ga muzeja bo priromala v Kobarid;
postavili jo bodo v pritličju muzeja.

V letu pomembnih obletnic daje
Kobariški muzej poseben poudarek
sodelovanju s sosedi na drugi strani
meje. Gostujočo razstavo avtorjev s
Tržaškega in Červinjana, ki govori o
začetku bojev, o prvih šestih italijan-
skih ofenzivah ter ostalinah vojne na
Goriškem in Krasu, bo konec aprila
dopolnila manjša razstava članov
društva Amici dell’Isonzo iz Gradi-
šča. V sodelovanju s Pro loco Nedi-
ških dolin in Gorsko skupnostjo
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Utrinki

Apnenica na Modrejcah

A pneničarji ali apnarji so bili
predstavniki domače obrti,
ki se je ponekod razvila tudi

v čisto, primarno obrt. Za to dejav-
nost so potrebovali predvsem dovolj
apnenca, drv in bližino vode. Apne-
ničarji so apno kuhali ali žgali, neka-
teri pa so ga tudi gasili. Potrebe po
apnu so bile velike v gradbeništvu,
strojarstvu in usnjarstvu ter za razku-
ževanje in beljenje stanovanj. Starejše
apnenice so bile podobne velikanskim
košem iz prepletenih leskovih ali ga-
brovih palic. Na notranji strani so jih
ometali z ilovico, naložili vanje ka-
menje, pod njimi pa močno zakurili.

Aktivna po prvi svetovni vojni
Šele kasneje so se začele pojavljati

zidane apnenice. Mednje sodi tudi
apnenica z Modrejc. Po pripovedova-
nju domačinov je aktivno obratovala
predvsem po prvi svetovni vojni, ko
so ljudje množično popravljali v vojni
poškodovane hiše in gradili nove.
Postavljena je v breg in na nekaterih
predelih vsekana v živo skalo. Pod

Dedi{~ina, ki zaslu`i pozornost
Nedale~ stran od va{ke ceste, ki vodi proti Modrejcam, le`ijo v bregu ostaline spodnjega dela
apnenice (frna`e). Ovalno oblikovana kamnita konstrukcija pripoveduje o `ganju apna, nekdaj
izjemno pomembni gospodarski panogi, ki pa je danes `e skoraj povsem zamrla.

NADOMESTNO ODLAGALIŠČE ODPAD-
KOV – V desetletjih od prenehanja delovanja
apnenice se je v tej priročni luknji nabralo
za več kot dva kamiona najrazličnejšega od-
padnega materiala.

OČIŠČENA APNENICA – S sanacijskimi deli nameravajo nadaljevati konec maja, v zaključni
fazi pa bodo apnenico opremili še z informacijskimi tablami in klopmi za krajši počitek – se-
veda s pogledom na smaragdno Sočo.

kuriščem ima nekaj metrov dolg ka-
nal, skozi katerega je prihajal zrak.

Kako je apnenica delovala?
Za spreminjanje apnenčastih ka-

mnov v žgano apno so bile potrebne
visoke temperature (do 1200°C).

Žganje apna v apnenicah je trajalo
šest do sedem dni. Kurilo se je noč
in dan, da se je ohranjala visoka tem-
peratura. Po dveh do treh dneh hlaje-
nja je bilo apno pripravljeno za pre-
voz na gradbišča ali pa za takojšnjo
predelavo – žgano apno namreč v ne-

kaj dneh na zraku popolnoma izgubi
trdnost, zato ga je treba uporabiti naj-
kasneje v dveh dneh. Apnenico so s
kamni polnili od zgoraj. Nad kuri-
ščem so oblikovali “velb” in razpo-
redili kamne po velikosti. Kopo so
podkurili spredaj v kurišču. Ko je

iz Špetra bodo nadaljevali s predsta-
vitvijo zgodovinskih dogodkov na
nekdanjem bojišču ter v muzeju na
prostem na Kolovratu. V septembru
načrtujejo postavitev gostujoče raz-
stave iz Münchna, ki bo pripovedo-
vala o kulturnem življenju na fronti in
v njenem zaledju. Dopolnjevali bodo
tudi stalno zbirko. Veliko maketo
Krna in Batognice bodo opremili z
načrti utrjenih položajev ter podzem-
nih tunelov, ki sta jih zvrtali obe vojski.
Mateja Kutin

SLAVNOSTNI
PODPIS EKOLISTINE
Dre`nica – V petek, 1. aprila, je bila
avla Podružnične šole (PŠ) Drež-
nica premajhna za vse obiskovalce,
ki so se udeležili slovesnosti ob

podpisu ekolistine. Pomemben do-
godek so otroci, ki obiskujejo šolo
oziroma vrtec, namenili predvsem
mamam in starim mamam, ki so
praznovale v marcu. S prireditvijo pa
so se poslovili tudi od zime in soča-
sno pozdravili pomlad.
Vse leto so se otroci pod mentor-
stvom Nevenke Rakušček trudili pri
izvajanju aktivnosti, ki jih je vključe-
vala Ekošola kot način življenja.
Projekt je sestavni del prizadevanj
Evropske unije za okoljevarstveno
izobraževanje. V osnovne in srednje
šole načrtno uvaja okoljsko vzgojo in
gradi vrednote za odgovoren način
našega bivanja na Zemlji. Eno od te-
meljnih načel slovenske ekošole je
zavedanje, da bodo današnji učenci
lahko vplivali in sprejemali pomem-

OTROCI IZ VRTCA IN PODRUŽNIČNE ŠOLE DREŽNICA SO ZAPELI: “Mladi smo frajerji,
v naravi živimo, vsem vam pa prošnjo v srce položimo: najlon, piksne, smeti, naj v kontejner
vsak odloži …”

bne odločitve že v bližnji prihodnosti!
Ekolistino so podpisali Gordana
Rems, nacionalna koordinatorka za
vrtce, ki je podpisala tudi v imenu na-

cionalne koordinatorke Nade Pav-
šer, v imenu kobariškega župana
svetnik Primož Uršič, predstavnika
Krajevne skupnosti in Turističnega
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bilo apno žgano, so apnenico podirali
tako, da so najprej porušili zazidano
steno pred kuriščem in odstranili vra-
ta. Po vsakem žganju so morali obno-
viti poškodovane dele peči.

Potek obnove
Lokalna turistična organizacija

(LTO) Sotočje, Tolminski muzej in Tu-
ristično društvo (TD) Most na Soči
smo si v okviru projekta PHARE CBC
Čez Most po modrost zadali tudi nalo-
go, da apnenico z Modrejc očistimo in
njene zidove utrdimo. O omenjenem
projektu smo v EPIcentru že govorili,
predstavil pa bo kulturne in druge
znamenitosti, ki jih Most na Soči z
okolico ponuja. Ena izmed takih je
tudi apnenica, ki je ena redkih dobro
ohranjenih zidananih apnenic v bli-
žini in s tem tudi dediščina, ki si za-
služi, da z njo previdno ravnamo in
jo pravilno ovrednotimo. Čeprav je
bila močno zaraščena, jo je bilo moč
opaziti že pred časom, a smo šele ka-
sneje izvedeli, čemu je sploh služila.

Za ve~ kot dva
kamiona nesnage

Za začetek smo si zadali nalogo,
da apnenico očistimo. Le malokdo
razen domačinov je vedel, da so za
tedaj v grmovju skritimi zidovi nekoč
žgali apno. V desetletjih od preneha-
nja delovanja apnenice so domačini
priročno luknjo uporabljali kar za na-
domestno odlagališče vseh mogočih
odpadkov. V njej se je tako nabralo
za več kot dva kamiona najrazličnej-
šega odpadnega materiala. Ob pomo-
či javnega delavca in tolminske Ko-
munale smo v marcu smeti in ostali

material, ki na to mesto ni sodil, od-
peljali na odlagališče. Druga faza dela
je pomenila kar se da previdno ročno
čiščenje ohranjenih zidov. Vseeno
brez pomoči motorne žage tudi pri
tem delu ne bi prišli daleč, saj so se
nekatera drevesa ob več kot polstole-
tni mirni rasti v in ob sami apnenici
že zelo razbohotila. Pazljivo smo od-
stranili predvsem korenine, ki so se
ponekod močno zajedle v stare zido-
ve in jih pri tem kar malo razmajale.
Sledilo je ročno čiščenje fug med ka-
mni. Pri tem so nam na pomoč prišli
gasilci iz Prostovoljnega gasilskega
društva Most na Soči, ki so začeto
delo dokončali z uporabo vodnega
curka. Seveda si realizacije očiščenja,
predvsem pa sanacije zidov apnenice
ne bi mogli privoščiti brez pomoči
evropskih sredstev ter doniranega
gradbenega materiala.

Postavitev info tabel in klopic
Ob zaključnih delih, ki jih bomo

opravljali konec maja (predvsem utr-
jevanje zidov), nas čaka še urejevanje
bližnje okolice in postavitev informa-
cijske table ter lesene klopi s pogle-
dom na modrozeleno mostarsko je-
zero. Na tabli bodo opisane glavne
značilnosti apnenic ter z njimi pove-
zane dejavnosti. To bo hkrati vmesna
točka med Mostom na Soči in Mo-
drejcami, oziroma avstrijskim poko-
pališčem iz prve svetovne vojne.
Upajmo, da bo vse nared do konca
junija, ko nameravamo kulturno zgo-
dovinsko pot po Mostu na Soči od-
preti.

Besedilo in foto: Miha Mlinar,
arheolog, Tolminski muzej

Utrinki

SPOMINSKO OBELEŽJE JE ODKRILA RA-
FAELA DOLENC, članica odbora Parti-
zanskih učiteljev Primorske in Katina kole-
gica iz vojnih dni. Foto: Janez Dolenc in
arhiv Marije Gabršček (portret)

Utrinki

maščeval, mu je prsi presekal nem-
ški rafal. Po osvoboditvi so Kati
prepeljali na tolminsko pokopališče.
Pobuda za spominsko obeležje je
bila lani sprejeta na skupščini Ob-
močne organizacije zveze bor-
cev in udeležencev NOB. Sred-
stva za obeležje pa so prispevali
nekdanji učenci in učitelji partizan-
skih šol iz Čadrga, Dolj, Kamnega,
Ljubinja, Perble, Tolminskih Raven,
Volarij in Volč.
Mateja Kutin

društva Drežnica Danilo Berginc in
Jelka Rakušček ter zaposleni na
PŠ Drežnica. Otroci pa so vanjo za-
pisali: “1. skrbeli bomo za čistočo
in urejenost naše šole in njene
okolice; 2. spoznavali in uporablja-
li bomo pripravke iz začimb in ze-
lišč v naši okolici; 3. skrbeli bomo
za živali; 4. ločeno bomo zbirali
odpadke in jih koristno uporabili;
5. varčevali bomo z energijo; 6. var-
čevali bomo z vodo; 7. varčno bo-
mo ravnali s papirjem; 8. spoštljivo
bomo ravnali s hrano; 9. učili se
bomo opazovati in uživati v naravi;
10. trudili se bomo ohranjati dobre
medsebojne odnose; 11. z zgle-
dom bomo osveščali in ozaveščali
krajane o prijaznem načinu življe-
nja v našem okolju.” Še pred pod-

pisom pa so otroci zapeli ekohimno,
ki so jo sami napisali, melodijo pa si
izposodili pri Cin cin cin Drežnica.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

STAROSVETNI
SMU^ARJI NA KANINU
Bovec, Kanin – Na velikonočni po-
nedeljek so se v Bovcu zbrali ljubi-
telji starosvetnega smučanja na
tradicionalnem 12. Emausu, ki ga je
organiziralo Smučarsko društvo
Kanin. Oblečeni v stara oblačila in z
lesenimi smučmi v rokah so bili pra-
va paša za oči. Na bovškem trgu so
se okrepili z domačimi velikonočni-
mi dobrotami in dobili štartne števil-
ke v obliki pirha, potem pa so se ob
bučni glasbi Godbe Gorje podali

OBELE@JE
PARTIZANSKI U^ITELJICI

^adrg – V nedeljo, 20. mar-
ca, so na vaški mlekarni v
Čadrgu odkrili obeležje
partizanski učiteljici Ka-
tarini Rutar, ki je bila
pred 60-imi leti muče-
na do smrti. Na slove-
snosti, ki sta se je ude-
ležili tudi sestri pokojne,
Anica Zega in Marija
Gabršček, je sprego-
voril Ciril Zlobec. Ja-
nez Dolenc pa je osve-
tlil njeno življenje, pred-
vsem njeno tragično smrt.

Katarina, po domače Kati, se je ro-
dila leta 1919 na mali Ivancetovi
kmetiji na Ozidju, zaselku, ki se na-
haja v strmem bregu pod Čadrgom.
Staršema Katarini in Antonu se je
rodilo veliko otrok, a zraslo jih je le
šest; dva brata in štiri sestre. Kati je
bila bistra učenka, a na revni doma-
čiji ni bilo denarja za šolanje in mo-
rala si je služiti kruh na tujih kmeti-
jah. Med vojno se je vsa družina
predala delu za NOB. Kati je delo-
vala v odboru OF in drugih organiza-
cijah pod ilegalnim imenom Olga.
Decembra 1943 so v Čadrgu usta-
novili slovensko partizansko šolo, na
kateri je učila. Dvakrat tedensko pa
je poučevala v Javorci. Otroke je
pripravljala za nastope in jih pri petju
spremljala s kitaro.

12. marca 1945 se je Kati podala
na usodno pot. Na Vojsko je šla
obiskat brata Ivana, borca Gregor-
čičeve brigade. Spremljal jo je uče-
nec Viktor Leban, da bi obiskal
brata in strica. Ko sta se vračala, sta
naletela na kolono Nemcev in do-
mobrancev. Dovoljenje županstva iz
Tolmina, da gresta obiskat sestrično
v Gorenjo Trebušo, je Nemcem

zadostovalo. Toda Kati je prepoznal
nek domobranec, nekda-

nji partizan, in zapečatil
njeno usodo. Kasneje

so Viktorja spustili, njo
pa zasliševali in mu-
čili. 17. marca zju-
traj so jo odvedli ven.
S streli so ji prere-
šetali noge, da je
nemočna obležala.
Potem ji je četnik z

bajonetom prebodel
srce. Pokopal jo je par-

tizan Ivan Gabrijelčič iz
Solkana. Ko se je brat Ivan

TEKMOVANJE NA STARIH SMUČEH IN V
STARINSKI OPRAVI je zanimivo za mlade
in stare.

proti A postaji kaninske žičnice.
Na Kaninu se je pomerilo 135 smu-
čarjev iz 15 različnih društev; najsta-
rejši med njimi je bil Peter Žonta, ki

se je rodil davnega leta 1922, naj-
mlajši pa dveletni Žiga Vidrih, ki
sicer ni tekmoval. Srečanja so se
udeležili tudi gostje iz Avstrije.

Najprej so tekmovali posamezno v
petih kategorijah: deklice, dečki,
ženske, moški in lovci. Žirija je oce-
njevala čas vožnje in njen stil ter
opremo tekmovalcev. V posameznih
kategorijah so se najbolje izkazali:
med deklicami Meta Tavčar (Rov-
tarji), med dečki Denis Kresevič
(Torbarji), med ženskami Barbara
Blaško (Gora), med moškimi Mar-
jan Urbina (Rovtarji), med lovci pa
Jožko Meglič (Svobodni umetnik).
Sledilo je tekmovanje v skupinah, kjer
so bili najuspešnejši smučarji društva
Gora–Predmeja. Domače Dru-
štvo 13-13 je zasedlo tretje mesto.
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K ot smo že uvodoma omenili,
se je njegova kariera začela
s skupino Presheren. Peter je

s svojo kitaro in s skupino nadebu-
dnih mladcev (Otonom Čopijem –
bas, Romanom Ivančičem – vokal,
Jakom Kokovetom – ritem kitara,
Borutom Komacem – bobni in Jano-
šem Srdočem – solo kitara) vztrajno
vadil v nekdanji stari bovški šoli.
Naredili so nekaj lastnih pesmi, a so
kar prehitro končali svojo glasbeno
pot. Razen nekaj demo posnetkov
danes žal o njih ni več sledi.

Zato pa je Peter ostal zvest svoji
glasbeni poti. Lotil se je lastnega ust-
varjanja. Njegova besedila so v veliki
meri osebno izpovedna in se spogle-
dujejo s poezijo, kljub temu pa jih je
tudi uglasbil. Svojo glasbo izvaja v

Naj odmeva ...

Peter Della Bianca
Prvo kitaro si je kupil leta 1992 in nato tri leta vztrajno brenkal po strunah ter preigraval vse
mogo~e pesmi. Leta 1995 se je pridru`il rock bendu Presheren. Igranje ga je premamilo in od tu
naprej gre le na navzgor. Spo{tovane bralke in bralci EPIcentra – Peter Della Bianca!

PETRA DELLA BIANCO SMO V NAŠ OBJEKTIV UJELI ŽE VEČKRAT – Objavljena fotografija je nastala leta 2002, ko je s kitaristom
Janošem Srdočem in spremno vokalistko Bojano Čibej nastopal na občinski novoletni zabavi v Bovcu. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

ročni
sitotisk

Asta - ro~ni sitotisk
Logar{~e 39, 5216 Most na So~i

Priprava osnutka

Tiskanje na tekstil
in razli~ne

promocijske materiale

Ponujamo tudi
unikatno

izrisane motive
(za majice, kape ...).

GSM: 041-747-621
e-pošta: nuhicj@siol.net

Po končanem tekmovanju so se sta-
rosvetni smučarji okrepčali z doma-
čo hrano, polento in friko. Zadnje
smučanje te sezone se je z razgla-
sitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad
uspešno zaključilo.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

PLESNO-IGRALSKA
ZASEDBA 120-IH U^ENCEV
Kobarid – V počastitev letošnje
200. obletnice Andersenovega roj-
stva smo se na Osnovni šoli Simo-
na Gregorčiča odločili, da vsakole-

tno prireditev Pozdrav pomladi tokrat
posvetimo prav Hansu Christianu
Andersenu. Njegove pravljice so po-
stale tako rekoč lastnina vsega sveta.
Ena izmed njih je tudi pravljica Grdi
raček, ki smo jo v plesno gledališki
obliki postavili na oder. Vanjo smo
vključili vse učence razredne stopnje,
ki so se zadnji dan v marcu prelevili v
igralce in plesalce. Pravljica, v kateri
je nastopalo kar 120 otrok, je nav-
dušila množično občinstvo. Glasen
in dolg aplavz ter tišina med samo
predstavo sta bili dober dokaz, da je
predstava uspela. 

PLESNO-GLEDALIŠKA PREDSTAVA “GRDI RAČEK”, v kateri je sodelovalo 120 učencev
razredne stopnje kobariške osnovne šole, je požela bučen aplavz. Foto: arhiv OŠ Simona
Gregorčiča

IMAJA – KOZMI^NI PLES
Če je moja slika
polna te nedojemljive
božanske kozmične energije,
ki me preveva in plemeniti,
se bo mogoče
nehote dotaknila
tudi srca drugih.
(Paul Cezann)

Kobarid – Besede Paula Cezanna
so amatersko slikarko Ivano Marijo
Gatnik – Imajo na popotovanju po
Provansi tako prevzele, da je cikel
slikarskih del naslovila Kozmični
ples. Nekaj let pozneje je odšla na
Škotsko. Delo na samospoznavanju,
transformiranju čustev in tesnem
stiku z naravo in vsem božjim stvar-
stvom, občutenju drugih, spontano-
sti ter svobodi izražanja jo je, kot
sama pravi, navdušilo in navdihnilo
in našla je cilj svojega iskanja.

Imaja je svoja dela že večkrat razsta-
vila, tokrat pa smo člani Društva
KOP v sodelovanju z galerijo Mar-
sa razstavo njenih del postavili na
ogled v kobariški galeriji. Njena dela
si lahko ogledate do konca maja
vsak dan od 8. do 16. ure, ob sobo-
tah pa do 12. ure.
M. J.
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akustični ter bolj rokovsko obarvani
inačici – odvisno od prireditve, na
kateri nastopa. Rime spretno prepleta
in vseskozi skrbi, da se poslušalci ne
dolgočasijo. Napisal je tudi zbirko pe-
smi z naslovom Hvala, saj ni bilo tre-
ba, s pripisom: pesmi bodo izšle ...
ali pa še bolj verjetno ne bodo.

Dose`ki
Leta 2002 je imel Peter svoj prvi

samostojni koncert. Kasneje je kon-
certiral v okviru raznih lokalnih pri-
reditev in na literarnih večerih. Leta
2003 je na avdiciji Primorskih novic
za Primorske zvezde med 32 sodelu-
jočimi zasedel drugo mesto. Istega le-
ta je na avdiciji Radia Koper osvojil
še prvo mesto in s tem postal najobe-
tavnejši primorski glasbeni ustvar-
jalec. Po izidu njegove zgoščenke, 29.
januarja letos, pa je bila pesem Za-
znamovan izbrana za pesem tedna
na Radiu Koper.

Enajst obrazov
Barda Beldamita

V začetku leta je Peter Della Bianca
v samozaložbi izdal zgoščenko z na-
slovom Enajst obrazov Barda Bedla-
mita. Na njej predstavlja 11 pesmi,
ki so nastajale med leti 1998 in 2003:

Predigra, Igra, Vrba, Soča, Il Segretto,
Green, Groteska, Zaznamovan, Dan
za pet tisoč, Le Roiinfernale in Pri
psihiatru. Pesmi je z njegovim ben-
dom posnel v novogoriškem studiu
Sonus in koprskem studiu Hendrix.

Kmalu nova zgo{~enka
Peter je prepričan, da bo s septem-

brom promocija njegove zgoščenke
lažje stekla, saj bo predvidoma takrat
zgoščenka prišla v okrilje distribu-
cijske hiše Dallas Records. Do tedaj
se bo, kot razlaga, skušal promovirati
sam: po časopisih, radijskih valovih
in seveda koncertih. Ob tem dodaja,
da bo največ koncertiral po Primor-
skem, v poletnih mesecih pa bo
obiskal tudi Ljubljano in tako počasi
dalje … Več o tem in onem si lahko
preberete na spletnih straneh: www.
peterdellabianca.com.

Kljub nedavno izdani zgoščenki pa
bovški kantavtor že razmišlja dalje.
Še pred zaključkom letošnjega leta bi
rad izdal svojo drugo zgoščenko, ka-
tere se veselimo tudi mi. Veselimo
zato, ker bomo takrat Petra ponovno
povabili k sodelovanju v naši (kot ste
lahko opazili, novi) rubriki Naj odme-
va …

Peter Domevček, Posoški razvojni center

Popravek

Prejšnji mesec je škrat
Fon Feliks pri objavi nekaterih cen
komunalno neopremljenih zemljišč na
posameznih poslovnih conah stvari
med sabo pomešal ter povzročil kar
precej vroče krvi – predvsem med
bovškimi in kobariškimi občinarji ter
nekaterimi občinskimi svetniki.

• Na Občini Bovec so očitki leteli
predvsem na objavo neuradne cene
komunalno neopremljenega zemljišča
(okoli 8.000 SIT/m²) – uradnih cen
na Občini še niso potrdili.

• Opravičilo dolgujemo tudi Občini
Kobarid, saj smo nenamerno nave-
dli nekoliko dvoumne podatke. Na za-
četku odstavka Cene zemljišč poslov-
nih con je namreč napisano, da bo
odstavek obravnaval “okvirne izhodiš-
čne cene za komunalno neoprem-
ljeno zemljišče v poslovnih conah”,
v nadaljevanju pa je prav pri kobariški
poslovni coni stanje opisano nekoliko
dvoumno. Navedeno je: “V občini Ko-
barid pa je za zemljišče brez komu-
nalnega prispevka treba odšteti oko-
li 10.000 SIT/m².” Čeravno se je avto-
rici zdelo logično, da brez komunalne-
ga prispevka pomeni, da tega ni treba
še posebej dodajati, saj je le ta že upo-
števan oziroma vštet, pa mnogi tega
niso razumeli tako – kot smo že ome-

nili, je temu nenazadnje botrovala
obrazložitev na začetku odstavka. Zato
bomo na tem mestu napako popravili
in vse skupaj zapisali natančneje: “V
občini Kobarid je v decembru 2004,
ko so zemljišča zadnjič prodajali,
cena komunalno opremljenega ze-
mljišča znašala okroglih 10.500 SIT.
Od tega 2.625 SIT za neopremlje-
no zemljišče, 7.875 SIT pa za ko-
munalno opremljenost zemljišča.
V primerjavi z objavljenimi cenami
komunalno neopremljenih zem-
ljišč v Goriški statistični regiji je po-
temtakem cena poslovnih con v
kobariški občini med najnižjimi, če-
prav je bilo iz članka sklepati ravno
nasprotno.”
Za nevšečnosti se oškodovancem is-
kreno opravičujemo!
Ker pa le ni vse tako črno, kot je sprva
videti, naj povemo, da smo na Poso-
škem razvojnem centru kljub neljubim
težavam zadovoljni, saj smo nenazad-
nje prav z omenjeno izjavo sprožili pre-
cejšnje zanimanje za poslovne cone
pri nas ter hkrati posredno vplivali na
to, da se bodo ponekod odslej uradni-
ški mlini prisiljeni obračati hitreje, kot
bi se najverjetneje obračali sicer. Tako
bodo morda lahko marsikateri podjet-
niki v svojem kraju poslovno cono za-
gledali prej kot bi jo sicer.
Uredništvo EPIcentra

[KRATARIJE
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V za~etku marca je radio Alpski val v soorganizaciji z doma~im Smu~arsko-skakalnim klubom

Ponikve v Su{ah na Ponikvah organiziral `e tradicionalni veleslalom za pokal Alpskega vala. Nad
{tevil~nostjo udele`encev so bili presene~eni, saj se je na Ponikvah zbralo prek 200 tekmovalcev, ki
so se pomerili v 14 kategorijah. Tekmovali so posamezno, to~ke pa so lahko zbirali tudi za svojo ekipo.

Pokal Alpskega vala 2005

Na frekvenci EPIcentra

1 – EKIPA ALPSKEGA VALA JE SKRBELA,
da je vse teklo, kot je treba.
2 – ČIM HITREJE PO PROGI NAVZDOL –
Tako kot naš novi in zdaj že nekdanji sode-
lavec Miha …

3 – V DRŽI SMUKAČEV – Hej, Robi! Malo
počasneje, sicer te ne ujamem v objektiv …
4 – OB PODELITVI JE PRC-JEVKA ROSA-
NA STOPILA NA NAJVIŠJO STOPNIČKO
– bila je najuspešnejša med veterankami.

5 – TEKMOVALA JE TUDI EKIPA POSOŠ-
KEGA RAZVOJNEGA CENTRA, ki so jo se-
stavljali: Andrej Kutin, Dušan Mekinc, Gaš-
per Ščančar, Rosana Ščančar, Peter Kova-
čič, Miha Oberstar in Robi Faletič. Zanje

sta navijala še Katja Vuga in Tit Faletič.

Mateja Kutin

Foto: Miha Oberstar in Patricija Rejec
(arhiv PRC)

21 3
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^AS ZA NABIRANJE KONDICIJE

Tolmin – Člani Planinskega društva (PD) Tol-
min so se 5. marca zbrali na rednem občnem
zboru, da bi pregledali lansko delovanje in nare-
dili načrte za naprej. Še prej so jih čakale volitve.
Tudi v naslednjem štiriletnem obdobju bo društvo
vodila Milena Brešan, ki je v uvodnem poročilu z
zadovoljstvom ugotovila, da se je število članov v
preteklem letu povečalo za 20 oseb (PD je ob
koncu leta 2004 štelo 718 članov). Iz poročil po-
sameznih odsekov in sekcij smo razbrali zelo raz-
vejano dejavnost društva; o njihovih dejavnostih in
dosežkih lahko dvakrat letno beremo v glasilu Krpelj.
Osnovna dejavnost PD je izletništvo. V lanskem
letu se z največjo udeležbo na izletih in pohodih
lahko pohvali skupina, ki jo v sodelovanju z Dru-
štvom upokojencev občine Tolmin vodita
Rudi Rauch in Vlado Šorli. PD vsako leto razpi-
še okoli 50 izletov, ki jih vodijo izšolani planinski
vodniki. Ti svoje znanje stalno izpopolnjujejo, saj
se dobro zavedajo svojih odgovornosti. Za potrdi-
tev licence se morajo redno udeleževati zimskih
in letnih izobraževalnih programov. Za letošnje
leto je predvidenih 53 izletov, skupina upokojen-
cev pa jih načrtuje 12. Večina je manj zahtevnih
enodnevnih izletov, ki so dostopni širšemu krogu
planincev. Za avgust je predviden dvodnevni izlet
na Triglav. Ker je za vzpon na našega najvišjega
očaka treba kar nekaj moči in znanja, PD vabi na
postopno nabiranje kondicije.
Na občnem zboru so mladim planincem podelili
priznanja Zlati planinski znak za opravljenih 18
izletov in planinsko šolo. Mladinski odsek s skrbno
načrtovano vzgojo mladih je lahko zgled pri priza-
devanjih, kako mladim omogočiti zdrav način pre-
življanja prostega časa – letos bo organizirana pla-
ninska šola na Mostu na Nadiži, za otroke iz nižjih
razredov osnovne šole pa tabor na planini Kuhinja.
V planinskem društvu po uspehih posebej izsto-
pajo nekateri posamezniki; športni plezalec Peter
Mrak in predstavnik mlajše generacije alpinistov
Matija Klanjšček sta za svoje uspehe prejela bro-
nasti kipec Občinske športne zveze Tolmin.

Da bi popestrili zimske večere, je PD organiziralo
srečanja z zanimivimi predavatelji in popotniki.
Med njimi sta bila dobro obiskana alpinistično
obarvana večera: Matija Klanjšček je ob diapo-
zitivih podoživel svoj vzpon na Daulaghiri, prizna-

ni alpinist Pavle Kozjek pa je razkril svojo ljube-
zen do Andov. Podobne večere društvo načrtuje
tudi za prihodnjo zimo.

Alpinistični odsek je decembra razpisal alpinisti-
čno šolo, ki jo obiskuje 20 slušateljev; med njimi
kar precej deklet. Po nekaj letih je PD spet pri-
pravilo tečaj varne hoje, kjer lahko izpopolnimo
svoje znanje in se pripravimo na izlet ali pohod.
Odziv je zelo velik.

Jamarji v sodelovanju z LTO Sotočje in Turisti-
čno agencijo Maya skrbijo za promocijo jamar-
stva in vodijo obiskovalce v Zadlaško in Pološko
jamo. Lani so opravili več raziskovanj, njihovi po-
sebnosti pa sta podzemlje na Migovcu, ki ga ra-
ziskujejo skupaj z angleškimi jamarji (v jami Vrtna-
rija so dosegli dolžino 4580 metrov), in Mala Boka.

S svojevrstnim rekordom se ponaša postaja Gorske
reševalne službe Tolmin, ki je posredovala kar
v 53 interventnih akcijah, največkrat v Sloveniji.

Utrinki

MLADI PLANINCI NA PLANINI RAZOR. V ozadju je 300-
letna bukev, ki se je novembra morala ukloniti vetru. Foto:
arhiv PD Tolmin.

Poseben zaščitni znak PD je koča na planini Ra-
zor, s katero ima gospodarski odsek vedno polne
roke dela. S svojo lego je izhodišče za številne
ture, zato vsako leto privabi veliko obiskovalcev.
Prijazno osebje ter dobra kuhinja poskrbita, da se
ob vznožju tolminsko-bohinjskih gora dobro poču-
tite in si odpočijete.
Cvetka Jug, PD Tolmin

MLADINSKI DEKANIJSKI
MALONOGOMETNI TURNIR

Most na So~i – Za letošnjo zmago drugega mla-
dinskega dekanijskega malonogometnega turnirja
se je konec februarja potegovalo šest ekip: dve
ekipi iz Tolmina in po ena s Šentviške Gore, Ka-
mna, Baške grape in Loma.

Namen turnirja ni tekmovalne narave. Turnir je na-
menjen sproščenemu druženju mladih v dekaniji.
In kaj mlade bolj pritegne kot tekanje za okroglim
usnjem in navijanje za izbrano ekipo? Poleg upo-
števanja pravil korektne igre na igrišču so vsi ude-
leženi pazili na obnašanje izven rumenih črt. Pre-
povedano je bilo preklinjanje ter kakršnokoli dru-
gačno grdo obnašanje. Na igrišču so se odvijale
zanimive tekme. Ekipe so se dobro borile ter po-
nosno zastopale barve domačih župnij. Na koncu
sta se v finalu pomerili prva ekipa župnije Tolmin
ter ekipa iz Baške grape. Izenačena in napeta
tekma je bila odločena šele po izvajanju kazen-
skih strelov. Pokala se je razveselila ekipa iz Ba-
ške grape, ki so jo sestavljali igralci ter igralki iz
Hudajužne in Podbrda. Zmagovaleci turnirja se
bodo v maju udeležili škofijskega malonogome-
tnega turnirja v Vipavi.

Zahvala za organizacijo in izvedbo srečanja mla-
dih ekip gre pobudniku turnirja tolminskemu ka-
planu Damijanu Bajcu, mostarskemu župniku
Slavku Obedu in vodstvu mostarske osnovne
šole za odstop športne dvorane. Za podporo in
motiviranje svojih ekip sta zaslužna tolminski de-
kan oz. župnik s Šentviške Gore Jožef Jakopič
ter podbrški župnik Danilo Kobal.
Mladi v tolminski dekaniji smo prepričani, da se
bo tradicija turnirjev nadaljevala ter se morda
razvila v daljše druženje, ki bo okrepilo poveza-
nost mladih iz različnih župnij.
P. P. in S. M.

Utrinki

KMN OPLAST DR@AVNI PRVAK
Tolmin – V soboto in nedeljo, 5. in
6. marca, smo bili priča velikemu
spektaklu, ki se je odvijal v tolmin-
skem športnem centru. Klub male-
ga nogometa Puntar se je izkazal
z odlično organizacijo in izvedbo
tekmovanja. Poleg polfinalnih dvo-
bojev in finala smo videli še ekshibi-
cijsko tekmo, v kateri so se pomerili
novinarji, podjetniki in ŽNK Tmin-
ke, ter finale prvenstva mladih med
ekipama Svea lesna Litija in Slo-
venskimi goricami. Tekem v so-
boto in nedeljo si je ogledalo okoli
2000 gledalcev.
Deseti finale pokala NZS med do-
mačim Puntarjem in kobariško eki-
po Oplast je potekal v naelektre-

proslavljali še pozno v noč.
Besedilo in foto: Miha Oberstar, PRC

USPE[NI TUDI V DVORANI
Celje – Prvi vikend v marcu so Ce-
ljani rezervirali za atletsko državno
prvenstvo v mnogoboju v dvorani. Na
tekmovanju so sodelovali tudi trije
člani Atletskega društva Posočje
in se odlično odrezali, še posebej če
upoštevamo, da v Tolminu nimamo
možnosti za zimsko vadbo v dvorani.
V kategoriji starejših mladink je Ja-
na Šimac osvojila 2. mesto, Matic
Mavri je bil v kategoriji pionirjev če-
trti in Kristina Iskra pa v kategoriji
pionirk sedma.
Matej Gabršček, tajnik AD Posočje

nem in burnem vzdušju, za katerega
sta poskrbeli navijaški skupini obeh
ekip. Športna dvorana je bila nabito
polna in tekmo si je ogledalo okrog
900 navijačev. V prvem polčasu je
imel Puntar več od igre, saj so do-
mači z golom Kraglja povedli že v

5. minuti. Po prejetem zadetku so
Kobaridci postopoma prevzeli pobu-
do in pritiskali na domače puntarje.
Nevarni so bili predvsem iz protina-
padov, saj so trikrat zadeli okvir vrat.
Ob koncu polčasa so zapravili še
kazenski strel. V drugem polčasu je
bila zgodba do 15. minute podobna,
dokler ni pri gostih šesti igralec –
Židan zamenjal vratarja. V nasled-
njem napadu je prišlo z Uršičevim
golom do izenačenja. Domačim
kljub pritisku do konca tekme ni
uspelo zadeti ali izsiliti šestega pre-
krška in o zmagovalcu so odločale
šestmetrovke. Gostje iz Kobarida so
se bolje izkazali in zmagali s sku-
pnim izzidom 6:7. Upravičeno so se
veselili s svojimi navijači in skupaj
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EPIjeva knji`na polica

Slovenski

etnolo{ki leksikon

Leta 2004 je izšel Slovenski etno-
loški leksikon, ki je četrti povzetek
izsledkov o slovenski etnologiji (prvi
Narodopisje Slovencev, 1944 in
1952, drugi Slovenska ljudska kul-
tura, 1960, tretji Slovensko ljudsko
izročilo, 1980; povzetki niso enako
zasnovani). Prvo pobudo za leksikon
je dal Niko Kurent že leta 1947.
Vendar je bilo do 1989, ko je Miro Ra-
movš sprejel predlog, da Institut za
slovensko narodopisje prevzame
vodstvo projekta Slovar etnologije
Slovencev, malo narejenega. Sloven-
ski etnološki leksikon je vsebinsko bo-
gatejši, saj zajema tisto, kar so pred-
hodnice, dodano pa je še obdobje od
leta 1980.

V leksikonu je v geslih ali mozaični
obliki obdelanih 52 etnoloških pogla-
vij. Obdelani so pojmi ljudske kulture
in načina življenja, ljudskega življe-
nja, vsakdanjega življenja in življenj-
skih slogov. Vključena pa so tudi etno-

loška teoretična gesla in gesla o razi-
skovalcih v vedi (med njimi najdemo
tudi nekatera posoška imena), o nje-
nih ustanovah in njenih pomembnej-
ših publikacijah. Leksikon pa smo
uvrstili na EPI-jevo knjižno polico tudi
zato, ker v njem najdemo kar precej
gesel, ki so kakorkoli povezana z
Zgornjim Posočjem. Med drugim si

lahko na strani 632 na kratko prebe-
remo o Tolminskem muzeju. Med ose-
bami pa najdemo etnologa Tolmin-
skega muzeja Karlo Kofol in Marka
Grega, poleg njiju pa še druge etno-
loge, ki so na območju Posočja pred
letom 2000: ustavnoviteljico muzeja
Marijo Rutar, Vlasto Koren, Naška
Križnarja in Ingo Miklavčič – Bre-
zigar.

Za bralce EPI-jeve knjižne police pa
smo tokrat izbrali odlomek, povezan
z pustovanjem. Marsikdo namreč ne
ve, kam pravzaprav sežejo izvori pu-
stovanja, zato smo pokukali v Sloven-
ski etnološki leksikon. “Izvira iz pred-
kršč. dobe (kult prednikov, praznova-
nje slovesa zime in prihoda pomladi,
čaranje rodovitnosti). Po izročilu so
ga prevzeli Rimljani in v sredozim-
skem času in predpomladnem času
ustvarili nekaj praznikov, ob katerih
so se šemili (24. 11.–17. 12. brumalije,
do 14. 12. saturnalije, do 1. 1. januar-
ske kalende, do 13. 1. ide). Kljub na-
sprotovanju Cerkve so se zabave s še-
mljenjem nadaljevale, pod vplivom it.

Pesniki iz na{ih logov

Glas srca

@ e v prejšnji številki EPIcentra
ste lahko zasledili novo ru-
briko, ki smo jo naslovili Pe-

sniki iz naših logov. V njej bomo ob-
javljali poezijo, ki je nastala pod pe-
resom domačih pesnikov. Veseli bo-
mo, če se boste odzvali povabilu in
nam poslali svoje pesmi.

Tokrat lahko preberete Glas srca,
pesnice Melite Marka iz Loga pod
Mangartom.

GLAS SRCA
Ne veš kam,
ne veš kako,
niti čemu bi to storil.
Stojiš na razpotju,
izgubljen si.
Prosim,
poglej mi v oči,
sprejmi mojo roko, nasvet.
Sezi v svoje srce.
Mnogo ti pove.
Solze posuši, ko je hudo,
pobere te, ko si na tleh.
Poslušaj glas srca,
v njem zori sad upanja.

Utrinki

KO TI MO@GANSKA KAP
NENADOMA PREKRI@A
@IVLJENJSKE NA^RTE

Tolmin – V sredo, 30. marca, so se
na ustanovnem občnem zboru Klu-
ba Posočje zbrali bolniki s cerebro-
vaskularno boleznijo in njihovi svoj-
ci. Kot je povedal predsednik Zdru-
ženja bolnikov s cerebrovaskularno
boleznijo Slovenije, Peter Kunc,
organizacija združuje ljudi, ki so pre-
boleli možgansko kap ali katero
drugo bolezen možganskega ožilja,
njihove svojce ter strokovne sode-
lavce, ki se vključujejo v različnih
obdobjih diagnostike, zdravljenja in
rehabilitacije bolnikov. Združenje je
bilo ustanovljeno leta 1996 z name-
nom, da bi tem ljudem in njihovim
svojcem ponudili možnost druženja.
Kasneje se je izkazalo, da je Zdru-
ženje, ki ima sedež v Ljubljani, za
marsikoga predaleč, zato so se
začeli po Sloveniji ustanavljati posa-
mični klubi; Klub Posočje je že štiri-
najsti v Sloveniji. Na srečanjih, ki se
odvijajo enkrat mesečno, si izmenju-
jejo izkušnje, poslušajo razna preda-
vanja …

S kakšnimi težavami se ti bolniki sre-
čujejo, se začnemo zavedati šele,

ko nas ali koga od bližnjih prizadene
možganska kap. Bolezen praviloma
nastopi nenadoma, nepričakovano,
posledice pa pogosto pomembno
spremenijo življenje. Zdravljenje ter
okrevanje sta postopna in dolgotraj-
na, od bolnikov pa terjata aktivno
sodelovanje. Prva težava nastopi že,
ko želi bolnik prestopiti domači

prag. Slednji se namreč srečuje
tako s težavami gibanja kot tudi go-
vora, spomina … To je tudi razlog,
da se pogostokrat zapira v stanova-
nje in ne želi med ljudi. Zato je dru-
ženje še kako pomembno, saj se
bolniki tu med seboj spoznajo,
izmenjajo izkušnje, skupaj iščejo re-
šitve, informacije o bolezni in zdrav-

ljenju ter spodbujajo organiziranje
najustreznejših oblik pomoči. V Slo-
veniji je skoraj 40.000 ljudi, ki jim je
možganska kap spremenila življe-
nje. Napovedujejo, da bo zaradi da-
našnjega tempa življenja ta številka
še narasla.

Člani novoustanovljenega Kluba Po-
sočje, katerega predsednik in pobu-
dnik je Dimitrij Miklavič, se bodo
srečevali enkrat mesečno (vsako
četrto sredo v mesecu ob 16. uri v
dvorani Grad). Kot mentorica jim bo
stala ob strani Ljudmila Lipužič,
zdravnica in direktorica Zdravstve-
nega doma Tolmin. Na prvem sre-
čanju so se bodo spoznavali, za
naprej pa se bodo sproti dogovar-
jali, na katerih aktivnostih oziroma
predavanjih želijo sodelovati. Enkrat
letno pa se bodo s člani ostalih klu-
bov odpravili tudi na izlet. Štirikrat
letno bodo prejemali obvestila
Združenja, dvakrat letno pa glasilo
Kapnik. Miklavič ob tem še dodaja,
da je trenutno v klub vključenih okoli
40 članov, dobrodošli pa so tudi
ostali bolniki, ki so preboleli
možgansko kap, oziroma njihovi
svojci.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

USTANOVNEGA OBČNEGA ZBORA KLUBA POSOČJE, ki združuje bolnike s cerebro-
vaskularno boleznijo, so se udeležili bolniki od Podbrda do Kobarida. Prišli pa so tudi pred-
stavniki Združenja in sosednjega kluba iz Komna.
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karnevalov v Srednji Evropi so se v
renesansi prenesle na čas pred štiri-
desetnevnim postom. Zdaj je p. pred-
vsem zabava. Sčasoma so se v razl.
pokrajinah in krajih in med družb.
plastmi razvile raznovrstne oblike p.”

NASLOV: Slovenski etnolo{ki
leksikon. UREDIL: Angelos Ba{.
KRAJ IN LETO IZDAJE: Ljubljana,
2004. FORMAT: 21,5 x 29,5 cm.
[TEVILO STRANI: 730.

Lekarni{tvo
na Primorskem

Ob 50. obletnici delovanja Primor-
ske podružnice Slovenskega farma-
cevtskega društva je izšla knjiga Le-
karništvo na Primorskem. V zbor-
niku so predstavljene primorske lekar-
ne in ljudje, ki so v njih delali. V pr-
vem delu lahko beremo o primorski
podružnici Slovenskega farmacevt-
skega društva, v drugem pa o lekarni-
štvu na Primorskem od nekdaj do da-
nes. Po posameznih območjih je opi-

sana zgodovina te dejavnosti. Sledi
predstavitev zasebnih lekarn in bolni-
šnične lekarniške dejavnosti na Pri-
morskem.

V zborniku je predstavljeno tudi
lekarništvo na Tolminskem. “Ob
zdravniški službi so se ob koncu de-
vetnajstega in začetku dvajsetega sto-

letja prav v teh krajih pojavile prve
lekarne. Njihovi lastniki so bili šolani
farmacevti, ki so na Tolminsko prišli
po končanem študiju v Gorici, Pado-
vi, Celovcu, Gradcu in na Dunaju.
Tolmin je prvo lekarno dobil leta
1882, Kobarid leta 1909, Bovec leta
1929, Most na Soči pa leta 1935.

Prvi lekarnarji, predvsem Italijani,
Nemci in Židi, so na Tolminskem ra-
zvili lekarniško mrežo, ki je s kratki-
mi prekinitvami delovala v viharnem
času 1. svetovne vojne, v času italijan-
ske zasedbe naših krajev ter med 2.
svetovno vojno.

Po končani vojni se je lekarniška
služba na Tolminskem znašla v pov-
sem novih razmerah. V letih 1945,
1946 in deloma 1947 so z delom
nadaljevale zasebne lekarne, ki so jih
dobili lekarnarji v Tolminu, Kobaridu
in na Mostu na Soči, zasebna lekarna
v Bovcu pa je delovala do leta 1949.
Zaradi nove zakonodaje (nacionali-
zacija zasebnih podjetij) in zaplete-
nih političnih razmer (razdelitev Pri-
morske na coni A in B) so se pri orga-

nizaciji lekarniške službe pojavljale
številne težave. Zasebni lekarnarji so
bili po narodnosti in državljanstvu
Italijani, pestila pa sta jih še odkup in
prenos zasebne lastnine v državno
last. S priključitvijo Primorske k FLRJ
leta 1947 so nastale razmere omogo-
čile ustanovitev prve državne lekarne
v Tolminu.”

Poleg lekarništva na Tolminskem v
preteklosti so predstavljene tudi posa-
mezne lekarne: tolminska, kobari-
ška, bovška in mostarska ter dva, za
lekarništvo pomembna človeka: Ma-
rija Gregorič, poročena Humar, in
mag. Branko Morenčič. Na koncu
poglavja je objavljen seznam zapo-
slenih v lekarnah na Tolminskem po
letu 1947.

NASLOV: Lekarni{tvo na Primor-
skem. UREDNI[KI ODBOR: Marija
Bren~i~, Martina Klanj{~ek,
Branko Moren~i~. KRAJ IN LETO
IZDAJE: Postojna, 2004. FORMAT:
18 x 24,5 cm. [TEVILO STRANI: 270.
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s prenavljanjem hiše, za ostale pa bo
predvsem zanimiva literatura. Kot je
zapisala avtorica, “je v sodobnih us-
meritvah trajnostnega urejanja pro-
stora in naselij poleg varstva, oživlja-
nja in prenavljanja posebej vredne in
zavarovane stavbne dediščine pou-
darjen tudi poseben odnos do vseh
podedovanih identitetno grajenih
struktur, ki so pomembne kot sestav-
ni deli naselij ali sooblikujejo podobo
kulturnih krajin. Razvojna prenova te
dediščine ima gospodarsko in ekolo-
ško prednost pred graditvijo novega;
je bolj smotrna v porabi prostora,
sredstev in energije ter zato tudi manj
obremenjuje okolje. Celovito varstvo
stavbne dediščine je izhodiščna prvi-
na ustvarjanja boljše kakovosti življe-
nja.”

Knjigo je avtorica napisala v pod-
poro trajnostnemu urejanju prostora
in mednarodnim usmeritvam, ki vi-
dijo kulturno vrednost sveta v ohrani-
tvi njegovih raznolikosti ter tudi “za-
radi velikega pomena, ki ga imajo
predstavljene in prostorsko določene

Obnova stanovanjskih
stavb na slovenskem

pode`elju
V letu 2004 je izšla knjiga Obnova

stanovanjskih stavb na slovenskem
podeželju dr. Žive Deu, arhitektke,
docentke na Fakulteti za arhitekturo
Univerze v Ljubljani. Delo bo prav
gotovo koristno vsem, ki se ukvarjajo

Na podlagi Pravilnika za vredno-
tenje ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti Zveze kulturnih društev Tol-
min, Zveza kulturnih društev Tolmin
objavlja

JAVNI RAZPIS 2005

Predmet razpisa je sofinanciranje
programov ljubiteljskih kultur-
nih društev, iz sredstev zagotov-
ljenih za ljubiteljske kulturne de-
javnosti proračunov občin Tolmin,
Bovec, Kobarid.

Naziv in sedež naročnika: ZVE-
ZA KULTURNIH DRUŠTEV TOL-
MIN, Trg M. Tita 8, 5220 TOLMIN.

1. Predmet razpisa
Je sofinanciranje dejavnosti kul-
turnih društev:
- redna dejavnost

Področja dejavnosti so: glasbena
dejavnost, gledališka dejavnost,
plesna dejavnost, likovna dejav-
nost, literarna dejavnost, filmska
dejavnost, intermedijska dejavnost.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpisa znaša
14.300.000,00 SIT.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo inte-
resenti dvignejo na sedežu Zve-
ze kulturnih društev Tolmin, Trg
M. Tita 8, 5220 Tolmin (Jožica
Rutar).

4. Razpisni rok in predložitev
prijav
Javni razpis se zaključi 16. 5.
2005.

Prijavitelji morajo izpolnjeno raz-
pisno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici, z oznako “RAZPIS”, po pošti
ali osebno oddati najkasneje do
16. 5. 2005 do 12. ure na na-
slov: ZVEZA KULTURNIH DRU-
ŠTEV TOLMIN, TRG M. TITA 8,
5220 TOLMIN.

5. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v tekočem letu 2005.

Nevenka Janež,
predsednica ZKD Tolmin

Proizvajalec vozil Škoda obvešča lastnike vozil Octavia 1 na
možno napako na krmilniku ABS, pri modelu Fabia pa na na-
pako na elektroniki motorja. Pri obeh vozilih lahko pride do
motenj v delovanju omenjenih sklopov.

Lastnike vozil vabimo, da se oglasijo v našem servisu, kjer bomo
pregledali in odpravili možno napako. Izvedba tovarniške akci-
je je brezplačna.

Ker vemo, da je vaš čas dragocen, nas prosimo pokličite
na tel. 05/ 38-00-560 in dogovorili se bomo za termin, ki
vam ustreza.

Obvestilo vsem lastnikom
vozil Škoda Octavia 1 in Fabia.

Pri pooblaščenem servisu

Vaš pooblaščeni servis:

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

Tel.: 05/ 38 00 560

EPIjeva knji`na polica
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hiše do hiše voščit novo leto. Ljudje
so jim “podkovali konja” in v jabolko
zapičili kovance. Otroško folklorno
skupino Pastirci izpod Krna, ki se
je na srečanjih otroških folklornih
skupin predstavila že četrtič, vodi
Rina Berginc. Lani so se uvrstiti na
državno srečanje v Novem mestu. V
svoje folklorne nastope vpletajo
stare običaje drežniških vasi. Letos
so za izhodišče postavitve izbrali
pesem, ki so jo nekoč radi prepevali
fantje So lepe koseške, ne rečem,
da ne … Folklorna skupina Buške
čeče an puob’ deluje v okviru folk-
lornega krožka na OŠ Bovec. Z
mentoricama Nado Šušteršič Kra-
vanja in Nado Mlekuž so v odrski
postavitvi Radi se igramo okoli ka-
šte prikazali dogajanje okoli kašte –
korita, kjer se je včasih zbiralo staro
in mlado, pa tudi otroci so se radi
igrali.

Srečanje se je zaokrožilo s sladko
nagrado nastopajočim, mentorice
pa so skupaj s strokovno sodelavko
Mirjam Štrukelj iz Sežane poklepe-
tale o prikazanem programu in izme-
njale izkušnje o delu na folklornem
področju pri najmlajših.

Petkov večerni program se je odvijal

raznolikosti likovnega oblikovanja
stavbnih členov.” Namenjena je vsem,
ki prenavljajo hišo ali se za to odloča-
jo, tako laikom kot strokovnjakom.

V knjigi, ki je razdeljena na štiri
poglavja (Hišni podstavek, Zunanje
stene, Fasada in Streha) so predstav-
ljene splošne značilnosti ter posebej
obravnavane najpogostejše okvare in
popravila.

AVTORICA: dr. @iva Deu. NASLOV:
Obnova stanovanjskih stavb na
slovenskem pode`elju. KRAJ IN
LETO IZDAJE: Ljubljana, 2004.
FORMAT: 20,5 x 23. [TEVILO
STRANI: 277

Knjižno polico napolnila Mateja Kutin

MI PA RAJAMO

Bovec, Tolmin – Petek, 11. marca,
je bil namenjen folklornim skupi-
nam, ljudskim pevcem in godcem,
ki delujejo v Zgornjem Posočju. Vse
skupaj se je začelo dopoldne v bov-
škem kulturnem domu, kjer so se
predstavile otroške folklorne skupi-
ne, ki s svojimi mentoricami ohranja-
jo ljudsko izročilo. V folklorne nasto-
pe vpletajo stare običaje in rajalne
igrice, otroške pesmice in izštevan-
ke, s katerimi so si naši dedki in
babice nekoč krajšali čas. Predsta-
vile so se tri skupine iz Bovca in ena
iz Drežnice.

Skupina bovškega vrtca Buške
coudrne je pod mentorstvom Lilija-
ne Kanalec in Erne Wojčicky Ger-
movšek prikazala odrsko postavitev
Le kam se polžeku mudi. Tudi sku-
pina Buške ščice an puob  č dela
pod vodstvom omenjenih vzgojite-
ljic. Povezuje živahne deklice, ki so
se že lani spoznavale s folkloro,
letos pa so k sodelovanju povabile
prijatelja in pripravile program
Nulj  tno w  ščilo, v katerem so se
malo igrali, z veseljem plesali in obu-
jali novoletni običaj v Bovcu, ko so
otroci z jabolkom v roki hodili od

e

e e
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v Tolminu, kjer so se predstavili ljud-
ski pevci in godci ljudskih viž ter
folklorne skupine odraslih. Folklor-
na skupina (FS) Justin Kogoj iz
Dolenje Trebuše, ki bo prihodnje le-
to praznovala deseto obletnico delo-
vanja in jo že nekaj let vodi Lucijan
Lavrenčič, je zaplesala Splet go-
renjskih plesov. Folklorno društvo
Ivan Laharnar prihaja s Šentviške
Planote, kjer tradicija folklore sega v
daljno leto 1957. Konec lanskega
leta je skupina po dolgih prizadeva-
njih prišla do novih oblek, ki so
odraz oblačilne kulture kmečkega
prebivalstva na Planoti na prehodu v
20. stoletje in v katerih so prvič za-
plesali. Pod vodstvom Melite Drole
so prikazali običaj Sma šli rouštat.
Folklorna skupina BC je med
posoškimi skupinami najmlajša, saj
deluje šele dobra tri leta. V odrsko
postavitev Plesi iz Trente so vpletli
plese in običaje, značilne za Bovško
in dolino Trente. Program so pripra-
vili pod vodstvom Eda Gabrška. FS
Razor iz Tolmina letos praznuje 20.
obletnico delovanja. V zadnjih petih
letih so bili dvakrat izbrani za zaklju-
čno revijo folklornih skupin v Beltin-
cih. V odrsko postavitev, ki so jo
poimenovali Ciglc za h bajakem, so

vnesli plese Posočja, zaplesali pa
pod vodstvom Borisa Laharnarja.

Folkloristom so se pri oblikovanju
programa pridružile ljudske pevke in
godci: Tercet Juhana, glasbena
skupina Dednina in skupina Buške
čeče.

Prijeten večer dolgujemo tudi vsem
obiskovalcem, ki so nastopajoče na-
gradili z aplavzom!
Silva Seljak, vodja OI JSKD Tolmin

SNE@ET NE ^AKA NA MAJ

Studenice (^e{ka) – V Studnicah,
majhni vasici blizu Brna na Češkem,
je od 31. marca do 3. aprila 2005
potekal štiridnevni projekt z naslo-
vom Ne čakaj na maj. Projekt, na-
menjen češkim in slovaškim študen-
tom slovenščine, je pripravila mag.
Mateja Medvešek, lektorica slo-
venščine na oddelku za slavistiko
Filozofske fakultete Masarykove
univerze v Brnu. Na delavnicah in
okroglih mizah je več kot 30 študen-
tov spoznavalo ter nadgrajevalo zna-
nje o slovenskem jeziku, literaturi,
kulturi in slovenski zgodovini. Pevci
in godci Vokalne skupine Snežet
so študentom predstavili večino naj-

bolj znanih slovenskih ljudskih pe-
smi, razložili njihov pomen in vzgibe
za nastanek takih pesmi. Kasneje, v
nekoliko bolj družabnem delu, pa
izvajali slovenske popularne pesmi
in srečanje zaključili z zimzeleno Ne
čakaj na maj. Skupina je bila odlično

sprejeta, navdušenje nad slovensko
pesmijo (predvsem ljudsko) pa je
bilo še toliko večje. Poleg Tolmincev
se je predstavila tudi slovenska
založba Goga iz Novega mesta z
nekaterimi avtorji književnih del.
Peter Pavletič, Vokalna skupina Snežet

ČLANI VOKALNE SKUPINE SNEŽET so se odzvali povabilu češke univerze in študentom
slovenščine zapeli ter predstavili najbolj znane slovenske ljudske pesmi. Foto: arhiv Vokalne
skupine Snežet

V Zavarovalnici Triglav smo za vse vrste stanovanj pripravili zavarovanje, s katerim boste

uèinkovito zašèitili vaše premozenje in mu s tem ohranjali vrednost.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIÈNIN

Prenovljena ponudba zajema tudi moznost zavarovanja na novo vrednost, boljše zavarovalno

kritje, zavarovanje gospodinjskih strojev in aparatov, zavarovanje zlorabe plaèilnih kartic ...

Podrobnejše informacije  dobite na vseh  poslovnih mestih Zavarovalnice Triglav.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

OBMOÈNA ENOTA NOVA GORICA

Predstavništvo Tolmin Zastopstvo Kobarid Zastopstvo Bovec

Trg Maršala Tita 14 Krilanova ulica 10 Trg golobarskih zrtev 18

Tel:  381 92 00 Tel: 389 00 26 Tel: 389 63 96
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PODBRDO NE BO IZUMRLO

Podbrdo – Čeprav so napovedi o
naravnem prirastku v Baški grapi
vse prej kot obetavne, nas je zadnji
februarski dan presenetilo prijetno
pisemce. Pisala nam je bralka Lau-
ra Brovč, ki sporoča, da “Podbrdo
zaenkrat še ne bo izumrlo”. V do-
kaz je pripela fotografijo in posredo-
vala pozdravčke “podbrških kratko-
hlačnikov” oziroma “pleničarjev” (in
nekoč, upamo, tudi naših potenci-
alnih bralcev): Neje, Drejca, Nike,
Naje, Lare, Jane in njihovih mladih
mamic.
T. Š. F.

PRVA RAZSTAVA
DRU[TVA UPOKOJENCEV

Tolmin – Društvo upokojencev
Tolmin je februarja skupaj s Skla-
dom za kulturne dejavnosti RS in
Zvezo kulturnih društev Tolmin v
Kinogledališču priredilo slikarsko
razstavo svojega člana, amaterske-
ga slikarja Janeza Kavčiča, in s
tem počastilo njegov življenjski jubi-
lej. V okviru društva je to bil prvi tovr-
stni dogodek. Ker je bil odziv nanj

več kot pričakovan, nas je vzpodbu-
dilo, da ne sme biti zadnji.
Alojz Zorjan, član DU Tolmin

NOVINARJI
“PLEZALI” PO KANINU

Bovec, Kanin – Druščina 120-ih
novinarjev različnih medijskih hiš se
je med 13. in 19. marcem “plezala”
(smučala po Bovško) na Kaninu in
uživala na visokogorski snežni odeji.
Na tovrstnih druženjih se novinarji
srečujejo vsako leto, vendar pri tem
izmenjujejo smučišča. Tako je Kanin
sekcijo novinarjev smučarjev prvič
gostil že daljnega leta 1981, drugič
pa osem let kasneje – takrat še v
okviru jugoslovanskega združenja
novinarjev. Leta 1998 so se pred-
stavniki sedme sile po kaninskem
smučišču spustili tretjič – takrat pod
okriljem Društva novinarjev Slove-
nije – Sekcije novinarjev smučar-
jev. Ta je sestavni del mednarodne-
ga Sky Club international des
Journalistes (SCIJ), ki so ga ustano-
vili že leta 1954, med pobudniki in
soustanovitelji pa so bili tudi Slovenci.
Na srečanjih se člani društva vsako

leto pomerijo v veleslalomu in
smučarskih tekih, ob koncu pa rezul-
tate združijo še v “kombinacijo”. No-
vinarji, ki pokrivajo območje Zgornje-
ga Posočja, so se letos odlično od-
rezali. Prvo mesto v kombinaciji med
člani je osvojil dopisnik medijske hi-
še Delo Blaž Močnik in s tem po-
stal kandidat za svetovno prvenstvo,
ki bo prihodnje leto v Bolgariji. Od
naših lokalnih novinark sta se izka-
zali tudi dopisnica Primorskih novic
Neva Blazetič, ki se je v kombinaciji
med veterankami povzpela na drugo
stopničko, in ”Delova” Katja Roš, ki
si je v isti kategoriji pritekla in prismu-
čala tretje mesto. Omeniti pa gre tudi
izvrstno tretje mesto samostojnega
novinarja Miloša Batistute, ki prav
tako pokriva območje Zgornjega
Posočja, v tekih med veterani.
Poleg samega druženja, tekme in iz-
menjav informacij je letošnje sreča-
nje zaznamoval prvi številčnejši (po-
prej seveda dobro organiziran in z
ustreznimi dovoljenji podprt) spust
na smučišče Sella Nevea v sosednji
Italiji. Organizatorji so zbrane sezna-
nili tudi z razvojnim programom, veza-
nim na Kanin oziroma povezavo obeh
kaninskih smučišč. Kot je povedala
Neva Blazetič, so bili novinarji nav-
dušeni nad prekrasnimi tereni, ki
dobesedno čakajo, da jih povežejo.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

PRIZNANJA ZA DELO
MOSTARSKIM GASILCEM

Most na So~i – Sredi minulega leta
je gasilcem iz Prostovoljnega ga-
silskega društva (PGD) Most na
Soči v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo (KS) Most na Soči na
razpisu Občine Tolmin uspelo
pridobiti dodatna finančna sredstva
za sofinanciranje programov KS. Z
njimi so prvotno investicijo (prenovo
garažnih prostorov in zamenjavo
vrat) razširili in ob tem zamenjali še
kritino ter žlebove na celotni stavbi
gasilskega doma. Kot je zbranim na
občnem zboru poročal predsednik

JUBILANTA JANEZA KAVČIČA je v slav-
nostnem nagovoru predstavila Jožica Jarc,
predsednica DU Tolmin. Foto: Alojz Zorjan

PREDSEDNIK MOSTARSKIH GASILCEV
TOMO SOTENŠEK je zbranim poročal o de-
lu v minulem letu in načrtih za naprej.

ORGANIZATORJI LETOŠNJEGA SREČANJA ČLANOV SEKCIJE NOVINARJEV SMUČAR-
JEV so ob zaključku tedna na smučeh družno zapeli svojo himno.

Tomo Sotenšek, so prenovitvena
dela zahtevala tri mesece in 1200 ur
prostovoljnega dela 42-ih članov.
Poleg tega so bili mostarski gasilci
aktivni tudi pri številnih drugih dejav-
nostih (udeleževanje na proslavah,
organizacija maše ob prazniku sv.
Florjana, srečanje veteranov na Go-
renjskem, martinovanje v Tomaju …).
Konec leta so organizirali tudi razde-
ljevanje koledarjev, del sredstev iz
tega naslova pa so kasneje vložili v
nakup novega tiskalnika in za pri-
ključitev na ISDN linijo. Sotenšek je
obrazložil, da je bila posodobitev
opreme nujna, saj Gasilska zveza
Slovenije (GZS) že uvaja nov ele-
ktronski sistem obdelave podatkov
in vnosa le teh.
V letošnjem letu pa člani PGD Most
na Soči načrtujejo nabavo novega
vozila za prevoz moštva, asfaltno
preplastitev prostora pred garažami,
nabavo posameznih delov zaščitnih
oblek, petih pozivnikov, druge gasil-
ske opreme itd.
Na občnem zboru so zaslužnim
podelili tudi številna priznanja.
• Odlikovanja GZS so prejeli: Ludvik
Kovačič (Gasilska plamenica III. sto-
pnje), Drago Kobal, Ivan Topatič
in Tomo Sotenšek (Gasilsko
plamenico II. stopnje), Rado Hrast
(Gasilsko plamenico I. stopnje);
• Priznanja za dolgoletno delo v PGD
Most na Soči: Julij Manfreda (za
30 let članstva v društvu), Slavko
Kenda (za 40 let članstva v društvu);
• Plaketo veterana: Ludvik Kovačič
in Julij Manfreda;
• Odlikovanja Gasilske zveze (GZ)
Tolmin: Dejan Dobravec, Aljoša Jug,
Gorazd Kovačič, Boštjan Manfre-
da, Blaž Mervič, Sebastjan Topa-
tič, Denis Poropat, Edi Manfreda
(Priznanje GZ III. stopnje) ter Slavko
Kenda, Florjan Kovačič, Lučano
Kovačič, Milan Kranjc, Matej Rov-
šček, Branko Šuligoj (Priznanje
GZ I. stopnje).
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

TAKOLE SO SE NA OGLED POSTAVILI MLADI PODBRŠKI “PLENIČARJI” S SVOJIMI
MAMICAMI, ki skrbijo, da bo otroški živžav še naprej odmeval po Baški grapi. Foto: iz
albuma družine Brovč
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Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

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

do 31. 5.

26. 4. do 1. 5.

29. 4. (19.00)

29. 4. (20.00)

30. 4.

30. 4. (10.00)

30. 4. (18.00)

30. 4.

30. 4.

1. 5.
(7.30 in 8.30)

1. 5. (15.00)

1. 5.

1. 5. (20.00)

2. 5.

3. 5.

7. 5.

7. 5.

7. 5.

7. 5.

7. 5. (20.00)

8. 5.

8. 5. (10.00)

12. 5. (17.00)

12. 5. (18.30)

13. 5. (20.00)

14. 5.

14. 5. (20.00)

15. 5.

17. 5. (16.30)

18. 5. (19.00)

21. 5.

21. 5. (9.00)

21. 5.

21. 5.

22. 5. (10.30)

22. 5.

KOBARID, Galerija Marsa

OD IZVIRA SOČE DO IZLIVA IN
NAZAJ DO GORICE (IT)

KOBARID, bar Cinca Marinca

TOLMIN, Center MinK

GOLOBAR

SOLARJE

SLAP OB IDRIJCI

KOBARID, Kulturni dom

TOLMIN, strelišče

KOBILJA GLAVA

SLAP OB IDRIJCI

BOVEC

KNEŽA

BOVEC, letališče

TOLMIN, Kinogledališče

BLEGOŠ

TOLMINSKA KORITA

TOLMIN, Mestni trg

TOLMIN, Mestni trg

TOLMIN, Pri Fontani

ŠENTVIŠKA PLANOTA

TOLMIN, Sotočje

TOLMIN, VOLČE, VOLARJE, VVZ

TOLMIN, dvorana Glasbene šole

TOLMIN, Kinogledališče

BOVEC, različna prizorišča

TOLMIN, Kinogledališče

MOST NA SOČI

TOLMIN, Kinogledališče

TOLMIN, Kinogledališče

TOLMIN, MODREJCE, MENGORE

DOL. TREBUŠA–MOST NA SOČI

TOLMIN, Tolminski muzej

STOL (Karavanke)

TOLMIN, Petelinc–Kozlov rob

SLEME

Društvo KOP: 05/ 38-85-858

Jezdeci Smaragdne reke Kobarid:
041-907-732

KTŠ: 05/ 38-10-030

Klub tolminskih študentov:
05/ 38-10-030

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

Turistično društvo Slap ob Idrijci:
041-863-728

Občina Kobarid: 05/ 38-99-220

PD Tolmin, čet. 17h-19h: 05/ 38-83-
211 in Peter Laharnar: 031-425-270

Rekreativno društvo Slap:
031-563-725

David Zorč: 041-318-823

Nejc Borovničar: 041-872-936

Občina Tolmin: 05/ 38-19-500
Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

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

Rosana Ščančar: 05/ 38-00-826

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

TD Tolmin: 041-398-068

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

AD Posočje: 041-406-806

GŠ Tolmin: 05/ 38-11-260

ZKD Tolmin: 05/ 38-11-801

Nataša Bartol: 041-938-484

ZKD Tolmin: 05/ 38-11-801

TD Most na Soči

ZKD Tolmin: 05/ 38-11-801

ZKD Tolmin: 05/ 38-11-801

OŠ Most na Soči: 05/ 38-87-001

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

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

AD Posočje: 041-406-806

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

Slikarska razstava akvarelov in pastelov IMAJA

Tradicionalni mednarodni konjeniški pohod ob reki združitve

Diapredavanje Tajska & cunamiji

Ansambel Matjaža Ambroža. Glasbeno-literarna zabava s pristno
zapetimi in zaigranimi italijanskimi kanconami, pripovedovanje zabav-
nih zgodb, značilen italijanski temperament ... Vstop brezplačen

Pohod na Golobar (zahtevna tura). Vodi S. Boljat

2. pohod ob reki Idriji

Kresovanje in nogometni turnir trojk: • 18.00 – nogometni turnir
trojk, kresovanje, • 21.00 – diapozitivi Kirgizija, • 22.00 – zabavni
večer s skupinami Lighting Rod, Navarra in Separatus

Gledališka predstava: komedija Nepozabni piknik s tvojo ženo v
izvedbi Gledališča smeha Koper

Kresovanje ob glasbi

2. tradicionalni pohod na Kobiljo glavo (lahka tura). (Start izpred
Metalflexa ob 7.30, s Poljubinjskih Raven pa ob 8.30)

Tradicionalni prvomajski skoki za prehodni pokal. Skoki v Idrijco
z 10-metrskega mostu v dveh serijah, zvečer finale nogometnega
turnirja trojk (trije bandi: Navarra, Separatus, Lighting Rod)

Ples po ognju

Ples z ansamblom Modrijani

4. bovški tek: • 10.00 – teki šolske mladine, • 12.30 – tek članov

Predpremiera dokumentarnega filma o Cirilu Kosmaču

Pohod na Blegoš (lahka tura). Vodi S. Boljat

Reševalna vaja jamarske reševalne službe RC Tolmin

3. EKOpraznik: • 8.30 – ekološka tržnica, • 9.30 – odprtje
EKOpraznika, • 12.00 – občni zbor Združenja ekoloških kmetov
Severne Primorske

Prireditve Tolminskega muzeja: • 10.00 – Noša ni samo
obleka, je več kot to (predstavitev oblačilne kulture Zgornjega
Posočja in projekta izdelave noš), • 14.00 – Počesane kot nekoč
(ženske pričeske iz preteklosti), • 15.30 – Poglejte kako so
štmani (revija noš folklornih skupin)

Koncert PZ Vinko Vodopivec z gosti

Pohod po Šentviški planoti (lahka tura). Vodi V. Pagon

4. tek Sotočja

Igrajmo se skupaj – dan odprtih vrat

Srečanje učencev glasbenih šol iz Špetra

Plesna skupina Korak Gimnazije Tolmin

Pomlad za mlade (izlet, igre brez meja, ustvarjalne delavnice,
podelitev priznanj Z glavo na zabavo)

Koncert MePZ Gimnazije Tolmin

Odprtje pešpoti ob spodnjem delu jezera

Miška kaško kuhala – za mali abonma in izven

Odprtje razstave Stanke Golob

Češka spominska svečanost

5. pohod po Kosmačevi učni poti

Odprtje razstave Tolminsko mostišče ob 90-letnici prvih bojev
na soški fronti

Pohod na Stol (zahtevna tura). Vodi S. Gorjup

5. tek in pohod na Tminski grad

29. tracionalni pohod na planino Sleme (lahka tura).
Vodi R. Rauch
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LOKALNI KMETIJSKI
IZDELKI ODSLEJ TUDI NA TR@NICI

Tolmin – Člani Združenja ekoloških kmetov
severne Primorske že več let organizirano tržijo
svoje izdelke po raznih sejmih v Sloveniji. Ker
povpraševanje po pridelkih in izdelkih naših kme-
tov narašča tudi v domačem okolju, že od lanske-
ga leta potekajo aktivnosti za ureditev kontinuira-
ne prodaje krajevnih kmetijskih izdelkov. Posoški
razvojni center (PRC) je v okviru Razvojnega
programa podeželja ter v sodelovanju z domači-
mi podeželskimi društvi, Občino Tolmin,
tolminsko kmetijsko svetovalno službo in
Triglavskim narodnim parkom pripravil uradno
odprtje tržnice lokalnih kmetijskih izdelkov v
Tolminu.

Stalno Tržnico lokalnih kmetijskih izdelkov
Zgornjega Posočja je v soboto, 12. marca, ura-
dno odprl tolminski župan Ernest Kemperle.
Pokušanje dobrot, ki jih na stojnicah ni manjkalo,
je popestril zabavni program s harmonikarjem
Slavkom Črvom, Tercetom Juhana ter humo-
ristoma Pepo in Pepijem. Kmetovalci so se po-
trudili in kljub zimskemu času ponudili pester iz-
bor proizvodov: sir Tolminc, najrazličnejše čebe-
larske izdelke, jabolka, krompir, skuto ... Tržnice
so se udeležili tudi biodinamični pridelovalci dru-
štva Ajda Posočje, ki so predstavili svoje meto-
de dela oziroma način kmetovanja. Zanimanje
ljudi je bilo kljub ne najprijaznejšemu vremenu kar
veliko in večina obiskovalcev je bila nad zamislijo
o trženju lokalnih izdelkov na tolminski tržnici
navdušena.

Od odprtja do danes je minilo že nekaj sobot. Ker
se Tolminci na sobotne nakupe odpravljajo bolj
zgodaj, kot smo pričakovali, smo urnik tržnice
nekoliko prilagodili. Po novem smo na tolminski
tržnici prisotni vsako soboto med 8. in 12. uro.

Prepričani smo, da je z vzpostavitvijo takšne tržni-
ce narejen korak v pravo smer in da se bo tovrst-
na redna prodaja nadaljevala tudi v prihodnjih me-
secih.
Peter Domevšček, PRC

Strešna kritina iz jeklene pločevine
in barvnih kovin, izgled klasičnega
strešnika ali trapeza

Poslovna enota: Poljubinj 98, 5220 Tolmin
Tel.: 05/ 38-11-285, 38-11-280, Fax: 05/ 38-82-187, GSM: 041-751-596
e-pošta: skrin@siol.net, internet naslov: www.skrin.si

Izdelujemo:
• strešno kritino oblike strešnik ali trapez v različnih barvah in materialih
• stenske obloge iz trapezne pločevine
• dodatne elemente (strešne obrobe, žlebove, kotliče ipd.)

Prednosti:
• majhna teža
• nizki stroški
• enostavna, hitra montaža
• visoka stopnja prilagodljivosti
• odpornost na vse klimatske razmere

Utrinki

NA TOLMINSKI TRŽNICI ODSLEJ ŠE TRŽNICA LOKALNIH KMETIJSKIH IZDELKOV – Ker se Tolminci po sobotnih nakupih
odpravljajo bolj zgodaj, kot smo pričakovali, smo urnik nekoliko spremenili. Po novem je tržnica odprta vsako soboto med
8. in 12. uro. Foto: Mateja Kutin
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