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Vojna ni nobena rešitev, je v sta-
rem veku zapisal rimski pesnik Ver-
gil, čeprav je ravno ljudstvo, ki mu 
je pripadal, v stoletjih vojn z mečem 
osvojilo Evropo in s tem do skrajno-
sti preizkusilo mogočan vojaški apa-
rat. Kljub učinkovitosti pa se slednjič 
vendar tudi ta ni izkazal za perpe-
tuum mobile – naravni zakoni kolesa 
zgodovine so ustavili neuničljivo rim-
sko vojsko ter vse vojske prej in po-
tem v bogati vojaški zgodovini člove-
štva. 

20. stoletje je bilo krvavo stoletje 
dveh svetovnih vojn. Mineva 90 let 
od konca prve, ki je, kot vemo danes, 
pripravila teren drugi, še bolj konflik-
tni in grozljivi svetovni človeški mo-
riji. Vojni, ki sta rušili domove, sve-
tišča, trdnjave, ki sta sekali človeška 
srca, v duše ljudi za vselej zapisali 
krvave spomine in požgali človeško 
dostojanstvo kot še nikoli v zgodovi-
ni človeka. Sama Smrt je odpirala in 
zapirala duri dvakrat štirim vojnim 
letom, in to kljub vzponu civilizacije 

človeka in atomske dobe. Tisoče spo-
minov ni bilo nikoli prenesenih s 
frontnih linij, tisoče zgodb so po iz-
teku desetletij preživeli že tiho odne-
sli v zemljo. Toda mnogo zgodb iz te 
nedavne preteklosti, ki si je nikdar 
več ne želimo, je ostalo v našem ko-
lektivnem spominu, v dnevnikih vo-
jakov, v strokovnih zgodovinskih 
enciklopedijah, v romanih in bala-
dah, nenazadnje v zapisih, ki smo jih 
slišali izza zapečkov iz ust starih de-
dov. 

Povsod, kjer so potekale vihre 
obeh vojn, je ostala tudi množica 
materialnih pričevanj: vojaški jarki, 

kaverne, mulatjere in predmeti. In že 
takoj po vojni so se ljudje predvsem 
slednjih poslužili v veliki meri. Zgod-
be o tistih, ki so po grebenih gora 
nabirali železo, ga prodajali in od 
tega celo živeli, so bile že mnogokrat 
povedane. Po več desetletjih pa ma-
terialni zapuščini vojn na izpostavlje-
nih mestih sledijo le še zbiralci. Teh 
je v Posočju kar nekaj. Želja po zbi-
ranju ostalin prve svetovne vojne je 
povezana s poznavanjem zgodovin-
skih vojnih dogodkov in z močno 
protivojno zavestjo. 

Skupni zbirateljski duh pa je en 
sam: zavarovati ostaline te vojne pre-
teklosti pred uničenjem in preproda-
jalci ter neizmerna zbirateljska strast, 
ki vedno znova žene na teren. Pa še 
ena resnica se bo izpričevala skozi 
sledeče zgodbe: da smo ljudje v eni 
skupni lastnosti zelo šibki – hitro 
pozabljamo in preradi ponavljamo 
napake. Posebej tiste največje kot je 
vojna.
Špela Mrak

Male vojne zbirke bomo ob 90-le-
tnici So{ke fronte ob pomo~i 
doma~ih zbiralcev ostalin so{ke 
fronte spoznavali tudi v EPIcen-
tru. Vsak zbiratelj ima namre~ ve~ 
edinstvenih zgodb, ki mu jih pri-
povedujejo najdeni predmeti. In 
tokrat se bomo v pretekli ~as od-
pravili skupaj z zbiralcem Petrom 
Kogojem iz Mosta na So~i.

Utrinki

PRIPRAVE NA 90-LETNICO 
KOBARI[KE BITKE
^edad (Italija), Kolovrat (Zgornje 
Poso~je) – V soboto, 9. junija, je 
Vlada Dežele Furlanije Julijske 
krajine v Čedadu organizirala novi-
narsko konferenco, na kateri je bil 
predstavljen triletni projekt prireditev 
in dejavnosti, namenjenih obeleže-
vanju obletnic dogodkov prve sve-
tovne vojne. V letošnjem letu bodo 
številne namenjene 90-letnici koba-
riške bitke oziroma 12. soški bitki, 
zato je bil v program v dopoldanskih 
urah vključen tudi ogled muzeja na 
prostem na Kolovratu. Na razgledni 
točki Na Gradu (1.115 m) so udele-
ženci predstavitve prisluhnili razlagi 
o bojih v Krnskem pogorju, na Mr-
zlem vrhu in v Tolminski kotlini.

Ob novi ureditvi in poenostavljenem 
prehajanju slovensko-italijanske me-
je na turističnih planinskih prehodih 
so se prav čez v prvi svetovni vojni 
pomemben prelaz Za Gradom vzpeli 

resnično visoki gostje in poznavalci 
tega zgodovinskega obdobja. Med 
uglednimi člani organizacijskega od-
bora za pripravo spominskih priredi-
tev so bili tudi predsednik odbora, 
znani zgodovinar prof. Alberto 
Monticone, poveljnik službe za 
splošne zadeve pri Generalštabu 
Italijanske vojske general Michele 
Torres, vodja Zgodovinskega urada 
Generalštaba polkovnik Antonino 
Zarcone in drugi. Muzej na pro-
stem, ki ga je ob pomoči Kobari-
škega muzeja, Turističnega dru-
štva Kobarid in Društva Peski 
1915-1917 uredila Ustanova “Fun-
dacija Poti miru v Posočju”, je 
nanje naredil velik vtis. Za to učilnico 
v naravi, ki ponuja razgled na nekda-
nje bojišče od Krnskega pogorja do 
Svete gore in Sabotina, niso varče-
vali s pohvalami in ob tem izrazili tudi 
podporo partnerskemu projektu, ki 
poteka na italijanski strani grebena.

Omenjena Fundacija in Kobariški 
muzej bosta udeležena pri organiza-

ciji srečanja zgodovinarjev o kobari-
ški bitki, ki bo potekalo 5. oktobra v 
Vidmu. Dan kasneje se bo srečanje 
nato nadaljevalo v Kobaridu – dopol-
dne, popoldne v Čedadu, zaključilo 
pa se bo v nedeljo, 7. oktobra, v 
Vidmu. Zgodovinska imena Kobarid 
– Caporetto – Karfreit očitno ne bo-
do zbledela, saj zanimanje za do-
godke v veliki bitki in najhujši preiz-
kušnji v italijanski zgodovini očitno 
še narašča. Kakšen pomen jim pri-
pisujejo sosedje, je razvidno iz ob-
vestila, da bo srečanje zgodovinar-
jev odprl minister za obrambo Repu-
blike Italije, na enaki ravni pa bo po-
tekala tudi osrednja spominska slo-
vesnost na trgu v Kobaridu 20. okto-
bra. Med posebno zanimivimi točka-
mi srečanja velja omeniti napoveda-
no udeležbo vnukov nekdanjih veli-
kih italijanskih generalov Cadorne, 
Badoglia in Cavaciocchija, ki bodo 
spregovorili o tem, kaj so o kobari-
ški bitki pripovedovali njihovi dedje. 
Željko Cimprič, Kobariški muzej

EPIcenter, letnik VIII, {t. 4-5, 2007



EPIcenter, letnik VIII, {t. 4-5, 2007

( 3 )PRC obve{~a

Iz vsebine

4

5

9

11

22

29

30

31

32

34

36

38

39

39

40

40

43

45

51

Z oglasne deske PRC-ja

Pogled naprej: Perspektive 
pod Stolom

So~a 2007

Iz ob~inskih uprav

Perspektive in izzivi 
evropskega kmetijstva � 
brez ali z GSO: �Agrobiznis� 
= �naftni biznis�

Spletni bonton: Pravilo 2: 
Virtualni svet naj ne 
spremeni na{ega obna{anja

Botani~no popotovanje: Lepi 
~eveljc � na{a najlep{a 
orhideja

Vsi na zrak za zdrav korak: 
K izviru lepotice

Planinsko dru{tvo Podbrdo: 
Jubilejno leto za podbr{ke 
planince

Klub malega nogometa 
Puntar: �Puntar zabij, da 
graf panari�

Vojna ni nobena re{itev (1): 
Zgodba umetelno 
oblikovanega spominskega 
koli~ka

Pustili so svoj pe~at: 
Bajtarska @efka

Podobe preteklosti: 
^emanova bula neko~ in 
danes

Zlati Bogatin: Sveta Ana 
za`iga seno

Pesniki iz na{ih logov: Misli

EPIjeva knji`na polica

Javni razpisi in obvestila

Opa`anja: Kdo bo pojedel 
50 litrov pasulja?

Koledar prireditev

Obi{~ite

 Informativni kotiček Centra 
za informiranje in poklicno sve-
tovanje (CIPS), kjer boste dobili 
pomoč pri odločitvah o nadalj-
njem šolanju, načrtovanju po-
klicne poti ter iskanju zaposlitve.

 Izpostavo Informacijskega 
središča za izobraževanje odra-
slih (ISIO), kjer so vam na voljo 
informacije o možnostih izobra-
ževanja za poklic, strokovno iz-
popolnjevanje in prosti čas.

 Točko za samostojno učenje 

(SSU), kjer vam ponujamo mo-
žnost samostojnega učenja tujih 
jezikov, uporabe računalnika in 
učne tehnologije za samostojno 
učenje, brezplačen dostop do in-
terneta …

Poletni urnik: Tolmin: torek in 
sreda od 8. do 15. ure, Bovec: 
vsako drugo sredo (4. in 18. juli-
ja ter 1. in 22. avgusta) od 8. do 
13. ure.
Dodatne informacije dobite na 
tel. št.: 05/38-41-500 

Poziv vsem zainteresiranim za izobra`evanja

Na Posoškem razvojnem centru 
(PRC) smo v letošnjem šolskem 
letu izvedli različne tečaje (jezi-
kovne in računalniške), s kateri-
mi bomo zaradi velikega pov-
praševanja jeseni skupaj z zuna-
njimi sodelavci tudi nadaljevali. 

V ta namen smo pripravili dva vpra-
šalnika (najdete ju na spletni stra-
ni: www.pososki-rc.si/44/96), ki se 
nanašata na vaše potrebe. Vse za-
interesirane vljudno prosimo, da 
nam izpolnjene vprašalnike vrnete 
na naslov: Posoški razvojni center, 

Ulica padlih borcev 1b, 5220 
Tolmin ali patricija.rejec@poso-
ski-rc.si. V kolikor menite, da bi 
PRC lahko organiziral tudi dru-
ga usposabljanja, izpolnite tretji 
vprašalnik in ga vrnite na enega 
od zgoraj navedenih naslovov. 

TEME, ki jih boste obravnavali 
na jezikovnem tečaju:

1. Erste kontakte (prvi 
kontakti)

2. Näheres Kennenlernen 
(spoznavanje ljudi)

3. Wohnen (bivanje)

4. Essen und trinken (jedača 
in pijača)

5. Einkauf und Geschäfte 
(nakupi in trgovine)

6. Reisen (potovanje)

7. Stadt und Verkehr (mesto 
in promet)

8. Gesundheit (zdravje)

9. Das Verschiedene (razno, 
tema po želji udeležencev)

10. Das Verschiedene (razno, 
tema po želji udeležencev)

Število ur: 60 

Cena: 175 EUR (41.937,00 SIT) 
Znesek za plačilo je preračunan 
po tečaju menjave 1 EUR = 
239,640 SIT

Tečaj bo potekal v učilnici Po-
soškega razvojnega centra, Uli-
ca padlih borcev 1c, Tolmin.
Prijava: 05/38-41-500 (Patrici-
ja Rejec) 

Obnovitveni in nadaljevalni te~aj 
nem{kega jezika

Za vse tiste, ki ste se že udeležili 
začetnega tečaja nemškega jezi-
ka, vendar bi morali snov še na 
kratko ponoviti, v začetku okto-
bra organiziramo obnovitveno-
nadaljevalni tečaj nemškega jezi-
ka. Prvi del (obnovitveni) bo 
trajal 10 ur, drugi del (nadaljeval-
ni) pa 40 ur.

ZNANJE, ki ga boste obnovili 
(10 ur): 1. Näheres Kennenler-
nen, 2. Wohnen, 3. Essen und 
trinken, 4. Reisen, 5. Gesund-
heit

TEME, ki jih boste obravnavali 
v okviru nadaljevalnega tečaja 

(40 ur): 6. Erzählung, Märchen, 
Lebenslauf, 7. Rezepte, Bedie-
nungsanleitung, Verkehrshinwei-
se, 8. Deutschsprachige Länder, 
9. Verschiedenes

Število ur: 50 
Cena: 160 EUR (38.342,40 SIT)
Znesek za plačilo je preračunan po 
tečaju menjave 1 EUR = 239,640 
SIT
Začetek tečaja: oktober 2007
Tečaj bo potekal v učilnici Po-
soškega razvojnega centra, Uli-
ca padlih borcev 1c, Tolmin. 
Prijava: 05/38-41-500 (Patricija 
Rejec ali Tjaša Maurič) 

Za~etni te~aj 
nem{kega 
jezika
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NOVE RAZGLEDNICE

Na študijskem krožku Moj svet ustvarjanja oseb iz pripovedk, enem izmed šti-

rih krožkov, ki jih je v letošnjem letu pod mentorstvom Patricije Rejec izvajal 

Posoški razvojni center, sofinanciralo pa Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 

so člani Društva slikarjev amaterjev Posočja oživili osebe in motive, ki so jih 

odkrivali s spoznavanjem tolminske naravne, kulturne in etnološke dedišči-

ne. Plod njihove domišljije so štiri razglednice, ki jih bodo tako turisti kot 

domačini lahko poslali svojim sorodnikom in prijateljem in z njimi razkrivali 

našo bogato dediščino. 

Ida Kocjančič: 
Dugá baba, 2007

Dugá baba je vsem, ki 

so prvič prišli v Tolmin-

ska korita, ukazala, da 

jo morajo na ramenih 

prenesti čez brv. Kdor 

je uspel, si je prislužil 

pravico do uporabe brvi, 

kdor pa je omagal, je za 

‘lon’ dobil kos usmrka-

nega kruha.

Rok Alboje: Riba Faronika, 2007
Riba Faronika, ki na svojem hrbtu nosi svet, 
tu in tam udari z repom in strese tla. S tem 
nas opozarja, naj bolje poskrbimo za naš pla-
net. (Mitološka slovenska ljudska pesem je 
bila napisana v Podmelcu na Tolminskem.)

Silvester Lampe: Medvedova glava, 2007
V ožjem delu korit Zadlaščice (pritok Tolminke) je zagoz-
den ledeniški balvan, ki je zaradi značilne oblike dobil ime 
Medvedova glava.

Silvo Jelinčič: Dante, 2007

Tolminsko ljudsko izročilo pravi, da naj bi se italijan-

ski pesnik Dante Alighieri (1265–1321) v času, ko je 

bil pregnan iz Firenc, skrival tudi v naših krajih. Do-

mačini verjamejo, da je del epa Božanska komedija, ki 

govori o peklu, nastal prav v Tolminskih koritih.
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Perspektive pod Stolom 

Pogled naprej

Ime Pavla Tonklija, dana{njega gosta EPIcentrove rubrike Pogled naprej, je `e devet let tesno pove-
zano z Razvojnim dru{tvom Breginjski kot (RDBK). Kdor redno prebira na{e glasilo, bo vedel, da si 
Pavel kot njegov predsednik skupaj s {tevilnimi drugimi aktivnimi ~lani prizadeva za idejno 
osve`itev Breginjskega kota, za dvig njegove prepoznavnosti ter izgradnjo osnovne turisti~ne infra-
strukture v Kotu. (Uredništvo EPIcentra)

P iše se leto 2021. Turistično  
 združenje Breginjski kot zase-
da na svoji redni letni skupšči-

ni. Prisotnih je vseh 27 članov. Dobro 
razpoložen predsednik začne zbra-
nim podajati poročilo za preteklo 
leto.

Velika letna rast terja 
preudaren razmislek

Uvodoma predstavi analizo razvo-
ja turizma v Breginjskem kotu v za-
dnjih petnajstih letih, iz katere je 
razvidno, da so člani v letu 2020 
opravili za tri milijone evrov turistič-
nih storitev, kar v povprečju znaša 
prek 110.000 evrov na posameznega 
člana. Analiza stanja med drugim 
razkrije tudi nad 30-odstotno letno 
rast turističnih storitev v zadnjih treh 
letih. Kljub vzpodbudnim rezultatom 
pa predsednik zbrane opozori, da 

tako velika letna rast terja razmislek 
– predvsem o prilagoditvi ponudbe 
rastočemu stacionarnemu in celolet-
nemu obisku v novih razmerah. Po-
udari še, da bo pri tem treba upošte-
vati osnovna načela lokalnega razvo-
ja – predvsem ohranjanje čistosti 
naravnega okolja in upoštevanje traj-
nostnega sonaravnega razvoja osnov-
ne gospodarske dejavnosti v območju 
blagovne znamke Nadiža. Za njo se 
namreč skriva tesna povezanost do-
polnilne kmetijske dejavnosti (pred-
vsem reje drobnice in goveda, ki se 
poleti pase na planini, in pridelava 
bioproizvodov) s turizmom (prodaja 
bioproizvodov za potrebe lokalnega 
turizma).

Vpliv klimatskih sprememb
K hitremu porastu turizma v naših 

krajih so v zadnjih letih veliko pri-

spevale klimatske spremembe, zaradi 
katerih od leta 2015 dalje kakovost 
življenja v večjih mestih predvsem v 
bližnji furlanski nižini močno upada. 
Tamkajšnji prebivalci se vse pogoste-
je zatekajo v hribe na svež zrak in k 
bistrim izvirom, kjer se lahko spro-
stijo, ohladijo, umirijo in naužijejo 
naravnih lepot. 

Pozitivni ukrepi in dogodki 
Predsednik nadaljuje z analizo 

ukrepov in dogodkov, ki so nas pri-
peljali do današnjih vzpodbudnih 
rezultatov. Izsledke strne v deset 
točk.

1. Odstranitev administrativnih 
postopkov na meji med Italijo in 
Slovenijo – S tem od 1. januarja 2009 
dalje beležijo visok porast prehodov. 
Slovenija tudi v “evropski miselnosti” 
(predvsem v miselnosti sosednjih 

Italijanov, ki so za nas še posebej 
zanimiva ciljna skupina) postane 
enoten evropski prostor. Prehajanje 
iz smeri Furlanije se iz leta v leto 
povečuje, kar ima velik pomen za 
našo prilagoditev.

2. Odločitev prebivalstva za ra-
zvoj turistične dejavnosti – Med leti 
2005 in 2009 se je med prebivalci 
razširila zavest in spoznanje, da bi-
vajo v območju, kjer lahko turizem 
spremeni način življenja in hkrati 
omogoči njegovo ekonomsko zanimi-
vost. Odločitvi je botrovalo tudi spo-
znanje, da se lahko delovna mesta 
prav tako zagotovijo doma, s tem pa 
se posledično razvija in načrtuje pri-
hodnost tudi v dotlej odročnih kra-
jih.

Kaj se je moralo zgoditi, da je prej 
pasivno prebivalstvo in kraje s hudi-
mi demografskimi težavami prepriča-

Utrinki

PARTNERSTVO V 
VSE@IVLJENJSKEM U^ENJU
Nova Gorica – Partnerji – včeraj, 
danes, jutri so naslovili regijski po-
svet, ki ga je organizirala Ljudska 
univerza Nova Gorica (LUNG). 
Kot je povedala direktorica LUNG-a 
Nada Uršič Debeljak, je bil namen 
posveta predstaviti partnerstvo v 
vseživljenjskem učenju s primeri do-
bre prakse z vidika države, regije in 
lokalne skupnosti.

Janez Mežan, generalni direktor 
Direktorata za srednje in višje šol-
stvo ter izobraževanje odraslih na 
Ministrstvu za šolstvo in šport je 
uvodoma povedal, da je vseživljenj-
sko učenje nujnost 21. stoletja. S 
strategijo vseživljenjskega učenja 
želi država med drugim omogočiti 
vsem ljudem učenje in izobraževa-
nje; krepiti zavedanje, da učenje po-

vanja ter omogočiti vsakemu člove-
ku učenje po njegovi meri. O mo-
žnostih črpanja evropskih sredstev v 
obdobju 2007–2013 je spregovoril 
Gorazd Jenko, sekretar Službe Vla-
de RS za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko in vodja sektorja za 
Evropski socialni sklad, in prisotnim 
predstavil Operativni program ra-
zvoja človeških virov 2007–2013.

O partnerstvu na področju človeških 
virov v regiji je spregovorila mag. Al-
mira Pirih. Povedala je, da je enajst 
projektov, ki so vključeni v Izvedbe-
ni načrt Regionalnega razvojnega 
programa severne Primorske (Go-
riške statistične regije) 2007–
2009, nastajalo na osnovi partner-
stev. Izpostavila je tri projekte: • Ra-
zvoj, izvajanje ter organiziranje vi-
sokošolskih programov za potre-
be gospodarstva, višanje kvalitete 
življenja ter večanje prepoznavno-

PARTNERSTVO V VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU – Združeni smo močnejši in lažje dosežemo 
cilj.

večuje zaupanje vase, razvija ustvar-
jalnost, podjetnost, znanje in spre-

tnost; razvijati zavedanje, da imajo 
ljudje pravico do učenja in izobraže-
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lo v drastičen zasuk v razmišljanju? 
3. Organiziranje združenja Pred-

alpski raj – Območje Predalpskega 
raja predstavlja turistično razviti tri-
kotnik med Kobaridom, Fojdo (Fae-
dis) in Pušjo vasjo (Vencone) ter 
pokriva prostor dvajsetih občin; tri-
kotnik zajema celotno hribovsko ob-
močje južno od verige Stola s podalj-
škom do Pušje vasi ob Taljamentu. 
Prav to združenje je poskrbelo za 
osnovno turistično organiziranost s 
postavitvijo skupne gospodarske Tu-
ristične družbe (TD), ki je poskrbela 
za oblikovanje skupne strategije, pro-
mocije in trženja celotnega območja. 
Vanj je interesno vključeno tudi Tu-
ristično združenje Breginjski kot 
(TZBK).

4. Jasna in prepričljiva vizija TD 
za celotno območje Predalpskega 
raja, predvsem slikovita predstavitev 
koliko in kakšne turistične kapacite-
te ter storitve bo potrebovala po letu 
2015 v celotnem območju – je prepri-
čala še zadnje dvomljivce. Njene tr-
ditve so bile tako podkrepljene, da je 
bila družba že v letu 2010, torej le 
leto po predstavitvi vizije, pripravlje-
na na sklepanje dolgoročnih pogodb 
z zainteresiranimi turističnimi nosilci 
na območju. Prav dolgoročne pogod-
be, ki so zagotavljale turistične napo-
titve k nosilcem za izgradnjo turistič-
nih kapacitet, so vzpodbudile izredno 
velik odziv prebivalstva.

5. Turistična družba je pred tem 

k sodelovanju uspela pritegniti tudi 
obe državi, ki sta ji v javnem inte-
resu za razvoj teh krajev zagotovili 
sredstva in potrebna zavarovanja – 
kot jamstva investitorjem – nosilcem 
turističnih dejavnosti pri sklepanju 
dolgoročnih pogodb z omenjeno 
družbo.

6. Petletno razvojno obdobje – Na 
osnovi dobro zastavljenega projekta 
sta obe državi območju dodelili po-
seben status petletnega razvojnega 
obdobja, ki je vsem investitorjem te-
ga območja zagotovil velik del nepo-
vratnih sredstev za investiranje ter 
pomembne davčne olajšave (po kon-
ceptu razvoja Ziljske doline v Avstri-
ji). Obdobje se je zaključilo leta 
2016.

7. Blagovna znamka Nadiža – Pod 
pokroviteljstvom  široko uveljavljene 
blagovne znamke Predalpski raj se je 
območje Breginjskega kota soočilo z 
velikim izzivom in se v letu 2011 or-
ganiziralo v lokalno združenje ter 
ustvarilo lastno blagovno znamko 
Nadiža. Združenje je sprejelo pobu-
do skupne TD za specializacijo (ki bi 
še obogatila ponudbo celotnega Pred-
alpskega raja) ter se odločilo za smer, 
ki bo v Breginjskem kotu pospeševa-
la kulturno-zgodovinske in razisko-
valne dejavnosti s poudarkom na 
arhitekturi in ponovnem oživljanju v 
potresu leta 1976 izgubljene dedišči-
ne. Na ta način smo v naše kraje 
privabili tako strokovno kot laično ZAKLJUČNA DELA RDBK NA POTI NA STOL julija 2007. Foto: Pavel Tonkli

sti Goriške kot visokošolskega 
središča v okviru Visokošolskega 
in raziskovalnega središča Primor-
ske, katerega konkreten rezultat je 
študij strojništva, ki se bo jeseni za-
čel v Tolminu, • Regijsko štipendij-
sko shemo in • nadgradnjo Centra 
vseživljenjskega učenja severne 
Primorske, s katerim se ob podpori 
vseh trinajstih občin v regiji približuje 
vseživljenjsko učenje ljudem na naj-
bolj oddaljenih območjih. Slednjega 
je v drugem delu posveta podrobne-
je predstavila Uršič Debeljakova. V 
okviru tega projekta bodo nadgradili 
Svetovalno središče ISIO (Informa-
cijsko središče za izobraževanje od-
raslih) in njegove dislokacije v Tolmi-
nu, Idriji in Ajdovščini, regijski Cen-
ter za informiranje in poklicno sveto-
vanje (CIPS) in njegova kotička v 
Tolminu in Idriji ter Središče za sa-
mostojno učenje s poudarkom na 
ciljni skupini invalidov. Uvedli bodo 
tudi nove dejavnosti: borzo znanja, 
promotorstvo znanja, festival zdrav-

mo lahko ponudili ljudem tisto, kar 
potrebujejo.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

NARODNOSTNO POMEMBNA 
CESTA BO KMALU KON^ANA
Vol~e – “Z gradnjo ceste Volče–
Solarji smo začeli zato, da Sloven-
ce v Benečiji povežemo s Tolmin-
sko,” pojasnjuje poslanec in pod-
predsednik slovenskega parlamenta 
mag. Vasja Klavora. Kot dodaja, je 
to narodnostno zelo pomembna ce-
sta in prav je, da se bo po skoraj-
šnjem padcu šengenske meje vzpo-
stavila omenjena povezava. Posla-
nec si je 14. maja v spremstvu Vol-
čanov in svojih sodelavcev ogledal 
potek del na cestnem odseku ter 
povedal, da je z njimi zadovoljen tudi 
slovenski prometni minister mag. 
Janez Božič. Klavora je še prepri-
čan, da bo pot Livške Ravne–Gori-
ška brda, ki se ji bo ta cesta pridru-
žila, čudovita turistična destinacija. 

ja, koordinacijski center za mobil-
nost mladih in odraslih ter usposa-
bljanja predstavnikov javnih zavodov 
v regiji za pripravo in vodenje projek-
tov.

Pirihova je poudarila, da je bil v regiji 
narejen korak naprej; znali so se po-
vezati in zasnovati projekte – na 
osnovi potreb lokalnega okolja. Žal 
pa se pogosto srečujejo z blokada-
mi s strani države. Vsi bi se morali 
zavedati, da bodo rezultati le, če bo-
mo pluli v isto smer.

O pomenu partnerskega sodelova-
nja za izobraževanje in učenje odra-
slih je spregovorila tudi mag. Tanja 
Vilič Klenovšek, vodja projekta In-
formacijsko središče za izobraževa-
nje odraslih (ISIO) na Andragoškem 
centru Slovenije. Poudarila je, da je 
pri partnerstvu pomembno, da zau-
pamo drug drugemu, si delimo delo 
in prevzemamo odgovornost. Nujno 
je tudi povezovanje politike, stroke 
in prakse na državnem, regionalnem 
in lokalnem nivoju. Na ta način bo-

V zadnjih proračunih je Slovenija za 
gradnjo te najkrajše cestne poveza-
ve med Tolminsko in Benečijo na-
menila slabe tri milijone evrov ali 
okoli 700 milijonov tolarjev. Dela bo-
do po Klavorinih besedah izvedena 
v dveh delih in bodo potekala tudi 
naslednje leto. Trenutno sta v delu 
oba najbolj problematična dela ce-
ste (spodnji in zgornji), medtem ko 
je bil dvokilometrski odsek med nji-
ma že prej urejen. V kratkem bodo 
asfaltirali spodnji del ceste, kasneje 
pa tudi preostalo. “S tem delom ne 
bi smeli odnehati in do julija bi 
morala biti spodnji in zgornji od-
sek zaključena,” je še dejal Klavo-
ra.
Špela Kranjc

OBNOVA PLANINE V 
DOKUMENTARCU
Tolmin – V velikonočnem potresu, 
ki je Posočje prizadel pred devetimi 
leti, so bili hudo poškodovani tudi 
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Pavel Tonkli, predsednik Razvojnega dru{tva 
Breginjski kot, je svoje razmi{ljanje posvetil {e 
posebej zaslu`nim ~lanom Upravnega odbora: 
Vinku Kuntihu, Borisu Lazarju, Darku Rosi~u, 
Ediju Sko~irju, Mirku [poladu, Toniju Urban~i~u 
in Lenki Vre~ar. V trenutku nastajanja tega pri-
spevka, ki povezuje  zavidljivo (a od vseh v ~lan-
ku omenjenih tvorcev odvisno) in dosegljivo pri-
hodnost z druga~no sedanjostjo, je omenjeno 

dru{tvo dokon~alo {tiriletno zahtevno ~i{~enje planinske poti iz Sedla na 
planino Bo`co. V iskreno veselje in prijateljevanje plan{arjev iz obeh stra-
ni Stola ob ponovnem snidenju na planini pa se je v prvih dneh junija 
zarezala ostra bole~ina � v prometni nesre~i so izgubili enega svojih: 
mladeni~a Jureta iz Kreda. Zato je v mislih, strnjenih na teh straneh, ujet 
tudi spomin nanj. Te`ko se bo pobrati in zbrati novih mo~i. A treba bo na-
prej z veselimi in tragi~nimi dogodki v jutri{nji dan. T. Š. F. Foto: arhiv Pa-
vla Tonklija

EPIcenter, letnik VIII, {t. 2-3, 2007

javnost, ki se je tu izobraževala in 
obnavljala svojo življenjsko energijo. 
S tem so stare vasi ponovno zaživele. 
Nekatere v potresu izgubljene vasi na 
čelu z arhitekturnim biserom – Bre-
ginjem pa so služile kot podlaga šte-
vilnim raziskovalnim skupinam. Tu 
so se organizirale arhitekturne delav-
nice in kolonije, medtem ko sta fa-
kulteti za arhitekturo iz Ljubljane in 
Benetk v Breginju odprli celo svoj 
oddelek, ki je vključeval raziskavo in 
študij arhitekture, prilagojen načinu 
življenja v tem in širšem predalp-
skem prostoru.

8. Novoustanovljena pokrajina – 
Zelo pomembno vlogo je v letu 2010 
odigrala tudi novoustanovljena po-
krajina na slovenski strani, ki je kot 
vzpodbudo temu projektu zagotovila 
znatna sredstva za štipendiranje mla-
dine z nepovratnimi sredstvi. S tem 
smo izšolali prve turistične kadre 
gostinsko-turistične smeri in nekate-
re agrarne poklice za potrebe lokal-
nega turizma.

9. Rešitev večine infrastrukturnih 
težav – Prav posluhu nove pokrajine 
za naš projekt gre zahvala, da smo 
med leti 2010 in 2015 rešili tudi ve-
čino infrastrukturnih težav, pomemb-
nih za širši regionalni razvoj in hkra-
ti zelo pomembnih za potencialni 
razvoj območja Breginjskega kota.

• Veliko se je investiralo v zagota-
vljanje zadostnih količin pitne in 
požarne vode ter čiščenje odpadnih 

stna in krajevno tipična ponudba 
turističnih storitev, ki je odprla veliko 
novih delovnih mest. Ob tej turistični 
poti sta se v Breginjskem kotu razvi-
li dve novi turistični lokaciji z danes 
zelo uveljavljeno ponudbo: 

- planinska koča ob planini Božca, 
ki skupaj s sodobno obnovljeno 
planino tvori atraktivno točko za 
športno padalstvo, pohodništvo, 
gorsko kolesarjenje, lov … Obisko-
valcu nudimo možnost postanka z 
nočitvijo, jedi iz mlečnih izdelkov 
s sosednje planine ter nakup in 
pokušino najboljših lokalnih sirov 
v specializirani planšarski trgovini. 
Posebnost te planine so siri iz me-
šanega (kravjega in kozjega) mle-
ka, ki so jih pred desetletji pričeli 
na tej planini izdelovati bovški in 
kotarski kmetje;
- rekreacijske površine z večjimi 
parkirnimi površinami pod Stolom 
na območju Sejske ravne. Zaradi 
visoke stopnje varovanja okolja se 
promet prek Stola odvija le z orga-
niziranimi prevozi registriranih 
lokalnih prevoznikov. Veča se šte-
vilo pohodnikov in gorskih kole-
sarjev, ki jim vzpon do Božce nudi 
prvovrstno rekreacijo. Na željo tu-
ristov se njihov osebni avtomobil 
dostavi na drugo stran Stola na 
Učjo ali Žago, da nadaljujejo pot 
brez vračanja na izhodiščno toč-
ko.
V tem času se je dokončno infra-

Utrinki

objekti na številnih planinah, med 
njimi tudi na planini Sleme na Tol-
minskem, kamor so lahko kmetje ju-
nija letos ponovno pripeljali svojo ži-
vino. Takrat so planino po popotre-
sni obnovi tudi uradno odprli. Kon-
čana so namreč načrtovana groba 
dela, s katerimi so začeli 16. avgu-
sta lani in končali 12. januarja letos. 

Z izzivi obnove se je na predlog 
Agrarne skupnosti Zatolmin soo-
čil gradbenik iz te vasi Metod Kav-
čič. S svojim sinom Juretom je po-
snel dokumentarni film, ki prikazuje 
potek obnovitvenih del in je zato po-
sebnost tega projekta. “Sprva se 
tega zahtevnega projekta ni hotel 
lotiti nihče, saj lastniški odnosi na 
planini niso bili razčiščeni, poleg 
tega pa je bila v nemogočem sta-
nju še dostopna pot na Sleme,” 
svoje pomisleke pred devetimi leti 
utemeljuje prvi mož obnove, ki se je 
lani po temeljitem tehtanju argumen-
tov premislil. Maja je morala ekipa 
najprej začeti z urejanjem dostopne 

poti, kar je zahtevalo 600 ur prosto-
voljnega dela. Za betoniranje 300 
metrov strmih odsekov so iz Tolmina 

pripeljali 200 ton materiala in na 
šestkilometrski makadamski odsek 
zvozili 3.000 kubikov nasipnega ma-

teriala. “Po tem smo naleteli na 
ogromno finančno luknjo, ki nam 
je še vedno ni uspelo v celoti za-
polniti,” je potožil Kavčič in dodal, 
da to pomeni veliko oviro za zaklju-
ček obnovitvenih del, saj bodo mo-
rali zaradi posledic zime del te poti 
ponovno obnoviti. Pri prevozu grad-
benega materiala jim je s helikopter-
jem pomagala tudi Slovenska voj-
ska.

Avtorji vseh posnetkov in montaže 
32-minutne Zgodbe o obnovi pla-
nine Sleme so udeleženci te obno-
ve. Na predstavitvi v Tolminskem 
muzeju so prikazali, kako je prišlo 
do gradnje in kaj vse je lani nastalo 
na planini Sleme. Ob tej priložnosti 
je Kavčič poudaril, da sporočilo do-
kumentarnega filma “ni v zahtevno-
sti gradbene izvedbe, temveč v 
vztrajnosti in želji Zatolmincev, da 
nadaljujemo pot, ki so nam jo naka-
zali naši predniki”. 
Špela Kranjc

PLANINA SLEME – Končana so načrtovana groba dela popotresne obnove, s katerimi so 
začeli 16. avgusta lani in končali 12. januarja letos. V tem času pa je o obnovi nastal tudi do-
kumentarni film. Foto: Stane Beguš

voda. Vse vasi so se opremile s pri-
lagojenimi čistilnimi napravami. Tako 
smo pred onesnaženjem obvarovali 
naše največje naravno bogastvo, ki 
nam služi kot generator tukajšnjega 
turističnega razvoja – reko Nadižo.

• Cesta na relaciji Staro selo–Bre-
ginj–Tipana–Tarčent je pridobila sta-
tus regionalne ceste, saj se je v tem 
obdobju kakovostno rekonstruirala in 
pridobila ustrezne dimenzije. Prav ta 
cesta je po odpravi meja celoten pro-
stor v zgoraj predstavljenem trikotni-
ku povezala ter postavila osnove za 
razvoj in ohranjanje domačega pre-
bivalstva v teh krajih. Sočasno so 
bili v Kotu izvedeni tudi nekateri po-
pravki na državnih cestah: obvoz v 
Borjani v smeri proti Podbeli, kjer se 
je uredilo motečo prometno proble-

matiko, odpravilo pa se je tudi ozka 
grla pod Robidiščem.

• Veliko sredstev je bilo namenje-
nih turistični infrastrukturi regional-
nega pomena. S tega naslova je bila 
obnovljena in opremljena turistično-
panoramska cesta, ki vodi čez Stol. 
Le težko prehodno cesto je med leti 
2003 in 2007 med Sedlom in planino 
Božco očistilo takrat delujoče Razvoj-
no društvo Breginjski kot (RDBK). 
Vizija  takratnega RDBK se je uresni-
čila. Navedeni odsek turistične poti 
je danes vključen v regionalno turi-
stično pot, ki po hribovitem obrobju 
Slovenije povezuje kraje vse od mor-
ja preko Krasa, Goriških brd, Kolov-
rata in Stola do Bovca. Ob navedeni 
poti se je med leti 2015 in 2020 za-
radi visokega obiska razvila raznovr-
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strukturno opremilo vse dostope do 
Nadiže, izgradilo parkirna mesta ter 
se uredilo ostalo infrastrukturo, ki 
temu območju omogoča razvoj pri-
mernih turističnih storitev. Vso zgra-
jeno infrastrukturo je nadgradil ob-
činski odlok, ki je vpeljal takšen 
način obnašanja in gostote, ki je spre-
jemljiv za domače prebivalstvo in 
naravo.

• Vzporedno je občina ob pomoči 
pokrajine poskrbela tudi za obnovo 
starih vaških središč v Breginjskem 
kotu in nadgradnjo osnovne turistič-
ne infrastrukture, katere temelji so se 
pod iniciativo in investitorstvom 
RDBK postavljali že med leti 2000 in 
2007.

• Pozitiven vpliv na razvoj dogod-
kov v Breginjskem kotu so imeli tudi 
veliki turistični projekti, ki so se do-
gajali med 2010 in 2020 v okolici: 

- dokončanje velikih in dragih pro-
jektov na Bovškem (Kanin, Žaršče, 
Boka). Bovška je ponovno uvelja-
vila status turističnega alpskega 
območja visokega ranga, kjer se 
dogaja celoletni turizem;
- Tolmin je dobil svoj turistični 
center pri Žabčah ter vrhunsko ho-
telsko ponudbo ob Sotočju (nek-
danja Centroslavija);

- Kobarid je nadgradil svojo prepo-
znavnost iz muzeja iz prve svetov-
ne vojne s kuturnim dogajanjem. 
Celoletna kulturna dogajanja so 
Kobarid poimenovala Mesto kultu-
re. Iz smeri Kobarida proti Svinu 
(nad štalami) je Kobarid dobil tudi 
nov turistični kompleks, vključujoč 
hotel višje kategorije, površine za 
šport in rekreacijo, bazen ...);
- Med Sužidom in okolico Kreda 
so bila izgrajena tri povsem nova 
turistična naselja. Gradnja turistič-
nih naselij se je začela vse bolj 
prenašati iz večjih središč na po-
deželje. Naraščajoč interes po bi-
valnih kapacitetah na podeželju pa 
že pritiska na lokalno skupnost po 
zagotovitvi dodatnih gradbenih po-
vršin v Podbeli in Breginju. 
10. Velik izkoristek vseh zgoraj 

navedenih vzpodbud – Območje 
Predalpski raj je izkoristilo ponujeno 
petletno obdobje državnih vzpodbud 
in olajšav. Poleg infrastrukture se je 
v tem obdobju izgradilo vse potrebne 
turistične kapacitete (nastanitve, go-
stilne, restavracije, kmečke turizme, 
kampe, objekte za šport in rekreacijo 
ter objekte za rejo živine – vključno 
s posodobitvijo planin in ekotržnice 
...). Vzporedno se je usposobila za 

turistično dejavnost prva generacija 
nosilcev. 

V času investiranja je Turistična 
družba izpeljala kakovostno promo-
cijo območja in se natančno držala 
svoje pogodbene obveznosti do no-
silcev – investitorjev. Prišli so prvi 
turisti ter za njimi spet novi in novi.

Oblikovanje razvojnih 
smernic za nadaljnjih 10 let

Predsednik pogleda po prisotnih 
članih. Zbrani so – kot že rečeno – 
vsi: • turistični ponudniki iz doline 
pod Stolom, ki že desetletje nastopa 
pod skupno in uveljavljeno lokalno 
blagovno znamko Nadiža; • pred-
stavniki Predalpskega raja z direktor-
jem Turistične družbe na čelu, poleg 
njih pa tudi • predstavniki združenja 
Alpskih občin, s katerimi naše zdru-
ženje meji in dnevno sodeluje. Priso-
tna je tudi večina • županj in župa-
nov tega območja ter • predstavnikov 
državnih turističnih organizacij Slo-
venije in Italije, ki so zadolženi za 
vzpodbujanje turizma in trajnostni 
razvoj v celotnem predalpskem loku 
v EU. Analizo zaključi z besedami: 
“Na to srečanje v Breginj ste prišli iz 
vseh delov našega širšega območja 
Predalpskega raja. Ob poti ste lahko 

videli veliko turistov rekreativcev ter 
mlajšo generacijo prijaznih in zado-
voljnih domačinov, ki s pomočjo tu-
rizma danes tu živi spodobno. Sreča-
li ste veliko mladine, videli pokošene 
travnike, ponovno obdelane njive in 
pobočja, na katerih se pase veliko 
manjših tropov ovac. Zagotovo niste 
spregledali niti urejenih gozdov, kri-
stalno čistih voda ter urejenih spreha-
jalnih in kolesarskih poti. Kjerkoli ste 
ustavili vašega jeklenega konjička, ste 
lahko poslušali tišino in ptičje petje 
ter čutili mir.

To so naši skupni dosežki pretekle-
ga petnajstletnega obdobja. Hvala 
vsem, ki ste pri tem projektu sodelo-
vali: občinam in civilni iniciativi ob-
močja Predalpskega raja, ki ste kot 
skrbniki skrbeli za kontinuiran dol-
goročni razvoj dogodkov tega uspe-
šnega projekta.

A že danes moramo ponovno gle-
dati naprej. Turistični obisk se zavoljo 
klimatskih sprememb nenehno pove-
čuje in ogroža osnovna načela našega 
Predalpskega raja. Gostota obiskoval-
cev postaja prevelika, zato se bomo v 
naslednji točki posvetili odprti razpravi 
– oblikovanju smernic razvoja Pred-
alpskega raja med leti 2020 in 2030.”
Pavel Tonkli, predsednik RDBK

Utrinki

Pogled naprej

je “poudariti pomen kulturne ra-
znolikosti in medkulturnega dialo-
ga v Uniji, ob tem pa promovirati 
in povečevati ugled kulturne dedi-
ščine kot enega ključnih elemen-
tov identitete vsakega naroda, 
skupnih vrednot in življenjskih na-
čel evropskih narodov in držav”.
Pod cerkvico v Javorci, ki so jo v spo-
min na svoje padle tovariše in v svojo 
uteho leta 1916 zgradili avstro-ogrski 

vojaki 3. gorske brigade, sta znak 
Evropska dediščina odkrila tolminski 
župan Uroš Brežan in minister za 
kulturo dr. Vasko Simoniti. Kot je 
dejal minister, ta spominska cerkev 
v sebi nosi tudi simbolno vrednost – 
“umestimo jo lahko kot klic po mi-
ru, čeprav je bila zgrajena v času 
prve svetovne ”. Po njegovih bese-
dah smo lahko ponosni, da je Odbor 
za evropsko dediščino, v katerem je 
kot ministrov pooblaščenec sodelo-
val mag. Dušan Kramberger, kar 
tri slovenske spomenike takoj uvrstil 
na svoj seznam. “Zanimivo je, da 
vsi trije spomeniki, ki smo jih iz-
brali, spominjajo na trpljenje in so-
čutje, neizmerno požrtvovalnost 
in žrtvovanje za drugega. Nago-
varjajo ljudi, naj spoštujejo drug 
drugega,” je še dodal minister. 

Zaenkrat je Odbor podelil še relativ-
no malo teh uglednih priznanj, na 
prvem mestu seznama pa je aten-
ska akropola. Vsaka država članica 
lahko predloži največ štiri predloge z 
utemeljitvami, o dodelitvi znaka pa 
bo odločala posebna komisija. Slo-
venija trenutno pripravlja še predlog 
za rotundo in krstilnico v Kopru.
Špela Kranjc
Foto: Č. J.

CERKVICI V JAVORCI ZNAK 
EVROPSKA DEDI[^INA
Javorca – Cerkev sv. Duha v Javorci 
se poleg ljubljanskih Plečnikovih Žal 
in Partizanske bolnišnice Franja v 
Dolenjih Novakih pri Cerknem od 
18. maja dalje ponaša s posebnim 
znakom Evropska dediščina.

Odbor za evropsko dediščino, ki 
ga sestavljajo kulturni ministri držav 
članic EU, je namreč omenjenim 
trem slovenskim kulturnim spomeni-
kom 25. januarja na zasedanju v 
Madridu priznal evropski pomen ter 
s tem pravico do posebne označbe 
in napisa Evropska dediščina. Kot 
so takrat pojasnili na slovenskem 

ministrstvu za kulturo, 
se je pobuda za prepo-
znavanje skupne dedi-
ščine, ki povezuje pre-
teklost in sedanjost dr-
žav članic Evropske 
unije oziroma njenih 
narodov, lani izobliko-
vala v formalno pobudo 
Znak evropske dedišči-
ne. Namen te pobude 
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• Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij
• Enostavni, hitri in brezpla~ni postopki za ustanovitev podjetja in spremembo dejavnosti
• Podjetni{ko svetovanje po subvencioniranih cenah v okviru programa vav~erskega svetovanja

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

VEM-o tudi v Poso~ju

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

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

Izvedbeni program razvojne pomo~i ob~inam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2007

P rogram razvojne pomoči obči-
 nam Bovec, Kobarid in Tolmin 
za obdobje 2007–2013 in letni 

izvedbeni program izvajanja tega pro-
grama je na osnovi Zakona o popo-
tresni obnovi objektov in spodbujanja 
razvoja v Posočju (ZPOOSRP-UPB1) 
pripravil Posoški razvojni center.

Letošnji izvedbeni program je gle-
de na sprejeti proračun Republike 
Slovenije določen v višini 1.886.164 
evrov. Sredstva bodo namenjena za 
izvajanje vseh treh ukrepov: 
• Ukrep I: Vzpostavljanje razvojne
 infrastrukture,

So~a 2007
V prej{nji {tevilki EPIcentra smo predstavili Program spodbujanja razvoja v Poso~ju 2007�2013 
(So~a 2013). Tokrat bomo podrobneje spregovorili o leto{njem letnem izvedbenem programu, ki ga 
je Vlada RS sprejela 15. marca 2007, del razpisov pa je bil v Uradnem listu RS objavljen 22. junija 
letos.

Ukrep
Sredstva po 

zakonu
Lastna sred-

stva
SKUPAJ

Ukrep I 609.700 327.100 936.800

Ukrep II 647.833 647.833 1.295.666

Ukrep III:
Štipendiranje
Spodbujanje zaposlovanja
Spodbujanje izobraževanja 
in usposabljanja

496.600:
137.700
200.300

158.600

283.700:
41.700

200.300

41.700

780.300:
179.400
400.600

200.300

Stroški koordinacije 
izvajanja programa

132.031 0 132.031

SKUPAJ 1.886.164 1.258.633 3.144.797

• Ukrep II: Pospeševanje podjetniš-
kih vlaganj, razvoja gospodarstva 
in odpiranja novih delovnih mest,

• Ukrep III: Usposabljanje in razvoj
kadrov: razvoj človeškega potenci-
ala v Posočju.
Delitev sredstev po ukrepih za leto 

2007 je prikazana v preglednici 1.

Ukrep I
Ukrep I se izvaja prek instrumenta 

Sofinanciranje nakupa zemljišč, ko-
munalnega urejanja le-teh ter ureja-
nja in preurejanja industrijskih in 
obrtnih con.Preglednica 1: Pregled načrtovanih sredstev po ukrepih (v EUR)
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Preglednica 2: Načrtovana sredstva v okviru Ukrepa I po občinah in posameznih projektih 
(v EUR)

Občina Projekt Sredstva

Tolmin Poslovna cona Poljubinj
Izdelava projektne dokumentacije, komunalna 
ureditev (voda, elektrika, telefon, fekalne in meteorne 
vode, dostopne in notranje poti oz. parkirišča)

Celotna vrednost investicije
Viri financiranja:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (SVLR)
Lokalni viri 

557.900

376.800

181.100

Kobarid Obrtna cona Kobarid
Odkup zemljišč, parcelacija, komunalna oprema 
in prestavitev daljnovoda, vodovodni priključek in 
izvedba vodohrama, nadzor nad izvedbo investicije

Celotna vrednost investicije
Viri financiranja:
SVLR
Lokalni viri 

253.700

149.400
104.300

Bovec TIC – Turistično informativni center
Obnova zgradbe za delovanja TIC (gradbena dela)

Celotna vrednost investicije
Viri financiranja:
SVLR
Lokalni viri

125.200

83.500
41.700

Projekte v okviru Ukrepa I so pri-
pravile Občine Bovec, Kobarid in 
Tolmin na osnovi občinskih razvoj-
nih programov. Projekti, katerih no-
silci so občine, se financirajo iz dr-
žavnih virov največ v višini do 85 
odstotkov vrednosti upravičenih stro-
škov investicije, ostalo zagotavljajo 
občine iz lastnih in drugih virov (lo-
kalni viri). Davek na dodano vrednost 
ni upravičeni strošek (preglednica 2).

Občinam se sredstva za upravičene 
namene odobrijo s sklepom o sofi-
nanciranju, v katerem se natančneje 
opredeli dokumentacija, ki je potreb-
na za sklenitev pogodbe o sofinanci-
ranju. 

Sredstva za upravičene namene se 
občinam odobrijo na podlagi: 
– s strani pristojnega organa sprejete

investicijske dokumentacije, ki je 
izdelana v skladu z uredbo, ki do-
loča enotno metodologijo za izde-
lavo investicijske dokumentacije, 
oziroma skladno s področnimi me-
todologijami;

– sprejetega odloka o proračunu ob-
čine za preteklo oziroma tekoče 
leto in veljavnega načrta razvojnih 
programov, ki natančno opredelju-
je projekt, ki je predmet sofinanci-
ranja; 

– izdanega ustreznega dovoljenja po
zakonu, ki ureja graditev objektov 
(gradbeno dovoljenje oziroma lo-
kacijska informacija, kadar gre za 
enostavni objekt);

– izjave, da za projekt, ki je predmet
sofinanciranja, ni odobrenih dru-
gih javnih sredstev. 

Javni razpisi razvojnega programa So~a 2007:
•  Javni razpis za spodbujanje za~etnih investicij in ustvarjanja novih  
 delovnih mest, razvoja mikro, malih in srednjih podjetij ter razvoja  
 turisti~nih zmogljivosti in
• Javni razpis za spodbujanje izobra`evanja in usposabljanja ter 
• Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja. Sle-
dnjega, ki bo odprt do 31. 8., objavljamo tudi v tej {tevilki EPIcentra, med-
tem ko so se roki za prijavo prvih dveh `e iztekli. Razpis in razpisna do-
kumentacija sta objavljena na spletni strani Poso{kega razvojnega cen-
tra: www.pososki-rc.si in spletni strani Slu`be Vlade RS za lokalno samo-
upravo in regionalno politiko: www.svlr.gov.si

Javni razpis {tipendij bo objavljen konec avgusta. Poziv boste na{li v Pri-
morskih novicah, razpis in razpisno dokumentacijo pa tudi na spletni 
strani www.pososki-rc.si.

Ukrep II
Pospeševanje podjetniških vlaganj, 

razvoja gospodarstva in odpiranja 
novih delovnih mest se izvaja prek 
instrumenta Spodbujanje začetnih 
investicij in ustvarjanja novih delov-
nih mest, razvoja mikro, malih in 
srednjih podjetij ter razvoja turističnih 
zmogljivosti, ki vsebuje tri sklope:
• sklop A: Državna pomoč za mala
 in srednja podjetja,
• sklop B: Državna pomoč za mikro
 podjetja,
• sklop C: Državna pomoč fizičnim

in pravnim osebam v dejavnosti 
turizma.
Višina finančnih sredstev za posa-

mezni sklop bo določena v doku-
mentaciji javnega razpisa.

Ukrep III
V okviru Ukrepa III se bodo v letu 

2007 izvajali trije instrumenti, in si-
cer:
• Instrument 1: Štipendiranje (na-

daljevanje štipendiranja že izbra-
nih štipendistov in javni razpis za 
izbor novih),

• Instrument 2: Spodbujanje zapo-
slovanja in samozaposlovanja 
(nadaljevanje sofinanciranja plač 
novozaposlenih že izbranim podje-
tjem in javni razpis za izbor no-
vih),

• Instrument 3: Spodbujanje izobra-
ževanja in usposabljanja (javni 
razpis).

Povzetek Izvedbenega programa razvoj-
ne pomoči občinam Bovec, Kobarid in 
Tolmin za leto 2007 pripravila Mateja 
Kutin.

Utrinki

Izvedbeni program razvojne pomo~i ob~inam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2007

HIDRIIN STRATE[KI POSEL
Tolmin – Hidria je pred kratkim 
podpisala dolgoročno strateško po-
godbo s korporacijo PSA Peugeot 
Citroen, ki je največji svetovni proiz-
vajalec dizelskih motorjev. Sredi ma-
ja je tako v Hidrii AET Tolmin ste-
kla proizvodnja novih sistemov za 
hladen start dizelskih motorjev, nji-
hova dobava korporaciji PSA pa naj 
bi Hidrio uvrščala med vodilne glo-
balne dobavitelje v tem segmentu 
avtomobilske industrije.

Korporacija PSA je v strateškem za-
vezništvu s Fordom lani proizvedla 
več kot 3,3 milijona vozil in 2,5 mili-
jona dizelskih motorjev ter dosegla 
56 milijard evrov zaslužka od proda-
je. Hidria, ki je pred tremi leti šele 
dobro vstopila v avtomobilsko indu-
strijo, bo kot strateški razvojni doba-

vitelj od leta 2009 dalje pokrivala 
večji del njenih potreb, kar bo spo-
dnjeidrijskemu podjetju v naslednjih 
letih zagotovilo več kot 30 milijonov 
evrov dobav. 
“S svojimi sistemi bomo navzoči v 
vseh vozilih Peugeota, Citroena in 
Forda – obstoječih in tistih, ki pri-
hajajo,” je ob predstavitvi posla po-
vedal podpredsednik Hidrie in vodja 
divizije Hidria Automotive Iztok Se-
ljak. Poleg dizelskih motorjev Hidria 
s svojimi rešitvami podpira tudi vo-
lanske sisteme nekaterih Renaulto-
vih modelov, forda Focusa in forda 
Ka ter volva S40. Kot je še dejal Se-
ljak, so želeli biti prisotni v najbolj 
zahtevnih segmentih avtomobilske 
industrije, da bi tako njihovo znanje 
prišlo kar najbolj do izraza. Cilj divizi-
je Hidria Automotive je na teh dveh 
segmentih do leta 2010 zavzeti 

S PROIZVODNJO NOVIH SISTEMOV ZA HLADEN START DIESELSKIH MOTORJEV je postala 
Hidria ena izmed vodilnih globalnih dobaviteljev v tem segmentu avtomobilske industrije.
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Ob~ina Bovec
Ob~inski prora~un 2007

Občinski svet Občine Bovec je na 
svoji redni seji v začetku aprila kot 
prvi v Posočju sprejel proračun za 
letošnje leto. Prihodki občinskega 
proračuna znašajo 8.960.427,66 evrov 
(2.147 milijonov tolarjev), odhodki pa 
9.432.869,44 evrov (2.260 milijonov 
tolarjev). Proračun je izravnan, če 
upoštevamo višino sredstev, ki jih je 
Občina Bovec imela na računu konec 
lanskega leta.

Skoraj tri milijone evrov (dobrih 
700 milijonov tolarjev) bo občina v 
letošnjem letu namenila novogra-
dnjam v okviru programa odprave 
posledic plazu, ki je leta 2000 priza-
del Log pod Mangartom. Sanacija 
odsekov in mostov na lokalni cesti 
proti Čezsoči bo stala 615 tisoč evrov 
(skoraj 148 milijonov tolarjev). Velik 
zalogaj predstavlja tudi komunalna 
ureditev bovškega trga (skoraj 440 
tisoč evrov, kar znaša dobrih 105 mi-
lijonov tolarjev).
Mateja Kutin

Nova direktorica, nov program 
Lokalna turistična organizacija 

(LTO) Bovec je po več neuspelih raz-
pisih le dobila novo direktorico. Nek-
danjega prvega moža Marka Vidiča, 

Največje investicije v letu 2007 Načrt 2007
(v evrih)

Program odprave posledic plazu 2000 Log pod Mangartom 
(novogradnje)

2.925.025,07

Lokalna cesta Čezsoča – sanacija odsekov, mostov (investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave, projektna dokumentacija)

615.438

Komunalna ureditev trga v Bovcu (rekonstrukcija in adaptacija, 
projektna dokumentacija)

439.400,85

Nakup zemljišč 288.810

Pokopališče Bovec (novogradnja, investicijski transfer) 156.800

Parkirišče KD Ledine (novogradnja, projektna dokumentacija) 147.930

LTO Bovec, TD Bovec, Trg golobarskih žrtev 2 (nakup 
pisarniškega pohištva in opreme, rekonstrukcije in adaptacije)

140.000

Popotresna sanacija komunalne infrastrukture – občinska 
zemljišča (rekonstrukcije in adaptacije)

125.187,79

TIC Bovec, Trg golobarskih žrtev 22 (novogradnja) 112.500

Gradnja in obnove brvi (vzdrževanje, novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije)

109.259

Bovška tržnica (novogradnja, projektna dokumentacija) 108.400

Ureditev Gasilskega doma (rekonstrukcija in adaptacije objekta) 103.500

Obnova občinskih stanovanj (rekonstrukcije in adaptacije, pro-
jektna dokumentacija)

100.984,60

na celo leto. “Bovec je s svojim narav-
nim okoljem edinstven, z usklajeno 
medsebojno odvisnostjo naravnega 
okolja in turistične infrastrukture pa 
lahko primerno ovrednotimo turistič-
no ponudbo v smislu, da ta dobi 
svojo ceno na trgu,” meni Čopijeva. 

Po njenih podatkih turiste na Bov-

Čopijeva predstavila tudi letošnji pro-
račun.

Najpomembnejša naloga bo po 
besedah Čopijeve vzpostaviti sodelo-
vanje tako med Bovčani samimi kot 
med domačini in tistimi, ki na Bov-
ško prinašajo svoj kapital in izkušnje. 
“Vse to bomo morali združiti v siner-
gijo, kot temu pravimo, in izkoristiti 
možnosti, ki se nam ponujajo z inve-

stitorji,” je pojasnila direktorica. Pre-
pričana je, da je najboljši element 
bovške turistične ponudbe naravno 
okolje, ki ga je treba vsekakor ohra-
niti. Ker pa so gostje vedno bolj zah-
tevni, bo treba okolje nadgraditi s 
kakovostno sekundarno infrastruktu-
ro – sem sodijo prometna ureditev, 
gostinska, zabaviščna, dodatna rekre-
acijska ponudba ipd. – in jo razširiti 

PO BESEDAH ALENKE ČOPI, DIREKTORI-
CE LTO BOVEC, bo najpomembnejša naloga 
vzpostavitev sodelovanja med Bovčani sami-
mi, in sicer med domačini kot tudi tistimi, ki 
na Bovško prinašajo svoj kapital in izkušnje. 
Foto: Špela Kranjc

Utrinki

ki je lani organizacijo vodil kot v. d. 
direktorja, je nasledila Alenka Čopi. 

Na razpis za direktorja LTO Bovec 
so se prijavili trije kandidati: Alenka 
Čopi, Siniša Germovšek in Marko 
Vidič. Kot je povedal predsednik Sve-
ta LTO Bovec Medard Berginc, so 
med kandidati izbrali 30-letno uni-

verzitetno diplomirano ekonomistko, 
ki izobraževanje nadaljuje na magi-
strskem študiju menedžmenta, z nji-
hovo izbiro pa so se strinjali tudi 
člani bovškega občinskega sveta. Sle-
dnji so konec junija na svoji 7. redni 
seji potrdili tudi LTO-jev poslovni 
program za letošnje leto, ko jim je 

ključna mesta v Evropi. Letos na-
mreč predvidevajo 40 milijonov ev-
rov prometa od prodaje, medtem ko 
naj bi se ta številka čez tri leta pov-
zpela nad sto milijonov evrov. Sicer 
pa, kot je poudaril predsednik Hidrie 
Edvard Svetlik, “se stvari ne kon-
čajo s tem projektom, saj vidimo 
lepe možnosti razvoja”. Je pa pre-
pričan, da prav dinamično in kreativ-
no okolje, ki ga ustvarjajo v Hidrii, 
lahko odgovarja na številne spre-
membe, s katerimi se morajo v tem 
poslu soočati.
V tolminski Hidrii AET, ki zaposluje 
337 delavcev, so doslej izdelali že 
več kot dvajset milijonov čepnih 
svečk. Po besedah direktorja Živka 
Kavsa so s svojimi proizvodi prisotni 
na trgih 40 držav po celem svetu – 
največji delež izvoza odpade na 
Francijo, sledijo Italija, Velika Britani-

ja in Nemčija, medtem ko na sloven-
skem trgu ostane le osem odstotkov 
proizvodov. “Pomembno je, da se 
ves zaslužek vrne nazaj v podjetje,” 
je prepričan Kavs. Leta 2005 je Hi-
dria AET presegla dvajset milijonov 
evrov od prodaje, leta 2010 pa na-
meravajo ta znesek še podvojiti. 
Usmeritev podjetja je – tako meni 
Kavs – “iskati storitve v Sloveniji, 
zunaj pa kupovati le določene ma-
teriale. Za en evro uvoza naredi-
mo štiri evre izvoza”. Hidria AET bo 
do konca leta večja za 3.000 m2, 
kolikor bo meril nastajajoči Inštitut 
za avtomobilsko industrijo. Prav tako 
bodo zaradi povečanega obsega 
proizvodnje v prihodnjem letu na 
15.000 m2 površin zgradili novo pro-
izvodno halo. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

TR@NO ZANIMIVI 
PODE�ELSKI PROIZVODI 
So~a – Vedno je dobrodošlo, če 
lahko začnemo novo turistično sezo-
no z dopolnjeno ponudbo bodisi v 
gostinstvu bodisi na kmetijskem po-
dročju. Posoški razvojni center 
(PRC) že drugo leto zapored z zain-
teresiranimi kmetovalci, gostinci in 
podeželskimi društvi pripravlja 
osnovne podlage, s katerimi bi prišli 
do novih tržno zanimivih proizvodov. 
V letošnjem letu smo dejavnosti 
usmerili v raziskovanje sirarske sku-
te. 

Na delavnici, ki je potekala na Turi-
stični kmetiji Jelinčič, smo pod 
vodstvom mentorja Daria Corteseja 
začeli s pripravo skutnih namazov z 
zelišči – s poudarkom na lokalnih 
zeliščih. Kot se je kasneje izkazalo 

na prvi pokušini, ki smo jo pripravili v 
sklopu 5. EKO praznika v Tolminu, 
so se namazi izkazali kot izjemno za-
nimiva ponudba. 

Konec maja smo se zato odločili, da 
z aktivnostmi nadaljujemo. Organizi-
rali smo enodnevno delavnico Spo-
znavanje samoniklih rastlin na 
Bovškem. Poznavanje užitnih zeli je 
namreč zelo dobrodošlo, saj lahko 
nekatere od njih pripravimo kot sa-
mostojno jed ali pa jih uporabimo 
kot priloge k številnim obstoječim je-
dem. Delavnice se je udeležilo več 
kot 20 ljubiteljev zelišč, kar je dobra 
spodbuda za naše nadaljnje delo. 

V soboto, 7. julija, pa je PRC v so-
delovanju z Društvom rejcev drob-
nice Bovške in Občino Bovec na 
tretjem Buškem dnevu, ki ga je or-
ganiziralo Turistično društvo Bo-
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ško najpogosteje pritegne odkrivanje 
narave in naravnih znamenitosti, sle-
di odkrivanje kulturnih in zgodovin-
skih znamenitosti, skoraj vsi pa pri-
dejo tudi zaradi različnih oblik rekre-
acije – sprehajanja, vodnih športov, 
planinarjenja, pohodništva, kolesar-
jenja in drugih dejavnosti v naravi. 
Prav zato se po njenih besedah po-
večuje povpraševanje po destinacijah, 
ki odgovorno ravnajo z okoljem. Di-
rektorica bovškega LTO številne pri-
ložnosti vidi v članstvu Slovenije v 
EU, kar veča tako našo prepoznav-
nost in dostopnost kot tudi možnosti 
pridobivanja evropskega denarja za 
razvoj infrastrukture, neposredno ali 
posredno povezane s turizmom. Kot 
zelo pomembna dejavnika Čopijeva 
navaja letošnji prevzem evra in slo-
vensko predsedovanje leta 2008.
Špela Kranjc

Vi{ja enkratna denarna 
pomo~ novorojencem

Bovški občinski svet je na aprilski 
seji sprejel predlog Pravilnika o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči za novoro-
jence v občini Bovec. Doslej je višina 
denarne pomoči znašala deset od-
stotkov povprečne mesečne bruto 
plače na zaposlenega v RS za prete-
klo leto (to je 121,24 evrov oziroma 
dobrih 29.000 tolarjev), po novem pa 

bodo bovški novorojenčki prejemali 
denarno pomoč v višini dvajsetih od-
stotkov povprečne mesečne plače na 
zaposlenega v RS za preteklo leto. 
Povišanje sredstev v predlagani višini 
je že upoštevano v proračunu za leto 
2007.
Mateja Kutin

Podali informacijo o 
varnostnih razmerah in delu

Na eni od zadnjih predpoletnih 
rednih sej občinskega sveta je novi 

prehodih, varujejo državno mejo, 
opravljajo delo na smučiščih in v vi-
sokogorju, obravnavajo nesreče z 
zračnimi plovili, nesreče v gorah in 
na rekah ter v jamah. Jušić je ob tem 
poudaril, da so zaradi oddaljenosti 
teh krajev od večjih središč reakcijski 
časi policije ter služb za reševanje in 
zaščito daljši.

Sicer pa so bovški policisti lani 
obravnavali 63 kaznivih dejanj (leta 
2005 so jih zabeležili 49), s katerimi 
je bila povzročena materialna škoda 
v višini 13,64 mio tolarjev oziroma 
skoraj 57.000 evrov (leto prej le 3,31 
mio tolarjev oziroma slabih 14.000 
evrov). Struktura kršiteljev se po oce-
ni komandirja ni bistveno spremeni-
la; izstopajo osumljenci v starosti 
21–30 let, prevladujejo moški, po dr-
žavljanstvu pa državljani Slovenije. 
Med storilci sta bila tudi dva mlado-
letnika.

Minulo leto so obravnavali tudi 
120 kršitev javnega reda ter splošne 
varnosti ljudi in premoženja (leta 
2005 so beležili 85 kršitev). Odkrili 
in zasegli so manjši nasad indijske 
konoplje, zoper štiri osebe podali 
obdolžilni predlog, zasegli 7,6 g in 
0,1 ml heroina, 2,6 g amfetaminov in 
133 g kanabisa. Po Zakonu o prekr-
ških zoper javni red in mir so obrav-
navali 89 kršitev (leto prej 53), kar 
znaša 75 odstotkov vseh kršitev. Pod 

komandir Policijske postaje (PP) Bo-
vec Sejad Jušić zbranim podal na-
tančno poročilo o varnostnih razme-
rah in delu policije v preteklem letu. 
Po njihovih ugotovitvah so na varno-
stne razmere vplivali različni global-
ni in lokalni dejavniki; najpomemb-
nejši so povečani migracijski tokovi 
v času letne in zimske turistične se-
zone ter značilnosti lastnih potenci-
alov. Tukajšnji policisti pa poleg splo-
šnih policijskih nalog opravljajo še 
delo na dveh mednarodnih mejnih 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

BOVŠKI NOVOROJENČKI OZIROMA NJIHOVI STARŠI BODO OB ROJSTVU OTROKA PRE-
JELI DENARNO POMOČ v višini dvajsetih odstotkov povprečne mesečne plače na zaposlene-
ga v RS za preteklo leto. Foto: T. Š. F.

vec, javnosti prvič uradno predstavil 
tudi zgibanko Sirarska pot – Po ste-
zah bovške ovce. V njej so opisane 
značilnosti bovškega sira ter pred-
stavljene kmetije in planine, kjer pre-

delujejo ovčje mleko v bovški sir, al-
buminsko skuto in sirotko. V sklopu 
predstavitve zgibanke so potekale 
tudi pokušine dobrot iz bovških si-
rarn: poleg bovškega sira še skuta, 

skutni namazi, napitki in jedi iz sirot-
ke. 

V jesenskem času bo PRC organizi-
ral še kuharski tečaj za gostince iz 
Zgornjega Posočja, na katerem se 
bo pod mentorstvom kuharskega 
mojstra Roberta Mrzela izdelalo 
nekaj receptov za uporabo sveže si-
rotke v gostinstvu. Delo s tovrstnimi 
proizvodi ima vsekakor potencial, 
čas pa bo pokazal, ali smo uspeli s 
temi dejavnostmi spodbuditi pozor-
nost glavnih akterjev: gostincev in 
kmetovalcev za obogatitev njihove 
ponudbe z novimi proizvodi podeže-
lja. 
Besedilo in foto: Peter Domevšček, 
svetovalec s področja razvoja podeželja, 
PRC

TE^AJ USPOSABLJANJA 
ZA LOKALNE TURISTI^NE 
VODNIKE 
Zgornje Poso~je – Turistična zve-
za Gornjega Posočja (TZGP), Lo-
kalna turistična organizacija 
(LTO) Sotočje in Ustanova Funda-

cija Poti miru v Posočju so v mar-
cu in aprilu v Tolminu in okolici pri-
pravili tečaj usposabljanja za lokalne 
turistične vodnike. Vsebine usposa-
bljanja so temeljile na zgodovini in 
geografiji območja, kulturni dedišči-
ni in etnologiji, naravnih vrednotah in 
značilnih turističnih ponudbah, kot 
so ribolov, športi v naravi, dejavnosti 
Triglavskega narodnega parka in de-
diščina prve svetovne vojne. Poleg 
tega je tečaj obsegal tudi znanja o 
tehnikah in psihologiji vodenja, bon-
tonu in etičnem kodeksu turističnih 
vodnikov, turistični zakonodaji in 
osnovah poslovanja v turizmu.

Na tečaj se je prijavilo kar 42 kandi-
datov, in sicer 24 z območja Tolmin-
ske, šest s Kobariškega, deset z 
Bovškega in dva z Idrijskega. Med 
kandidati so prevladovali študentje, 
člani turističnih društev in turistični 
ponudniki, ki svoje goste radi sezna-
njajo s posebnostmi območja. Po-
treba po turističnih vodnikih se re-
dno pojavlja predvsem v času turi-
stične sezone, še posebej za vode-

SPOZNAVANJE SAMONIKLIH RASTLIN NA BOVŠKEM – Delavnice se je udeležilo več kot 20 
ljubiteljev zelišč, kar je dobra spodbuda za naše nadaljnje delo. 
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NA KONFERENCI ZA NOVINARJE – iz leve proti desni: Damir Domitrović Kos, direktor Kultur-
nega društva B-51, bovški župan Danijel Krivec, umetniški vodja Festivala Kluže Marjan Bevk in 
direktorica LTO Bovec Alenka Čopi.

vplivom alkohola so zabeležili 27 kr-
šiteljev. Za poletno turistično sezono 
so značilne kršitve nočnega miru in 
počitka, saj se nočitvene kapacitete 
nahajajo v urbanih okoljih, kjer se 
prepletajo interesi turistov po zabavi 
in interesi domačinov po počitku. V 
letu 2006 so obravnavali 52 dogod-
kov, v katerih je umrlo osem oseb. 
Večinoma gre za gorske nesreče 
(šestnajst) in nesreče s hudimi tele-
snimi poškodbami na smučišču 
(enajst). Akcije v visokogorju so iz-
vajali pripadniki gorske enote polici-
je, sodelovala pa je Postaja gorske 
reševalne službe Bovec. V reševalne 
akcije je bil vključen tudi helikopter 
z dežurno ekipo.

V okviru zagotavljanja varnosti ce-
stnega prometa so na območju PP 
Bovec v letu 2006 obravnavali 768 
dogodkov, kar je manj kot leto prej 
(833); zaradi lažjih kršitev so policisti 
izrekli 185 opozoril, izdali 433 plačil-
nih nalogov, 62 odločb v hitrem po-
stopku in 78 obdolžilnih predlogov 
pristojnemu sodišču. Delež alkoholi-
ziranih povzročiteljev prometnih ne-
sreč znaša 5,6 odstotkov; policisti pa 
so odredili kar 593 preizkusov alko-
holiziranosti. Obravnavali so 39 pro-
metnih nesreč, od tega eno s smr-
tnim izidom; sedemnajst je bilo tele-
sno poškodovanih, od tega štiri hudo. 
Najpogostejši vzrok nesreč je bila 

neprilagojena hitrost (33 odstotkov).
Pri nadzoru državne meje in izva-

janju predpisov o tujcih v minulem 
letu niso beležili večjih težav. Držav-
na meja z Italijo poteka v visokogor-
ju, zato ilegalnih prehodov ni bilo.

PP Bovec je v letu 2006 v sodelo-
vanju z Lokalno akcijsko skupino 
Bovec izvedla preventivni projekt na 
temo problematike uživanja drog, v 
sodelovanju s Turističnim društvom 
in zasebniki pa preventivni projekt 
na temo večje varnosti v gorah. Izva-
jali so tudi druge preventivne akcije.
Mateja Kutin

@enske vloge v besedilih 
slovenskih avtorjev

Tako je rdečo nit letošnjega šestega 
Festivala Kluže označil njegov ume-
tniški vodja Marjan Bevk. Festival je 
8. julija slavnostno odprl minister za 
kulturo dr. Vasko Simoniti, priredi-
tve pa so se nizale en teden v juliju 
in en teden v avgustu.

Festival Kluže je po besedah bov-
škega župana Danijela Krivca eno 
od najpomembnejših kulturnih do-
gajanj na Bovškem, zato ga navadno 
tudi odprejo na občinski praznik 4. 
julija. Letos so odprtje festivala uskla-

dili s snemanjem filma Zgodbe iz 
Narnije: Princ Kaspijan, saj je na slo-
vesnosti prisostvoval tudi predstavnik 
produkcijske hiše Walt Disney. Ob 
odprtju so letos v Klužah prvič dvi-
gnili festivalsko zastavo, ki bo na 
strehi plapolala vse do zaključka fe-
stivala. 

Program letošnjega festivala sestav-
lja dvajset brezplačnih gledaliških, 
glasbenih in otroških prireditev, ki se 
bodo odvile na različnih mestih. 
Glavnina seveda v Trdnjavi Kluže 
oziroma ob slabem vremenu v bov-
škem kulturnem domu, predstave za 
otroke pa bodo kot vsako leto v do-
poldanskih urah pred hotelom Alp v 
središču Bovca. Proračun letošnjega 
festivala znaša 36.000 evrov, kar je 
dvajset odstotkov več kot lani, je po-
vedal direktor Damir Domitrović 
Kos iz Kulturnega društva B-51 iz 
Ljubljane, ki je z Lokalno turistično 
organizacijo (LTO) Bovec nosilec 
projekta. Ministrstvo za kulturo je 
prispevalo 14.000 evrov, še več kot 
prejšnja leta – tokrat 22.000 evrov – 
pa je zagotovila občina. Kot je dejal 
župan Krivec, je pomembno, da na-
rašča tudi kakovost predstav, saj ra-
čunajo na večji preboj festivala na 
slovenski sceni. Domitrović Kos za-
gotavlja, da je to najboljši gledališki 
festival v Sloveniji, ki nima svojega 
mesta v Ljubljani. Bevk je poudaril, 

Utrinki

nje tujih gostov. Zato je pomembno, 
da vodniki obvladajo vsaj en svetovni 
jezik.
Vsi kandidati so po uspešno opra-
vljenem preizkusu znanja dobili vo-

dniške izkaznice, LTO Sotočje pa jih 
je vnesla v register lokalnih turistič-
nih vodnikov. Po opravljenem osnov-
nem usposabljanju se bodo vsi zain-
teresirani vključili tudi v izpopolnje-

valni tečaj, ki ga organizira Ustano-
va Fundacija Poti miru v Poso-
čju, in pridobili dodaten naziv speci-
alista za vodenje po Poteh miru.
Mojca Rutar, predsednica TZGP

KRVODAJALCEV 
JE VEDNO MANJ
Tolmin – Tako so ob redni spomla-
danski krvodajalski akciji opozorili 
na tolminskem območnem združe-
nju Rdečega križa (RK) in izposta-
vili razloge, zaradi katerih število kr-
vodajalcev tudi v Posočju nenehno 
pada.

Količina odvzete krvi zaenkrat še za-
došča potrebam prebivalcev treh 
posoških občin, vendar bo treba v 
prihodnje več pozornosti posvetiti 
promociji darovanja krvi. Predvsem 
manjkajo mlajši krvodajalci, je poto-
žil sekretar tolminskega združenja 
Valerij Bizjak, saj starejši odhajajo 
v pokoj. Je pa res, da k nižjemu šte-
vilu odvzemov – lani jih je bilo po 
Bizjakovih besedah 1.026, letos pa 
tisočice zagotovo ne bodo dosegli – 

prispevajo nesmiselna “pravila”. Ta 
tolminskemu združenju ne pripisuje-
jo dijakov in študentov, ki kri daruje-
jo zunaj Posočja, prav tako ne daro-
valcev iz tistih posoških podjetij, ki 
imajo sedež v drugi občini. Bizjak je 
razložil, da delujejo v smeri spre-
memb pri vodenju evidenc – če bo-
do s predlogom uspeli, bo število 
odvzemov krvi v Posočju naraslo za 
tretjino.

Predsednik tolminskega združenja 
RK Vojko Hobič je opozoril tudi na 
izgubljanje potencialnih krvodajal-
cev, med katerimi je kakšnih 500 

VSI KANDIDATI SO PO USPEŠNO OPRAVLJENEM PREIZKUSU znanja dobili vodniške izka-
znice, LTO Sotočje pa jih je vnesla v register lokalnih turističnih vodnikov. Foto: Špela Kranjc
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da je 36.000 evrov glede na število 
predstav in njihovo kakovost celo 
malo, vendar zaradi dobre organiza-
cije dovolj.

Podžupan Bovca Robert Trampuž 
je še povedal, da letos za vsako pred-
stavo v Klužah organizirajo brezpla-
čen avtobusni prevoz iz Bovca. Po 
Bevkovih zagotovilih so namreč rav-
no “ambientalne prireditve posebne 
vrste avanture”. Nekatere obišče celo 
100 do 150 ljudi – več jih na dvorišču 
tako ne more biti – sicer pa so orga-
nizatorji navadno s 50–60 gledalci 
zelo zadovoljni. V letošnjem progra-
mu izstopajo predvsem kakovostna 
slovenska gledališča, kot so Sloven-
sko mladinsko gledališče, Prešernovo 
gledališče Kranj in SNG Nova Gorica, 
v prihodnje pa ga nameravajo orga-
nizatorji nadgraditi še z več tujimi 
predstavami. Direktorica LTO Bovec 
Alenka Čopi meni, da Festival Kluže 
s kombinacijo predstav v trdnjavi in 
dogajanja na bovškem trgu predsta-
vlja veliko popestritev poletnega 
vzdušja. “Načrtov je še veliko in 
upam, da bomo vsi skupaj ambicio-
zno sodelovali,” je dejala Čopijeva in 
dodala, da želijo na podoben način 
popestriti tudi zimsko sezono. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Oskarjevci na Bov{kem
Na Bovškem se je od 26. junija do 

18. julija mudila snemalna ekipa dru-
gega dela serije filmov Zgodbe iz 
Narnije, ki nosi naslov Princ Kaspi-
jan. Prav nič zvezdniška režiser An-
drew Adamson in producent Mark 
Johnson sta na novinarski konferen-
ci 5. julija potrpežljivo odgovarjala na 
vprašanja sedme sile.

Osrednji del igranega in računalni-
ško animiranega filma so letos febru-
arja začeli snemati na Adamsonovi 

PRAV NIČ ZVEZDNIŠKA producent Zgodb iz Narnije Mark Johnson (levo) in režiser Andrew 
Adamson v družbi bovškega župana Danijela Krivca. Foto: T. Š. F.

domači Novi Zelandiji, od koder se 
je mednarodna filmska zasedba pre-
selila v Evropo – na Češko, Poljsko 
in nazadnje še v Slovenijo. Kot je 
povedal Johnson, eden najbolj ugle-
dnih producentov v filmski industri-
ji, ki je za dramo Rain Man prejel 
oskarja, so lokacijo na Bovškem za 
snemanje dramatičnega vrhunca fil-
ma našli pozno, šele pred kakšnega 
pol leta. Režiser Adamson, dobitnik 
oskarjev za animirana filma Shrek in 
Shrek 2, je razložil, da so iskali reko, 
ki bi bila podobna tistim na Novi 
Zelandiji, in jo našli v Soči. “Preden 
smo poslali v Slovenijo izvidnico, ni-
sem imel ideje, kako je ta dežela ču-
dovita,” je bil iskren Adamson, ki sta 
ga navdušila tako pokrajina kot topel 
sprejem prebivalcev. Povedal je, da 
bo v filmu posnetkov iz Slovenije 
skupaj devet do deset minut, od če-
sar bo zaključna scena filma dolga 
štiri do pet minut. V njej bodo prika-
zali beg množice 300 vojakov in 30 
konjenikov, iz vode pa se bo dvignil 

rečni duh in uničil brv, po kateri bo 
bežala armada. “Gre za osrednji dra-
matični preobrat z vojskovanjem na 
starodavnem lesenem mostu in umi-
kom hudobnih,” je snemanju na so-
točju Soče in potoka Gljun dal po-
men Adamson. “Močno deževje nas 
ni prav nič oviralo, saj se je občasno 
narasla voda celo čudovito ujela v 
dramatičnost zgodbe.” Ob Soči so 
posneli še dve stranski sceni. 

Na pomisleke o tem, kakšno bo 
stanje ob Soči po zaključku snema-
nja, je režiser odgovoril, da sam pri-
haja iz Nove Zelandije, kjer so ukre-
pi za ohranjanje okolja še bolj strogi 
kot v Sloveniji. “V nobenem primeru 
ne mislim pustiti prizorišča v slabšem 
stanju, kot je bilo pred našim priho-
dom, in mislim, da bomo nekatere 
stvari celo izboljšali,” je še pojasnil 
Adamson. Sicer pa so pri Walt Di-
sneyju za svoj največji letošnji pro-
jekt ob pomoči produkcijske hiše 
Propeler iz Ljubljane že pred pripra-
vami na snemanje uredili vso potreb-

no dokumentacijo, naravovarstveniki 
pa prizorišče tudi neprestano nadzo-
rujejo.

Prav tako ga strogo varuje množica 
najetih varnostnikov, ki radovedne-
žem preprečuje dostop do snemalne-
ga prizorišča. Johnson je razložil, da 
je po velikem uspehu prvega filma 
Lev, čarovnica in omara, ki je prine-
sel 745 milijonov ameriških dolarjev, 
zanimanje za drugi film veliko. “Če 
bi dovolili fotografiranje, bi uničili 
presenečenje gledalcev ob premieri 
filma.” Svetovna premiera bo 16. ma-
ja prihodnje leto, slovenska pa neko-
liko kasneje gotovo v bovškem kul-
turnem domu. Na vprašanje o višini 
proračuna drugega filma in deležu, 
ki odpade na Slovenijo, je Johnson 
hudomušno odgovoril, da bi ga takoj 
odpustili, če bi to povedal. Vseeno je 
skrivnostno namignil, da “proračun 
ni majhen”.

Ekipa igralcev, statistov in drugih 
ustvarjalcev šteje več kot 1.000 ljudi 
in je v času snemanja zasedala več 
kot sto različnih nastanitvenih zmo-
gljivosti v radiju ene ure od prizori-
šča, je povedal Johnson. Statisti mo-
rajo delovati kot eden, čeprav jih je 
kar 600. Več mesecev so jih zato uri-
li na Češkem, kjer so jim po merah 
izdelali tudi kostume, je Johnson na-
vedel argumente, zakaj bi iskanje 
novih statistov za sicer le 14-dnevno 
snemanje v Sloveniji povečalo stroške 
in podaljšalo čas snemanja.  

Kot rečeno, so s snemanjem za-
ključili 18. julija. Župan občine Bovec 
Danijel Krivec pa se s producentom 
že dogovarja, da bi iz nekaterih scen-
skih elementov na Bovškem uredili 
doživljajski park Narnija, ki bi pope-
stril njihovo turistično ponudbo. Ve-
čjih ovir za to menda ni.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

zaposlenih v Italiji, ki bi morali za da-
rovanje vzeti dan dopusta, saj Za-
vod RS za transfuzijsko medici-
no v Posočju ob sobotah krvi nikoli 
ne odvzema. Poleg tega zaradi uki-
njenih dvo- in tridecilitrskih odvze-
mov številne mlade in lažje osebe 
zavrnejo. Zgodba zase so po Bizja-
kovem mnenju nekatera podjetja, 
kot je na primer kobariški Oplast, ki 
svojim zaposlenim preprosto ne do-
volijo darovanja krvi. “S tem kršijo 
njihove osnovne človekove pravi-
ce,” je do vodstev teh podjetij kriti-
čen Bizjak.

V tokratno akcijo za promocijo krvo-

dajalstva so se vključili tudi posoški 
župani. Kobariški Robert Kavčič in 
njegov tolminski kolega Uroš Bre-
žan sta kri tudi darovala, bovški žu-
pan Danijel Krivec pa je bil zadržan 
in ga je nadomestila predsednica 
občinskega odbora za negospodar-
stvo Marija Kravanja. Kavčič in 
Brežan sta obljubila, da se bosta 
udeležila tudi prihodnjih krvodajal-
skih akcij in na naslednjo redno je-
sensko akcijo povabila tudi občin-
ske svetnike. Štirje občinski svetniki 
in svetnice pa so kri darovali že to-
krat. 
Špela Kranjc

V ZADNJO KRVODAJALSKO AKCIJO so se vključili tudi posoški župani in načelnik Upravne 
enote Tolmin, ki so želeli pristaviti svoj piskrček k boljši promociji krvodajalstva pri nas. V Poso-
čju namreč zadnja leta beležijo upad števila krvodajalcev. Med drugim k temu prispevajo tudi 
nekatera podjetja, ki svojim zaposlenim preprosto ne dovolijo darovanja krvi in s tem, kot pravi 
sekretar tolminskega združenja Valerij Bizjak, kršijo osnovne človekove pravice. Foto: Č. J.
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1

1 – NAGRAJENCI OBČINE BO-
VEC V LETU 2007 (z leve proti 
desni): Edi Skočir, direktor podje-
tja TKK Srpenica, ki je prejelo ob-
činsko plaketo; dobitnika občin-
skega priznanja za zasluge v ga-
silstvu: Miro Bozja in Igor Černuta; 
predstavnika Folklorne skupine 
Bc, ki so ji podelili denarno nagra-

Fotoreporta`a z ob~inskega praznika
Julija v uredni{tvu na{ega glasila navadno nekoliko ve~ prostora namenimo dogajanju v ob~ini Bovec, ki 
na ta poletni mesec praznuje svoj ob~inski praznik. Kot je v navadi, se takrat zvrstijo {tevilni dogodki � 
predvsem kulturni, {portni in druga~e zabavni. 

Tudi letošnji julij ni bil no-
bena izjema, dan pred za-

četkom meseca praznovanja 
so v Trdnjavi Kluže slavno-
stno podelili priznanja občin-

skim nagrajencem ter sveča-
no odprli tudi Poti miru v Po-
sočju, slavje pa se je zaključi-
lo še z dvema dogodkoma v 
Logu pod Mangartom. Tokrat 

2 3

4 5

6 7

vam s pomočjo fotografij na 
kratko predstavljamo pestro 
dogajanje, podrobneje pa bo-
mo o tem pisali še v prihod-
nji številki našega glasila.

do; častni občan Avgust Ipavec. 
Slednjim so poleg bovškega župa-
na Danijela Krivca čestitali tudi 
Mitja Cuder, predsednik občinske 
Komisije za priznanja in odlikova-
nja ter podžupan Robert Trampuž. 
Priznanje občine Bovec pa so za-
radi odsotnosti naknadno podelili 
tudi Rozaliji Piuzi.

2 – NEKADNJI ŽUPAN OBČINE 
TRBIŽ FRANCO BARITUSSIO si je 
zaradi plodnega sodelovanja z Ob-
čino Bovec – predvsem pri čez-
mejnih projektih – ter zaradi Slo-
vencem tu in onkraj meje všečne 
poteze – odprtim okencem sloven-
skega jezika na trbiški občini – pri-
služil posebno priznanje, ki ga je 
prejel iz rok bovškega župana.

3 – ZDRAVKO LIKAR, predsednik 
Ustanove “Fundacija Poti miru v 
Posočju”, je uvodoma predstavil 
projekt Pot miru, s katerim so po-
vezali več urejenih točk oziroma 
muzejev na prostem. Na ta dan je 
bil javnosti predstavljen tudi vo-
dnik po omenjeni poti in 25-minu-
tni predstavitveni film na DVD-ju. 
Ob tej priložnosti se je Likar s ko-
lesom domačega ovčjega sira 
med drugim zahvalil tudi idejne-
mu očetu poti dr. Antonu Jegliču.

Besedilo in foto: Tatjana 
Šalej Faletič

4 – POT MIRU V POSOČJU so na 
simboličen način z izpustom golo-
bov odprli predstavniki različnih 
društev in ustanov: Društva Peski 
1915–1917, Društva Mengore, 
Ustanove “Fundacija Poti miru v 
Posočju”, Kobariškega muzeja in 
Društva Dreizehn – Dreizehn 
1313 Bovec, ki si prizadevajo za 
ohranitev ostalin soške fronte.

5 – V PRVI VRSTI so dogajanje na 
prizorišču opazovali pomembni 
gostje, med katerimi je bil tudi 
predsednik Vlade RS Janez Jan-
ša, ki je zbrane pozdravil uvodo-
ma.

6 – ODPRTJE NOVEGA GASIL-
SKEGA DOMA IN VOZILA – Doga-
janje se je iz Trdnjave Kluže ka-
sneje preselilo v Log pod Mangar-
tom, kjer so predali namenu nov 
gasilski dom in vozilo bovških ga-
silcev modela GVC 24/50. Po-
drobnosti o tem prihodnjič.

7 – ZA KONEC ŠE “ŠOPEK” GA-
SILSKIH PODMLADKARIC, ki do-
kazujejo, da ima gasilstvo pri nas 
lepo prihodnost. 
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Ob~ina Kobarid

Utrinki

Najve~je investicije 
bodo projekti iz razvojnih 
programov

Občina Kobarid bo v letošnjem 
letu predvidoma porabila slabih 5,8 
milijona evrov. Največ denarja bodo 
namenili urejanju obrtne cone v Ko-
baridu, občinskih cest, komunalne 
infrastrukture in dokončanju kobari-
ške zdravstvene postaje. 

Občinski proračun se je po bese-
dah župana Roberta Kavčiča v pri-
merjavi z lanskim povečal za največ 
slabih 300.000 evrov ali 70 milijonov 
tolarjev, razlika pa gre na račun no-
vega zakona o financiranju občin. 

Letošnje največje investicije bodo 
projekti v okviru večletnih razvojnih 
programov. Skoraj 1,1 milijona evrov 
oziroma slabih 264 milijonov tolarjev 
bodo namenili za izgradnjo Poslovne 
cone Kobarid, tamkajšnjo ureditev 
podjetniškega inkubatorja in zagoto-
vitev požarne vode zanjo, večina tega 
denarja pa bo nepovratnih regijskih 
sredstev. Od zaključka obnove zdra-
vstvene postaje v Kobaridu je odvi-
sen tudi začetek delovanja dializnega 
centra, občino pa bo dokončanje del 
stalo slabih 376.000 evrov ali 90 mi-
lijonov tolarjev. V ta namen bodo 
morda najeli slabih 291.000 evrov ali 
skoraj 70 milijonov tolarjev kredita, 
vendar bo župan odločitev dokončno 
sprejel šele v drugi polovici leta. Za-
vod Apolon bo od občine za usposo-
bitev dializnega centra dobil nekaj 
več kot 4.000 evrov, kar je približno 
milijon tolarjev. Za obnovo Zelene 
hiše na kobariškem trgu bo občina 
namenila dobrih 204.000 evrov ali 50 
milijonov tolarjev državnega denarja. 
Med investicijami v občinske ceste 
bo največ – 217.000 evrov oziroma 52 
milijonov tolarjev – Kobarice stala 
ureditev ceste od Napoleonovega mo-
stu do Drežnice in naprej do Drežni-
ških Raven, preplastitvi ceste Livek–
Avsa bodo namenili 146.000 evrov ali 
35 milijonov tolarjev in asfaltaciji od-
seka Logje–Robidišče 100.000 evrov, 
kar znaša 24 milijonov tolarjev. Z 
naslova odprave posledic potresov bo 
občina za sanacijo občinskih cest 
dobila 257.470 evrov ali slabih 62 mi-
lijonov tolarjev.

Pri urejanju komunalne infrastruk-
ture bo občina Kobarid letos največ 
– skoraj 173.000 evrov oziroma do-
brih 41 milijonov tolarjev – namenila 
za drugo fazo gradnje kanalizacije 
Idrsko. Gre za edini projekt, za kate-
rega lahko poleg državne pomoči več 
let zapored izkorišča tudi takso za 
obremenjevanje voda. Skupaj z vodo-
vodom namreč investicija na Idrskem 
ne bi mogla biti zaključena prej kot 
v treh letih, torej še v času Kavčičeve-
ga županovanja. Za vodohran Breginj 
bodo porabili 62.600 evrov ali 15 mi-
lijonov tolarjev, za gradnjo vodovo-
dov Staro selo, Kred in Ladra po sla-
bih 42.000 evrov oziroma 10 milijo-
nov tolarjev, za čistilni napravi Podbe-
la in Breginj ter kanalizacijo in vodo-
vod Drežnica pa po slabih 21.000 evrov, 
kar znaša pet milijonov tolarjev. 

Občina bo med krajevne skupnosti 
(KS) za izvedbo njihovih projektov 
skupaj razdelila skoraj 167.000 evrov 

ali 40 milijonov tolarjev, posamezne 
zneske pa je uprava izračunala po 
ključu “50 % vsi enako, 20 % na šte-
vilo naselij in 30 % na število prebi-
valcev” v KS.
Špela Kranjc

Prireditve, ki jih je 
podprla kobari{ka ob~ina

Muhasto vreme, obilica mrčesa in 
vlaga v zraku so dobra osnova, da se 
počutimo kot izžete cunje in seveda 
vsi, ki jim vreme povzroča težave, 
porabimo kar nekaj energije, da za-
stavljene projekte izpeljemo do cilja. 
Kljub temu se je v tem času na na-
šem koncu zgodilo kar nekaj odmev-
nih dogodkov, ki jih je podprla tudi 
Občina Kobarid. 

Od kulture k {portu
Dvorana Doma Andreja Manfrede 

je gostila kar nekaj prireditev s po-
dročja okolja in prostora, predavanje 

je pripravilo Društvo diabetikov, 
osnovnošolci pa so prisluhnili pesni-
ku Ivanu Volariču - Feu. V Kultur-
nem domu Kobarid smo se nasmeja-
li nekaj komedijam, prisluhnili pev-
skim zborom na prireditvi Primorska 
poje, glasbeno-plesna pravljica je raz-
veselila najmlajše in še bi lahko na-
števala. Tudi Športni park Kobarid je 
poleg redne rekreativne dejavnosti 
zaseden z najrazličnejšimi dejavnost-
mi. Nogomet je že uveljavljena pano-
ga, ki se odvija po potrebah kluba, 
odmevnejšo prireditev pa je pripravil 
Karate klub Posočje, ki je pod okri-
ljem Karate zveze Slovenije 20. maja 
pripravil 2. državno pokalno tekmo-
vanje v karateju. V Kobaridu se je 
zbralo 500 tekmovalcev iz skoraj 50 
slovenskih klubov. Vidne rezultate so 
dosegli tudi domači tekmovalci, saj 
so ekipe malčic zasedle 1. mesto, 
malčki 3. mesto in mlajše kadetinje 
2. mesto. 

DVA INFORMACIJSKA 
CENTRA POD ISTO STREHO
Kobarid – Poleg turistične informa-
cijske pisarne (TIC) Lokalne turi-
stične organizacije (LTO) Soto-
čje, ki gostuje v prostorih Ustano-
ve “Fundacija Poti miru v Poso-
čju”, so konec maja z delovanjem 
na Gregorčičevi 8 začeli tudi gosti-
telji. Skupaj bodo turistom nudili in-
formacije, najem lokalnih turističnih 
vodnikov in vodnikov po Poti miru 
ter nakup spominkov.

Ob odprtju je predsednik Fundacije 
Poti miru v Posočju Zdravko Likar 
predstavil tudi letošnji program usta-
nove. Pred kratkim so tako na Čelu 
nad vasjo Kal-Koritnica pri Bovcu 
odprli muzej na prostem, v leto-
šnjem letu pa načrtujejo še več po-
membnih dogodkov. Do konca leta 
bodo uradno odprli še tri muzeje na 
prostem – 18. avgusta na Mrzlem 
vrhu, 16. septembra na planini Za-
prikraj in največjega 14. oktobra na 
Kolovratu. V zgornjih prostorih svoje 
stavbe urejajo zgodovinsko knjižni-
co, v prvih dneh oktobra pa bodo 
gostili tudi simpozij ob 90. obletnici 
bitke pri Kobaridu.

Konec junija so z zadovoljstvom in 

slednje leto jih po Likarjevih bese-
dah čaka še del poti od Kanalskega 
Kolovrata proti jugu do Jadranskega 
morja. “S to ponudbo želimo turi-
ste v dolini zadržati vsaj štiri dni in 
tako prispevati k večji zasedenosti 
turističnih kapacitet,” še dodaja. 
Direktor LTO Sotočje Janko Humar 
se strinja, da je dejavnost Fundacije 
“izjemen prispevek k posoški turi-

ponosom odprli celo Pot miru, ne-
dolgo tega pa so izdali tudi štirijezič-
ni zemljevid z opisi šestih muzejev 
na prostem. Začne se v Logu pod 
Mangartom, gre proti Bovcu in Go-
lobarju, čez krnske planine v Drežni-
co in Kobarid. Od tu se razcepi na 
dva kraka, od katerih vsak poteka 
po svojem bregu Soče, oba pa se 
zaključita na vzpetini Mengore. Na-

KOBARIŠKA TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA deluje pod isto streho kot Ustanova 
“Fundacija Poti miru v Posočju”.
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Zaklju~ek {olskega leta
Zaključek šolskega leta prinese ve-

liko aktivnosti, ki so jih na Osnovni 
šoli Simona Gregorčiča Kobarid in 
njenih podružnicah izpeljali mentor-
ji in učenci. Kot vsako leto se mladi, 
ki zapuščajo osnovno šolo, poslovijo 
z zaključno prireditvijo v Kulturnem 
domu Kobarid, kjer pripravijo prija-
zno slovo od prijateljev in učiteljev. 
Letošnje najboljše učence je sprejel 
tudi kobariški župan Robert Kavčič 
in jim s priložnostnim darilom izka-
zal pozornost ter zaželel, da bi svojo 
pot še naprej nadaljevali tako uspe-
šno.

[portne igre upokojencev 
severne Primorske v 
Kobaridu 

Društvo upokojencev Kobarid se 
je konec maja spoprijelo z organiza-
cijo športnih iger upokojencev sever-
ne Primorske, ki so predstavljale 
dobršen organizacijski zalogaj. Pri 
tem jim je na pomoč priskočilo nekaj 
posameznikov in organizacij, ki so s 
skupnimi močmi izvedli dogodek, 
tako da je izzvenel kot uspešna in 
odmevna prireditev. Četrte športne 
igre, ki so se v pretežni meri odvija-
le v Kobaridu, so v našo občino pri-

tegnile največ udeleženih društev 
doslej. Sodelovalo je kar 260 primor-
skih upokojencev v najrazličnejših 
športnih panogah, ki so seveda pisa-
ne na kožo starejšim. Moštva so se 
pomerila v pikadu, balinanju, strelja-
nju, kegljanju, šahu, ribolovu in re-
ševanju križank. Sicer pa so se ob tej 
priložnosti srečali tudi predsedniki 
sodelujočih društev ter izmenjali de-

lovne in organizacijske izkušnje. Za-
ključili so s prireditvijo in podelitvijo 
pokalov in medalj najboljšim v 
Osnovni šoli Simona Gregorčiča Ko-
barid. Sodelovalo je 20 društev, prva 
tri mesta so si ekipno priborili upo-
kojenci iz Solkana, Ajdovščine in 
Idrije, Kobarid pa je zasedel zelo do-
bro sedmo mesto. Dobra organizaci-
ja in prijazen sprejem udeležencev 

iger sta prav gotovo pustila dobre 
občutke vsem, ki so prišli v Kobarid, 
zato velja posebna zahvala vsem, ki 
so sodelovali pri pripravi in organi-
zaciji iger.

Umetni{ka delavnica 
Kose~ 2007 

Lepota v lesu in kamnu je umetni-
ška delavnica, ki se vsako leto v ma-

Utrinki

ČETRTE ŠPORTNE IGRE UPOKOJENCEV SEVERNE PRIMORSKE so v kobariško občino pritegnile največ udeleženih društev doslej. Foto: 
Branko Velišček

stični ponudbi”, saj vsebina – so-
ška fronta kot del prve svetovne voj-
ne – predstavlja celo svetovno 
atrakcijo. Humar je obenem izrazil 
tudi upanje, da bo LTO Sotočje še 
letos uspel sestaviti stalno ekipo so-
delavcev za kobariški TIC. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

NA[EMU TURIZMU SE 
OBETA BOLJ USPE[NO 
OBDOBJE
Most na So~i – Strategija trženja 
slovenskega turizma za obdobje 
2007–2011 za cilj postavlja 6-
odstotno letno rast števila turistov, 
4-odstotno letno rast števila nočitev 
in 8-odstotno letno rast tujih prilivov. 
Dokument so v maju predstavili na 
Dnevu odprtih vrat Slovenske turi-
stične organizacije (STO).

Podlaga za ta dokument – naročila 
ga je STO, pripravilo pa podjetje Ho-
sting svetovanje d. o. o. – so bili 
Razvojni načrt in umeritve sloven-
skega turizma za obdobje 2007–
2011, ki jih je lani izdala Vlada RS. 
Z uveljavljanjem Strategije želijo iz-
boljšati prepoznavnost slovenske tu-
ristične ponudbe in predvsem dol-

goročno vplivati na povečanje obse-
ga povpraševanja, boljšo cenovno 
pozicijo slovenske turistične ponud-
be na mednarodnem trgu ter hkrati 
usmerjati njeno oblikovanje k ciljne-
mu pozicioniranju, določenemu v 
tem dokumentu. Kot je zapisano v 
viziji slovenskega turizma na podro-

čju trženja, bo Slovenija v nasle-
dnjem petletju “postala dežela z ja-
sno in globalno prepoznavno turi-
stično ponudbo, znano po svoji lo-
kalni identiteti, ki se razlikuje od 
drugih destinacij predvsem po iz-
redno ugodni geo-prometni ume-
ščenosti in naravni, klimatski, kul-
turni, kulinarični in zgodovinski 
pestrosti med Alpami, Meditera-
nom (z intenzivnimi posebnostmi 
Krasa) in Panonsko nižino”. Prav 
tako bo postala turistična dežela, 
usmerjena k ciljnim skupinam go-
stov, ki želijo v kratkem času izkusiti 
zelo raznolika doživetja, ki pričakuje-
jo in zahtevajo ohranjenost naravnih 
lepot, veliko kulturnih vsebin in pri-
stnosti, obenem pa bo zagotovljena 
višja kakovost turističnih storitev.
Med strateškimi dolgoročnimi cilji 
Strategija navaja:
• povečanje prepoznavnosti Slove-
 nije pri ciljnih skupinah, 
• povečanje dostopnosti destinacije

z vzpostavitvijo novih zračnih in 
plovnih linij, 

• zmanjšanje sezonskosti povpraše-
vanja z oblikovanjem proizvodov in 
storitev, ki bodo goste pritegnile 
tudi zunaj glavnih sezon,

• razpršitev povpraševanja in zmanj-

DIREKTOR STO MAG. DIMITRIJ PICIGA je 
na predstavitvi povedal, da bodo predsedo-
vanje Slovenije EU leta 2008 “uporabili kot 
glavni motiv za PR-oglaševanje, pri katerem 
se bomo povezali z Uradom vlade za komu-
niciranje”.

šanje odvisnosti od treh ključnih 
tujih trgov (Italija, Nemčija, Avstri-
ja),

• doseči učinkovitejšo povezanost 
slovenskih turističnih ponudnikov 
predvsem na lokalni ravni ter po-
vezanost lokalne z državno ravnjo 
v fazi oblikovanja in trženja turi-
stične ponudbe,

• izkoristiti geo-prometno pozicijo 
Slovenije za oblikovanje in trženje 
čezmejnih turističnih proizvodov z 
vključevanjem privlačnosti širše 
regije,

• pospešiti povečevanje obsega in 
kakovosti turistične ponudbe v 
Sloveniji,

• povečanje profesionalnosti in zna-
nja v načrtovanju, oblikovanju, 
upravljanju in trženju turistične po-
nudbe.

Kot je na predstavitvi povedal direktor 
STO mag. Dimitrij Piciga, bodo pred-
sedovanje Slovenije EU leta 2008 
“uporabili kot glavni motiv za PR-
oglaševanje, pri katerem se bomo 
povezali z Uradom vlade za komu-
niciranje”. V 27 mesecih predse-
dovanja bo tako STO organizirala 27 
dogodkov v 27 evropskih državah. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc
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ju dogaja v Koseču in je bila v leto-
šnjem letu organizirana že šestič. 
Organizator Kulturno-umetniško 
društvo Krn Drežnica združuje ne-
kaj neutrudnih posameznikov, ki iz 
leta v leto nadgrajujejo projekt z ve-
dno novimi vsebinami in širijo ume-
tniško poslanstvo, kulturo in etnolo-
ško dediščino v svoj prostor in šir-
še. 

Tudi slabo vreme ni pregnalo 100 
umetnikov, ki so svoje znanje in 
ustvarjalnost prelivali v les, kamen, 
glino, na platno, delali vitraže in ko-
vali nad ognjem za marsikoga poza-
bljene predmete. Družina Kranjc in 
Marjan Lazar, ki že vsa leta držijo 
organizacijske niti v rokah, so vedno 
znova prijetno presenečeni nad izdel-
ki, ki nastanejo na nekajdnevni pri-
reditvi. Velika udeležba umetnikov 
od daleč in blizu dogodku daje čeda-
lje večje razsežnosti in tako lahko že 
govorimo o mednarodni delavnici, saj 
smo lahko videli avstrijske, italijan-
ske, hrvaške in slovenske umetnike. 

Zahvaljujoč tudi koseški delavnici 
se ohranjajo stare tehnike umetniške-
ga ustvarjanja v različnih materialih, 
obenem pa nadgrajujejo s sodobnim 
pristopom skozi oči posameznega 
ustvarjalca. Obiskovalci so bili dele-
žni tudi drugih kulturnih in kulina-

KOBARIŠKI SEJEM, ki se je odvijal ves dan na osrednjem trgu v Kobaridu, je spremljal pester 
program, popestrile pa so ga tudi stojnice s takšno in drugačno ponudbo. Foto: Peter Dome-
všček

ričnih dobrin, saj se je ves čas vzpo-
redno dogajalo še marsikaj drugega. 
Spremljevalni program je ponudil 
Briške harmonikaše, Tolminske ma-
drigaliste, domače kulturnike in še 
kaj. Drežniško ima tako še eno kako-
vostno tradicionalno prireditev, ki si 
zasluži vse priznanje in katero po 
svojih močeh vsako leto podremo 
tudi na Občini Kobarid.

Kobari{ki sejem
Novo vodstvo Krajevne skupnosti 

(KS) Kobarid na čelu s predsedni-
kom Dejanom Luzarjem se je letos 
še posebej pozorno lotilo organizaci-
je Kobariškega sejma, ki s svojo kul-
turno in zabavno podobo odpre turi-
stično sezono na Kobariškem. Bogat 
program, ki se je odvijal ves dan na 
osrednjem trgu v Kobaridu, so pope-
strile stojnice s takšno in drugačno 

ponudbo. Od devete ure dopoldne do 
večernih ur se je zvrstilo veliko šte-
vilo različnih dogodkov, ki so prite-
gnili zadovoljivo število obiskovalcev: 
licitacija rabljenih vozil, godba na 
pihala in mažoretke, program za 
otroke, predstavitve domačih društev 
in posameznikov skozi kulturno in 
kulinarično ponudbo ter varietejski 
program. Že nekaj dni pred sejmom 
so bile naprodaj tudi srečke kobari-
ške tombole, ki so nekaj srečnežem 
na dan sejma prinesle lepe nagrade. 
Vsa sredstva, ki so se tako zbrala, je 
organizator namenil našim mladim 
športnikom za razvoj nogometa in 
karateja.

Amaterski oder 
v naro~ju Krna 

Še ena tradicionalna prireditev na 
Drežniškem že več let razveseljuje 
staro in mlado, saj se v štirih dneh 
pod Krnom zvrsti kar nekaj komedij 
amaterskih gledališč. Domača igral-
ska skupina, ki je tudi organizatorica 
dogodka, je 22. junija s premiero 
svoje nove komedije Sobota greha 
odprla Amaterski oder v naročju Kr-
na. Vedno znova se organizatorji 
bojijo vremena, ki lahko krepko po-
kvari razpoloženje, zato se prireditev 
odvija pod šotorom, ki sicer delno 

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

ODPRTJE RAZSTAVE SOŠKA FRONTA – V Tolminskem muzeju bo do jeseni na ogled med-
narodna razstava, posvečena spominu na soško fronto, ki jo je muzej pripravil v sodelovanju s 
češkim muzejem iz Plzna. Foto: Špela Kranjc

MEDNARODNA 
RAZSTAVA SO[KA FRONTA
Tolmin – V Tolminskem muzeju 
bo do jeseni na ogled mednarodna 
razstava, posvečena spominu na so-
ško fronto, ki jo je muzej pripravil v 
sodelovanju s češkim muzejem iz Pl-
zna. Slovenski del razstave, ki ga je 
pripravila direktorica Tolminskega 
muzeja Damjana Fortunat Černi-
logar, prikazuje slikovno gradivo in 
predmete, ki jih je muzej pridobil z 
donacijo leta 2006. Skozi to gradivo 
lahko sledimo zgodbam treh avstro-
ogrskih vojakov s soškega bojišča in 
njihovemu vsakdanu sredi vojne mo-
rije ob Soči. Gradivo za razstavo so 
prispevali sestri Maria Dorothea 
Huf-Melicher in Philomena Orlik-
Melicher, Richard Aigner in Tanja 
Bojovič. 

Med 1. svetovno vojno pa je tudi 
mnogo čeških vojakov našlo kraj 
svojega zadnjega počitka v tolminski 
zemlji ob Soči, o čemer govori češki 
del razstave. Danes je v Zgornjem 
Posočju urejenih več grobišč in ko-
stnic v čast padlim v prvi svetovni 
vojni na tem ozemlju. Vladi Republi-
ke Slovenije in Češke sta podpisali 

tudi vzajemen sporazum o urejanju 
vojnih grobišč, ki zagotavlja zaščito 
in vzdrževanje teh v obeh državah. 
Pobudnik skupne razstave v Tolminu 
je bil Čeh Arthur Rehberger, ki je 
na dan odprtja razstave v Tolmin-
skem muzeju posebej poudaril, da 

je svojo iniciativo v zvezi z razstavo 
najprej črpal predvsem iz osebnih 
nagibov, saj je njegov bližnji soro-
dnik kot osemnajstleten vojak padel 
na soški fronti, a se o njem v njihovi 
družini ni nikoli pripovedovalo. Po 1. 
svetovni vojni je na Češkem obstaja-

la uradna prepoved govorjenja o 
grozotah vojne. Tako je bila neve-
dnost o tej tematiki na Češkem pri-
sotna še pred nedavnim. 

Danes se za 1. svetovno vojno zani-
ma več ljudi, kar je oba avtorja če-
škega dela razstave, Arthurja Reh-
bergerja in Josefa Fučika, že leta 
2004 vodilo do priprave razstave v 
muzeju Zahodne Češke v Plznu, da 
bi razbila lažnivi mit o nelojalnosti in 
nezanesljivosti češkega vojaka, saj 
so se neresnice pojavljale celo v nji-
hovi strokovni literaturi. Na dan otvo-
ritve razstave v Tolminu je spregovo-
rila tudi češka poslanka evropskega 
parlamenta Jana Hybaškova, ki je 
sporočilo razstave premišljeno aktu-
alizirala; izpostavila je predvsem vre-
dnost védenja o žrtvah tisočih mož, 
ki so umrli na soških bojiščih dana-
šnje Slovenije in Italije. Brez tovr-
stnega ovrednotenja zgodovine le 
stežka cenimo mir zadnjih šestdese-
tih let v Evropi. Sporočilo razstave in 
zgodovine izpred skoraj sto let je da-
nes lahko tudi protivojni opomin, da 
žrtve dedov niso bile zaman, saj na 
tem gradimo mirno in prijateljsko se-
danjost Evrope.
Špela Mrak
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Na spletni strani Ob~ine Kobarid: www.kobarid.si, ki jo po~asi prenavlja-
mo, lahko sodelujete tudi v na{ih anketah. Med drugim nas zanima, kaj 
ob~ani najbolj pogre{ate v na{i ob~ini. So to morda {portne ali kulturne 
prireditve, sodelovanje z zamejci, skrb za okolje, avtobusna postaja, 
otro{ko igri{~e ali drugo. Na omenjeni spletni strani si lahko ogledate tudi 
rezultate va{ih odgovorov.

odvzame čar prelepe narave v Dre-
žnici, omogoči pa nemoten potek 
prireditve tudi ob vremenskih prese-
nečenjih, ki nam jih na tem področju 
ne manjka.

Veliko število obiskovalcev je pla-
čilo, ki najbolj razveseli organizator-
ja, in tudi letos je bilo tako. Igralska 
skupina Drežnica deluje že trinajst 
let in vsako leto smo priče novi igri, 
ki jo pripravijo domačemu občinstvu 
in širše, saj gostujejo širom po domo-
vini in tujini. Tako jih, poleg standar-
dnih gostovanj, letos čaka dolga pot 
v Sydney, kjer bodo svojo ustvarjal-
nost pokazali slovenskemu društvu 
v Avstraliji. Njihova dejavnost sega v 
vse pore kulturnega in družabnega 
življenja našega okolja, zato so za 
svoje delovanje dobili že kar nekaj 
priznanj in nagrad … Prepričana sem, 
da bera odličij in pohval še zdaleč ni 
zaključena. 

90 let kobari{ke bitke
Leto 1917 je bilo v soški dolini kru-

to zaznamovano z bliskovito bojno 
operacijo prve svetovne vojne, ime-
novano tudi Čudež pri Kobaridu. V 
letošnjem letu bomo tako obeležili 
90-letnico omenjenega dogodka z 
nizom prireditev in obeležij na raz-

ličnih prizoriščih po naši občini. Lev-
ji delež organizacije teh dogodkov 
sloni na Kobariškem muzeju, ki 
skrbno hrani in nadgrajuje zapuščino 
prve svetovne vojne v opomin, da bi 
znali spoštovati in ohranjati mir. Več 
o tem bomo v jesenskem času zago-
tovo še brali v EPIcentru. Tokrat pa 
naj omenimo mednarodno prireditev, 
ki je potekala v okviru projekta Sa-
botin – Park miru in ga je pripravila 

drugi radi izkoristijo naše okolje za 
preživljanje svojega prostega časa. 
Tako se poleti naši kraji napolnijo s 
turisti od vsepovsod. Poleg naravnih 
danosti in odličnih gostiln se je zelo 
uspešno vklopil v našo turistično po-
nudbo tudi igralniško-zabaviščni cen-
ter v Starem selu, ki vedno znova 
skrbi za pester in atraktiven pro-
gram. 

Mnogi so odkrili vrednost Nadiže 

dneve na Breginjskem še vedno neu-
trudno pripravlja Vida Škvor v okvi-
ru Kulturnega društva Stol Breginj. 
Sodelovanje z zamejci se kaže tudi v 
različnih pohodih in srečanjih na tej 
in oni strani meje in tako se je skozi 
leta ohranilo tesno prijateljstvo, ki se 
kaže v vseh oblikah življenja in dela 
Slovencev Videmske pokrajine in Po-
sočja.

Kobariško kulturno poletje je pro-
jekt in del turistične ponudbe, s ka-
terim si prizadevamo oživeti osrednji 
trg. Vsak začetek je malo težak, a 
kljub temu upamo, da nam bo uspe-
lo pripraviti nekaj prireditev, ki bi v 
večernih urah dodale še kulturni 
utrip v središču Kobarida. Prav ob 
tem projektu bi radi vzpodbudili dru-
štva in posameznike, da se vključijo 
v dogajanje po svojih najboljših mo-
čeh tako organizacijsko kot tudi s 
predstavitvijo svoje dejavnosti. Ob tej 
priložnosti vabim vse, ki bi radi pri-
spevali svoj čas in ustvarjalnost, da 
se oglasijo na Občini Kobarid s svo-
jimi predlogi in možnostmi, ki bi 
obogatile poletno dogajanje. No, ne-
kaj sredstev za to je predvidenih tudi 
v občinskem proračunu … za vzpod-
budo vsem, ki bi radi sodelovali.
Nada Pajntar, Občina Kobarid 

Mestna občina Nova Gorica ob sofi-
nanciranju EU pod skupnim naslo-
vom Glasba ne pozna meja. Vzdolž 
soške doline so 23. junija ob 10. uri 
pihalne godbe na različnih prizori-
ščih počastile spomin na rožljanje 
orožja pred 90 leti. V naši občini je 
koncert odmeval na kobariški kostni-
ci in v Drežnici. 

Dolgo, vro~e poletje � 
ali pa tudi ne

Posočani svoje dopustniške dni 
najraje preživljamo ob morju, spet 

in kopalcev se kar tare … prav goto-
vo bo treba, poleg že sprejetega od-
loka in omejitev, narediti še marsikaj, 
da reko ohranimo čisto in zagotovi-
mo kolikor toliko reda – tudi v korist 
domačinov, ki jih vrvež in neodgo-
vornost posameznikov pogosto mo-
tita. 

Kulturno poletje
Tudi poletje ne bo ostalo brez pri-

reditvene dejavnosti, ki jo organiza-
torji najpogosteje postavijo na zuna-
nja prizorišča. Tradicionalne Kotarske 

Utrinki

OTROCI SO SVOJA SPOZNANJA PRIDOBIVALI SKOZI LASTNO DEJAVNOST NA KONKRE-
TNI RAVNI – Spoznali smo se s starimi predmeti, ki so jih otroci prinašali od doma. Ugotavljali 
smo njihov namen, uporabo  ter jih primerjali s sodobnimi predmeti. Foto: arhiv vrtca

BOGASTVO, KI GA JE 
VREDNO OHRANJATI
Tolmin – Slovenska kulturna dedi-
ščina je pomemben del slovenske 
kulture, zato smo se strokovne de-
lavke v skupinah tolminskega vrtca 
Račka in Medvedek odločile za iz-
vedbo projekta Kako so živeli ne-
koč. Zavedamo se namreč, da je v 
današnjem času, ko Slovenija po-
staja multikulturna dežela, zelo po-
membno, da poznamo svojo lastno 
kulturo in se zavedamo svojih kore-
nin. Le tako bomo lahko spoštovali 
svojo kulturo in kulturo drugih naro-
dov.

Otrok je v predšolskem obdobju ze-
lo dojemljiv za okolico in dogajanje v 
njej, zato je prav to obdobje prilo-
žnost, da se prvič v svojem življenju 
sreča z določenimi vsebinami, pojmi 
in pojavi. Kulturne dediščine so torej 
brez dvoma prve vsebine in prilo-
žnosti v človekovem vseživljenjskem 
učenju. Kot pravi prof. dr. Janez 
Bogataj, je otroku na tej starostni 
stopnji to prva in verjetno tudi zadnja 
priložnost, ki jo lahko otrok najbolj 
neposredno poveže s starši, z druži-
no. To pomeni, da njihove sestavi-

ne, pestrosti in kulturne različnosti 
vstopijo kot svojevrstna kakovost v 
njihova družinska okolja.
Prav to se je potrdilo pri izvajanju 
dejavnosti projekta, v katerega se je 
pri posameznikih vključevala cela 
družina. Otroci so svoja spoznanja 

pridobivali skozi lastno dejavnost na 
konkretni ravni. Spoznali smo se s 
starimi predmeti, ki so jih otroci pri-
našali od doma. Ugotavljali smo nji-
hov namen, uporabo ter jih primerja-
li s sodobnimi predmeti. Stari starši 
so nam prikazali obrti in opravila, ki 

že zamirajo, in pripovedovali o doži-
vljajih v času svojega otroštva. Naša 
spoznanja smo širili tudi z obiskom 
muzeja, oblikovali pa smo tudi lasten 
muzej starih predmetov, ki je otro-
kom ponujal neposreden stik s 
predmeti in raziskovanje le teh. No-
va spoznanja, vedenja in znanja so 
otroci vnašali v vsakdanjo igro in v ži-
vljenje.

Bogatili smo čustveno življenje otrok 
s pesmijo, plesom in igro, skozi ka-
tero so otroci spoznavali življenje 
svojih sovrstnikov v preteklosti. To 
otroško ljudsko izročilo smo ob za-
ključku projekta predstavili tudi star-
šem. Ob tej priložnosti so si starši 
lahko ogledali tudi muzejček starih 
predmetov, ki smo ga pripravili sku-
paj z otroki. Raziskovanje preteklosti 
nas je obogatilo, sodelovanje med 
starši in vrtci je postalo tesnejše. 
Otroci so spoznali, da se okolje in 
družba spreminjata, starši pa, da je 
ljudsko izročilo bogastvo, ki ga je 
vredno ohranjati.
Vzgojiteljici: Bernarda Likar in Mirjam 
Vastič ter pomočnici vzgojiteljic: Marina 
Kranjc in Katja Maglica, VVZ Ilke Deve-
tak Bignami
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Ob~ina Tolmin
Letos 40 odstotkov ve~ 
denarja

Tolminski občinski svet je na svoji 
zadnji seji potrdil proračun Občine 
Tolmin za leto 2007. V občinski bla-
gajni je slabih 11,7 milijona evrov 
(2,8 milijarde tolarjev), kar je glede 
na realizacijo lanskega proračuna 40 
odstotkov več. 

Največji del povečanja, in sicer 1,3 
milijona evrov (dobrih 311 milijonov 
tolarjev), je posledica novega zakona 
o financiranju občin. Kot ugotavljajo, 
je novi zakon tolminski občini pisan 
na kožo, saj daje večji poudarek ob-
činam, ki morajo vzdrževati veliko 
cestne in komunalne infrastrukture. 
V primerjavi z osnutkom je proračun 
težji še za dodatnih 95.000 evrov 
(22,8 milijona tolarjev), od česar je 
največji delež prispeval dogovor o 
menjavi premoženja z Ministrstvom 
RS za delo, družino in socialne za-
deve. Občinska stavba Centra za iz-
obraževanje in usposabljanje (CIU) 
Tolmin se je namreč izkazala za več 

vredno od nekdanjega Doma JLA, 
kjer bodo letos začeli graditi glasbe-
no šolo. Presežek premoženja v sku-
pni vrednosti 172.000 evrov (dobrih 
41 milijonov tolarjev) bo ministrstvo 
plačalo v dveh obrokih – 85.000 ev-
rov letos, preostanek pa naslednje 
leto. Po dolgih letih usklajevanja bo-
do, kot kaže, v Tolminu letos le za-
čeli graditi novo glasbeno šolo. Pred-
pogoj, ki je zahteval pridobitev lastni-
štva nad objektom nekdanjega Doma 
Jugoslovanske ljudske armade (JLA), 
je sedaj izpolnjen. Zdaj čakajo le še 
na podpis pogodbe, nato pa bodo 
morali pridobiti potrebna gradbena 
dovoljenja in kot se nadejajo, naj bi 
se gradnja začela še letos. Proračun 
za to investicijo predvideva 417.000 
evrov (skoraj 100 milijonov tolarjev). 
Od Ministrstva RS za obrambo bo 
občina letos odkupila zemljišče nad 
Žabčami, ki bi lahko bilo zanimivo 
za večji turistični kompleks oziroma 
tolminske terme ali pa vsaj za stano-
vanjsko gradnjo, ki je v občini še 
kako potrebna.

Občina se letos tudi naj ne bi za-
dolževala, prav tako ne bodo zapo-
slovali novih delavcev v javnih zavo-
dih. Strateške investicije bodo tri. 
Nadaljevanju komunalnega opremlja-
nja Poslovne cone (PC) Poljubinj 
bodo namenili 855.000 evrov (skoraj 
205 milijonov tolarjev), pri čemer 
bodo tako kot vsako leto del denarja 
pridobili iz programa Soča 2007 – to-
krat bo ta postavka znašala 377.000 
evrov (dobrih 90 milijonov tolarjev). 
PC bo končana prihodnje leto, po 
županovih informacijah z Območne 
obrtne zbornice Tolmin pa je interes 
za štirinajst parcel na 3,7 hektarov 
velikem prostoru že precejšen. 

Poleg največjih investicij pa leto-
šnji proračun prinaša še nekaj novo-
sti. Občina je v njem namenila 12.000 
evrov (2,9 milijona tolarjev) za sub-
vencijo najemnin za mala podjetja, s 
125 na 200 evrov (skoraj 48.000 to-
larjev) so povečali enkratni prispevek 
staršem ob rojstvu otrok, sredstev za 
projekte krajevnih skupnosti je za 

polovico več in sedaj znašajo 117.000 
evrov (28 milijonov tolarjev), dobrih 
4.000 evrov (slab milijon tolarjev) pa 
je občina namenila sofinanciranju 
programa izrednega študija strojni-
štva. 
Špela Kranjc

Podelili ob~inske nagrade
V mesecu maju, ko Občina Tolmin 

praznuje svoj praznik, so podelili tu-
di letošnje nagrade. Občinska Komi-
sija za priznanja in nagrade je izbi-
rala med 23 predlogi za občinsko 
nagrado. Podelili so naziv častnega 
občana, občinsko plaketo in tri pri-
znanja, denarno nagrado pa razdeli-
li med dve društvi. Izbor je bil ka-
sneje potrjen tudi na seji občinskega 
sveta.

Na slavnostni seji, ki je potekala 
25. maja, je Občina Tolmin podelila 
nagrade. Naziv častnega občana je 
prejel • mag. Vasja Klavora, ki si kot 
poslanec in podpredsednik državne-
ga zbora aktivno prizadeva za hitrej-
ši vsestranski razvoj občine, spremlja 

Utrinki

PRI ROBARJU PO NOVEM STOJI KRIŽ S SPOMINSKO PLOŠČO – Člani Društva baška dedi-
ščina so ga postavili rodoljubu in duhovniku Janezu Volfu.

ROBARJEV JANEZ BI NAM 
LAHKO BIL ZA ZGLED
Petrovo Brdo – Pri Robarju od sre-
dine maja stoji križ s spominsko plo-
ščo. Člani Društva baška dedišči-
na so ga postavili rodoljubu in du-
hovniku Janezu Volfu, ki je umrl 
10. maja pred 90 leti v Ljubljani. 

Tik pred smrtjo je Volf svojemu prija-
telju, takratnemu podbrškemu du-
hovniku, zaupal, da se želi vrniti do-
mov in da bil rad tudi pokopan pri 
svojih najbližjih. Žal mu takrat tega 
niso omogočili, vendar pa je sedaj 
na mestu, kjer je nekoč stala njego-
va koča z oltarčkom, križ s spomin-
sko ploščo. Blagoslov obeležja in 
spominsko mašo za duhovnike, ro-
jene v Baški grapi, je opravil duhov-
nik Ambrož Kodelja, ki je pred leti 
tudi sam dolgo maševal na Graho-
vem ob Bači.

Janez Volf se je Robarjevim rodil le-
ta 1835. Cveto Zgaga iz Društva 
baška dediščina je poudaril, da se 
je Volfu “slika čudovite pokrajine 
vtisnila v spomin, ga spremljala 

vse življenje ter mu dajala moč in 
veselje do dela”. Pri 24 letih je bil 
posvečen v duhovnika; služboval je 
v Ročinju, Kanalu, Šlovrencu v Brdih 
in Mirnu, kar dvajset let pa na Travni-

ku v Gorici. Ob prelomu iz 19. v 20. 
stoletje je postal stolni kanonik, ka-
sneje pa še cerkveni nadškofijski 
sodnik in župnijski izpraševalec. Le-
ta 1905 so ga izvolili za kapitularne-

ga vikarja. Z imenovanjem nadškofa 
dr. Frančiška Sedeja je Volf postal 
upravitelj malega deškega semeni-
šča in nadškofijskega premoženja, 
zaradi njegovih sposobnosti in vrlin 
pa ga je Sedej izbral tudi za svojega 
pomočnika in svetovalca. Po Zgago-
vih besedah je posledica njunega 
desetletnega sodelovanja oziroma 
skupnega dela najveličastnejša gori-
ška stavba – deško semenišče. 
Prav tako je Robarjev Janez vodil še 
gradnji novega župnišča pri svoji 
nekdanji cerkvi, sv. Ignaciju v Gorici, 
ter obmorskega zdravilišča za bolne 
in ostarele duhovnike. 

Zaradi službovanja je bil resda veliko 
zdoma, vendar svojega domačega 
kraja nikoli ni pozabil. Med prvo sve-
tovno vojno se je pred grozotami so-
ške fronte umaknil v Ljubljano, kjer 
sta domotožje in podnebje načela 
njegovo zdravje. Prav njegova iskre-
na ljubezen do domačih ljudi, krajev 
in gora bi nam morala biti po mnenju 
mnogih udeležencev dogodka da-
nes še posebej za zgled. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

EPIcenter, letnik VIII, {t. 4-5, 2007



EPIcenter, letnik VIII, {t. 4-5, 2007

( 21 )

Utrinki

problematiko zdravstva, izobraževa-
nja in infrastrukture, pomaga pa tudi 
reševati osebne stiske občanov. Kot 
zdravnik kirurg je vseskozi posebno 
skrb namenjal prebivalcem Zgornjega 
Posočja, zlasti Tolminske, odmaknje-
nih krajev, od koder prihaja tudi 
sam.

Priznanja so prejeli: • Vladimir 
Kosmač - Latko s Slapa ob Idrijci, 
sicer bolj poznan kot brat pisatelja 

Cirila Kosmača, • Območna Karitas 
Tolmin in •Andrej Metod Leban, 
dolgoletni predsednik Območne obr-
tne zbornice Tolmin. • Zvonko Mrak 
pa je za svoj prispevek k razvoju 
športa v Tolminu prejel plaketo. De-
narno nagrado sta si razdelili dve 
društvi: • Planinsko društvo Podbr-
do in • Folklorno društvo Ivan La-
harnar Planota.
Mateja Kutin

Svetniki proti 
predlaganim pokrajinam

Občinski svet Občine Tolmin je 
konec junija obravnaval predlagano 
zakonodajo, ki naj bi v prihodnje 
urejala pokrajinsko ureditev Republi-
ke Slovenije. Sprejel je naslednja sta-
lišča oziroma predloge:
1. Na podlagi razprave Občinski svet 
Občine Tolmin ugotavlja, da uvedba 
pokrajin na podlagi predlagane zako-

NAGRAJENCI OBČINE TOLMIN – z leve proti desni: častni občan mag. Vasja Klavora, prejemniki priznanj Zvonko Mrak, Vladimir (Ladko) Ko-
smač, predstavnica Območne Karitas Tolmin in Andrej Metod Leban ter dobitnika denarnih nagrad Planinsko društvo Podbrdo, zanj predse-
dnik Tomaž Štenkler, in Folklorno društvo “Ivan Laharnar – Planota” Šentviška planota, zanj njegov član Tomaž Ozebek. Foto: Š. K.

nodaje na njenem območju ne zago-
tavlja doseganja ciljev skladnejšega 
regionalnega razvoja, ampak bo pov-
zročila večanje razvojnih razlik med 
drugim zaradi: zmanjšanja dostopno-
sti in kakovosti upravnih storitev ter 
zmanjšanja števila delovnih mest v 
državnih in občinskih institucijah na 
njenem območju. Občinski svet Ob-
čine Tolmin je zato proti vzpostavitvi 
pokrajin na način, ki ga predlaga Vla-
da Republike Slovenije.
2. Občinski svet Občine Tolmin zago-
varja dvotirni sistem. Državna in po-
krajinska uprava ter pristojnosti naj 
bodo ločene.
3. Občinski svet Občine Tolmin ne 
podpira in ne zavrača poimenovanja 
prihodnje pokrajine Goriška. Predla-
ga, da se pokrajina imenuje Posočje, 
kot sprejemljivo pa ocenjuje tudi po-
imenovanje Severna Primorska.
4. Zgornje Posočje naj ima v prihod-
nji organiziranosti zaradi velikosti, 
obmejne lege, oddaljenosti od cen-
trov in zaradi demografske ogroženo-
sti poseben status.
5. Poslance pozivajo, da predlagano 
zakonodajo, če ta ne bo doživela bi-
stvenih sprememb, zavrnejo.
6. Občinski svet občine Tolmin meni, 
da je uvedba pokrajin tako pomemb-
no vprašanje, da bi o tem morali 
odločati državljani na državnem re-
ferendumu.
Uroš Brežan, župan Občine Tolmin

OBNOVLJENI PLEČNIKOV ZVONIK na cerkvi Marijinega obiskanja na Ponikvah.

BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA 
ZVONIKA IN KAPELE
Ponikve – Zadnjo nedeljo v maju so 
na Ponikvah na Šentviški planoti pra-
znovali župnijski praznik. Krajani so 

se sredi deževnega popoldneva zbra-
li v župnijski cerkvi Marijinega obiska-
nja, kjer je potekala slovesna maša. 
Blagoslovili so obnovljeni Plečnikov 
zvonik in po potresu obnovljeno ka-
pelo svete Ane, ki se nahaja na robu 

vasi. Njihova cerkev se ponaša s 
tem, da je edino delo arhitekta Jo-
žeta Plečnika na Primorskem.
Po maši je potekala procesija od 
cerkve Marijinega obiskanja do ka-
pele svete Ane, kjer se je bogosluž-
je zaključilo. Vaščani in obiskovalci 
so se nato odpravili v vaško dvora-
no, kjer se je praznovanje nadaljeva-
lo s kulturnim programom.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

PROJEKT MRE@E 
“RAGAZZI DEL FIUME”
Manzan, ^edad (Italija) in Kobarid 
– Osnovna šola Simona Gregor-
čiča Kobarid kot partnerska šola 
letos že tretje leto zapored sodeluje 
v mreži Ragazzi del fiume. Ta je s 
svojimi dejavnostmi usmerjena pred-
vsem h komunikaciji v izgradnji učnih 
procesov. Gre za enega redkih šol-
skih projektov, kjer se spletna stran 
ne uporablja za objavo končnih iz-
delkov, pač pa kot prostor za sku-
pno delo med razredi, ki so med se-
boj fizično oddaljeni. 
Naša šola se je tako tudi letos uspe-

šno povezala z dvojezično šolo v 
Špetru. Tretješolci so ustvarjali na 
temo Sanjalo se mi je o čudežnem 
gozdu. Partnerska razreda sta izde-
lovala čudežna drevesa, ki smo si jih 
lahko ogledali na razstavi v Manza-
nu. Naši učenci so na primer izdelali 
ekološko drevo, ki so ga poimenovali 
Čepko Čepek. Zaupali so nam, da 
je to drevo, ki vsakega, ki ga vidi oča-
ra, saj vse odpadne stvari iz narave 
spremeni v uporabne. Le leto starej-
ši učenci pa so se preizkusili na lite-
rarnem področju. Oba partnerska 
razreda sta namreč s skupnimi mo-
čmi sestavila radiodramo. Pripravili 
pa so tudi štiri radijske igre Skrivnost 
starega mlina, Škratov lonec, Ujel 
se je sam in Dve reki. Tudi tem smo 
lahko prisluhnili na razstavi v Manza-
nu, katero so s svojim obiskom po-
častili tudi ugledni in pomembni mo-
žje s politične in gospodarske sfere 
Furlanije-Julijske krajine. Sklepni del 
se je odvijal na Mittelteatru v Čeda-
du, ko so z igro Peter Klepec, v reži-
ji Marjana Bevka, skupno nastopili 
tako naši kot tudi italijanski otroci.
Melita Jakelj, mentorica, OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid

EPIcenter, letnik VIII, {t. 4-5, 2007



EPIcenter, letnik VIII, {t. 4-5, 2007

( 22 )Perspektive in izzivi evropskega kmetijstva � brez ali z GSO

Z  nacionalno kampanjo, ki jo v  
 Sloveniji izvaja Inštitut za traj-
 nostni razvoj (ITR), se tako 

Zgornje Posočje počasi pridružuje 
prek 4.500 občinam in 170 regijam 
brez gensko spremenjenih organiz-
mov (GSO) po vsej Evropi. Konec 
junija so v Posočju o tem najprej raz-
pravljali člani Občinskega sveta Ob-
čine Bovec ter sprejeli vse štiri točke 
izjave Nočemo genske tehnologije na 
naših poljih! Julija se jim je pridru-
žila še Občina Tolmin. Ker sta se obe 
občini med drugim pod točko 2 že 
zavezali, da bosta uporabili vse pri-
merne ukrepe kot npr. izobraževanja 
in razprave, da se kmetje in lastniki 
zemljišč na območju občine ne bi 
odločili za gojenje in sproščanje GSO 
na svojih zemljiščih, smo se v ure-
dništvu odločili, da jim bomo pri 
tovrstnem osveščanju priskočili na 
pomoč. Tokrat se bomo ob pomoči 
razpoložljive aktualne literature spre-
hodili po zgodovini “kmetijskih revo-
lucij” – od zelene do genetske revo-
lucije, že v naslednji številki pa bomo 
našim bralcem predstavili argumente 
za in proti GSO. 
Tatjana Šalej Faletič 

Prestop naravnih omejitev
Ocene znanstvenikov (bioinforma-

tikov) pravijo, da danes na ravni mi-
kroorganizmov dobro poznamo de-
lovanje približno tretjine genov, za 
tretjino delovanje lahko ocenimo pri-
bližno, o eni tretjini pa ne vemo nič. 
Si predstavljate, kolikšno je potem 
znanje na ravni bolj zapletenih živih 
bitij? Vsekakor bistveno manjše. Na 
podlagi današnjega znanja je zato 
komercialno gojenje GSO izjemno 
neodgovorno in nesprejemljivo. Z 
gensko tehnologijo prestopamo na-
ravne omejitve med različnimi vrsta-
mi. Poglejmo, kako se je začelo.

“Agrobiznis” = “naftni biznis”
Dru{tvo Ajda Poso~je je leto{njo pomlad podprlo akcijo Regija brez gensko spremenjenih organiz-
mov in se tako vklju~ilo v vsesplo{no kampanjo za ohranitev kmetijstva brez gensko spremenjenih 
organizmov (GSO) in zagotovitev pravice potro{nikov do izbire hrane brez GSO, katere pobudnik na 
evropski ravni je organizacija Friends of the Earth. 

Ta prispevek namenjam vsem okoljevarstvenim aktivistom, ki nam razkri-
vajo �biznis igrice velikih mo��. 

Za~etki “agrobiznisa”
Zelena revolucija je ameriškemu 

kmetijstvu omogočila, da pod krinko 
znanosti in sodobne kmetijske teh-
nologije (novo hibridno seme, ogro-
mne količine umetnih gnojil, herbici-
dov in pesticidov, moderne mehaniza-
cije, namakanja s pomočjo črpalk na 
nafto in plin …) prodre v ključne sve-
tovne države, tudi v države v razvoju. 
Predvsem slednje niso imele dovolj 
denarja, da bi lahko kupile ogromne 
količine navedene “kemije”, zato so 
z zagotovilom ameriške vlade jemale 
kredite pri Svetovni banki in velikih 
newyorških bankah. Prav s tem so se 
počasi ujele v past. Hibridno seme je 
lastniku patenta zagotavljalo mono-
pol nad njegovo prodajo. Trdili so, da 
večje donose omogočajo samo njiho-

ŠIRNA FRANCOSKA POLJA, ZASEJANA Z GENSKO SPREMENJENO OLJNO REPICO – Ka-
ko široki morajo biti varovalni pasovi, da preprečijo kontaminacijo: 50, 100, 1000 metrov?

Utrinki

PROJEKT COMENIUS 
Kobarid – Osnovna šola Simona 
Gregorčiča Kobarid je vključena v 
projekt Sokrates – Comenius 1. 
Gre za evropski projekt, v katerega 
smo skupaj s partnerskimi šolami iz 
sosednje Italije in Avstrije  vključeni 
že drugo leto. V projektu sodelujejo 
učenci 3. in 4. razredov devetletke 
ob pomoči učiteljev, pri delu pa jim 
kot mentorji pomagajo še sedmošol-
ci. Tako s skupnimi močmi ustvarjajo 
na temo Iz vode, v vodi – življenje. 

Medtem ko smo v lanskem šolskem 
letu dali poudarek predvsem ekolo-
giji in proučevanju čistoče naših vo-
da ter ugotavljanju vplivov na floro in 
favno ob vodi, smo letos sodelovali 
na nekoliko drugačen način. Udele-
žili smo se sejma knjig “Mercato del 
libris”, proučevali stari mlin v okolici 
Kobarida ter temeljito raziskali bli-
žnje reke in potoke. Z mrežami ujete 
živali smo opazovali s pomočjo razi-
skovalnih lup in jih nato spustili nazaj 
v naravo, nabrane rastline pa smo 

uredili v herbarije. Izmislili smo si tu-
di različne zgodbe, ki smo jih strnili 
v slikanice, v vsebine pa vključili iz-
mišljene junake, ki so tako kot mi 
raziskovali bližnje potoke in reke. S 
pomočjo sedmošolcev smo nato 
uredili še zbirko rastlin in živali ob re-
ki Soči. Slednje smo nato s pomo-
čjo določevalnih ključev uvrščali v 
sistem kraljestva rastlin in živali. Za 
zaključek našega letošnjega sodelo-
vanja smo se 1. junija sodelujoče 
šole sestale drugič. Tokrat je naše 
srečanje potekalo v avstrijskem Be-
ljaku, kjer je bilo prijetno in veselo, 
predvsem pa športno obarvano.
Melita Jakelj, učiteljica, OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid

VODA � VIR 
@IVLJENJA IN ZNANJA
Tolmin – “Pravzaprav nismo na-
tanko vedeli, kam gremo, a prišli 
smo v pravljično deželo, med go-
stoljubne in prijazne ljudi,” so be-
sede, s katerimi so se gostje iz šol, 

ki z Gimnazijo Tolmin sodelujejo v 
evropskem šolskem projektu Come-
nius z naslovom Voda – vir življenja 
in znanja, poslovili od svojih gostite-
ljev. Tolminski dijaki in njihove druži-
ne so namreč gostili vrstnike iz splo-
šne srednje šole iz Boeheimkirchna 
iz bližine Dunaja, dijake klasičnega 
liceja Garibaldi iz La Maddalene na 
italijanskem otoku Sardinija ter dija-
kinje dekliške katoliške gimnazije 
Upton Hall School iz Liverpoola. 
Naslovno temo projekta – vodo – so 
dijaki v tem tednu spoznavali z več 
zornih kotov. Z biološkimi in kemič-
nimi analizami so analizirali kakovost 
reke Soče od njenega izvira do Tol-
mina, z obiskom tolminske ribogojni-
ce so spoznavali gospodarski pomen 
vode, z ogledom muzeja Triglavske-
ga narodnega parka v Trenti pa so 
spoznali pomen ohranjanja narave in 
ekološke osveščenosti. Ogled Tol-
minskih korit in slapu Kozjek je bil 
svojevrstno doživetje predvsem za 
goste iz Liverpoola, z ogledom Ko-
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va hibridna semena in tehnologija. 
Te trditve je podprla tudi ameriška 
vlada. Kmetje so zaradi obljub po 
večjih donosih opustili tradicionalne 
metode kmetovanja, saj so jih tudi 
svetovalci razglašali za primitivne in 
neučinkovite. Visokodonosne sorte 
hibridne pšenice, riža, koruze itd. ter 
velike količine umetnih gnojil in her-
bicidov so se hitro razširile v mnoge 
svetovne države. Ameriške in druge 
velike multinacionalke pa so tako z 
zeleno (kemijsko) revolucijo dobile 
novo veliko tržišče, kjer so prodajale 
svoje kmetijske proizvode, umetna 
oziroma mineralna gnojila, pesticide, 
mehanizacijo, nafto. Tako se je začel 
ameriški kmetijski nadzor tržišča.

Genetska revolucija
Tako imenovana zelena revolucija 

je bila začetek svetovnega nadzora 
nad proizvodnjo hrane, genetska re-
volucija pa bo ta proces samo še do-
končala. Dokončno bo združila pre-
hrambeno, zdravstveno in energetsko 
industrijo. Žalostno je, da se to sta-
pljanje dogaja pred našimi očmi, brez 
vsakršnega državnega nadzora in 
brez nadzora nevtralnih znanstvenih 
organizacij. Prvi poskusi z GS-rastli-
nami naj bi bili narejeni že leta 1986, 
in sicer na francoskem tobaku. Od 
takrat so se GS-rastline razširile po 
vsem svetu, tako da je danes z njimi 
pokritih že 90 milijonov hektarnih 
površin ali 44,5-kratna površina naše 

države. Med ene prvih GS-rastlin, ki 
so jih uporabljali v industrijske na-
mene, sodi kitajski tobak (1992), 
odporen proti virusu, ki je povzročal 
škodo na poljih. Prva GS-rastlina za 
prehrano – to naj bi bil paradižnik s 
podaljšano obstojnostjo – pa se je 
pojavila leta 1994 v ZDA. 

Deset let kasneje so nato tržišče z 
GSO (ter z njim povezano kmetijsko 
in kemijsko proizvodnjo) že imele v 
rokah štiri zasebne multinacionalke: 
Monsanto iz Missourija, ki je najve-
čja proizvajalka gensko spremenjenih 
(GS) semen in kemijskih proizvodov, 

Dow AgroSciences iz Indiane, ki de-
luje v 66 državah, Pioneer HI-Bred 
Internatioal iz Iowe, ki posluje v 70 
državah (vse tri so iz ZDA), na četr-
tem mestu pa je švicarska Syngenta, 
vredna okoli 6,8 milijarde dolarjev. 

Tiho oro`je za mirno vojno
Leta 1996 je multinacionalka Mon-

santo v Evropo poslala seme soje, na 
katerem ni bilo označeno, da je gen-
sko spremenjeno. Inšpektorji EU so 
šele kasneje odkrili, da je bila ta soja 
enaka tisti, ki so jo razširili po Ar-
gentini. Tri leta kasneje je Evropska 

unija (EU) tako sprejela moratorij na 
gojenje GSO. Sprožila ga je Avstrija 
leta 1997, ko je prepovedala uvoz 
GSO. Istega leta so države tako ime-
novane skupine Miami (ZDA, Kana-
da, Avstralija, Argentina, Čile, Urugvaj) 
in lobisti mednarodne biotehnološke 
industrije povzročili propad pogajanj 
o pogodbi o biološki varnosti. Izid 
pogajanj je okrepil prepričanje večine 
EU-ministrov za okolje, da bi morali 
braniti svoj zakonodajni okvir. Že 
leto pred pogajanji so namreč obja-
vili negativne izsledke študije na 
podganah, hranjenih z GS-krompir-
jem (Dr. Pusztai, Velika Britanija), 
leta 1999 pa še laboratorijsko študijo, 
ki je pokazala negativne učinke pelo-
da GS-koruze Bt176 na ličinke metulja 
monarha (Dr. Losey in drugi, ZDA). 

ZDA so takoj po sprejemu morato-
rija v EU zagrozile s tožbo v okviru 
World Trade Organization (WTO) 
oziroma Svetovne trgovinske organi-
zacije, kar so maja 2003 (skupaj z 
Argentino in Kanado) tudi uresničile. 
WTO je po treh letih odločila, da 
Evropska komisija ni uporabila svoje 
izvršne moči in je tako neupravičeno 
zadrževala postopek odobravanja 
GSO ter da so nacionalni moratoriji 
nelegalni v kontekstu WTO. Vendar 
pa je bilo odločanje WTO v tem pri-
meru precej netipično, saj niso odlo-
čali niti o načelih in določbah zako-
nodaje EU o GSO niti niso spodbija-
li pravice držav do prepovedi GSO.

Utrinki

Agrobiznis je postal strate{ko oro`je v rokah ene same svetovne velesile. 
Pentagonova Nacionalna univerza za obrambo (National Defense Univer-
sity) je dan pred ira{ko vojno leta 2003 izdala dokument, v katerem med 
drugim pi{e tudi to: �Agrobiznis za ZDA pomeni enako kot nafta za Sre-
dnji vzhod.� 
Vir: ENGDAHL, F. William. (2005). Sjeme uništenja, geopolitika genetski modificirane hrane i 
globalno carstvo. Detecta. Zagreb: Detecta. 

Leto 2004. Ve~ kot osem milijonov farmarjev iz sedemnajstih dr`av je te-
ga leta sejalo GS-semena � 90 odstotkov teh je bilo v dr`avah v razvoju 
(kar je bil tudi prvotni na~rt genetske revolucije (pod pretvezo re{iti ljudi v 
teh dr`avah pred lakoto). Takoj za ZDA, ki so vodilna dr`ava po koli~ini 
zasejanih GS-posevkov, so Argentina, Kanada in Brazilija, ki so tudi 
najve~ji proizvajalci GS-hrane na svetu. V ZDA vlada podpira GS-proizvo-
de, zato tam tudi ni treba, da je na proizvodih ozna~eno poreklo. Tako je 
le pe{~ica Ameri~anov vedela, s ~im se pravzaprav prehranjuje. 
Z GS-semeni je vsako leto zasejanih ve~ obdelovalnih povr{in. Vedno ve~ 
je GSO z dvema vnesenima genoma, leta 2005 pa je pri{la na trg koruza, 
ki vsebuje celo tri vnesene gene.
Vir: ENGDAHL, F. William. (2005). Sjeme uništenja, geopolitika genetski modificirane hrane i 
globalno carstvo. Detecta. Zagreb: Detecta. 

bariškega muzeja in cerkvice v Ja-
vorci pa so tolminski dijaki svojim 
gostom predstavili tudi del zgodovi-
ne in krvave boje ob reki Soči. 

Svojevrsten izziv za obiskovalce je 
bil tudi spust z raftom po Soči. Do-
mačini smo na rafting v dežju in mra-
zu sicer gledali skeptično, a naših 
gostov to ni prav nič motilo. Da sre-
čanje le ni bilo preveč naravoslovno 
obarvano, sta poskrbela učitelja 
glasbe in gledališke igre iz Liverpoo-
la, ki sta tolminskim dijakom pripravi-
la poldnevno gledališko delavnico, v 
kateri sta povzela legende o vodah, 
ki so jih prek zime zbrali dijaki vseh 
sodelujočih šol. Dijaki so bili nad 
njunim načinom dela, tako drugač-
nim od našega, navdušeni tudi zato, 
ker so imeli letos že drugič možnost 
pouka pod vodstvom učitelja iz An-
glije. Obenem smo v tem času v ga-
leriji šolskega centra prvič postavili 
potujočo likovno razstavo na temo 
voda. Razstava del dijakov vseh so-
delujočih šol bo prihodnji dve leti 

potovala od ene šole do druge. 
Projekt se bo nadaljeval jeseni s sre-
čanjem v Avstriji, vanj pa bodo vklju-
čene nove, zlasti zgodovinske teme. 

Nekateri navdušeni učitelji pa se že 
to poletje s svojimi družinami ponov-
no vračajo na počitnice v Posočje. 
Podpora, ki so jo projektu namenile 

vse tri posoške občine ter njihove 
lokalne turistične organizacije, je ta-
ko že presegla šolski okvir.
Branka Hrast Debeljak, koordinatorica 
projekta, Gimnazija Tolmin

POMERILI SO SE NA 
ABILIMPIADI
Tolmin – Približno 120 tekmovalcev 
ter 60 njihovih mentorjev in spre-
mljevalcev se je 18. in 19. maja 
zbralo na peti slovenski abilimpiadi. 
Gre za tekmovanje, ki osebe s po-
sebnimi potrebami povezuje na ravni 
zaposlitvenih in prostočasnih dejav-
nosti.

Z organizacijo prireditve so se spo-
padli v Vzgojno-varstvenem zavo-
du (VVZ) Tolmin, na pomoč pa so 
jim proskočili še številni prostovoljci, 
med katerimi so bili tolminski skav-
ti in gimnazijci ter zakonca Alojz in 
Tončka Zorjan. Po besedah direk-
torice VVZ Tolmin Danice Hrast so 
cilji abilimpiade “izboljšati sposob-
nosti in potenciale posameznikov 

Z BIOLOŠKIMI IN KEMIČNIMI ANALIZAMI so tolminski gimnazijci skupaj z italijanskimi in 
angleškimi dijaki analizirali kakovost reke Soče od njenega izvira do Tolmina. Foto: Radovan 
Lipušček
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Poleti 2003 so se države članice EU 
strinjale s postavitvijo novega strož-
jega zakonodajnega okvirja za GSO 
ter GS-hrano in krmila. Nova zako-
nodaja je v veljavo stopila januarja 
2004, s čimer je bil moratorij na go-
jenje GSO končan in vrata za odobra-
vanje GSO ponovno na stežaj odprta.

Marca 2007 bi moral Evropski par-
lament glasovati o resoluciji Bioteh-
nologija: perspektive in izzivi za kme-
tijstvo v Evropi (2006/2059(INI)), 
vendar se je morala enostranska re-
solucija, navdihnjena predvsem z 
interesi biotehnoloških podjetij, vrni-
ti v Odbor za kmetijstvo. Poslanci so 
namreč presodili, da ni zrela za ple-
narno obravnavo.

Ve~ kot 174 regij brez GSO
Evropska zakonodaja zaradi priti-

skov WTO in ZDA ni prepovedala 
gojenja GS-rastlin na ozemlju držav 
članic EU, vendar pa so se posamezne 
države odločile, da postavijo omejitve 
glede na specifičnost svojega oze-
mlja. V šestih evropskih državah ob-
močja brez GSO tako pokrivajo sko-
raj celo državo: Avstrija, Francija, 
Grčija, Italija, Poljska in Švica. V 
Evropi se je do danes že več kot 
4.500 lokalnih skupnosti in 174 regij 

samo pesticide, ki so se sčasoma iz-
kazali za zelo nevarne tako za člove-
ka (rakotvornost, mutacije, motnje 
plodnosti …) kot za okolje (onesna-
žena podtalnica, zmanjševanje biot-
ske raznovrstnosti …). Zakonodajna 
prepoved uporabe določenih kemič-
no-sintetičnih sredstev je sčasoma 
zmanjšala njihovo koncentracijo v 
prehranjevalni verigi – to pa ne drži 
pri vnosu GSO v okolje, saj ni mogo-
če nadzorovati prenosa cvetnega pra-
hu in semen. 

GSO v Sloveniji
Tudi v Sloveniji se zadnje čase o 

tem veliko razmišlja. Izdelan je že 
tudi osnutek zakonodaje o možnosti 
sobivanja GSO s tradicionalnim in 
ekološkim kmetijstvom, vendar pa se 
pojavljajo vprašanja o varnosti teh 
organizmov, varnostnih pasovih med 
njivami z GS-rastlinami ter njivami s 
tradicionalno in ekološko pridelavo. 
Kot vemo, v Sloveniji prevladujejo 
majhne kmetije ter velika razdroblje-
nost zemljišč. Velik del ozemlja je 
vključen tudi v območja Natura 2000 
(v Zgornjem Posočju: občina Bovec 
kar 84 odstotkov, občina Kobarid 33 
odstotkov in občina Tolmin 29 od-
stotkov) s številnimi parki in vodovar-

V zadnjih {tirinajstih dneh so se v javnosti pojavile promocijske zlo`enke 
neznanega avtorja in zalo`nika Rastlinska bioteh-
nologija v kmetijstvu: Kako nam lahko koristi. Kot 
so uvodoma zapisali, se bodo lahko bralci z njeno 
pomo~jo seznanili z dejstvi, kako lahko kmetijska 
biotehnologija koristi slovenskim kmetom in 
potro{nikom. Izdajo publikacije, ki temelji na {tirih 
virih � eden iz leta 2003, dva iz leta 2004 in za-
dnji iz leta 2005 � je omogo~ilo Veleposlani{tvo 
Zdru`enih dr`av Amerike v Ljubljani. Po na{ih in-
formacijah naj bi jih iz tiskarne pri{lo okoli 
100.000, namenjene pa naj bi bile izobra`evanju 
predvsem vseh slovenskih kmetov.

razglasilo za tako imenovana obmo-
čja brez GSO; med njimi tudi občine 
Bovec, Cerkno in Tolmin. In če bo-
do na jesenski obravnavi kampanijo 
podprli še idrijski in kobariški člani 
občinskega sveta, bodo omenjene ob-
čine skupaj zaokrožile največje slo-
vensko območje brez GSO. Morda 
pa se jim bodo sčasoma pridružile 
še druge občine v Severno Primor-
ski (Goriški statistični regiji), tako 
da bi lahko postali celo prva sloven-
ska regija brez GSO. Sicer pa je tre-
nutno v Sloveniji izjavo proti soob-
stoju GSO v občini podpisalo natan-
ko 30 občin. Interaktivni zemljevid 
slednjih, ki ga na ITR-ju dopolnju-

jejo sproti, si lahko ogledate na sple-
tni strani: www.itr.si . Ne glede na 
to se zdi, da je Evropska komisija v 
luči sodbe WTO odločena nasproto-
vati nacionalnim prepovedim.

Brezbri`ni svet bogastva
Za varstvo rastlin v kmetijstvu 

uporabljajo veliko kemično-sintetič-
nih sredstev. Za mnoge je veljalo in 
še velja, da nimajo negativnih posle-
dic na okolje in človeka. Vendar se 
vedno znova izkaže, da po daljšem 
času njihovega uporabljanja v narav-
nem okolju argumenti, s katerimi so 
omenjena sredstva prodrla na tržišče, 
ne držijo več. Vzemimo na primer 
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ter jih spodbujati k sodelovanju v 
družbeno-ekonomskih aktivnostih, 
ozaveščanje družbe, vzpostavlja-
nje bolj prijaznega in spodbujajo-
čega okolja, širjenje prijateljstva 
ter izmenjava mnenj in programov, 
boljša integracija posameznikov v 
okolje in večanje možnosti za nji-
hovo zaposlovanje v okoljih, kjer je 
to že mogoče”. 

Abilimpiado v Tolminu, ki se je je 
udeležilo 34 moštev iz vse Sloveni-
je, je odprl predstavnik Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve 
RS Cveto Uršič. Ob tej priložnosti 
je spomnil, da je letošnje leto evrop-
sko leto enakih možnosti za vse, za-
to se še bolj poudarja spoštovanje 
različnosti, raznolikosti in raznovr-
stnosti. Odprtja, ki so ga organiza-
torji popestrili z bogatim kulturnim 
programom, so se udeležili tudi vsi 
trije posoški župani. 

Tekmovalci so se nato drugi dan 
srečanja pomerili v trinajstih discipli-
nah: pletenju, vezenju s križnim in 
stebelnim vbodom, strojnem šivanju, 
oblikovanju lesa in gline oziroma 
umetne mase, aranžiranju cvetja, 
krasitvi torte, pripravi narezka, foto-
grafiranju na prostem, slikanju na 

svilo, izdelavi uporabnih predmetov 
iz odpadnega materiala in izdelavi 
plakata. Stokovne komisije so nato 
njihove izdelke ocenile, najboljše tri 
iz vsake kategorije pa so razstavili 
na kratki razstavi v avli tolminskega 
kinogledališča. Po koncu abilimpia-
de so udeleženci svoje izdelke lahko 
odnesli domov. 

Sicer pa je abilimpiada gibanje sve-
tovnega značaja z začetkom na Ja-
ponskem. Prvo takšno mednarodno 
tekmovanje je bilo leta 1981 v Tokiu, 
v Slovenijo pa ga je leta 1999 pre-
nesel Center za usposabljanje, 
delo in varstvo iz Črne na Koro-
škem. Od takrat dalje abilimpiado 
organizirajo vsaki dve leti in nasle-

dnja bo leta 2009, znova v Črni na 
Koroškem.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

NAJ SIJE SONCE ZA VSE 
ENAKO
Most na So~i – Sočutje in pomoč 
sočloveku v stiski sta vrednoti, ki 
imata med ljudmi še vedno visoko 
vrednost. Največ in tudi najbolj širo-
kosrčno so navadno pripravljeni da-
rovati tisti, ki so tudi sami gmotno 
omejeni ali si dar odtrgajo od svojih 
prihrankov. Med slednjimi so gotovo 
vesela otroška srca, ki z darovanjem 
in humanitarno skrbjo obenem tudi 
neposredno dojemajo prej omenjeni 
vrednoti ter se učijo sodelovanja. Ker 
je šolski sistem načeloma izobraže-
valno usmerjen, je vzgoja vrednot 
dandanes večidel prepuščena star-
šem in posameznikom v okolju, sre-
di katerega otrok oblikuje individual-
no osebnost. Z različnimi akcijami 
lahko k temu pripomorejo tudi šole. 

OŠ Dušana Muniha na Mostu na 
Soči je že lani sodelovala v Unicefo-
vi akciji Helpmanije in zbirala denar 
za nakup koz otrokom v Nigru, v za-
četku junija pa so na šolskem igri-
šču slovesno zaključili dobrodelno 

TEKMOVALCI ABILIMPIADE so se drugi dan srečanja pomerili v trinajstih disciplinah: pletenju, 
vezenju s križnim in stebelnim vbodom, strojnem šivanju, oblikovanju lesa in gline oziroma ume-
tne mase, aranžiranju cvetja, krasitvi torte, itd.

Perspektive in izzivi evropskega kmetijstva � brez ali z GSO
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V zadnjih nekaj letih se je gensko spremenjena hrana `e prikradla v pre-
hransko verigo tudi v Sloveniji � predvsem v `ivinorejo. Gensko spreme-
njena krma mora biti sicer primerno ozna~ena; mesa, mesnih izdelkov, 
mleka in mle~nih izdelkov `ivali, krmljenih z gensko spremenjeno sojo ali 
koruzo, pa ni treba ve~ ozna~evati. In tako se sled zabri{e. Pred kratkim 
se je gensko spremenjeni ri`, ki ni imel dovoljenja za prodajo, zna{el tudi 
na na{ih trgovskih policah.
Vir: BAVEC, Martina. (2007). Zakaj je tudi v Sloveniji vse več ljudi proti sproščanju GSO? V: 
Gea. Letnik XVII, april. Str: 11.

KDO LAHKO NADZIRA PRENOS CVETNEGA PRAHU IN SEMEN GENSKO SPREMENJENIH 
RASTLIN? – Vrt v Franciji z gensko spremenjeno oljno repico, ki se je zasadila sama. Ker se 
sicer njena prepoznavna živo rumena barva v našem glasilu ne vidi, smo jo označili. 

stvenimi območji. Poleg tega je anke-
ta Kmetijsko gozdarske zbornice Slo-
venije pokazala, da večina anketiran-
cev (85 odstotkov) meni, da bi mora-
li GS-rastline v prehrani prepovedati.

“Noetova barka”
F. William Engdahl, ki nas v svo-

jem delu spomni tudi na besede He-
nrya Kissingerja: “Kontroliraj nafto 
in kontroliral boš države; kontroliraj 
hrano in kontroliral boš ljudi.”, je 
svoje delo zaključil z mislimi: “Leto 
2005. Busheva Vlada v Washingtonu 
je na poti prevzemanja popolne kon-
trole nad svetovno nafto in nad sve-
tovno hrano.” Človek k temu nima 
skoraj kaj dodati, morda le še besede 
Jamesa Lovelocka, avtorja knjige 
Gaja se maščuje: “Kakršnakoli že bo 
oblika bodoče družbe, vedno bodo v 
njej privilegirani in revni. V takšnem 
svetu bo zagotovo med premožnimi 
še vedno priljubljeno uživanje prave 
hrane: zelenjave, ki bo pripravljena 
skupaj s pravim mesom in ribami.” 
In ko naposled povežeš posamezne 
niti, ti postane jasno, zakaj so na nor-
veškem otoku Spitsbergen spomladi 
začeli graditi trezor, v katerem želijo 
shraniti semena najpomembnejših 
kulturnih rastlin. Semenska banka, 
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akcijo, ki je potekala v tem šolskem 
letu. Pripravili so prireditev, na kateri 
so sodelovali učenci s podružnice 
na Šentviški Gori in Trebuše ter 
učenci centralne šole. Osnovnošol-
ci so v humanitarni akciji šolske sku-
pnosti z naslovom Naj sije sonce 
za vse enako pod mentorstvom 
profesorice tehnične vzgoje Mateje 
Maretič zbirali dobrodelne prispev-
ke za slabovidnega dečka in njego-
vo družino, ki se spopada s socialno 
stisko. Že v začetku šolskega leta 
so se odločili, da tudi letos izpeljejo 
humanitarno akcijo, otroci pa so sa-
mi predlagali, da bi denar tokrat zbi-
rali za slovenskega otroka. 

Za družino so izvedeli s pomočjo 
Zveze prijateljev mladine Slove-
nije, ki je posredovala podatke. Več 
sto zbranih evrov bodo družini naka-
zali brez vmesnih posrednikov. Akci-
ja je potekala tako, da so na central-
ni in podružničnih šolah zbirali ko-
vance. Otroci naj bi prinašali del 
svoje žepnine in tako povsem sami 
humanitarno prispevali. Osnovnošol-
ci so tako kot lansko leto tudi letos 
pokazali veliko mero odgovornosti 
ter se dela lotili z veliko vnemo. Is-
kreno so bili veseli, ko so videli, koli-
ko denarja se je nabralo. Nekateri 

otroci so za malega Anžeta in se-
strico Ano prinesli svoje igrače. Po 
besedah mentorice humanitarne ak-
cije Mateje Maretič je bolj kot zbrani 
denar dragocen prikriti uspeh akcije 
– ko otroci dobijo priložnost, da lah-
ko izrazijo tisto najlepše, kar je v njih: 
solidarnost, empatijo in občutljivost 
za stisko drugih, saj tempo življenja, 
v katerem živimo, ta lepa in prvinska 
čustva lahko kaj hitro povozi.
Špela Mrak

ZMAGA NA NATE^AJU 
UNICEFA
Podbrdo, Ljubljana – V lanskem le-
tu je UNICEF praznoval šestdesetle-
tnico svojega delovanja. Ob tej prilo-
žnosti je bil razpisan likovni natečaj 
za učence petih razredov devetlet-
ke. Za sodelovanje na natečaju smo 
se odločili tudi petošolci OŠ Simo-
na Kosa Podbrdo. Razmišljali 
smo, kako bi likovno prikazali po-
slanstvo UNICEF-a. Imeli smo veliko 
zamisli. Na koncu smo združili dve: 
punčke iz cunj in cepljenje otrok. Iz-
delali smo veliko trganko na to temo, 
ki nam je dobro uspela in smo bili z 
njo še sami zelo zadovoljni. Očitno 
pa je naše delo navdušilo tudi komi-

sijo, ki nam je dodelila prvo mesto. 

Zato smo se trije predstavniki razre-
da: Martin Kenda, Franjo Matej 
Podnar, in Žiga Trojer skupaj z ra-
zredničarko Suzano Torkar Panj-
tar 17. maja odpravili v Ljubljano, 
kjer je bilo v Magistratu odprtje raz-
stave nastalih del. Otvoril jo je župan 

NA NATEČAJU UNICEFA SO ZMAGALI PODBRČANI – Razstavo izbranih del petošolcev na 
ljubljanskem Magistratu so si ogledali (iz leve proti desni): učiteljica Suzana Torkar Panjtar, 
ambasadorka UNICEFA Milena Zupančič, podbrški petošolci Martin Kenda, Franjo Matej 
Podnar, Žiga Trojer in predsednica UNICEF Slovenija Zora Tomič. Foto: Arhiv S. T. P.

mestne občine Ljubljana Zoran 
Jankovič, pogovarjali pa smo se tu-
di z ambasadorko Unicefa Mileno 
Zupančič. Obisk razstave je bil za 
nas vsekakor lepo in zanimivo doži-
vetje, ki se ga bomo še dolgo spo-
minjali. 
Petošolci OŠ Simona Kosa Podbrdo 
z razredničarko Suzano Torkar Panjtar

izklesana v kamen pod trajno zamr-
znjenimi tlemi tega arktičnega otoka, 
bo hranila do tri milijone ključnih kul-
turnih semen. Za vse nas ali za …
Patricija Rejec
Foto: Mercedes Fratnik
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OB ZAKLJU^KU 
SODELOVANJA NA TABOR
Breginj – Za nekakšen zaključek le-
tnega sodelovanja smo se učenci 
novinarskega krožka Osnovne šole 
Simona Gregorčiča Kobarid z men-
torico Martino Kozorog Kenda in 
učenci UNICEF-ovega krožka 
Osnovne šole Franceta Bevka Tol-
min z mentorico Denis Šuler Rutar 
družili na dvodnevnem  taboru v Bre-
ginju. Namen našega srečanja je bil 
predvsem prijetno druženje ob špor-
tnih igrah, spletanje prijateljstev in 
nenazadnje tudi spoznavanje novih 
življenjskih situacij. Med drugim nam 
je gorski reševalec Milko Lesjak na 
zanimiv, humoren in poučen način 
predstavil delo gorske reševalne 
službe in sam potek reševanja v go-
rah. Svoje teoretično znanje smo 
nato preizkusili na “poškodovanem” 
Domnu, ki smo ga kot mumijo povili 
v povoje in se izobraževali za poten-
cialne gorske reševalce.  

Sicer pa je bila tema naše prve de-
lavnice v okviru UNICEF-ovega krož-
ka reševanje konfliktov. Razdeljeni v 
skupine smo poskusili rešiti deset 

konfliktnih situacij, ki se lahko poja-
vijo na taborjenju. Na naši drugi de-
lavnici pa smo si pomagali z delovni-
mi listi S kom na pot? Z njihovo po-
močjo smo se z namišljenim vlakom 
odpravili na Kitajsko. Pred tem pa 
smo si morali za sedemdnevno vo-
žnjo izbrati sopotnika. Vsak je moral 
nato izbrati tri zaželene in tri nezaže-

lene sopotnike, s katerimi naj bi si 
med sedemdnevno vožnjo delil spal-
ni vagon. Izbirali pa smo lahko med 
različnimi ljudmi: npr. Romi, cere-
bralnim paralitikom, nacionalistom, 
obritoglavcem, pijancem, narkoma-
nom, vojakom … Med predstavlja-
njem svojih izbir smo se pogovarjali 
in izražali svoja mnenja. Večina se je 

nato odločila, da bi s seboj na poto-
vanje odpeljala vojaka in Afričanko. 
Prvi dan našega tabora smo zaklju-
čili z ogledom  diapozitivov  o Bolivi-
ji, za lahko noč pa smo prebrali indi-
jansko pravljico Čarobna piščal.

Naslednji dan smo si v Breginju 
ogledali etnološko zbirko, kjer je 
zbranih veliko starih predmetov, li-
stin, knjig, oblačil ... iz vsakdanjega 
življenja naših prednikov, in bogato 
vojno zbirko iz prve svetovne vojne. 
V prostem času smo se ukvarjali s 
športom, predvsem z odbojko, no-
gometom in košarko, med bolj prilju-
bljenimi športi pa je bil tudi namizni 
tenis. Posneli pa smo tudi radijsko 
oddajo Kotiček za šolarje.

Dva dneva skupnega druženja sta 
nam kar prehitro minila. Zato pa sta 
nas napolnila z vedrino in novo ener-
gijo, ki smo jo še kako potrebovali 
za naporen zaključek šolskega leta. 
Obljubili smo si, da bomo sklenjena 
prijateljstva obnavljali na še ka-
kšnem tovrstnem skupnem druže-
nju. 
Učenci novinarskega krožka, OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid

UČENKE IN UČENCI novinarskega krožka OŠ Simona Gregorčiča Kobarid. Foto: Tadej Rutar

NA^RTOV JE [E VELIKO
Bovec – Člani Sekcije Mladih TD 
Bovec z drugimi prostovoljci smo 
ponovno zavihali rokave ter z delov-
no akcijo olepšali in delno razširili 
otroško igrišče. Leta 2002 je takrat 
še turistični podmladek OŠ Bo-
vec pričel z različnimi akcijami zbira-
ti finančna sredstva za ureditev prve-
ga javnega otroškega igrišča in ga 
12. julija 2003 tudi uradno odprl. 

Že lani pa smo pri sekciji želeli ure-
diti brežino otroškega igrišča in nje-
govo bližnjo okolico. Izvedli smo kar 
nekaj delovnih akcij in očistili zeleni-

co severovzhodno od igrišča oziro-
ma v neposredni bližini vojašnice, 
kjer bi radi uredili poligon za otroke 
iz naravnih materialov. Letos smo za 
pomoč poprosili domačine, ali nam 
lahko podarijo stare deske, razne 
sponzorje pa barve. Tako smo sku-
paj s člani likovnega krožka in neka-
terimi starši deske pobarvali in posli-
kali. S tem se je igrišče povečalo in 
dobilo novo svežo in bolj prijetno 
podobo. 

S tem pa naših načrtov še zdaleč ni-
smo uresničili. Čaka nas namreč še 
pester počitniški program, olepše-
vanje smetnjakov z etnološkimi moti-
vi in ureditev etnološke tematske po-
ti. Gre za zamisel, ki jo je podmla-
dek predstavil na 19. festivalu Turiz-
mu pomaga lastna glava in za ka-
tero si je prislužil 1. mesto na regio-
nalnem in 3. mesto na državnem fe-
stivalu ter hkrati prejel še zlato pri-
znanje za najboljšo razstavo. 
Nataša Bartol, predsednica TD Bovec

REZULTATI TIMSKEGA DELA 
V PODALJ[ANEM BIVANJU
Tolmin – Ob pričetku šolskega leta 
2006/07 se je učiteljicam in učitelju 
podaljšanega bivanja (PB) na aktivu 
porodila zamisel o izvedbi kulturne 
prireditve, v kateri bi sodelovali vsi 
učenci, ki obiskujejo podaljšano bi-
vanje. Tako smo v okviru timskega 
načrtovanja že decembra lani pripra-

vili kulturni program na temo Na sve-
tu si, da sam si sonce, s katerim 
smo želeli predstaviti kulturno razno-
likost petih celin. S petjem, plesom, 
besedo in sliko smo se sprehodili 
po Afriki, Ameriki, Avstraliji, Aziji in 
Evropi ter naposled prispeli v domo-
vino Slovenijo. Z akcijo prodaje no-
voletnih vizitk smo ob pomoči dru-
štva Rdeči noski prispevali dar za 
okrevanje bolnih  otrok v bolnišnicah. 

Pohvale in navdušenja, ki smo jih 
prejeli, so nas spodbudile k iskanju 
novih tovrstnih zamisli. Zato smo ob 
zaključku šolskega leta pripravili gle-

dališko predstavo Pepelka, ki smo 
jo uprizorili v osmih dejanjih. Vsebin-
sko nit smo črpali iz originalne pri-
povedi bratov Grimm. Posamezen 
oddelek je nato dejanje uprizoril na 
svoj izviren način, ga opremil z la-
stnimi scenografskimi in kostumo-
grafskimi sredstvi in poskrbel za 
glasbeno ozadje. V gledališki pred-
stavi je sodelovalo 220 učencev 
matične OŠ Franceta Bevka Tolmin 
in podružničnih oddelkov iz Volč. 
Predstavo smo konec maja najprej 
zaigrali tolminskim učencem, v po-
poldanskemu času pa še staršem in 
drugemu občinstvu. Velik odziv gle-
dalcev, ki so nas nagradili z bučnim 
aplavzom in vrsto pohval, nam je dal 
zagon za uresničevanje novih sku-
pnih projektov.

Timski pristop kreativnega učenja 
vnaša v oddelke podaljšanega biva-
nja novost v smislu povezovanja vza-
jemnih in raznolikih odnosov med 
učenci znotraj posameznega oddel-
ka kot med oddelki različnih staro-
stnih skupin. Glede na učenčevo 
prosto izbiro uresničevanja lastne 
kreativnosti mu ponuja možnost na-
stopanja oziroma predstavitev javno-
sti in na tak način krepiti samoza-
vest. Takšen pristop pa prav tako 
bogati strokovne izkušnje učiteljev 
ter jih hkrati povezuje pri iskanju in 
reševanju novih pedagoških izzivov.
Barbara Kovačič, učiteljica PB, 
OŠ Franceta Bevka Tolmin
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Trgo ABC d.o.o. (1)Trgo ABC d.o.o.

tudi v Tolminu
(4)

Koprski Trgo ABC d.o.o. je najve~ji primorski prodajalec avtomobilov, kjer 
kakovost podaja roko tradiciji. 112 zaposlenih, 22,5 milijona evrov prihodkov 
letno, tiso~ novih in okrog tiso~ tristo prodanih rabljenih vozil ... so zgovorne 
{tevilke, ki prav gotovo pri~ajo o kakovosti storitev in skrbi za kupce.

rgo ABC je mlado, obetajoče podjetje, ki 
od septembra 2005 združuje strokov-
nost, znanje, kakovost ter tradicijo naj-

bolj uveljavljenih pooblaščenih prodajalcev 
Renault in Nissan na Primorskem kot tudi v 
Sloveniji. 
Družba je v stoodstotni lasti Modre linije hol-
ding d.d. iz Kopra, od ustanovitve naprej pa jo 
uspešno vodi mag. Matjaž AVSEC. V začetku 
junija, po prevzemu dejavnosti,  so s poslovno 

enoto prisotni tudi v Tolminu.
“S tem zaokrožamo naše tržišče, saj smo pri-
sotni po vseh večjih središčih na Primorskem. 
Po številu enot pa tudi po številu prodanih no-
vih in rabljenih avtomobilov smo največji pro-
dajalec avtomobilov na Primorskem. Naše 
prednosti so v tem, da smo se približali kup-
cem in da neprestano dvigujemo kakovostno 
raven naših storitev. Za to skrbi usposobljeni 
112 članski kolektiv,« je povedal glavni direk-

tor družbe, Matjaž Avsec.
Jasni cilji podjetja se uresničujejo. Postati ka-
kovostno vodilen prodajalec in vzdrževalec 
osebnih ter drugih izbranih vozil na obstoje-
čem trgu, kar zagotovo vključuje tudi širitev in 
ne obide zadovoljstva zaposlenih in strank.    
Družba je s poslovnimi enotami prisotna v 
Kopru, Ajdovščini, Novi Gorici in Tolminu, s 
poslovalnicama v Luciji in Šempetru pri Gori-
ci. Svojo prisotnost med kupci in skrb, da bi 

Priloga – promocijsko sporo~ilo
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Trgo ABC d.o.o. (3)(2)

slednji imeli kakovostno storitve čim bliže, 
dopolnjuje še s petimi prodajnimi agenti in 
sicer v Sežani, Ilirski Bistrici, Postojni, Lo-
gatcu in Idriji.
V lanskem letu je družba prodala okoli 2300 
vozil (novih in rabljenih skupaj) in dosegla 
22,5 milijona evrov prihodkov. Letošnji načrti 

doslej, smo zelo optimistični. Letos prihaja še 
nova Renaultova Laguna, dva modela Dacie in 
Nissanova Tiida in X-Trail. Seveda pričakujemo 
tudi rast prodaje rabljenih vozil, za katere na-
šim kupcem nudimo tudi garancijo. Težimo k 
zanesljivosti in kakovosti naših storitev. To po-
meni, da našim kupcem zagotavljamo storitev 

na visokem nivoju in kakovosten servis,« je po-
jasnil Avsec. 
Da je skrb za kupca resnično prioriteta, doka-
zuje dejstvo, da sledijo geslu: “Vi izbirate, mi 
urejamo!«. Ob nakupu avtomobila se namreč 
vse potrebno uredi na enem mestu. Zanimivi 
in ugodni fi nančni produkti, za katere se kupec 
lahko odloči, so vselej prilagojeni njegovim že-
ljam in potrebam. Pri tem velja poudariti, da so 
ponudbe transparentne in ne prinašajo nika-
kršnih neprijetnih presenečenj v času odpla-
čevanja. Na področju fi nanciranja namreč so-
delujejo z zanesljivimi partnerji, kar še doda-
tno krepi zaupanje.
“V zadnjem letu želimo podjetjem in drugim 
uporabnikom predstaviti tudi zanimiv gospo-
darski program. Kakor pri osebnih vozilih, je 
tudi tu paleta izredno široka. Veliko je že kla-
sičnega in serijskega, kljub vsemu pa prav to-
vrstna vozila omogočajo številne predelave in 
nadgradnje po meri uporabnika. In čeprav gre 
za posebnost , ki se od uporabnika do uporab-
nika lahko zelo razlikuje, jo z veseljem ponudi-
mo,” zaključuje Matjaž Avsec.
S pridružitvijo Trgo ABC-ju poslovna enota 
Tolmin bo ne le ohranila, temveč izboljšala 
dosedanje prodajne storitve, ohranila 50-le-
tno tradicijo servisno-kleparskih storitev in s 
centrom rabljenih vozil popestrila ponudbo 
na tem področju. Našim strankam bomo ob 
tej priložnosti nudili posebne ugodnosti pri 
nakupu novih in rabljenih vozil.

Prva prodajna akcija in nagradna igra, v sode-
lovanju z zavarovalno družbo AS-Adriatic Slo-
venica, je že v teku.
Vsakdo, ki v poslovalnico Trgo ABC Tolmin pri-
nese izpolnjeni nagradni kupon, prejme DA-
RILO in sodeluje v NAGRADNEM ŽREBA-
NJU za atraktivne nagrade. 
Tisti, ki se bo v času trajanja akcije za nakup 
novega ali rabljenega vozila tudi odločil bo de-
ležen še dodatnih ugodnosti:

Adriatic Slovenica, mu bo poleg vseh pripada-
jočih bonitet in popustov pri zavarovanju vozi-

la priznala še 20 % dodatnega popusta za 
kasko zavarovanje.

+
Avtomobilski zavarovanci Adriatica Slovenice 

s premijo na kasku nad 150 evrov bodo lahko 
sklenili maxi avto asistenco za 1 cent in za-

varovanje pravne zaščite za 1 evro. 

Vabljeni v salon Trgo ABC v Tolminu.

mag. Matja` Avsec, glavni direktor dru`be

so še bolj ambiciozni, saj načrtujejo 10-odsto-
tno rast prihodkov. “Pri tem nam bodo v po-
moč tudi novi modeli avtomobilskih znamk, ki 
jih prodajamo: Renault, Nissan in Dacia. V ju-
niju je stekla  prodaja najmanjšega Renaulto-
vega vozila, novega Twinga. Glede uspešnosti 
prodaje tega, najbolj slovenskega avtomobila 

Poslovna enota Tolmin

Trgo ABC d.o.o.

od 15.6. do 30.8. 2007

RENAULT SCENIC 1,8, 16 V, l. 2003, 
82.300 km, klima, 9.300 EUR

RENAULT MEGANE 1,9 DCI, l. 2004, 
70.500 km, klima, 10.690 EUR

RENAULT MEGANE ALIZE 1,6, l. 1998, 
120.000 km, klima, 2.890 EUR

VW POLO 1,2, l. 2002, 90.000 km, 
klima, 6.090 EUR

RENAULT TWINGO PACK 1,2, l. 1998, 
97.000 km, 2.290 EUR

HYUNDAI ELANTRA 1,6, l. 2001, 
145.000 km, klima, brezpla~no zava-
rovanje, 3.799 EUR

NISSAN NOTE 1,4, l. 2007, 
3.700 km, klima, 11.225 EUR
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Poljubinj 89f, 5220 Poljubinj

Tel.: +386 5 38 84 702

PE Nova Gorica

Vinka Vodopivca 2, 5000 Nova Gorica

Tel.: +386 5 33 54 410
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PE Koper
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Tel.: +386 5 66 36 114
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“S tem zaokrožamo naše tržišče, saj smo pri-
sotni po vseh večjih središčih na Primorskem. 
Po številu enot pa tudi po številu prodanih no-
vih in rabljenih avtomobilov smo največji pro-
dajalec avtomobilov na Primorskem. Naše 
prednosti so v tem, da smo se približali kup-
cem in da neprestano dvigujemo kakovostno 
raven naših storitev. Za to skrbi usposobljeni 
112 članski kolektiv,« je povedal glavni direk-

tor družbe, Matjaž Avsec.
Jasni cilji podjetja se uresničujejo. Postati ka-
kovostno vodilen prodajalec in vzdrževalec 
osebnih ter drugih izbranih vozil na obstoje-
čem trgu, kar zagotovo vključuje tudi širitev in 
ne obide zadovoljstva zaposlenih in strank.    
Družba je s poslovnimi enotami prisotna v 
Kopru, Ajdovščini, Novi Gorici in Tolminu, s 
poslovalnicama v Luciji in Šempetru pri Gori-
ci. Svojo prisotnost med kupci in skrb, da bi 

Priloga – promocijsko sporo~ilo

T

PE KOPER 

tel. 05/663 61 17

PE AJDOV[^INA 

tel. 05/364 33 02

PE NOVA GORICA
tel. 05/ 335 44 00

PE TOLMIN 
tel. 05/388 47 02
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BREZPLAČNI POSTOPEK
Vsi upravičenci do obnove v okviru dr�avne pomoči 
ste upravičeni do brezplačnega postopka. To pome-
ni, da naloge za vas brezplačno opravi Dr�avna teh-
nična pisarna (DTP):
�  brezplačno zbere dokumentacijo in brezplačno
 vodi sam postopek,
�  brezplačna za vas je tudi projektna dokumentaci-
 ja oziroma delo zunanjega projektanta.

�ele v fazi, ko je izdelana projektna dokumentacija 
in je pridobljeno dovoljenje za opravljanje del, sledi 
Þ nančni izračun. Upravičenci do dr�avne pomoči se 
tako s svojimi sredstvi (lastna sredstva, zavarovalni-
na ali kredit Stanovanjskega sklada Republike Slo-
venije) vključite �ele v fazi gradnje oziroma po skle-
nitvi gradbene pogodbe. Predračun je sestavni del 
projektne dokumentacije. V DTP za upravičence pri-
pravijo vlogo za dodelitev sredstev dr�avne pomoči, 
nato pa vloge posredujejo na Komisijo. Ta poskrbi 
za obravnavo vlog na seji vlade RS. Va�a udele�ba s 
sredstvi tako nastopi �ele in edino v fazi gradnje ozi-
roma po sklenitvi gradbene pogodbe.

KAKO POTEKA PROJEKTIRANJE?
Ministrstvo za okolje in prostor je na razpisu izbra-
lo projektante in izvajalce gradbenih del. Na razpisu 
so morali izkazati usposobljenost za opravljanje 
projektiranja ali gradnje. Poleg tega so bili vsi dele-
�ni skupnega izobra�evanja. Projektanti v fazi načr-
tovanja poleg lastnika stalno sodelujejo tudi z DTP.

Upravičenci do dr�avne pomoči sami izberete pro-
jektanta. V DTP vam pripravijo izjavo, ki jo podpi�eta 
lastnik objekta in projektant. V njej se oba strinjata, 
da bo izbrani opravil delo. V pisarni dobite poleg iz-
jave tudi seznam projektantov, ki so izkazali usposo-
bljenost na razpisu. Ta del postopka izbire projek-
tanta opravite sami. V fazi načrtovanja se projektant 
posvetuje tudi z DTP in jo seznanja s potekom del. 
Projektiranje traja lahko tudi do �est mesecev, zato 
je smiselno, da projektanta po uvodnem pogovoru v 
pisarni izberete čim prej.

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

Pla~ana objava

V pisarni vodijo tudi natančno evidenco dela posa-
meznih projektantov. Pozanimali smo se, kateri pro-
jektanti so aktivno sodelovali. Med njimi so podjetja 
AmÞ on, Gradis, Studio M Manfreda Lidija, Projekt, 
In�eniring IBT in Biro Arhitektton Ur�ka Hole�ek. 
Eno izmed najbolj učinkovitih projektantk, ki prihaja 
iz Tolmina, smo povpra�ali, kak�ne so njene izku-
�nje s projektiranjem pri popotresni obnovi in sode-
lovanjem z lastniki objektov.

fazi izvedbe. Določene te�ave se pojavljajo edino �e 
pri izdelavi projektne dokumentacije, ki ima status 
spomenika ali kulturne dedi�čine. Tu �e postopki 
niso dorečeni.�

VPRA�ANJA IN ODGOVORI
Na informacijskem telefonu se je zbralo tudi nekaj 
vpra�anj, ki bi bila lahko zanimiva tudi za druge. 
Tako objavljamo eno izmed vpra�anj z odgovorom. 
Če imate kakr�nokoli vpra�anje, vezano na va� 
objekt, lahko pokličete na 041/390- 229 in potrudi-
li se bomo, da boste odgovor prejeli čim prej.

Podedovali smo hi�o, ki je upravičena do dr�avne 
pomoči v okviru obnove. Prvič je bila po�kodovana 
leta 1998 in v okviru dr�avne pomoči tudi obno-
vljena. Leta 2004 je bila ponovno po�kodovana. 
Kak�en je postopek?
Postopek je enak kot za vse druge objekte, ki so bili 
po�kodovani v letu 1998, obnovljeni in nato zaradi 
moči potresa 2004 ponovno po�kodovani (na dan 
potresa pa je bilo v njih stalno bivali�če). V DTP vas 
bodo povabili na pogovor in vam predstavili posto-
pek (več o postopku si lahko preberete tudi v de-
cembrski �tevilki EPIcentra). Prednost imajo seveda 
objekti, v katerih se zagotavlja stalno bivanje. 

ODZOVITE SE NA VABILO V DR�AVNO 
TEHNIČNO PISARNO
V Dr�avni tehnični pisarni pripravljajo dokumentaci-
jo in urejajo postopke za več kot 600 objektov v Po-
sočju. To je dokaj zahteven proces, saj skrbijo za 
nemoten potek postopkov in za pomoč vsem upravi-
čencem do dr�avne pomoči. Tako vas v pisarni na-
pro�ajo, da se odzovete vabilu za srečanje v pisarni 
ali pa pro�nji za dokumentacijo. Le tako vam na-
mreč lahko zagotovijo, da bodo postopki tekli nemo-
teno in da boste pravočasno prejeli vso potrebno 
dokumentacijo za obnovo va�ega objekta. V kolikor 
se vabilu ne morete odzvati, obvestite DTP, da se 
boste dogovorili za drug termin.

Špela Polak
Foto: Č. J.

Popotresna obnova
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Lidija Manfreda, Studio M: �Dela pri popotresni ob-
novi v okviru mojega sodelovanja opravlja za to 
usposobljen tim ljudi. Vsak objekt temeljito pregle-
damo in ugotovimo obseg po�kodb in način izvedbe 
rekonstrukcije. Večino objektov je smiselno sanirati 
oziroma rekonstruirati. Za redke pa se �e vedno iz-
ka�e, da jih je bolj smiselno nadomestiti z novimi. 
Obseg potrebnih del se od objekta do objekta razli-
kuje. Vsakega lastnika predhodno seznanimo z vr-
sto del, ki bi jih bilo treba opraviti na njegovem 
objektu. Pri večjih posegih je zagotovo za lastnike to 
neprijetna novica. 

�e preden so ljudje prebrodili �ok potresa leta 1998 
in za marsikoga materialno zahtevne obnove, se je 
zgodil nov potres 2004, ki je dodatno psihično obre-
menil lastnike objektov in stanovanj, obenem pa 
povzročil dodatno materialno �kodo. Izhajajoč iz teh 
dejstev vse rekonstrukcije objektov načrtujemo do-
govorno z lastniki objektov, upo�tevajoč njihove �e-
lje v dopustnih mejah in v merah, s katerimi ni ogro-
�ena statična stabilnost objekta. Načrtovanje pote-
ka fazno in v vseh fazah sodelujejo tudi strokovnjaki 
iz DTP Tolmin oziroma njene izpostave v Bovcu. Na-
črtovanja del so bila uspe�no zaključena in na po-
sameznih objektih so gradbena dela �e v zaključni 
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NAJMLAJŠI SO SE RAZVESELILI POSEBNEGA POLIGONA.

Utrinki

KOKTAJL Z MNOGO 
SESTAVINAMI
Tolmin – Nekateri učenci in učenke 
zadnje triade iz OŠ Franceta Bev-
ka Tolmin so ob zaključku šolskega 
leta pripravili prireditev, ki so jo poi-
menovali Jezikovni coctail. Pod 
mentorstvom učiteljic španskega in 
italijanskega jezika Mete Prezelj in 
Nataše Jan Faletič so sedmo-, 
osmo- in devetošolci v prireditvi 
združili ples, petje in gledališče. Na-
stopajoči – osnovnošolci z izbirnim 
predmetom drugi tuj jezik – so vsa-
ko točko izvedli v enem od štirih jezi-
kov, in sicer slovenskem, angle-
škem, španskem ali italijanskem. 
Najprej so se v šolskem centru 
predstavili svojim vrstnikom in star-
šem, nato pa še drugim ljudem v 
okviru občinske prireditve pred dne-
vom državnosti, ki je bila 22. junija 
na Mestnem trgu.
Špela Kranjc

ZASLU@ENE PO^ITNICE
Most na So~i – Letos je OŠ Duša-
na Muniha Most na Soči že dru-
gič sodelovala na mednarodnem na-
tečaju pesmi Kal v poeziji – Umet-
nost brez meja, ki ga je četrto leto 
zapored pripravila italijanska Obči-
na Podbonesec. Na natečaju se 
lahko sodeluje le z neobjavljenimi 
pesmimi  v italijanskem, slovenskem 
(tudi v narečnih različicah) ali angle-
škem jeziku, ki ne smejo presegati 
petnajst natipkanih verzov. Letošnja 
tema se je glasila Včeraj, danes, ju-
tri: okno na čas. Natečaj je razde-
ljen na dva dela: za učence osnov-
nih in nižjih srednjih šol ter odrasle 
in dijake višjih srednjih šol. Pesmi, ki 
zmagajo ali jih strokovna komisija 
oceni z odliko, so deležne prepisa 
na stene ali piktografskega prepisa 
na lesene table. Slednje organiza-
torji nato razobesijo na hišna proče-
lja ob ulicah vasi Kal. Tako nastane 
nekakšna pesniška pot na odprtem. 

večer dogajanja napolnilo prireditve-
ni šotor. Osrednji dogodek v okviru 
Mlade parade, sobotni koncert z 
bolj ali manj zvenečimi imeni, je za-
čel tolminski Rodoljubac. Za njimi 
so na oder stopile še skupine Sun-
shine Trip, težko pričakovane Di-
vlje jagode in vedno poletno razpo-
loženi Kingston. Čeprav sta bila ve-
černa koncerta po nekaj letih tokrat 
spet v šotoru, je bilo med okoliškimi 
stanovalci slišati nekaj negodovanja 
zaradi nočnega hrupa. Kakor koli, 
prav hudo ni moglo biti, saj se orga-
nizatorjem ni pritožil nihče, pa tudi 
možem v modrem ni bilo treba po-
sredovati. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

VRTI^KARJI SO SE ZABAVALI
Tolmin – Že več let zapored v VVZ 
Ilke Devetak Bignami Tolmin ob 
bližajočem se zaključku šolskega le-
ta pripravljajo Cicidan. Gre za prire-
ditev, ki jo namenijo tako svojim va-
rovancem kot njihovim staršem, se-
veda pa ne manjkajo niti drugi obi-
skovalci.

V iztekajočem se letu je bil najpo-
membnejši projekt Z gibanjem obli-
kujemo svoj življenjski cilj, ki ga 
bodo zaključili konec avgusta. Obe-
nem je pet vzgojiteljic organizatork 
na letošnjem Cicidnevu želelo opo-
zoriti tudi na svetovni dan nekajenja, 
svetovni dan športa, 20. obletnico 
odcepitve vrtca od tolminske OŠ in 
deseto obletnico vadbe za dojenč-
ke. 

MLADA PARADA JE USPELA
Tolmin – “Vreme je takšno, kot 
smo si ga želeli. Če bi ga naročili, 
ne bi moglo biti tako lepo,” je bil 
zadovoljen glavni organizator leto-
šnje Mlade parade Andrej Mohor-
čič. Letošnja prireditev je bila trinaj-
sta po vrsti in so jo na Klubu tol-
minskih študentov (KTŠ) pripravili 
med 17. in 19. majem. 

Začela se je tako, kot je v zadnjih le-
tih prešlo v navado, in sicer s četrt-
kovim dobrodelnim koncertom. To-
krat je v tolminskem kinogledališču 
nastopil  Komorni orkester NOVA. 
Organizator Aljoša Križnič je pove-
dal, da so zaradi slabe udeležbe 
skupaj zbrali le dobrih 200 evrov 

(47.928 tolarjev): “Med poslušalci 
je bilo precej otrok, ki pa smo jim 
omogočili brezplačen vstop.”  
Zbranemu denarju bodo dodali še 
delež od vstopnine za sobotni kon-
cert in vsoto namenili socialno ogro-
ženim študentom v Posočju, ki jih 
bo izbral Center za socialno delo 
Tolmin. 

Na petkovem večernem koncertu so 
v športnem parku Brajda nastopili 
The Nightingales, Carpe Diem in 
The Pokerheads. Sobota se je za-
čela s turnirjema v nogometu in ko-
šarki, za odbojko pa po besedah or-
ganizatorjev ni bilo dovolj zanimanja. 
Na Mestnem trgu so svoje trike lah-
ko uporabljali ljubitelji šaha, svoje 
spretnosti pa so prikazali še igralci 
barel. S programom so se predsta-
vili člani Karate kluba Posočje, 
najmlajši so se razveselili sicer vsa-
koletnih otroških ustvarjalnih delav-
nic. Popoldne so se v gorniškem 
centru Na Logu pomerili še športni 
plezalci.

Slabih tisoč zabave željnih (pred-
vsem mladih) obiskovalcev je zadnji 

MLADA PARADA pod svoje okrilje vsako leto vzame tudi najmlajše, za katere pripravi otroške 
ustvarjalne delavnice.

Športno popoldne so pripravile za 
vseh 181 varovancev tolminskega 
vrtca ter volčanske in volarske po-
družnice. Najprej so skupine otrok 
in njihovih staršev izpred vrtca po 
različnih poteh krenile proti športne-
mu parku Brajda. Tam jim je po be-
sedah ene od organizatork priredi-
tve Mirjam Vastič nekaj športnih 
društev predstavilo svoje dejavnosti, 
in sicer taborništvo, nogomet, kara-
te, padalstvo, planinstvo, ples, hokej 
na rolerjih in nordijsko hojo. Ker se 
najmlajši iz jasli sprehodov do Braj-
de niso mogli udeležiti, so jim vzgoji-
teljice pripravile poligon iz naravnih 
materialov. Ta ni sameval niti med 
zabavnim dogajanjem na odru, ko je 
nastopila Damjana Golavšek.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Tokrat je naša mentorica Nevenka 
Janež na natečaj poslala pesmi treh 
učenk. Ocenjevalna komisija je pre-
sodila, da je pesem Leto, ki jo je na-
pisala devetošolka Sanja Jan, v ka-
tegoriji pesmi osnovnošolcev in dija-
kov nižjih srednjih šol najboljša. Sa-
nji, ki je bila med zmagovalci nateča-
ja edina Slovenka, so nagrado po-
delili na zaključni prireditvi v Podbo-
nescu.

Tudi sicer smo bili v letošnjem šol-
skem letu uspešni. Tako bodo tudi 
letos pri Smar-teamu natisnili našo 
knjigo z naslovom Anikina  ugrabi-
tev, ki so jo pod mentorstvom Dani-
ce Taljat napisale osmošolke Petra 
Kobal, Patricija Kofol in Mateja 
Laharnar. Na natečaju Z domišljijo 
na potep so namreč zasedle četrto 
mesto. Uspešno smo sodelovali še 
na več likovnih in literarnih natečajih, 
bili pa smo tudi pridni bralci. Od 
294 učencev na šoli jih je kar 194 
osvojilo slovensko bralno značko – 

Utrinki
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V endar to še zdaleč ne drži. 
Nelegalna dejanja v e-svetu 
(odtujitev avtorskih pravic ozi-

roma druge intelektualne lastnine, 
žalitve, objava neresničnih informa-
cij, uporaba nelegalne programske 
opreme …) lahko namreč prav tako 
kot kršenje zakonov v vsakdanu upo-
rabnika pripeljejo pred sodnika. Sicer 
pa ima tudi etika tu svoje mesto, saj 
smo na svetovnem spletu vse prej kot 
sami. Zato je dobro dvakrat premisli-
ti pred javno objavo kakršne koli 
informacije – o sebi ali o drugih. Še 
posebej pozorni moramo biti, ko pi-
šemo o drugih. V tem primeru naj 
bodo informacije preverjene in pred-
vsem takšne, da niti sebe niti obrav-
navanega ne spravimo v težave ali 
zadrego. Nenazadnje imamo opraviti 

Pravilo 2: Virtualni svet naj 
ne spremeni na{ega obna{anja

Na sploh bi lahko rekli, da ve~ina ljudi spo{tuje zakone; eni zavoljo vzgoje in ~uta odgovornosti, 
drugi iz strahu, da jih ne zasa~ijo. Z vstopom v virtualni svet pa radi pozabljamo na zakonsko pred-
pisana pravila in predpise. Kot da etika v elektronskem svetu ne bi bila ve~ potrebna in da tu zako-
ni ne veljajo ve~.

Navedena pravila net-etike so uporabnikom zgolj v pomo~, da ravnajo 
eti~no in pravilno, nimajo pa pravne veljave. Na sodi{~u se tako lahko 
sklicujemo na naslednjo zakonodajo: Zakon o medijih, Zakon o elektron-
skem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Kazenski Zakonik Re-
publike Slovenije: 16. poglavje, Kazniva dejanja zoper ~lovekove pravice 
in svobo{~ine, ~l. 150, 151, 158, 159; 18. poglavje, Kazniva dejanja zoper 
~ast in dobro ime, ~l. 169, 170, 171, 172.

z resničnimi ljudmi, čeprav jih morda 
ne vidimo. Prav zato se je tudi tu 
dobro držati pravila “kar ne želiš, da 
drugi storijo tebi, tega tudi ti ne stori 
drugim”.

Kako se torej obna{ati v e-
svetu?
• Bodi to, kar si. 
• Bodi etičen.
• Vedi, da na svetovnem spletu nisi

sam in da imaš na drugi strani 

opraviti z resničnimi ljudmi. 
• Dvakrat premisli, preden objaviš
 informacije o sebi ali kom drugem.
• Posebej pazi, kaj govoriš o dru-
 gih.
• Pred objavo preverjaj informacije.
• Ne pozabi, da zakoni veljajo tudi
 v elektronskem svetu.
• Spoštuj intelektualno in drugo la-
 stnino.

Tatjana Šalej Faletič 
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Utrinki

od teh deset zlatih: Karin Bevk, To-
maž Dobravec, Renata Golja, Ma-
riza Kovačič, Marina Laharnar, 
Ksenja Lapanja, Tajda Lipušček, 
Sara Pirih, Saša Rink in Bojan 
Zlatoper. O prebranih knjigah so se 
učenci od 1. do 5. razreda pogovar-
jali s svojimi učiteljicami, od 6. do 9. 
razreda pa z učiteljicami slovenščine 
in knjižničarko Zorko Paulina. Za 
branje knjig v angleščini je priznanje 
prejelo tudi več kot sto učencev – na-
tančneje 101 –, zahvala za to pa gre 
tudi njihovi mentorici Nandi Zega. 

Na tekmovanjih v znanju smo skupaj 
dobili kar 103 bronasta priznanja, 
bolj žlahtna priznanja pa na tekmo-
vanju iz znanja: 
•  Vesele šole – srebrno: Saba Bra-

tina Sirk, Petra Žbogar in Luci-
ja Žbogar, srebrno in zlato: Ka-
tja Fon Mervič (mentorica: Petra 
Valentinčič); 

•  matematike – srebrno in zlato Ve-
govo priznanje: Sara Pirih (mento-

rica: Urška K. Mavrar) in Žiga Bo-
žič (mentorica: Karmen Kragelj); 

•  fizike – srebrno Stefanovo prizna-
nje: Sara Pirih in Tjaša Lapanja, 
srebrno in zlato: Petra Hvala 
(mentorica: Urška K. Mavrar);

•  logike – zlato: Tjaša Lapanja 
 (mentorica: Karmen Kragelj);
•  zgodovine – zlato: Saša Rink in 

Tjaša Lapanja (mentorica: Marja-
na Barbič); 

•  materinščine za osmošolce – sre-
brno Cankarjevo priznanje: Petra 
Kobal (mentorica: Danica Taljat); 

•  o sladkorni bolezni – srebrno: Pe-
tra Kobal, Tjaša Lapanja in Kelli 
Kogoj (mentorici: Agnes Kozo-
rog in Kira Taljat Biščanin) ;

•  pod mentorstvom učiteljice Kire 
Taljat Biščanin pa smo tekmovali 
tudi iz znanja biologije za Proteu-
sovo priznanje in iz znanja kemije 
za Preglovo priznanje. 

Pohvalijo se lahko tudi naši šport-
niki, za katere skrbita športna peda-

goga Luka Mrakič in Darja Sivec.  
Pa si oglejmo še nekaj njihovih 
rezultatov:
•  Poživimo mesti – vivicitta (tek) – 

1. mesto: Borut Levpušček, 3. 
mesto: Matija Kenda in Ksenja 
Lapanja; 

•  Dnevnikov šolski ekipni kros 2007,
državno tekmovanje (razredna 
stopnja) – 1. mesto: Jaša Frelih 
Črv, 2. mesto: Urša Kikelj; 

•  posamično področno atletsko 
prvenstvo za OŠ in SŠ – 2. me-
sto: Helena Kenda; 

•  državno tekmovanje v velikih ka-
nujih – 1. mesto: moštvo v sestavi 
Janija Jarca, Jakoba Jeklina, 
Gašperja Kovačiča, Alje Kozo-
rog, Beti Medved, Žana Pajn-
tarja in Žana Zagrajška. 

Menim, da smo si z vidnimi rezultati 
našega dela tudi letos pošteno 
zaslužili počitnice!
Teja Vojska, novinarski krožek, OŠ Du-
šana Muniha Most na Soči

SANJA JAN je kot edina nagrajenka sloven-
skega porekla za svojo pesem Leto v Pod-
bonescu prejela prvo nagrado. Foto: Marjan 
Rodman
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( 30 )Botani~no popotovanje

Lepi ~eveljc � na{a najlep{a orhideja
Ko pomislimo na orhideje, si ponavadi predstavljamo tropske cvetlice najbolj nenava-
dnih oblik in barv. Vendar tudi pri nas na travnikih in po gozdovih raste kar nekaj pred-
stavnikov te dru`ine: kukavice, murke � in lepi ~eveljc (Cypripedium calceolus), ki lahko 
po svoji preprosti, a izbrani lepoti mirno tekmuje z marsikatero tropsko sorodnico.

L epi čeveljc je vzbudil že domišljijo antičnih  
 botanikov, ki so ga poimenovali Venerin če-
 veljček (cypris = Venera, pedilon = čeveljc). 

Med slovenskimi ljudskimi izrazi zanj zasledimo 
tudi ime Marijini šolnički. 

Past za `u`elke
Je 15 do 50 cm visoka trajnica s plazečo kore-

niko in enostavnim, pri dnu luskastim, zgoraj oli-
stanim steblom. Njegovi listi so sedeči, celorobi, 
široko eliptični, na robu in žilah puhasti. Cvetovi, 
ki med evropskimi orhidejami sodijo med največje, 
so sestavljeni iz štirih rjavo rdečih podolgovatih 
cvetnih listov in napihnjene citronsko do zlato 
rumene medene ustne v obliki čeveljca; znotraj 
ima purpurne pike in žile. Od naših ostalih vrst 
kukavičevk se loči po tem, da ima dva prašnika, 

Julius Kugy se je v svojem delu Iz minulih dni 
spra{eval, kje v Juliani bi se morali vsaj za hip 
ustaviti. Razmi{ljal je, ~e ne morda v tihem 
koti~ku, �kjer raste in bujno cvete dragoceni, v 
Julijcih tako redki lepi ~eveljc, v priljubljenem 
okolju ru{ja, sle~a ter planinskega 
kosteni~evja? Za nas so to posve~ena mesta 
skrivnosti rastlin, kjer se moramo pobo`no po-
muditi. Ne moremo druga~e.�

vsem peščene čebele). Copatasta medena ustna je 
bistvu past in žuželke se lahko rešijo iz nje le 
mimo prašnikov in brazde. V Juliani lepi čeveljc 
zacveti konec maja, tako da ga lahko takrat v vsej 
njegovi lepoti običajno občudujejo številni mladi 
udeleženci Belarjevih dni. 

[ele po ve~ kot petnajstih letih zacveti 
prvi~

Raste v zmernih predelih severne poloble, v 
Sloveniji najbolj pogosto v alpskem svetu, najdemo 
pa ga tudi v dinarskem območju in na Gorjancih. 
V Kamniško-Savinjskih Alpah je pogost v Logarski 
dolini in Matkovem kotu ter na Jezerskem. V Ka-
ravankah ga najdemo med dolino Belce in Ljube-
ljem, v Julijcih pa je najbolj pogost v Martuljkovi 
skupini. Uspeva raztreseno in ponekod zelo redko 
na apnenčastih tleh v svetlih bukovih gozdovih in 
na grušču ter med ruševjem. Raste izjemno poča-
si, saj traja kar petnajst do sedemnajst let, da iz 
semena zraste toliko, da lahko prvič zacveti. V 
Evropi je lepi čeveljc zelo ogrožen in je zato tudi 
uvrščen med ogrožene vrste Nature 2000. V Slo-
veniji pa je zavarovan že od leta 1922.

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

Utrinki

LEPI ČEVELJC je naša najlepša orhideja. Foto: Ciril Mlinar

medtem ko imajo druge vrste samo en prašnik. 
Lepi čeveljc oprašujejo samice kožokrilcev (pred-

ČLANICA DSAT MIRELA FAGANEL pred svojim na ex-tempo-
ru v italijanskem Soseanu nagrajenim delom.

RAZLI^NA MOTIVIKA 
V RAZLI^NIH TEHNIKAH
Tolmin – Društvo slikarjev amaterjev Tolmin 
(DSAT) je svojo letošnjo prvo razstavo postavilo 
na ogled v avli tolminskega kinogledališča. Z deli, 
ki so nastala v zadnjem letu ustvarjanja, se na njej 
predstavlja 29 članov društva.

Razstavo je odprla njihova mentorica, akademska 
slikarka Jana Dolenc, ki je poudarila zelo pestro 
izbiro motivov in tehnik razstavljenih del. Ustvarjal-
ce je pohvalila, ker “kljub obremenjenosti uspe-
jo ustvariti tudi dela mimo programa društva”. 
Se pa po njenih besedah “ob večjem številu čla-
nov zmanjšuje pritisk na posameznike”.

DSAT sicer trenutno združuje 48 amaterskih sli-
karjev iz Posočja, kar je za takšna društva precej. 
Predsednik Gregor Maver je zato potarnal, da 
imajo včasih veliko težav pri iskanju prostorov za 

postavitev razstav. Kot je v navadi, bodo pregledni 
razstavi sledile še razstave del, ki jih bodo člani 
ustvarili na ex-temporih. Po Maverjevih besedah 
se jih bodo tudi letos udeležili pet ali šest. 25. av-
gusta pa bodo organizirali 2. mednarodni humani-
tarni likovni ex-tempore Drežnica 2007 in izkupi-
ček od prodanih slik namenili otroški bolnišnici v 
Stari Gori pri Novi Gorici.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

UMETNI[KI STIL JE 
IZOBLIKOVALO POREKLO
Tolmin – Slikar, grafik in kipar iraškega porekla 
Adel Seyoun zadnjih 30 let živi in ustvarja v Slo-
veniji. V galeriji tolminske knjižnice je do 1. junija 
razstavljal 22 del iz svojega likovnega ciklusa Ti-
soč in ena noč.

Gre za tretjo Seyounovo razstavo v Tolminu. Tu je 
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( 31 )Vsi na zrak za zdrav korak

K izviru lepotice
Izvir na{e najlep{e reke je nekaj, kar bi morali poznati vsi prebivalci Poso~ja, vendar je 
verjetno med nami marsikdo, ki ga pot {e nikoli ni zanesla tja, kjer So~a dela prve ska-
kljaje.

V sekakor bo treba skozi Trento in dalje pro-
ti Vršiču ob reki Soči, ki se nam ponekod 
razkrije, drugod pa skrije. Obcestna tabla nas 

z glavne ceste usmeri proti izviru.
Ob Koči pri izviru Soče pustimo avto in se od-

pravimo po stezi v hrib. Pot je dokaj urejena ter v 
zgornjem delu zavarovana s klini in jeklenicami, 
vseeno pa moramo biti previdni, saj bi napačen 
korak pomenil zdrs in padec, ki bi se lahko ne-
srečno končal.

Iz temnih globin privre na dan �
Soča v dolžino meri 136 kilometrov; od svojega 

izvira v Trenti se naglo spušča proti morju. Njeno 
rojstvo je burno in silovito – vode se zbirajo na 
območju Jalovca, Šit, Travnika in Mojstrovke. Na 
dan privrejo iz jame s podzemnim jezercem in 
skozi ozko sotesko, ki se kmalu razširi. Po kratkem 
teku se spuščajo v petnajst metrov visok slap, ki 
se razbije v strmem podnožju in potem nebrzdano 
nadaljuje strmo pot proti dolini.

Za njen izvir, ki je eden najlepših kraških izvirov 
v naših gorah, bi lahko rekli, da je v vsakem le-
tnem času drugačen – odvisen je namreč od koli-
čine vode. Ko je vode malo, se najbolj spretni in 
drzni lahko spustijo globoko v jamo, sicer pa boste 
le od daleč gledali bučanje bistre vode.

zeleno barvo in ko se kavno rjava razliva čez bre-
gove … Krasná je tu med visokimi gorami, ki sko-
raj navpično sežejo v nebo. Kot majhen otrok 
skaklja in se zliva čez kamenčke. Obsedim na 
njenem bregu, zrem vanjo … Ne morem se je na-
gledati. A čas beži in me zopet priganja, naj se 
zbudim iz te lepe pravljice in se vrnem v vsakda-
nje življenje – hitenje.
Mateja Kutin

VIRI:
- Bovec online. (2007). [Online]. [Citirano 8. junija 2007; 
11.34]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.bovec.net/
z_izvirsoce_1.php.
- Trenta – štirje letni počasi. (2007). [Online]. [Citirano 8. junija 
2007; 11.27]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.tren-
ta-soca.si/?id=16.

INFOFLE[:
• od Ko~e pri izviru So~e do izvira pelje pot, ki je

ozna~ena ter delno zavarovana s klini in jekle-
nicami,

• vzpon od ko~e do izvira nam bo vzel 15 minut
 hoda,
• zaradi nekoliko zahtevnej{e poti izlet odsvetu-
 jemo ostarelim in majhnim otrokom,
• priporo~amo ustrezno obutev,
• pri izviru So~e se za~ne tudi 20 kilometrov 
 dolga u~na sprehajalna So{ka pot.

ROJSTVO SOČE JE BURNO IN SILOVITO: vode privrejo na 
dan iz jame s podzemnim jezercem. Foto: arhiv LTO Bovec

Presunljiva lepota
Soča me vedno presune s svojo lepoto in močjo, 

ko kot potoček skaklja čez kamenčke v svoji rosni 
mladosti in ko z neizmerno silo dokazuje, da je 
človek ne more ukrotiti, ko se ponaša s smaragdno 

Utrinki

SLIKAR, GRAFIK IN KIPAR IRAŠKEGA POREKLA ADEL SEYOUN – Na njegovo željo je odpr-
tje razstave s slovenskimi ljudskimi pesmimi pospremil ženski pevski zbor Znamenje Volče. 

svoja dela na ogled postavil že v le-
tih 1985 in 1988. Umetnikov slog je 
poseben in prepoznaven, ključno 
vlogo pri njegovem oblikovanju pa je 
imelo ravno ustvarjalčevo poreklo. V 
njegovih delih, zanimivih kombinaci-
jah črt in znakov, se kaže edinstven 
preplet elementov arabske kulture in 
kulture zahodnega sveta. Ali kot je 
ob odprtju zadnje razstave povedala 
umetnostna zgodovinarka Nelida 
Nemec: “Slikar Adel Seyoun je v 
likovni izpovedi združil na prvi po-
gled različna in oddaljena svetova 
– navdušenju nad igrivostjo in sli-
kovitostjo arabeske in ornamenta 
nasploh, ki bogatita islamsko civi-
lizacijsko izročilo, je s premisle-
kom pridal postmodernistična do-
gnanja zahodnih likovnih vre-

dnot.”  Po njenih besedah je Seyou-
novo ustvarjanje desetletja iskalo iz-
virno pot svojega umetniškega spo-
ročila, vsebino pa je ustvarjalec na-
šel v sebi, v svoji skoraj lirični duši. 
Na platnu ali papirju njegovih zadnjih 
del izstopajo modra, rdeča, zelena 
in vijoličasta barva, ki v razstavnem 
prostoru skoraj žarijo. Slikarjeve 
barve dopolnjujejo črte, ki “poudar-
jeno gradijo znake, iz katerih raste 
sporočilo, vselej dotikajoče se, 
vselej iskrivo in hkrati meditativ-
no”. Z recenzijo Nemčeve vidno za-
dovoljen avtor pa se je ob tej prilo-
žnosti zahvalil svoji soprogi, za kate-
ro hudomušno pravi, da je njegov 
“glavni sponzor”. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc 
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( 32 )Planinsko dru{tvo Podbrdo

Na občnem zboru so Anderleta izvolili za 
prvega predsednika društva, funkcijo pa je 
opravljal do konca leta 1971. V prvem letu 

delovanja je Planinsko društvo (PD) Podbrdo 
združevalo 184 članov. Kot je leta 1973 v kroniki 
društva zapisal Karel Kos, so se želeli nekoliko 
finančno osamosvojiti, zato so kmalu po ustano-
vitvi vzeli v zakup zasebno gostilno na Petrovem 
Brdu. “Ker je bila ta postojanka ob cesti Podbrdo–
Škofja Loka in ker je ležala na poti planinske tran-
zverzale Črna prst–Porezen, je z uspehom poslova-
la, dokler je leta 1959 zaradi rovarjenja od zunaj 
niso ukinili.” A podbrški planinci so takrat že 
imeli v mislih nov podvig – obnoviti kočo na Črni 
prsti, ki so jo pred tem do leta 1958 oskrbovali 
njihovi kolegi z Mosta na Soči. Nekdanja italijanska 
karavla na 1.844 višinskih metrih je bila v obu-
pnem stanju in pred dokončno odločitvijo je bilo 
zaznati veliko pomislekov, a Anderle je zaupal 
vnemi članov ustanovnega odbora, pridružila pa 
se jim je tudi večina ostalih. Poleg tega se je s fi-
nančno pomočjo izkazala Planinska zveza Slove-
nije (PZS).

Jubilejno leto za podbr{ke planince
Pred 50 leti so na dan 3. marca ustanovili Planinsko dru{tvo Podbrdo. ^eprav Ba{ka 
grapa z okoli{kimi vzpetinami `e od nekdaj nudi idealne pogoje za planinstvo, je bil v 
~asu italijanske okupacije doma~inom brez posebnega dovoljenja dostop na marsikate-
ro izmed njih prepovedan. Po osvoboditvi se je nad planinstvom navdu{evalo vedno ve~ 
ljudi, vendar je bil {ele Ivan Anderle, ki se je po osvoboditvi v Podbrdo preselil iz @irov-
nice, tisti, ki jih je povezal.

Na vrhu graparskega Olimpa
Kot je še zapisal Kos, je delo potekalo v zares 

težkih razmerah, saj so tri- do šesturne pohode iz 
Podbrda na Črno prst pogosto ovirali dež, megla 
in mraz. Večino materiala so sicer na vrh prepelja-
li s konji, nekaj tovora pa so v koših prinesli no-
sači. “To je bil takrat edini zaslužek mladincev in 
pionirjev za kino,” se spominja Ivan Čufer. Ander-
le je mladoletnim maso tovora sicer omejil na naj-
več 25 kilogramov – najmočnejši so ramena obre-
menili celo s 40 kilogrami – a jim je pri končnem 
tehtanju za nagrado vedno dodal kak kamen. Na-
vadno so se proti Črni prsti nosači podali dvakrat 
tedensko, v izrednih razmerah pa najmočnejši 
tudi po dvakrat dnevno. Postojanko, ki so jo ura-
dno odprli 4. avgusta 1966, so poimenovali po 
Zorku Jelinčiču – planincu in gorniku ter tigrovcu, 
ki je svoje somišljenike veliko vodil po Baški grapi 
in je umrl ravno v času, ko so Podbrčani kočo 
prevzeli od Mostarjev. Sicer pa je za postojanko na 
vrhu graparskega Olimpa značilna še ena poseb-
nost – do nje vodi tovorna žičnica, ki se na 2,3-IVAN ANDERLE, prvi predsednik. Foto: arhiv PD Podbrdo

Utrinki

BODI EDEN/“SOIS UN”

Tolmin – V Knjižnici Cirila Ko-
smača Tolmin ste si 1. junija lahko 
ogledali predpremiero filma Bodi 
eden ali v francoskem jeziku Sois 
un. Gre za dokumentarni 50-minutni 
portret pesnika, prevajalca, založni-
ka, tiskarja, slikarja in grafika Jeana 
Vodainea, tolminskega umetnika, ki 
je večino svojega življenja preživel v 
Franciji. Film je nastajal več let na 
relaciji Francija–Slovenija v produk-
ciji Televizije Slovenija; po scena-
riju Tomaža Letnarja ga je posnela 
Jasna Hribernik.

Francoski umetnik slovenskega ro-
du Vladimir – Fred Kaučič se je 
rodil 6. julija 1921 na Čiginju v eni 
od barak na ruševinah prve svetov-
ne vojne. Ko je bil star tri leta, se je 
njegov oče uprl zahtevi, naj se vpiše 
v fašistično stranko, in raje odšel z 

sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) letos gostila tudi regijski sre-
čanji otroških gledaliških in folklor-
nih skupin. Območna izpostava 
JSKD je oglede tako folklornih kot 
gledaliških otroških skupin ponudila 
v brezplačni ogled osnovnim šolam, 
kar so te z veseljem izkoristile.

Na regijskem srečanju otroških gle-
daliških skupin sta se predstavili 
Gledališka skupina Mak, ki deluje 
v okviru kulturnega društva Svoboda 
Deskle s sodelovanjem desklanske 
OŠ, in Dramski studio 7 iz OŠ 
Cerkno. Gledališka skupina Mak je 
nastopila s Sapramiško Svetlane 
Makarovič v režiji Emila Aberška 
in Mojce Petelin, Dramski studio 7 
pa se je predstavil s Prizori iz Linhar-
ta v režiji Milana Koželja. Tokratno 
regijsko srečanje je po strokovni 
plati spremljal državni selektor Ma-

vso družino v Loreno v Francijo. Od-
raščajoči Frédéric se je pri očetu 
naučil čevljarskega poklica, vendar 
ga je bolj zanimala poezija. Ko je bil 
star 21 let, je pod pesniškim ime-
nom Jean Vodaine objavil prvo pe-
sniško zbirko in zasnoval revijo z za-
pisi iz proletarskega življenja. Po ne-
kaj podobnih poskusih je leta 1962 
spravil v življenje revijo Dire, ki jo je 
sam tiskal, ilustriral, zalagal in ji dajal 
enkratno grafično podobo z lesorezi 
in linorezi. Prevajal in predstavljal je 
tudi slovensko poezijo. Veliko je so-
deloval s slikarjem Venom Pilo-
nom. Francija ga je leta 1999 odli-
kovala z redom viteza umetnosti in li-
terature. Jean Vodaine je umrl v 
Franciji 8. avgusta lani.

Leta 2002, ko je Vodaine prišel v 
Slovenijo, je Tolminski muzej sku-
paj s Pilonovo galerijo iz Ajdovšči-

ne pripravil razstavo in izdal katalog 
Bad adn: Jean Vodaine. 

Predpremiera je bila načrtovana v 
Volčah, vendar je bila zaradi slabega 
vremena prestavljena v Tolmin. TV 
Slovenija jo je za letošnjo Franco-
sko-slovensko pomlad pripravila 
skupaj s Francoskim inštitutom 
Charles Nodier in domačim kultur-
nim društvom Myra Locatelli. Na 
predpremieri je bilo veliko Volčanov, 
udeležili pa so se je tudi ustvarjalci 
ter predstavniki producenta in Fran-
coskega inštituta. Na malih ekranih 
si bomo film lahko ogledali jeseni.
Mateja Kutin

TUDI OTROCI SE ZNAJDEJO 
NA ODRU
Tolmin – Po več območnih sreča-
njih je tolminska izpostava Javnega 
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�^rna prst je v Evropi `e dvesto let znana kot botani~ni vrt, ki so ga obi-
skali znani planinci, kot je bil Henrik Tuma, pa @iga Zois, leta 1841 pa je 
^rno prst osvojil tudi takratni cesar Avgust II., ki je prespal pri podbr{kem 
`upniku,� pravi dolgoletni aktivni ~lan in ohranjevalec ba{ke dedi{~ine 
Cveto Zgaga.

LETOS JE PD PODBRDO praznovalo svoj 50. jubilej. Foto: Špela KranjcOBNOVITVENA DELA na kasnejši planinski koči na Črni prsti. Foto: arhiv Cveta Zgage

kilometrski dolžini iz Stržišč vzpne 
za okoli 1.000 metrov. Gradili so jo v 
letih 1975 in 1976, in to kljub naspro-
tujočim si mnenjem v upravnem od-
boru. Idejni vodja projekta je bil ta-
kratni predsednik društva Peter Ču-
fer, ki si je izkušnje nabral pri posta-
vitvi žičnice na smučišču Kobla. V 
enem letu gradnje so opravili 3.745 
ur prostovoljnega dela, žičnica, kate-
re največja možna nosilnost je 250 
kilogramov, pa je po takratni oceni 
stala okoli 18,7 milijonov dinarjev. 

Danes {est sekcij
In kakšno je stanje v društvu da-

nes? Leta 2001 je njegovo vodenje 
prevzela skupina mladih na čelu s 
predsednikom Tomažem Štenkler-
jem in se najprej lotila obsežne ob-

nove koče. V dobrih dveh letih so 
vanjo vložili kakšnih 3.000 ur prosto-
voljnega dela, poleg planinske posto-
janke pa so postavili tudi orientacij-
sko ploščo in uredili okolico. V dru-
štvu, ki šteje 177 članov, sicer deluje 
šest sekcij: vodniška pripravlja izlete 
in pohode, markacijska označuje in 
vzdržuje planinske poti, tu sta še al-
pinistična in gospodarska sekcija, ki 

oskrbuje in vzdržuje kočo na Črni 
prsti, v okviru društva pa delujeta še 
odsek Grahovo-Koritnica ter sekcija 
OŠ Simona Kosa Podbrdo, v kateri je 

več kot 40 učencev članov planinske-
ga krožka. Kot pravi Štenkler, tesno 
sodelujejo tudi z ostalimi društvi v 
kraju in s krajani.

Junijsko praznovanje jubileja
PD Podbrdo je na zadnjem ob-

čnem zboru 3. marca predstavnik 
meddruštvenega odbora Posočja Gre-
gor Rupnik podelil slavnostno jubi-

lejno listino PZS. Kot so ob tej prilo-
žnosti poudarili, je v jubilejnem letu 
načrt dela društva zelo obsežen. Ve-
liko nameravajo še postoriti na Črni 

prsti, junija so na praznovanju jubi-
leja dobili nov društveni prapor, ob 
tej priložnosti pa so izdali tudi zbor-
nik, ki ga bomo predstavili tudi v eni 
izmed naslednjih številk našega gla-
sila. Poleg rednega dela društvenih 
sekcij bodo tudi letos organizirali vse 
tradicionalne prireditve, kot so Kobalov 
pohod prvi vikend v avgustu, gorski 
tek na Črno prst prvo soboto v septem-
bru (v sodelovanju s Postajo Gorske 
reševalne službe Tolmin) in srečanje 
planincev na Črni prsti tretjo soboto 
v septembru. In za konec še ena zani-
miva novica – občni zbor je enogla-
sno sprejel pobudo, da se tek na Črno 

prst poimenuje po prvem predsedni-
ku PD Podbrdo, Ivanu Anderletu.  
Špela Kranjc in Olga Zgaga, PD Pod-
brdo

Utrinki

tjaž Šmalc, ki je nato z mentorji 
opravil kratek strokovni razgovor, ka-
sneje pa podal tudi pisno mnenje in 
naredil izbor za državno srečanje. 

Prav tako je bilo 11. maja v Tolminu 
prvič eno od skupno šestih regijskih 
srečanj otroških folklornih skupin 
(FS). Na njem je nastopilo 140 otrok 
oziroma sedem skupin z vse Primor-
ske, med njimi tudi dve iz Posočja – 
Otroška FS Podružnične šole 
Dolenja Trebuša in Otroška FS 
Buške čeče an pube z bovške 
OŠ. Razigrani otroci so z nekdanjimi 
igrami, izštevankami in plesi navdu-
šili tako polno dvorano sovrstnikov iz 
Tolmina, s Kamnega in Šentviške 
Gore kot tudi strokovno spremljeval-
ko regijskega srečanja Malči Moži-
na. “Nikjer še nisem zaznala tako 
zavzetega spremljanja dogajanja 
na odru,” je pohvalila mlado občin-

stvo in dodala, da se zaradi res izje-
mnih predstav temu niti ne čudi. Za-
dovoljna je bila z izvirnimi odrskimi 
postavitvami in dobro igro, posebej 
pa jo je navdušila kostumografija. 
“Nobene navlake, nič strogih na-
rodnih noš, nič uniformiranosti,” je 
na kratko utemeljila.  

Naj ob tem dodamo še, da sta na 
regijskem srečanju odraslih FS, ki je 
bilo 18. maja v Ajdovščini, iz Poso-
čja nastopili FS BC in FS Razor. 
Kot je z veseljem povedala vodja tol-
minske izpostave JSKD Silva Se-
ljak, se je po izboru strokovne spre-
mljevalke regijskih srečanj Neve 
Trampuš državnega srečanja 29. 
julija v Beltincih udeležila FS Razor. 
“Kar je tudi prav,” je še dodala Se-
ljakova.

Besedilo in foto: Špela Kranjc

NA REGIJSKEM SREČANJU OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN je letos nastopilo okoli 140 
otrok. Zgornje Posočje sta zastopali Otroška FS Buške čeče an pube z bovške OŠ (na foto-
grafiji) in Otroška FS Podružnične šole Dolenja Trebuša.
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Sezona Državno prvenstvo Pokal NZS

1996/1997 4. mesto polfinale

1997/1998 5. mesto četrtfinale

1998/1999 8. mesto četrtfinale

1999/2000 4. mesto polfinale

2000/2001 4. mesto polfinale

2001/2002 2. mesto četrtfinale

2002/2003 5. mesto četrtfinale

2003/2004 2. mesto zmagovalec

2004/2005 4. mesto finale

2005/2006 7. mesto polfinale

2006/2007 1. mesto zmagovalec

Klub malega nogometa Puntar

“Puntar zabij, da graf panari”
Zgodba o Klubu malega nogometa Puntar se je za~ela pisati pred 33 leti na Kne`i, vasici v Ba{ki 
grapi. Danes velja za najstarej{i {e delujo~i malonogometni kolektiv v Sloveniji. 

V  vseh teh letih je Klub malega 
nogometa (KMN) Puntar pre-
hodil pot od vaškega moštva 

tolminskega divjeligaša do najboljše 
ekipe v državi, ki bo v prihodnji se-
zoni nastopala v evropski malonogo-
metni ligi prvakov. 

Vodjo puntarjev so 
ovekove~ili na grbu

Klub je leta 1974 osnoval Marko 
Brežan iz Klavž. Ime je dobil po zna-
menitem tolminskem kmečkem pun-
tu, ki ga je leta 1713 s Kneže vodil 
domačin Šimen Golja. Vodja uporni-
kov je tudi upodobljen v klubskem 
grbu. Kot uradni začetek delovanja 
kluba se šteje turnir na Mostu na 
Soči, kjer so člani kluba 25. maja 
1974 prvič organizirano zaigrali pod 
imenom Puntar Kneža in osvojili dru-
go mesto. V uvodnih letih delovanja 
so nastopali predvsem na Tolmin-
skem. Prvi turnir so osvojili leta 1975 
v tako imenovani Divji ligi, ki se je 
odvijala na travnatem igrišču v Tol-
minu. Prav kakovost in želja po do-
kazovanju v širšem (regionalnem) 
okolju sta botrovali prestopu občin-
ske meje. 

Prestop ob~inskih meja
Leta 1986 so se podali v Slovenski 

revijalni pokal (SRP), ki je bil takrat 
edino vseslovensko tekmovanje, na 
katerem so nastopale najboljše malo-
nogometne ekipe. Sodelovali so na 
šestih tovrstnih izvedbah (1986, 1987, 
1990, 1993, 1994 in 1995), največji 
uspeh pa dosegli leta 1986 na za-
ključnem turnirju v Celju, kjer so 
osvojili skupno četrto mesto. Leta 
1991 so se priključili tudi državnim 
prvenstvom, ki so se v času do usta-
novitve lige odvijala v obliki turnir-
jev. Sodelovali so na treh tovrstnih 
izvedbah (1991, 1992 in 1995), naj-

večji uspeh pa dosegli leta 1992 na 
Škofijah, kjer so osvojili skupno tretje 
mesto. Vse hitrejši razvoj tega športa 
je botroval tudi organizacijskim spre-
membam. Klub so leta 1994 uradno 
registrirali in s tem pridobili pravico 
nastopanja na tekmovanjih pod okri-
ljem Nogometne zveze Slovenije 
(NZS). Ta je leta 1995 razpisala 1. 
Slovensko ligo malega nogometa (1. 
SLMN) z desetimi sodelujočimi mo-
štvi, pri čemer so si neposredno me-

sto v njej zagotovili zgolj zmagovalci 
medobčinskih nogometnih zvez 
(MNZ). Puntarji so se podali v kva-
lifikacije za uvrstitev med elito, a jim 
v dveh poskusih ni uspelo. 

Med elito
Na kvalifikacijskem turnirju za pr-

vaka MNZ Nova Gorica so osvojili 
drugo mesto. Novo priložnost so 
imeli v Škofji Loki na dodatnih kva-
lifikacijah za popolnitev dveh prostih 

UVRSTITVE KLUBA po sezonah v državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju. Foto: arhiv KMN Puntar

mest, a so v konkurenci drugouvr-
ščenih ekip vseh MNZ-jev zasedli 
zgolj četrto mesto in ostali na pragu 
prve lige. Zgodovinski in hkrati pre-
lomni dogodek za nadaljnji razvoj in 
napredek kluba se je zgodil 25. maja 
1996, ko so na kvalifikacijah prvakov 
zahodne skupine v Tolminu osvojili 
prvo mesto in napredovali med elito, 
kjer nastopajo že enajsto zaporedno 
sezono.
Julijan Drago, KMN Puntar

ZGODOVINSKI IN HKRATI PRELOMNI DOGODEK ZA NADALJNJI RAZVOJ IN NAPREDEK KLUBA – Na kvalifikacijah prvakov so Puntarji osvo-
jili prvo mesto in napredovali med elito. Foto: Julijan Drago



EPIcenter, letnik VIII, {t. 4-5, 2007

( 35 )Utrinki

Utrinki

UJETI TRENUTKI NA 
FOTOGRAFSKI RAZSTAVI
Tolmin – Natanko 101 fotografijo so 
lahko v maju ocenili obiskovalci Ba-
ra Pr’ Črvu. Toliko fotografskih utrin-
kov je namreč štela razstava z novo-
letno-pustnega rajanja v Kabaletah.
Po zaslugi Nogometnega kluba 
(NK) Tolmin in Tminske pustne 
muzike so se v zadnjih dneh minu-
lega leta vrata nekdanjega bifeja Pri 
Podšolarju po dobrih šestnajstih le-
tih spet odprla. O tem smo že poro-
čali v prvi letošnji številki in zapisali, 
da se zna dogajanje nadaljevati za-
časa pusta, kar se je tudi res zgodilo. 
Čeprav so bili na Kabalete navezani 
predvsem starejši Tolminci (in najbrž 
tudi Tolminke), je poleg njih betulo v 
tistih dneh prenapolnilo tudi veliko 
predstavnikov mlajšega rodu. V tem 
času je – zahvala gre sodobni digi-
talni tehniki – nastalo najmanj tisoč 

fotografij, od katerih so jih desetino 
postavili na ogled na razstavi Kaba-
lete – Tminska nogometna in pustna 
legenda. Večino fotografij, med ka-
terimi prevladujejo portreti, je posnel 
Delov novinar Blaž Močnik. Kot 
pravi, je z njimi želel zaobjeti trenu-
tno veselje posameznikov, najbolj 
ustvarjalna pa je bila pustna sobota, 
ko je nastalo kar 300 fotografij. 
Sicer pa so bila vsa dela tudi napro-
daj – izklicna cena za fotografijo je 
bila en evro (239,64 tolarjev), pri 
petih evrih (1.198,20 tolarjev) pa se 
je avkcija zaključila. Po besedah or-
ganizatorjev je skoraj vsak od por-
tretov našel novega lastnika. Kot vse 
kaže, pa jih vsaj zaenkrat v Kabale-
tah ne bo nastalo nič več – nekoga 
je namreč navdušenje nad ponov-
nim odprtjem betule precej motilo, 
zato je nadnjo poslal inšpekcijsko 
službo, ki je vrata spet zapečatila. 
Špela Kranjc

NA RAZSTAVI KABALETE – TMINSKA NOGOMETNA IN PUSTNA LEGENDA je bila na ogled 
desetina vseh posnetih fotografij. Od najmanj tisoč pa jih je največ, okoli 300, nastalo na pustno 
soboto. Foto: Š. K.

PUNTAR V PROSTRANI 
SIBIRIJI
Novi Urengoj (Rusija) – Od 1. do 3. 
junija je Puntar Mercator sodeloval 
na sedmem mednarodnem turnirju 
Midpolar Spring cup 2007 v ruskem 
Novem Urengoju. V konkurenci pro-
fesionalnih moštev iz Japonske, Itali-
je in Rusije je zasedal četrto mesto. 
Po prikazanem na igrišču so bili 
uporniki povsem enakovredni tek-
mec, izkušnje z mednarodnih tekem 
pa bodo Puntarjem prišle še kako 
prav pred bližajočo se jesensko 
evropsko malonogometno ligo prva-
kov. 

Še največ težav je imela tolminska 
odprava s prilagajanjem na tamkaj-
šnje ostre podnebne razmere. Še v 
Moskvi je bilo denimo 32 °C, ob pri-
hodu v Novi Urengoj pa jih je priča-
kala stopinja pod lediščem, štiriurni 
časovni zamik, redek zrak in močno 
(junijsko) sneženje. V tem letnem 
obdobju je v Sibiriji polarni dan, ki 
traja neprekinjeno 24 ur, noči prak-
tično ni. Mesto, ki šteje nekaj več 
kot 90.000 prebivalcev, je pred do-
brimi dvajsetimi leti zraslo izključno z 
namenom izkoriščanja bogatih zalog 
zemeljskega plina. 

Organizacija turnirja je bila na vrhun-
ski ravni, z atraktivno otvoritvijo in 
svečanim zaključkom. Nasploh je bi-
lo poskrbljeno za vse, še tako ob-
robne zadeve so bile skrbno načrto-
vane in izpeljane do potankosti. V 
času turnirja je bila dvorana vse dni 
polna, medijska pokritost in popular-
nost futsala v Rusiji pa za naše raz-
mere nepojmljiva. Številne televizij-
ske kamere, tiskani mediji, fotografi, 
dajanje intervjujev, podeljevanje av-

togramov, obvezne tiskovne konfe-
rence in razne akcije za promocijo 
futsala med mladimi so dajale vtis 
zvezdništva in profesionalizma. Pun-

tarji so med predstavnike sedme si-
le, udeležence in visoke predstavni-
ke podjetij – sponzorjev razdeljevali 
prospekte Lokalne turistične or-

ganizacije Posočje.

Otvoritveno tekmo sta odigrala Pun-
tar Mercator in Nagoya Oceans in 
se razšla z neodločenimi  3 : 3 
(strelci: Rutar, Kovač, Leban). Na 
drugi tekmi so uporniki klonili s 4 : 6 
(Rosič 2, Rutar, Zorč) proti Chieti-
ju, na zadnji pa zabeležili še tesen 
poraz s 4 : 5 (Rosič 3, Melink) proti 
prvemu favoritu in končnemu zma-
govalcu turnirja Spartaku iz Mo-
skve.
Julijan Drago
Foto: arhiv kluba

DR@AVNI PRVAKI V KROSU
Ivan~na Gorica – Na državnem pr-
venstvu osnovnih šol v krosu se je 
OŠ Franceta Bevka Tolmin odrezala 
odlično. V skupnem seštevku točk 
je namreč prepričljivo zmagala in ta-
ko osvojila naslov državnih prvakov 
za leto 2007. Na tekmovanju so so-
delovale vse slovenske šole, ki goji-
jo pozitiven odnos do športa, še po-
sebej do teka. Tako je teklo prek 
1.500 učencev. Poleg skupne zma-
ge, za katero imata poleg mladih te-
kačev zasluge tudi profesorja Matej 
Gaberšček in Blanka Rot, so se 
tolminski učenci na stopničke pov-
zpeli tudi v posameznih kategorijah: 
• letnik 1996 – 2. mesto, • letnik 
1995 – 1. mesto, • letnik 1994 – 1. 
mesto, • letnik 1993 – 3. mesto, • 
letnik 1992 – 2. mesto. Izjemen 
uspeh sta v svojih kategorijah dose-
gla tudi učenca Matic Perše z zlato 
medaljo med letniki 1996 in Gregor 
Kos s srebrno medaljo med letniki 
1992.
M. G. 

MLADI TOLMINSKI TEKAČI so v skupnem seštevku točk prepričljivo zmagali in tako osvojili 
naslov državnih prvakov za leto 2007. Foto: Arhiv OŠ Franceta Bevka Tolmin
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P eter Kogoj z Mosta na Soči je 
eden mlajših zbirateljev ostalin 
prve svetovne vojne v Posočju. 

Mlajši je le generacijsko gledano, z 
zbiranjem pa se ukvarja praktično že 
vse življenje. “Sem zbiratelj, ker me 
je v to potegnilo okolje, v katerem 
živim,” pravi Peter, ko razmišlja, ka-
ko je začel. “Kjer koli smo se še kot 
dečki klatili po hostah okoli Mosta, 
smo naleteli na kaverne, kjer smo se 
skrivali, imeli orožje, čelade, granate 
… Že kot parleten deček sem ločil 
med avstrijsko in italijansko granato. 
Malo me je v te reči usmerjal tudi oče, 
toda vedno se spominjam, kako so se 
doma stvari kar nabirale … Kasneje 
sem kot pob postavljal stvari v red na 
police, uredil sem si majhno sobo, 
kjer so bili zloženi predmeti drug čez 
drugega.” Poleg tega je bila domača 
hiša na Mostu v preteklosti na izpo-
stavljeni vojaški lokaciji, tudi na me-
ji med cono A in B. Peter ni zgodo-
vine nikoli posebej namensko študi-
ral, vse informacije je poiskal in 
zbiral, ko jih je potreboval. Velik 
zgled mu je bil takratni sosed Lovro 
Galič, strasten zbiratelj, ki ga je s 
seboj povabil na teren; na Mrzli vrh, 
Vodil vrh, Kolovrat … Navajal ga je 
na sistematično zbiranje. V začetku 
devetdesetih je navezal še stik s fan-
ti iz skupine 1313 z Bovške: “Potem 
je bilo pa konec! Videl sem, kaj se 
pravi zbiranje, prvič sem v rokah dr-
žal detektor … in potem samo še: 
kopanje, kopanje, kopanje …” 

Vitrina z drobnimi predmeti
Petru so iz celotne zbirke najzani-

mivejši drobni predmeti. Tako ima 
celo eno vitrino posebej namenjeno 
osebnim predmetom, temu, kar je 
padlo iz vojaškega žepa: pipci, pasne 
sponke, ogledalca, nakit, gosti glav-
nički, izdelki iz ostankov granat, pi-
pe, ure, kovanci itd. 

Zgodba umetelno oblikovanega 
spominskega koli~ka

Zbiratelj: Peter Kogoj. Lokacija: Most na So~i 53, 5216 Most na So~i. E-po{ta: kogoj5er@yahoo.com

Zbirka zna~k
Toda vitrina, ki jo rad z vsem zbi-

rateljskim ponosom pokaže, je vitrina 
značk. V tej vitrini so značke za na 
kapo ali obleko, gumbi za plašče, 
nekateri označeni po regimentih ali 
z inicialkami, na primer Franca Jo-
žefa I in drugimi. V vitrini so še me-
dalje za pogum in spominske značke, 
znaki za specialnost, znak opazoval-
ca z balona, trobentača, identifikacij-
ske ploščice, nekatere še z lističem, 
prepognjenim in z jasno vidnim za-
pisom o vojakovem rangu, z imenom, 
krajem in deželo izvora, letnico roj-
stva, veroizpovedjo, viden je celo za-
znamek cepljenja za tifus in kolero. 
Med značkami je tudi sanitejski pr-
stan, narejen je bil serijsko in je ume-
telno emajliran. Rod sanitejcev, enot, 

V TEJ VITRINI Peter Kogoj hrani značke za na kapo ali obleko, gumbe za plašče, od katerih so 
nekateri označeni po regimentih ali z inicialkami, na primer Franca Jožefa I in drugimi.

Utrinki

V ^AST ^UVAJU 
OGNJENIH ZUBLJEV
Srpenica – Že štirinajsto leto zapo-
red so se na prvo majsko nedeljo na 
Srpenici poleg domačih gasilcev in 
gasilk zbrali tudi člani Prostovoljne-
ga gasilskega društva (PGD) Log 
pod Mangartom, PGD Trenta, 
PGD Bovec, PGD Kobarid ter ga-
silci iz avstrijskega Techelwega. 
Skupaj so nato počastili god zavetni-
ka srpeniške cerkve svetega Florija-
na, čuvarja pred ognjenimi zublji in 
poplavami tere. Sam običaj čašče-
nja omenjenega svetnika z gasilsko 
mašo in vajo je star, saj so ga prvič 
vpeljali že leta 1899, ko so na Srpe-
nici ustanovili gasilsko društvo.

Kot že rečeno, so se zbrani najprej 
udeležili gasilske maše, ki jo je da-
roval kaplan Primož Erjavec, sledila 
pa je gasilska taktična vaja. Domače 
društvo je v njej prvič sodelovalo z 
novim vozilom GVC 24/50, ki ga je 
svečano prevzelo novembra lani. Za 
objekt gašenja so si izbrali skladišče 

TKK ob košarkaškem igrišču na Sr-
penici. Domače moštvo je na vaji 
uporabilo opremo, ki jo je pridobilo 
z novim vozilom. Bovško moštvo je z 
vozilom HTV prikazalo medicinsko 
oskrbo ranjenca, ki so ga gasilci re-

šili iz zadimljenega prostora. Kobari-
ško moštvo pa je prikazalo gašenje 
skladišča iz dvižne platforme vozila 
TV-2D. V vaji so sodelovale tudi ga-
silke iz bovškega in srpeniškega 
društva. Ob koncu vaje so se gasilci 

BOVŠKO MOŠTVO JE PRIKAZALO MEDICINSKO OSKRBO RANJENCA, ki so ga gasilci reši-
li iz zadimljenega prostora. Foto: Ivo Knez
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SPOMINSKI KOLIČEK je okrašen z 
dnom naboja, vdelana sta dva medeninasta centrirna 

obroča: na enega je zapisan datum, na drugega pa napis: ‘Ob 
postavitvi temeljnega kamna pri izgradnji cerkve na Mrzlem vrhu’.

ki so nosile in skrbele za ranjence, 
se je v prvi vojni pojavil komaj prvič. 

Denar od zna~k v 
humanitarni sklad

Vojaki so značke kupovali v kanti-
nah. Izdajale so se na podlagi po-
membnega dogodka na bojišču, ob 
obletnicah, za bataljone, regimente, 
odseke bojišč, posebne patriotske in 
tudi ob posebnih datumih: na primer 
ob božični noči na bojišču. Denar od 
prodaje značk se je zbiral v humani-
tarni sklad za vojne invalide in sirote. 
Značke so filigransko natančno izde-
lane, izdajali pa so jih v več izved-
bah: manjše, večje, iz različnih kovin 
– za vsak vojaški žep. Na Bučenici je 
tako našel na kupu 22 značk s še 
zapetimi iglami. Predvidevamo lahko, 
da je prišel preprodajalec značk s 
celo zbirko na neko bojišče. Tako so 
si tam vojaki izbrali, katero bi imeli. 
Nekateri vojaki so imeli tudi po več 
značk. Častno je bilo imeti na primer 
vojaško značko z Mengor, saj je bilo 
to znano bojišče. En regiment je lah-
ko imel tudi po več različnih značk. 
Nekatere so neverjetno zanimive: ena 
med njimi, žal slabše ohranjena, je s 
skupnim motivom Rdečega roba, Vo-
dil in Mrzlega vrha. Materiali so raz-
lični: iz cinka so bile narejene poce-
ni značke, lepše so bile emajlirane, 
medeninaste, srebrne … Po izkopu 
na terenu je pomembno čiščenje 

značk: z že navadnim čistilom se 
veliko naredi, s takim, kot je WC-
račka, seveda močno zredčenim. De-
tergent umazanijo počasi razžre. 
Problem je, da se značka lahko po-
škoduje že med kopanjem. 

Originale je te�ko prepoznati 
Dvojnike zbiralci med sabo menja-

jo, zato imajo tudi svoje forume na 
svetovnem spletu. Posebej zanimive 
pa so marsikomu značke tudi zato, 
ker dosegajo neverjetno vrtoglave 
cene, tudi do 2.000 ali 2.500 evrov 
za primerek. Toda Peter poudari: “Jaz 
jih ne kupujem, jih samo iščem. Mo-
je vodilo je teren od Batognice do Avč, 
15. korpus. Ostalo me v moji zbirki 
ne zanima. Z novim zelo zmoglji-
vim detektorjem je že majh-
na površina lahko 
bogato po-
lje 

najdb.” Kot povsod pa so tudi pri 
tem poslu ‘škodljivci’, saj se zaradi 
visoke vrednosti značke tudi ponare-
jajo, originale pa je težko razpoznati. 
Petru predstavlja pravi izziv prav de-
lo na terenu: “Kvadratni meter lahko 
kopljem po eno uro, v več plasteh, to 
gre zelo počasi. Ko včasih kaj najdem 
je tako razburljivo, da se kar tresem, 

potem potegnem ven kakšnega Boro-
jevića ali pa Franca.” Ob zbiranju 
vedno razmišlja tudi o tem, kako je 
bilo v času fronte, preboja, v klavnici 
vojne … vse to mu pripovedujejo 
predmeti. “Dvigneš čelado iz zemlje 
in pade ven lobanja …,” razlaga Peter, 
ki skupaj s prijateljico Heleno Jelin-
čič takšne dogodke na terenu tudi 
skrbno fotografira. Zbiralska etika 
namreč zahteva, da ostane teren po 
izkopu takšen, kot je bil poprej. Za-
radi še ne dovolj oddaljenega časov-
nega razmika od krvavih vojnih do-
godkov pa so primeri, kot je zgoraj 
navedeni, razmero-
ma pogo-
sti. 

Umetelno oblikovan koli~ek
Med vsemi predmeti iz vitrine 

značk in okrasnih predmetov pa ima 
najzanimivejšo zgodbo umetelno 
oblikovan količek, narejen za pose-
ben dogodek: ob gradnji cerkvice na 
Javorci v letu 1916. V delavnicah v 
Pologu se je namreč naredilo tudi 
nekaj spominskih predmetov. Petra 

je predmet romantično rečeno našel 
prek zbiralca, ki veliko kupuje na 
Avstrijskem Koroškem. Ta količek je 
štajerski zbiratelj našel med ostalimi 
predmeti v ponudbi, zmotil pa ga je 
napis: 28. februar 1916, Mrzli vrh. 
Objavil ga je na forumu in povprašal 
za mnenja. Zbiralec izjemoma količ-
ka ni želel prodati, ampak podariti 
– nekomu, ki ga je zaradi bližine do-
godka in zbirateljske strasti najbolj 
vreden. Tako je količek prek drugih 
zbiralcev prišel do Petra. Skoraj go-
tovo je bil narejen iz navadnega šo-
torskega količka, s katerim se je sta-
biliziralo vojaški šotor. S količka so 
bili odstranjeni zaščitni zaključki, 
eden zaključek je sicer na najdbi 
malce poškodovan. Količek je okra-
šen z dnom naboja, vdelana sta dva 
medeninasta centrirna obroča, na 
enega je zapisan datum, na drugega 
pa napis: Ob postavitvi temeljnega 
kamna pri izgradnji cerkve na Mr-
zlem vrhu. Ta količek je torej spo-
minski predmet na začetek gradnje 
cerkvice na Javorci. “Upam, da bo kdo 
napisal knjigo o Javorci in bo tudi ta 
predmet v njej. Vprašanje je, če je še 
kak tak predmet kje. Podarjen je bil 
morda nekemu ključnemu graditelju 
cerkvice,” se Petru še med pripove-
dovanjem od navdušenja svetijo oči.

Špela Mrak
Foto: Helena Jelinčič

Utrinki

sešli na košarkarskem igrišču, kjer 
je sledil družabni del. 
Ksenija Krivec, PGD Srpenica

MLADI GASILCI SO V DOBRI 
KONDICIJI
Most na So~i – Gasilska zveza 
(GZ) Tolmin je konec maja pripravi-
la drugi orientacijski tek gasilske 
mladine. Letos se je tega tekmova-
nja udeležilo 75 tekmovalcev in tek-
movalk iz šestih prostovoljnih gasil-
skih društev (PGD) iz tolminske GZ 
in PGD Dekani.

Dvajset moških in pet ženskih mo-
štev se je pomerilo v šestih kategori-
jah. Točke so zbirali tako s tekom 
kot tudi s teorijo ter z drugimi gasil-
skimi in negasilskimi veščinami. 
Med sodelujočimi društvi iz tolmin-
ske občine, ki jo pokriva GZ Tolmin, 
so bila PGD Tolmin, PGD Kneža, 
gostitelji PGD Most na Soči, PGD 
Dolenja Trebuša in PGD Ponikve-
Planota. Daleč najuspešnejši so bili 
s sedmimi osvojenimi pokali Tolmin-

ci, ki so domov odnesli tudi tistega 
za skupni seštevek točk. Tri pokale 
je osvojilo PGD Dolenja Trebuša, po 
dva PGD Most na Soči in PGD Kne-
ža ter enega PGD Ponikve-Planota 
in gostje iz Dekanov. Tolminsko dru-

štvo je na tekmovanju nastopilo tudi 
z največ ekipami, sedem jih je bilo. 
Trebušani so jih v boj poslali šest, 
Mostarji štiri, Knežani in Ponikovci 
pa po tri. Gostujoči ekipi iz PGD De-
kani sta bili dve.

Po besedah poveljnika GZ Tolmin 
Jožeta Dakskoblerja se je ta zvrst 
tekmovanja izredno dobro prijela 
med mladimi gasilci. Kot je pojasnil, 
“jih pritegne gibanje v prosti nara-
vi, pa čeprav z vnaprej določenimi 
nalogami”. Operativni člani PGD na 
intervencijah opravljajo težko in zah-
tevno delo, ki ga brez dobre fizične 
pripravljenosti ne bi zmogli. Daksko-
bler je še opozoril, da bi se morali 
pri pridobivanju novih članov in nji-
hovem usposabljanju tega zavedati 
vsi, ki delujejo v gasilstvu. 

Tik pred zaključkom naše redakcije 
so na omenjenem tekmovanju naju-
spešnejša moštva sodelovala na re-
gijskem gasilskem tekmovanju v ori-
entaciji, ki je bilo 9. junija na smuči-
šču Črni vrh nad Cerknim. V petih 
od šestih kategorij je ena od ekip iz 
GZ Tolmin osvojila eno od prvih treh 
mest in si tako priborila nastop na 
državnem tekmovanju, ki bo 26. 
septembra v Brezovici pri Ljubljani. 
Špela Kranjc

MLADI GASILCI SO SE POMERILI V ORIENTACIJSKEM TEKU – GZ Tolmin bo septembra 
moštveni podmladek poslala tudi na državno gasilsko tekmovanje. Foto: Arhiv PGD Tolmin
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Dokler so Žefki noge še dobro 
služile, je obredla vse vasi, 
zaselke in tudi samotnih kme-

tij se ni izogibala. Tudi v Škrapetijo, 
kakor smo imenovali kraje južno od 
Baške grape, se je peljala z vlakom, 
da bi le našla rožice za krašenje. Nje-
no oko ni nikjer zgrešilo rož, ki so 
rasle pred hišo. Pred pol stoletja so 
bile skromnejše; ni bilo na voljo ra-
znovrstnih semen, pa tudi časa in še 
bolj vrta je bilo škoda – vsaka ped 
zemlje je bila še kako pomembna za 
preživetje.

Ob koncih tedna je bilo Žefko mo-
goče srečati na cesti; obložena s sta-
rimi cekarji, iz katerih so štrlele ra-
znovrstne rože, je hitela v cerkev.

Ro�e ugleda
Nekoč, ko je ravno krasila glavni 

oltar, ji je moja prijateljica z Bače 
prinesla lep šopek rož. Komaj se je 
ozrla nanje, jih postavila na tla in 
nekaj zamrmrala. Po pojasnilu, da jih 
pošilja ugledna gospodinja, pa je 
njen obraz zažarel: “Ja, ja, pred taber-

Bajtarska @efka
Ja ja, kajneda. Starej{i va{~ani Podbrda {e dobro pomnimo Bajtarsko @efko. Kolikor dale~ mi se`e 
spomin, je vedno skrbela za ro`e, s katerimi je krasila podbr{ko cerkev.

nakelj jih bom dala. Kako lepe, kaj-
neda.”

Razdeljena skuta
Zelo dobro mi je ostalo v spominu 

tudi njeno domovanje. V vasi Bača 
smo takrat imeli vaško mlekarno, 
kjer so delali sir, iz posnetega mleka 

pa skuto. Čeprav smo premogli samo 
eno kravico in smo bili redko deležni 
punkeljna skute, mi jo je mama več-
krat zavila košček v časopisni papir 
rekoč: “To boš pa Žefki nesla v šolo 
grede.”

Ko sem stopila v njen vagon, tako 
so namreč poimenovali njeno hišo, 

ki je bila polovico odsekana zaradi 
mimo speljane ceste proti Petrovemu 
Brdu, je Žefka ravno zakurila v šte-
dilniku. S sajastimi rokami je razvila 
skuto in jo pred mojimi očmi pospra-
vila. Malo je vrgla še trem putkam in 
dvema mačkama, ki so stanovale 
skupaj z njo, jaz pa sem požirala sli-
ne, saj je v naši petčlanski družini 
takšen kos skute s krompirjem veljal 
za najboljši obrok.

Žefka se mi je zahvaljevala še po 
tednu dni: “Le povej mami, da me je 
njena skuta pozdravila, ja ja, kajne-
da. Pa hvala.”

Vodilna pevka
Bila je Žefka tudi pevka, da nikoli 

takih. Rojstno hišo ji je odnesel ze-
meljski plaz leta 1947 ali 1948. Izpod 
blata so izkopali bratov stari harmo-
nij, ki ji je še odlično služil za njene 
solo koncerte v vagonu. Iz hiše se je 
tako poleg dima, ki ni imel pravega 
izhoda, razlegala tudi pesem. Najraje 
je pela Lepa si, lepa, roža Marija. To 
je dostikrat intonirala tudi v cerkvi, 
če so se pevci na koru količkaj obo-

ŽEFKA JE STANOVALA V “VAGONU”, kot so poimenovali hišo, ki je bila zaradi mimo speljane 
ceste proti Petrovemu Brdu odsekana na pol. Foto: Špela Kranjc

Utrinki

BLAGOSLOV NOVEGA 
VOZILA IN PRAPORA
Tolmin – Na Florjanovo nedeljo so v 
mnogih mestih in vaseh praznovali 
gasilci god svojega zavetnika in pri-
prošnjika sv. Florjana. Praznovanje 
so pripravili tudi tolminski gasilci, ki 
so se udeležili katoliškega obreda 
sv. maše in imeli blagoslov novega 
vozila in gasilskega prapora. 

Člani, članice, mladina in veterani 
Prostovoljnega gasilskega dru-
štva (PGD) Tolmin so z novim vozi-
lom in gasilskim praporom prišli k 
maši v farno cerkev Marije vnebov-
zete na Ilovci v Tolminu. Mašo je 
daroval tolminski župnik Silvester 
Čibej. Pri nagovoru je spomnil na 
vzornika in zavetnika sv. Florjana, ki 
s svojim likom in mučeništvom spo-
minja  in opominja na nesebično nu-
denje pomoči bližnjim takrat, ko je 

ske etike in morale. O gasilskem 
etosu je ob koncu sv. maše sprego-
voril tudi gasilski veteran PGD Tol-

ogroženo njihovo življenje in imetje. 
Poudaril je, da gasilsko delo in izva-
janje pomoči izpričuje bistvo krščan-

min Viktor Bevk in opisal moralni 
smisel nudenja pomoči in združeva-
nja z namenom sodelovanja in vzaje-
mnega spoštovanja med krajani.

Po končanem mašnem obredu je 
župnik pred cerkvijo blagoslovil no-
vo gasilsko vozilo za prevoz gasilcev 
GVM-1 RENAULT Master  in v lan-
skem letu razvit gasilski prapor PGD 
Tolmin. Na praporu je izvezen  lik sv. 
Florjana, posnetek kipa sv. Florjana, 
ki je nekoč krasil pročelje gasilske-
ga dom na Lopi v Tolminu, danes pa 
je obnovljen, edinstven eksponat v 
Tolminskem muzeju.

Tako so tolminski gasilci počastili sv. 
Florjana in blagoslovili novo vozilo in 
prapor. Praznovanje pa zaključili, kot 
se za gasilce spodobi, na prijetnem 
srečanju v gasilskem domu v Lavri-
čevi ulici.
Viktor Kavčič, predsednik kom. za zgo-
dovino GZ Tolmin, Visoki G. Č. II. st.ŠE ENA GASILSKA. Foto: arhiv GZ Tolmin
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^e bi videli le sliko, bi vedeli, kje 
se nahajajo kosci? Verjetno si 

marsikdo težko predstavlja, da je ta-
ko izgledalo polje okrog Čemanove 
bule pred pol stoletja. Takrat je imel 
Tolmin obsežna polja in travnike, ki 
so se raztezali proti Zatolminu. Ta-
krat ljudje niso poznali kosilnic. Sli-
šala se je kosa in pesem mladih fan-
tov, ki so vstajali zarana, da so poko-
sili. Niso bili osamljeni – vedno jih je 

^emanova bula neko~ in danes

ČEMANOVA BULA nekoč … Foto: Arhiv Mihaela Rutarja

… IN ČEMANOVA BULA danes. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

bilo več, domačih fantov in hlapcev, 
pa tudi tistih, ki so prišli v zarna-
do. 

Včasih se mi toži po tistih časih. 
Res je, da je bilo fizičnega dela ne-
primerno več, o tem ne dvomim, a 
čas jih ni prehiteval. Danes imamo 
vse udobje, ki si ga lahko zamislimo 
– le časa nam vedno primanjkuje, 
časa za petje, smeh, pogovor …
Mateja Kutin

Sveta Ana za`iga seno
Že od nekdaj so ljudje na Pečinah 

govorili, da se na sveto Ano (26. ju-
lija) ne sme pospravljati sena. Če bi 
ga, bi gotovo prišla sveta Ana in s 
seboj prinesla grom in blisk ter za-
kurila seno, ki so ga kmetje tisti dan 
pospravili. Tako kmetje tistega dne 
niso sušili sena.

En kmet pa je bil trmast in je na 
sveto Ano pospravil in naložil velik 

voz sena ter ga zapeljal domov. Po-
noči se je začelo bliskati in grmelo 
je. Treščilo je v voz s senom, da je 
vse skupaj zgorelo.

Od takrat dalje kmetje ne pospra-
vljajo več sena na sveto Ano. 

(Pečine, 1990)
Zbral in zapisal: Janez Dolenc
Vir: DOLENC, Janez. (1992). Zlati bogatin. 
ČZP Kmečki glas. V Ljubljani: ČZP Kmečki 
glas. Str. 64.

Zlati Bogatin

tavljali. Pri petju se je v klopi ritmič-
no pozibavala. Verjetno je že takrat 
razumela in nakazala sedanje ritmič-
no poskakovanje.

Zdravilo
Njen sosed mi je pripovedoval, ka-

ko je nekoč, ko se je opolnoči vračal 
s popoldanskega dela, zaslišal klica-
nje na pomoč. Ko je vstopil v hišo, 
je Žefka ječaje prosila, naj pride go-
spod župnik, češ da bo prav gotovo 
umrla. Ker ni vedel, kako bi ji poma-
gal, je najprej stekel domov po šilce 
žganja – in kar precej ji je odleglo. 
Prosila je še za kavo, češ do bo po-
tem mogoče zaspala. Ko je spila kavo 
in še eno šilce žganja, je zadremala. 
Ker sama ni zmogla do postelje, jo je 
rešitelj na rokah odnesel spat, toda 
to mu je strašno zamerila, rekoč, da 
se device pa ne nosi tako.

Nagrada ob Ceciliji, 
zavetnici glasbe

Ko smo se z Bače preselili v Pod-
brdo, je bila Žefka čestokrat na obi-
sku. S seboj je prinesla tudi kvačka-
nje. “Saj pri vas je pa kot v farovžu,” 
je imela navado reči. Moja šestletna 
hčerka ji je česala razmršene lase, 
ona pa jo je naučila prvih zank kvač-
kanja.

Prav tako je bila redna gostja tudi 
v župnišču, da je le dobila kozarček 
vina, kavico ali pa šilce ta močnega. 
Vedno je bila z nečim postrežena, 
strašno pa jo je razjedalo ljubosumje 
do prve molivke. Gospodinja v žu-

pnišču je postregla tudi njej, in to 
Žefki ni šlo v račun. Pa se je domi-
slila rešitve. Zatrjevala je, da bo ona 
v nebesih sedela za orglami poleg 
svete Cecilije, medtem ko bo tekmica 
gonila le meh.

Preselitev k sv. Ceciliji
Žefka je vedno težje hodila; noge 

so se odebelile, hrbet pa tako upo-
gnil, da se na cesti ob srečanju z njo 
ni dalo več videti njenega prostodu-
šnega obraza. Odpeljali so jo v dom 
ostarelih, kjer je tudi umrla.

Po izpolnitvi njenega zemeljskega 
bivanja, ko ni nihče več skrbel za 
cerkvene rožce, so za krašenje cerkve 
začele skrbeti gospodinje, razporeje-
ne po seznamu po hišnih številkah. 
Takrat smo se šele zavedli, kolikšno 
delo je opravljala Žefka!

Ostali so spomini in z njimi vonj 
nekdanjega časa.

Ni ve~ pogojev
Danes so časi drugačni. Cerkev, ki 

je bila nekoč vedno odprta, se zakle-
pa. Kot najbližja soseda hranim cer-
kveni ključ, česar pa niti ne upravi-
čim, saj malokdaj postorim kakšno 
malenkost v naši božji hiši. Čestokrat 
mi prihaja na misel, da sem sedaj jaz 
kakor Žefka: sključena, še bolj zmr-
šena in tudi z leti se bova kmalu 
ujeli. Manjka pa mi njen prostodušni 
nasmeh in še marsikaj drugega. Pa 
saj ne izpolnjujem pogojev niti za to, 
da bi gonila meh pri sveti Ceciliji!
Marjuča Volf, Podbrdo

EVE TUDI POSO^JU
Bovec – Pred časom so v bovškem 
kulturnem domu odprli razstavo del 
Irene Polanec, mednarodno pri-
znane slikarke, ki je bila leta 1997 
izbrana za častni naziv Slovenka le-
ta. Poljančeva živi in dela v Parizu, 
razstavlja pa po vsem svetu. Poso-
čju se je predstavila z delom serij 
Eva. Njene slike so okrašene z zla-
to-črnimi okvirji, kjer zlasti izstopa 
zlata barva, ki portretom doda po-
sebno zasanjanost.

Dr. Cene Avguštin je o njej zapisal, 
da gre za samostojno neodvisno 
umetnico, ki je v desetletja dolgih 
prizadevanjih izoblikovala lastni likov-
ni izraz. Njene slike so svojstveni 
portreti; govorijo o življenju, čustvo-
vanju, hotenjih ne samo slikarke, 
ampak vseh zemeljskih Ev, po kate-

rih je poimenovala svoj obsežni sli-
karski ciklus. Podobe ne sodijo v 
tvarni svet, ampak so prava poetična 
fikcija, simbolne podobe slikarke sa-
me in simbol nikoli povsem doumlji-
ve ženskosti. Simetrična gradnja 
kompozicije, sijaj zlata, porcelanast 
blesk školjk, znamenj bogastva in 
sreče, posutih po telesih in laseh, 
ter ob njih sadeži vseh vrst – simboli 
plodnosti, spoznanja, čistosti, pa tu-
di zla – zaobjemajo oblikovno in vse-
binsko podobo slikarstva Irene Pola-
nec.

Odprtje razstave, ki so jo organizirali 
Turistično društvo Soča-Lepena 
in Občina Bovec, je spremljal kul-
turni program. Nastopili so kantavtor 
Peter della Bianca ter učenki Glas-
bene šole Tolmin Ana Kravanja in 
Marjeta Kavčič.  
Mateja Kutin
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venci Videmske pokrajine. V nadalje-
vanju si sledijo ostali odmevni poli-
tični, kulturni in drugi dogodki pre-
teklega leta, pomembni za Slovence 
v Videmski pokrajini. V rubrikah Na-
ša beseda, V spomin, Na meji in Na-
še delo so svoje zapise prispevala 
znana imena na obeh straneh meje. 
Likovni vložek je Trinkovemu kole-
darju dodal Paolo Manzini – Pajak. 
Odlomek iz zgodbe Cajt za poslušat 
avtorice Claudie Salamant: So mi jal: 
“Piš, ka je buj važno zate!” V življe-
nju je vse važno, važno je živiet. 
Ljudje an cajt tečejo, utiekajo!!! Ni 
cajta za brat kostanj, jabuke, grazdu-
je, gobe, za riezat arbido; hodt se 
šier, vasi se spraznuvajo. Ni cajta za 
guorit, poslušat, kvante prenašat. 
(…)

NASLOV: Trinkov koledar za leto 
2007. IZDALO IN ZALO@ILO: Kul-
turno dru{tvo Ivan Trinko � 
^edad. ZANJ: predsednik Michele 
Obit. UREDILI: Lu~ija Tru{njak in 
Iole Namor. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
^edad 2007. FORMAT: 15x21 cm. 
[T. STRANI: 183.

EPIjeva knji`na polica

Trinkov koledar
Kulturno društvo Ivan Trinko iz 

Čedada je tudi letos izdalo publikaci-
jo Slovencev v Videmski pokrajini. Na 
prvih straneh publikacije je izposta-
vljen politični dogodek preteklega le-
ta, ko je predsednik republike Slove-
nije društvu Ivan Trinko podelil dr-
žavno odlikovanje – zlati red za za-
sluge za dolgoletno plodno in pogu-
mno delo za ohranitev in razvoj slo-
venskega jezika in kulture med Slo-

Ob stari meji
Prva izdaja knjige Ob stari meji 

prof. Tomaža Pavšiča iz Idrije je pri-
šla v tisoč izvodih med bralce leta 
1999 in bila že v kratkem času raz-
prodana. Likovno je knjigo z risbami 
opremil akademski slikar Rafael Ter-
pin, na začetku vsakega poglavja pa 
so dodani zemljevidi z zarisano ra-
palsko mejo. Poleg dobrega sprejema 

Misli
V tokratni rubriki Pesniki iz naših 

logov vam predstavljamo pesem Mi-
sli, ki je v uredništvo prispela že pred 
časom. Napisala jo je Marta Šavli iz 
Podbrda. Zaupala nam je, da na papir 
večkrat prelije kakšno kratko pesmi-
co.

Ob tej priložnosti pozivamo tudi 
druge pesnike, ki v naši rubriki še 
niste bili predstavljeni, da nam po-
šljete svojo najljubšo pesnitev in nam 
hkrati zaupate kakšno malenkost o 
sebi.  Ob tem pa nikar ne pozabite 
pripisati svoje telefonske številke in 
osebnih podatkov, ki so pogoj za ob-
javo v našem glasilu. 
Mateja Kutin

MISLI

Veter nosi misli.
Dež jih izpira.

Sonce jih pozlati.
Tako ostanejo samo lepe.

Otrok se z njimi igra.
Zaljubljeno dekle jih vzame

s seboj na zmenek.
Starka jih zvečer pestuje.

Potem jih spet veter
odnese s seboj …

Marta Šavli

Utrinki

PODPORA BRALNI KULTURI
Tolmin – Šolsko leto 2006/2007 je 
bilo proglašeno za leto kulture, v 
okviru katerega so Ministrstvo RS 
za kulturo, Ministrstvo RS za šol-
stvo in šport ter Zveza splošnih 
knjižnic izpeljali skupni projekt Ra-
stem s knjigo – slovensko mladin-
sko leposlovno delo vsakemu 
sedmošolcu. Projekt je bil name-
njen sistematični podpori bralne kul-
ture, promoviranju vrhunske literatu-
re slovenskih avtorjev mladinskega 
leposlovja ter spodbujanju večjega 
sodelovanja med šolskimi in splošni-
mi knjižnicami. Vsi učenci 7. razreda 
devetletke so v letošnjem šolskem 
letu v okviru pouka obiskali najbližjo 
osrednjo knjižnico. 

Knjižnico v Tolminu je v okviru pro-
jekta obiskalo skupno 142 otrok iz 
osnovnih šol v Tolminu, Bovcu, Pod-
brdu in na Mostu na Soči, 44 učen-
cev iz kobariške osnovne šole pa je 
obiskalo knjižnico v Kobaridu. Po 
dogovoru s šolskimi knjižničarji smo 
sedmošolcem v knjižnici predstavili 
tisto, kar jih najbolj zanima. Učenci 
so spoznali, kako je knjižnica ureje-

žejo po leposlovju za sprostitev. 
Knjigopek bo poleg knjižnih novitet 
in uspešnic priporočal tudi sloven-
ske romane in starejša kakovostna 
dela. Namen akcije je popestritev 
ponudbe, izboljšanje bralne kulture 
ter opozarjanje na starejše, morda 
že nekoliko pozabljene a vseeno 
kvalitetne romane. Knjižna pekarna 
bo dobrote pripravljala v vseh treh 
posoških knjižnicah vse do konca 
avgusta. Pustite se presenetiti!
Jožica Štendler, direktorica Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

NE BODO [E ODNEHALI
Tolmin –Tolminska OŠ Franceta 
Bevka in Literarni klub Tolmin sta 
izdala že četrto zbirko haiku poezije 
in likovnih del slovenskih osnovno-
šolcev, ki letos nosi naslov Govoriti 
z ognjem. Ob tej priložnosti so ko-
nec maja pripravili tudi tako imeno-
vani Haiku dan, ki se ga je udeležilo 
120 otrok in njihovih mentorjev iz 
vse Slovenije.

Učitelja glasbenega in likovnega po-
uka Jože Štucin in Lucijan Lavren-
čič sta se pred petimi leti odločila 

V KNJIŽNI PEKARNI vsak dan “spečejo” no-
ve knjižne zavitke. Foto: arhiv knjižnice

na, kakšne vrste gradiva hrani, kaj 
vse jim nudi ter v čem se splošna 
knjižnica razlikuje od šolske. Spo-
znali so tudi celoten postopek iska-
nja gradiva v knjižničnem katalogu 
(iskanje informacij in rezervacija gra-
diva s pomočjo kataloga COBISS/
OPAC), prepoznavali potrebne infor-
macije za iskanje gradiva na knjižnih 
policah ter se nenazadnje tudi nau-
čili gradivo samostojno izposoditi s 
pomočjo knjigomata. Da bi sedmo-
šolci prepoznali branje kot vir prido-
bivanja informacij ter kot zabavo in 
užitek, so ob obisku prejeli tudi knji-
žno darilo, mladinski roman avtorice 
Neli Kodrič Na drugi strani. 
Peter Pavletič, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

KNJI@NA PEKARNA
Zgornje Poso~je – V dopustniških 
dneh smo v Knjižnici Cirila Ko-
smača Tolmin pripravili poletno 
presenečenje. Od  julija bodo bralci 
lahko poskusili dobrote iz Knjižne 
pekarne. Vsak dan bomo pripravili 
vrečke, v katere bomo skrili tri ali šti-
ri knjižne zalogajčke. Bralci si knjig 

pred izposojo ne bodo mogli ogle-
dati. Kdor pa bo imel srečo, bo v 
vrečki našel tudi kuponček za brez-
plačno pijačo v baru pred knjižnico 
Tolmin. Dobrote iz Knjižne pekarne 
so namenjene odraslim bralcem, ki 
zlasti v počitniških dneh radi pose-
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Sporočilo in namen učne poti in 
vodnika po njej je eden od avtorjev 
opisal: “Čeprav se je od tedaj marsi-
kaj spremenilo, od slabega k boljše-
mu, pa tudi v obratni smeri, ostajajo 
Gregorčičeve ideje in ideje tistega časa 
še vedno močno prisotne med prebi-
valci Kobariške. Da je temu tako, je 
pripomoglo tudi gojenje spomina na 
Gregorčiča in na njegovo delo. Mlade 
rodove obkroža drugačen svet kot 

v javnosti je knjiga spodbudila tudi 
izdajo drugih del s podobno vsebino, 
ki so izhajala v zadnjih letih. Prilju-
bljenost knjige gre pripisati do še pred 
kratkim tabuizrani tematiki, ki je v 
pričujočem delu posredovana neposre-
dno in živo prek spomina mnogih 
pripovedovalcev ob nekdanji meji. 
Zaradi velikega povpraševanja je ob 
petnajstletnici samostojne Slovenije 
padla odločitev o ponatisu knjige z 
manjšimi popravki in dopolnitvami. 
Čeprav pisec ni zgodovinar, seže nje-
gov osebni zgodovinski spomin v čas 
italijanske oblasti na Primorskem, kot 
slavist, publicist, politik in diplomat 
pa je tudi dober poznavalec povojnih 
sprememb. Dolgoletno zbiranje gradi-
va in podrobnejša analiza sta avtorju 
pomagala izpisati podobo življenja ob 
rapalski meji, torej ‘malih ljudi ob 
veliki meji’, ki je tedaj simbolizirala 
moč in nepremagljivost ter dokonč-
nost nove italijanske države. Po pre-
teku nekaj več kot pol stoletja je sedaj 
‘stara meja’ le še zanimiv del pretekle 
zgodovine na Cerkljanskem in Idrij-
skem. 

NASLOV: Ob stari meji, pri~evanja 
in spomini. AVTOR: Toma` Pav{i~. 
ZALO@BA: Bogataj. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: druga izdaja � Idrija, 
2006. FORMAT: 17,5x25 cm. [T. 
STRANI: 190.

Gregor~i~eva u~na 
pot

Ob lanskoletni stoti obletnici smrti 
pesnika Simona Gregorčiča so se 
učenci kobariške osnovne šole, ki no-
si njegovo ime, poleg številnih drugih 
dejavnosti, vezanih na visok jubilej, 
Goriškemu slavčku poklonili tudi z 
vodnikom po Gregorčičevi učni poti. 
Vodnik po Gregorčičevi učni poti je 
namenjen vsem ljubiteljem Simona 
Gregorčiča, vsem, ki jih zanima lite-
rarna zgodovina, in vsem, ki imajo 
radi sprehode v naravi. S kratkim 
Gregorčičevim življenjepisom, opisom 
najpomembnejših točk učne poti, 
utrinki preteklosti iz časa življenja 
Simona Gregorčiča ter verzi njegovih 
pesmi je vodnik popoln spremljevalec, 
ki sprehodu doda tudi turistično in 
izobraževalno noto.

pred leti. Njihovo obzorje je širše in 
njihov pogled seže dlje. […] Glas glo-
balnih medijev je močnejši od glasu 
modrih starcev, ki vedo povedati, če-
mu in kako živeti, če jim le znamo 
prisluhniti. […] Odgovornost šole je 
tudi, da mladim vsaj pokaže, kakšne 
so bile vrednote ljudi, ki so stoletja 
dolgo živeli v naših krajih in jih s 
svojim načinom življenja tudi obliko-
vali. Postavitev učne poti lahko pome-
ni bogat prispevek v tej smeri.”

NASLOV: Gregor~i~eva u~na pot. 
AVTORJI: Nata{a [polad Manfre-
da, Ljuba Sivec, Martina Kozo-
rog Kenda, Pavel ^etrti~. IZDALA 
IN ZALO@ILA: Osnovna {ola Simo-
na Gregor~i~a Kobarid. KRAJ IN 
LETO IZDAJE: Kobarid, 2007. FOR-
MAT: 14,8 x 21 cm. [TEVILO 
STRANI: 32

Gobe tako in druga~e
Rdeča nit nove tematske številke 

Mišelovke, glasila OŠ Dušana Muni-
ha Most na Soči, ki izhaja že peto 
leto, so tokrat gobe. V prvem delu, 
poimenovanem Gobe tako …, glasilo 

Utrinki

preveriti, kako bi se njuni učenci iz-
kazali kot pisci haikujev. Kot je mno-
gim verjetno že znano, gre za staro 
japonsko pesniško obliko, pri kateri 
se mora pisec držati dveh strogih 
meril: haiku je trivrstični in ima 17 
zlogov, po vrsticah pa si sledijo v za-
poredju 5 – 7 – 5. Prav zaradi te 
kratke oblike in “neformalnega pri-
stopa, saj lahko zapišejo vsako 
misel, ki se jim v nekem trenutku 
utrne,” so osnovnošolce haikuji zelo 
pritegnili. Ob koncu projekta so že 
prvo leto najboljše objavili v “posku-
snem zvezku”, kot se je izrazil Štu-
cin. Naslednje leto, torej leta 2004, 
pa je tolminska OŠ razpisala prvi li-
terarno-likovni natečaj, h kateremu 
sta takoj pristopili kobariška in mo-
starska OŠ. Odziv drugih slovenskih 
šol  je iz leta v leto naraščal in tokrat 
je na natečaju sodelovalo 51 OŠ in 
izobraževalnih zavodov z okoli 1500 
deli svojih učencev. Če ne zaradi 
drugega, mora biti selekcija trda za-
radi debeline zbornika, je razložil 
Štucin. V letošnjem si je tako svoje 
mesto zaslužilo približno 250 pesni-
ških in likovnih del. 

ložbe, saj šola kljub siceršnji veliki 
podpori sama takega projekta ne 
bi zmogla,” razmišlja Štucin. Tol-
minska OŠ s svojo dejavnostjo še 
vedno upravičuje priznanje odlično-
sti v literaturi, ki ga je v okviru nate-
čaja za kulturno šolo leta prejela lani.
Besedilo in foto: Špela Kranjc 

LETO KULTURE MED 
NAJMLAJ[IMI
Tolmin – Ob letu kulture je Vrtec Il-
ke Devetak Bignami Tolmin pri-
pravil v Knjižnici Cirila Kosmača 
Tolmin razstavo otroških izdelkov. 
Nastajali so vse leto, ko so otroci ob 
prebiranju knjig sproščali svojo do-
mišljijo, risali, izdelovali knjige in 
druge likovne izdelke. Vrtec spod-
buja branje in s tem razvijanje domi-
šljije že pri najmlajših, posredno pa 
tudi druženje – ne le v vrtcu, ampak 
prav tako doma, ko starši otrokom 
prebirajo knjige.

Otroci iz vrtca Tolmin in enote Volar-
je so ob tej priložnosti skupaj s svoji-
mi vzgojiteljicami sooblikovali tudi 
kulturni program. Žabice iz volar-

MED PREGLEDOVANJEM NASTALIH PUBLIKACIJ: Jože Štucin (levo) in Lucijan Lavrenčič.

Vsako leto so si za osrednjo temo iz-
brali enega od štirih elementov – za-
čeli so z zrakom, nadaljevali z vodo 
in zemljo, tokrat pa so tako pisci hai-
kujev kot ustvarjalci likovnih del nav-
dih iskali v ognju. Štucin je poudaril, 
da s četrtim elementom v nizu še ne 
bodo odnehali, saj so se že domislili 

svojega petega – naslednje šolsko 
leto bodo učenci večinoma zadnjih 
dveh triletij devetletke ustvarjali na 
temo ljubezen v najširšem pomenu. 
Obenem tudi že razmišljajo, da bi 
šesto leto v knjigi izdali izbor del z 
barvnimi ilustracijami. “Za to bomo 
morali poiskati pomoč kakšne za-
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bralcu po etimološki predstavitvi be-
sede ‘goba’ ponudi vpogled v svet 
gliv, zaključi pa se slastno, z nekaj 
recepti za preprosto, a okusno kulina-
rično uporabo gob, in opozorilom, 
kako se izogniti zastrupitvi z gobami. 
Drugi del tematske številke, ki so ga 
naslovili In drugače … pa predstavlja  
nabor raznovrstnih prispevkov učen-
cev vseh razredov matične in podru-
žničnih šol na temo gob. Učenci so 
glasilo obogatili s pesmicami in zgod-
bicami, križankami, rebusi, anketo 
ter dvema intervjujema. V enem je 
najmlajši slovenski determinator gob 
pot do tega naziva opisal takole: “De-
terminator ali določevalec gob pa 
sem postal, ko sem opravil izpit za 
240 vrst gob. Najprej sem rešil teste, 

50 vprašanj, in tako opravil teoretični 
del izpita. Nato pa je sledil praktični 
del. Določiti sem moral 50 vrst gob 
in to pod budnim očesom komisi-
je.”

NASLOV: Gobe tako in druga~e. 
UREDNI[KI ODBOR: Nu{a Bri{ar, 
Katja Kranjc, 7. a. IZDALA IN ZA-
LO@ILA: O[ Du{ana Muniha Most 
na So~i. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Most na So~i, 2007. FORMAT: 21 
x 29,6 cm. [TEVILO STRANI: 56.

Govoriti z ognjem
V zbirki Pot v Štrklepce je izšla pe-

sniška zbirka haiku pesmi osnovno-
šolcev Govoriti z ognjem. Gre za če-
trto zbirko, ki sta jo izdala Osnovna 
šola Franceta Bevka Tolmin in Kul-
turno društvo Literarni klub Tolmin. 
Vsako leto so ustvarjalci imeli kot 
osrednjo temo enega od štirih elemen-
tov (zrak, voda, zemlja in letos 
ogenj), kot je narekoval literarno-li-
kovni natečaj.

Daša Furlan je v spremni besedi 
zapisala: “Letošnjim haikujem smo 
dodali svobodo ognja. Ustvarili ste 
okrog šesto pesmi in slik, v projekt 
pa se je vključilo enainpetdeset šol. 
Pričujoče pesmi in likovna dela so 
iskrena, neposredna in ob njih začu-
timo moč ognja. Poudarjajo dragoce-
nost trenutka na časovni premici, ki 
teče vsem nam, trenutka, ki je nepo-

novljiv in nepovraten. Kaj drugega je 
življenje kot skupek trenutkov?

V minimalističnem slogu uspejo 
združiti vse, kar je človeškega: ljube-
zen-smrt, veselje-žalost, svetlobo-te-
mo … Človeštvo od svojega začetka, 
kot večni iskalec harmonije in ravno-
težja, najde pomiritev le v sožitju in 
zavezništvu z naravo.

V prvine, iz katerih je vse izšlo, se 
bo nekoč vse vrnilo: naša telesa v 
zemljo, kri v vodo, žar v zrak, izdih 
v ogenj, pravi Empedokles. In mi mu 
verjamemo.”

V pesniški zbirko lahko preberemo 
tudi haikuje učencev Osnovne šole 
(OŠ) Dušana Muniha Most na Soči, 
OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Simo-
na Gregorčiča Kobarid ter dijakov 

Gimnazije Tolmin. Na likovnem delu 
natečaja pa so bili uspešni učenci 
poleg že omenjenih OŠ še OŠ Bovec 
in OŠ Simona Kosa Podbrdo.

V zraku je dim,
na tleh ostanki ognja.
Diši po joku.
(Sara Kemperle, 7. a, OŠ Dušana Muni-
ha Most na Soči)

Človek
lahko govori
z ognjem.
(Urša Leban, 6. b, OŠ Franceta Bevka 
Tolmin)

Z ognjem se je začelo,
z ognjem se bo –
končalo.
(Tomaž Rutar, 6. a, OŠ Simona Gregor-
čiča Kobarid)

Človekova dobrota?
Deliti svoj plamen in
prižigati druge.
(Tomo Orbanič, Gimnazija Tolmin)

NASLOV: Govoriti z ognjem. 
GLAVNI IN ODGOVORNI URE-
DNIK: Jo`e [tucin. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Tolmin, 2007. IZDAJATELJ: 
Osnovna {ola Franceta Bevka Tol-
min in Kulturno dru{tvo Literarni 
klub Tolmin. FORMAT: 14,7 x 20,9 
cm. [TEVILO STRANI: 72.

Knjižno polico napolnili: Špela Mrak 
in Mateja Kutin

Utrinki

OTROCI SO NA ODPRTJU RAZSTAVE OB LETU KULTURE nastopili v Knjižnici Cirila Kosma-
ča v Tolminu.

skega vrtca so se predstavile z dra-
matizacijo pravljice Trije metulji, 
medvedki z izštevanko Enci benci 
na kamenci, pikapolonice z rajalno 
igro Abraham ima sedem sinov, rač-
ke z izštevankami, vrtčevski pevski 
zborček Murenčki pa je odpel ne-
kaj otroških pesmic.

Ob koncu prireditve je knjižničarka 
Mira Rutar podelila priznanja Mal-
ček bralček tistim oddelkom, ki so 
tekmovali za vrtčevsko bralno znač-
ko, knjižnica pa jim je podarila knji-
žno nagrado.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

POT V TOLMIN
Trebu{a�Tolmin – OŠ Dušana Mu-
niha Most na Soči je letos v sode-
lovanju z različnimi organizatorji izve-
dla 7. tradicionalni pohod po Ko-

smačevi učni poti. Pot, ki je prejšnja 
leta potekala od Dolenje Trebuše do 
Mosta na Soči, so letos nadaljevali 
do Tolmina in jo tako poimenovali 
Pot v Tolmin. Po besedah ravnatelja 
OŠ Most na Soči Branka Loncner-
ja so to načrtovali že lani, saj meni, 
da bi se morali zavedati, da “to ni le 
pot OŠ Dušana Muniha, ampak 
pot celotne Tolminske – je pot na-
ših literatov ter pot naravne in kul-
turne dediščine”. 

Po pozdravnih nagovorih Loncnerja, 
predsednika Krajevne skupnosti Do-
lenja Trebuša Aleša Manfrede in 
tolminskega podžupana Darja Ve-
luščka ter po kratkem kulturnem 
programu, ki so ga pripravili mostar-
ski učenci, se je okoli 140 zbranih 
pohodnikov podalo na kar osem-
najst kilometrov dolgo pot. Ogledali 
so si Kosmačevo domačijo v Bukovi-
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Na osnovi Zakona o popotresni obno-
vi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju (ZPOOSRP-UPB1, Uradni list 
RS, št. 26/05, spremenjen z ZUE, Ura-
dni list RS, št. 114/06), Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 
79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2007 in 2008 (Uradni list 
RS, št. 126/06), Uredbe o dodeljeva-
nju regionalnih državnih pomoči (Ura-
dni list RS, št. 72/06), Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07), Programa spodbujanja razvo-
ja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) 
(Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5, 
z dne 15. 3. 2007) in Izvedbenega 
programa razvojne pomoči občinam 
Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2007 
(Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5, 
z dne 15. 3. 2007) objavlja Služba 
Vlade Republike Slovenije za lokal-
no samoupravo in regionalno poli-
tiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana 

JAVNI RAZPIS
za spodbujanje zaposlovanja 
in samozaposlovanja kadrov 
z najmanj srednje{olsko izo-
brazbo (V. stopnja) na obmo-
~ju ob~in Bovec, Kobarid in 
Tolmin v letu 2007

1 PREDMET JAVNEGA RAZPISA

1.1 Predmet javnega razpisa je sofi-
nanciranje upravičenih stroškov plač 
podjetjem in samostojnim podjetnikom 

za novozaposlene osebe z najmanj sre-
dnješolsko izobrazbo (V. stopnja) oz. 
sofinanciranje prispevkov za socialno 
varnost za zasebnike in se dodelijo za 
obdobje dveh let (24 mesecev).

Zaposlitev mora biti povezana z naložbo 
v osnovna opredmetena in neopredme-
tena sredstva pri:
- vzpostavitvi novega obrata,
- širitvi obstoječega obrata,
- diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi 
dodatnimi izdelki,
- bistveni spremembi proizvodnega pro-
cesa v obstoječem obratu in mora biti 
realizirana najkasneje v roku treh let po 
končani naložbi.

1.2 Višina razpisanih sredstev:

Višina nepovratnih sredstev, ki bo na 
razpolago, znaša v letu 2007 okvirno 
18.170 EUR, v letu 2008 okvirno 
80.000 EUR, v letu 2009 pa okvirno 
11.000 EUR. Nepovratna sredstva za te 
namene so zagotovljena na proračunski 
postavki Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 1166: 
Razvojna pomoč Posočju.

2 POGOJI DODELJEVANJA 

2.1 Namen tega javnega razpisa je 
spodbujanje delodajalcev za zaposlitev 
kadrov z najmanj srednješolsko izobraz-
bo (V. stopnja) iz Posočja, pridobitev 
perspektivnih mladih kadrov iz drugih 
delov Slovenije in tujine. Namen instru-
menta je tudi ustvarjanje možnosti za 
samozaposlitev kadrov. 

2.2  Na razpis se lahko prijavijo go-
spodarske družbe in samostojni podje-
tniki, ki
- so registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Ur.l. RS, št 15/05 - ura-
dno prečiščeno besedilo) in:
- niso v stečajnem postopku, postopku 
prisilne poravnave ali likvidacije, 
- ne pridobivajo državne pomoči za pod-

jetja v težavah, (Zakon o pomoči za re-
ševanje in prestrukturiranje gospodar-
skih družb v težavah (Ur.l. RS, 
110/02), 
- niso v stanju kapitalske neustreznosti 
po Zakonu o finančnem poslovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. (Ur. l. RS, št. 54/1999, 
110/1999, 97/2000 Odl. US: UI 
264/99-40, 50/2002 Skl. US: U-I-
135/00-60, 93/2002 Odl. US: U-I-
135/00-77, 117/2006-ZDDPO-2, 
31/2007,  33/2007-ZSReg-B, 
38/2007 Skl. US: U-I-117/07-7),
- imajo v času veljavnosti instrumenta 
registriran sedež ali samostojno enoto 
v Posočju,
- nimajo neporavnanih zapadlih obve-
znosti do Republike Slovenije,
- imajo (podjetja) v času veljavnosti in-
strumenta registriran sedež ali samostoj-
no enoto na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin,
- imajo (fizične osebe) registrirano de-
javnost na območju občin Bovec, Ko-
barid in Tolmin,
- katerih dejavnosti niso izločene iz 
shem državnih pomoči v Evropski uni-
ji.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja pod-
jetja, vendar je prejemnik sredstev lahko 
le podjetje, registrirano v Republiki Slo-
veniji.

2.3 Na razpis se lahko prijavijo:

a) delodajalci, ki bodo v času od objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
31. 8. 2007 na novo za nedoločen čas 
zaposlili kadre deficitarnih ali drugih 
poklicev, in sicer z najmanj srednješol-
sko izobrazbo (V. stopnja). Zaposlitev 
mora biti povezana z naložbo v osnovna 
opredmetena in neopredmetena sred-
stva pri:
- vzpostavitvi novega obrata,
- širitvi obstoječega obrata,
- diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi 

dodatnimi izdelki,
- bistveni spremembi proizvodnega pro-
cesa v obstoječem obratu in mora

biti realizirana najkasneje v roku treh let 
po končani naložbi. Iz predstavitve pro-
jekta vlagatelja mora biti razvidno, da bo 
delovno mesto pri majhnih in srednjih 
podjetjih ohranjeno vsaj tri leta, pri veli-
kem podjetju pa vsaj pet let od podpisa 
pogodbe;

b) samozaposlene osebe z najmanj sre-
dnješolsko izobrazbo (V. stopnja), ki

se bodo samozaposlile v času od obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS 
do 31. 8. 2007. 

Iz predstavitve projekta vlagatelja mora 
biti razvidno, da bo delovno mesto ohra-
njeno vsaj 3 leta od podpisa pogodbe.

Do sofinanciranja niso upravičeni kadri, 
ki so bili kadar koli doslej pri vlagatelju 
že zaposleni za nedoločen čas.

Do nepovratnih sredstev niso upraviče-
na podjetja: 
• ki so za svojo dejavnost pridobila 
igralniško koncesijo; 
• ki imajo kot glavno dejavnost registri-
rano:
- ribištvo,
- premogovništvo,
- ladjedelništvo,
- jeklarstvo,
- sintetična vlakna,
- pridelavo kmetijskih proizvodov.

2.4 Upravičeni stroški za novozapo-
slene osebe v podjetjih in pri samostoj-
nih podjetnikih so:
- za novozaposlene s srednješolsko iz-
obrazbo (V. stopnja): 60 % minimalne 
plače mesečno;
- za novozaposlene z višješolsko izo-
brazbo: 80 % minimalne plače meseč-
no;
- za novozaposlene z visokošolsko, uni-
verzitetno ali podiplomsko izobrazbo: 

Utrinki

Javni razpisi

ci, se nato na Slapu ob Idrijci osve-
žili s čajem, v zaselku Luža pa so se 
ob pogostitvi prijaznih domačinov še 
okrepčali. Tam so jih pričakali tudi 
člani Društva slikarjev amaterjev 
Tolmin, ki so na prireditvi sodelovali 
že drugo leto zapored, in obiskoval-
cem razkazali slike s pohoda. Pot so 
pohodniki nadaljevali proti Mostu na 
Soči, kjer je bila tudi razstava lan-
skih slik, nato pa so si ogledali še li-
kovne in kiparske izdelke ob jezeru. 
Člani Naravoslovnega centra Tol-
min, ki so z organizatorji letos sode-
lovali prvič, so pohodnikom predsta-
vili rastlinstvo in naravne znamenito-
sti območja, kot je slikovito naguba-
na, 65 milijonov let stara Modrejan-
ska sklada, ljubitelji ribištva pa so si 
lahko ogledali tudi Vališče Modrej. 
Pohodniki so se nato lahko odžejali 
ob stojnici, ki jo je ob Soči postavilo 

Turistično društvo Tolmin. Pohod 
se je, kot se spodobi že zaradi ime-
na učne poti, zaključil v Tolminu 
pred Knjižnico Cirila Kosmača s 
koncertom Podokničarjev. 
Mariša Bizjak

MUREN^KI IZ TOLMINSKEGA 
VRTCA
Tolmin – Otroški pevski zborček 
Murenčki deluje v okviru Vrtca Ilke 
Devetak Bignami sedmo leto za-
pored. Vanj se vsako leto vključuje 
veliko število naših otrok. V šolskem 
letu, ki je za nami, je enkrat teden-
ske pevske vaje,  dolge po eno šol-
sko uro, obiskovalo 23 otrok, starih 
štiri do šest let. Zanimivo je, da je 
število dečkov in deklic skoraj ena-
ko, kar drugod ni ravno navada, saj 
prevladujejo deklice.

KOSMAČEVA UČNA POT ne predstavlja le poti OŠ Dušana Muniha, ki jo je pred sedmimi leti 
tudi uredila, ampak tudi pot tolminskih literatov ter naravne in kulturne dediščine. Foto: Marko 
Janež
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eno minimalno plačo mesečno.

Upošteva se višina minimalne plače, ki 
velja v času objave javnega razpisa.

Upravičeni stroški za samozaposlene 
znašajo polovico mesečno odvedenih 
prispevkov za socialno varnost. 

Nepovratna sredstva, ki predstavljajo 
sofinanciranje upravičenih stroškov plač 
za novozaposlene v podjetjih oz. sofi-
nanciranje prispevkov za socialno var-
nost za zasebnike, se dodelijo za obdo-
bje 2 let (24 mesecev). Sredstva se 
dodeljujejo za vsako leto posebej, in 
sicer enkrat letno za nazaj, največ za 
obdobje zaposlitve v tekočem letu.

Upošteva se zadnja objava višine mini-
malne bruto plače v Uradnem listu RS 
pred zaključkom razpisa. Višina prizna-
ne minimalne bruto plače se v času 
trajanja pogodbe ne spreminja.

2.5 Cilj javnega razpisa je znižanje 
stroškov:
- delodajalcem, ki bodo v času od obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS 
do 31. 8. 2007 v Posočju na novo za-
poslili kadre deficitarnih in drugih pokli-
cev, in sicer z najmanj srednješolsko 
izobrazbo (V. stopnja) za nedoločen čas 
in da bo delovno mesto pri malih in sre-
dnjih podjetjih ohranjeno vsaj tri leta, pri 
velikih podjetjih pa vsaj pet let in
- samozaposlenim, ki se bodo v času od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS do 31. 8. 2007 v Posočju zaposlili 
za nedoločen čas, in imajo najmanj sre-
dnješolsko izobrazbo (V. stopnja) in bo 
njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj 
tri leta.

3 SPLOŠNI IN FINANČNI POGOJI

3.1 Upravičenec mora do predpisa-
nega roka za oddajo vlog v javnem 
razpisu predložiti pravilno izpolnjene 

obrazce, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. Obrazcem morajo biti 
predložene zahteve in dokazila, ki jih 
zahteva Služba Vlade Republike Slove-
nije za lokalno samoupravo in regional-
no politiko od upravičenca ter so nave-
dene v poglavju IV. tega razpisa.

3.2 Obdobje, za katerega so name-
njena razpisna sredstva, so prora-
čunska leta 2007, 2008 in 2009. 

3.3 V kolikor proračunska sredstva 
za izvajanje pogodbenih obveznosti v 
letu 2008 in/ali 2009 ne bodo zago-
tovljena, pogodbene obveznosti Služ-
be Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko pre-
nehajo, pogodbene obveznosti preje-
mnika glede trajanja zaposlitev pa se 
proporcionalno zmanjšajo.

3.4 V primeru pozitivnega sklepa o 
dodelitvi sredstev bo podjetje s Služ-
bo Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko pod-
pisalo pogodbo (vzorec pogodbe je 
sestavni del razpisne dokumentacije). V 
pogodbi bo določen način financiranja, 
ostali pogoji in obrazec zahtevka za so-
financiranje. Pogodba bo pričela veljati, 
ko jo bosta podpisali obe pogodbeni 
stranki. 

3.5 Izbrani vlagatelji bodo prejeli 
pisni poziv, da pristopijo k podpisu 
pogodbe s Službo Vlade Republike Slo-
venije za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko. Če se v roku osmih dni 
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot 
da so odstopili od zahteve za pridobitev 
nepovratnih in posojilnih sredstev. 

3.6 S pogodbo Služba Vlade Republi-
ke Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko s prejemnikom po-
drobneje opredeli način in obliko poro-
čanja prejemnika o poteku izvajanja 

projekta, za katerega so bila dodeljena 
nepovratna sredstva in postopek nad-
zora nad porabo sredstev.

3.7 Osnova za izplačilo sredstev bo 
s strani Službe Vlade Republike Slove-
nije za lokalno samoupravo in regional-
no politiko potrjen zahtevek za sofinan-
ciranje, ki ga bo pripravil prejemnik, 
njegova oblika pa je predpisana z razpi-
sno dokumentacijo.

Prejemnik bo enkrat letno izstavil zahte-
vek za dodelitev nepovratnih sredstev:
- do 15. 11. 2007 za leto 2007,
- do 15. 11. 2008 za leto 2008 in
- do 15. 11. 2009 za leto 2009 oziroma 
v roku 8 dni po izteku dvoletnega obdo-
bja od nastopa delovnega razmerja.

Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna 
oblika zahtevka je priloga k pogodbi 
Priloga pog. št. 1), podpisan in žigosan. 
Zahtevku morajo biti priložene kopije 
posameznih plačilnih list (za delodajal-
ce) oziroma kopije potrdil o plačilih pri-
spevkov (za samozaposlene) z dokazili 
o opravljenih izplačilih za obdobje, na 
katerega se nanaša zahtevek. 

3.8 Upravičenec mora zagotoviti 
razliko med dodeljenimi sredstvi in de-
jansko vrednostjo investicije.

4. VSEBINA VLOGE

Vloga je popolna, če vlagatelj do pred-
pisanega roka za oddajo vlog v javnem 
razpisu, predloži pravilno zapečatene 
dokumente po naslednjem vrstnem re-
du:

1. izpolnjena in podpisana izjava o stri-
njanju z razpisnimi pogoji (razpisni obra-
zec št. 1);

2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 
2);

3. osnovni podatki o vlagatelju (razpisni 
obrazec št. 3) in zahtevana priloga: 

- bilance stanja in izkazi poslovnega iz-
ida za zadnji dve leti (2005, 2006) po-
trjene s strani AJPES-a;

4. predstavitev projekta novih zaposlitev 
(razpisni obrazec št. 4);

5. izpolnjen in podpisan vzorec pogod-
be (razpisni obrazec št. 5).

Podjetjem, ustanovljenim v letu 2007, 
ni treba priložiti bilanc stanja in izkazov 
poslovnega izida za zadnji dve leti. 

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

5. MERILA ZA IZBIRO
Preglednica: Merila za vrednotenje 
vlog

Merilo Št. točk

a. Reference vlagatelja max 15

b. Velikost podjetja* max 4

c. Število novih delovnih 
mest

max 20

d. Zaposlitev štipendista 
PRC-ja

max 4

e. Lokacija vlagatelja max 4

f. Zaposlovanje 
deficitarnih kadrov**

max 20

g. Skladnost zaposlovanja 
z razvojno vizijo vlagate-
lja, v kateri je področje 
človeških virov posebej 
obdelano

max 20

h. Predhodno dodeljena 
sredstva

max 13

SKUPAJ 100

* Mala in srednja podjetja v tej uredbi so 
podjetja, kot jih določa priloga I k Uredbi 
Komisije št. 364/2004 o spremembi 
Uredbe št. 70/2001 glede povečanja po-
dročja uporabe za vključitev pomoči za 
raziskave in razvoj (UL L št. 63, z dne 28. 
2. 2004, str. 22.)

** iz Analize deficitarnih poklicev v Posočju 
(območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin), 
september, oktober 2006

Merila bodo podrobneje opredeljena v 
razpisni dokumentaciji.

Vloge bodo razvrščene glede na število 
doseženih točk. Razpisana sredstva 
bodo dodeljena vlagateljem, katerih vlo-
ge bodo dosegle najmanj 51 točk. Pred-
nost pri izboru za dodelitev nepovratnih 
sredstev bodo imele vloge, ki dobijo 
najvišjo oceno na podlagi meril do po-
rabe sredstev.

6  NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI RO-
KI

6.1 Razpisno dokumentacijo v sloven-
skem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo 
brez plačila na Posoškem razvojnem 
centru, Ulica Padlih borcev 1b, Tolmin 
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. 
Razpisna dokumentacija se lahko po-
sreduje tudi po elektronski pošti, če 
podjetje na e-pošto: info@pososki-rc.
si posreduje prošnjo za dvig razpisne 
dokumentacije. Razpisna dokumenta-
cija je na voljo tudi na spletni strani: 

Utrinki

Javni razpisi

Naše petje smo spremljali z različni-
mi gibalno-rajalnimi igrami in glasbili 
– predvsem s klasično kitaro, za ka-

tero najraje poprimem kar sama. Po-
leg petja otroških ljudskih in umetno-
stnih pesmi si prizadevamo, da bi otro-

ci ob petju doživljali, spoznavali in uži-
vali v glasbeni umetnosti. Zato v na-
še pevske vaje velikokrat vključujemo 
tudi poslušanje glasbenih pravljic in 
igro didaktičnih glasbenih igric. 

Ker svoje pevsko znanje radi delimo 
tudi z ostalimi, smo veseli vsakršne-
ga povabila. Poleg rednih nastopov 
v okviru vrteških prireditev redno na-
stopamo tudi v tolminskem domu za 
ostarele ter Hotelu Krn, kjer se 
predstavimo upokojenim članom 
Rdečega križa Tolmin. Še posebej 
uživamo v prednovoletnem času, ko 
svojim vrstnikom in njihovim staršem 
zapojemo na mestnem trgu, letos pa 
smo svoje pevsko znanje pokazali 
tudi na odprtju razstave otroških iz-
delkov in risbic na temo kulture v tol-
minski knjižnici. 
Majda Rutar, zborovodkinja, Vrtec Ilke 
Devetak Bignami Tolmin

TOLMINSKI MURENČKI, stari štiri do šest let, so z letošnjim šolskim letom zaključili pravljič-
nih sedem let svojega pevskega sestava pod vodstvom zborovodkinje Majde Rutar. Foto: 
Foto ČERV
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Opa`anja

www.svlr.gov.si in www.pososki-rc.si.

6.2 Dodatne informacije so v času 
odprtja razpisa na voljo vsak dan med 
9. in 12. uro. Kontaktne osebe:
- Vinko Žagar na Službi Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno poli-
tiko (tel.: 01/478-37-43, e-pošta: Vin-
ko.Zagar@gov.si),
- mag. Almira Pirih (tel.: 05/384-15-
00, e-pošta: almira.pirih@pososki-rc.si) 
na Posoškem razvojnem centru.

6.3 Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je brezplačna.

6.4 Rok za oddajo vloge: obrazce in 
priloge pošljite na naslov Služba vlade 
Republike Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko, Kotnikova 
28, 1000 Ljubljana do:
- oddaja po pošti, pošiljke s poštnim 
žigom do vključno 31. 8. 2007, 
- oddaja v glavno pisarno Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko, Kotnikova 
28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), naj-
kasneje do 31. 8. 2007 do 12. ure. 

6.5 Vloga na razpis mora biti odda-
na v skladu s prejetimi navodili, in 
sicer v zaprti ovojnici z ustrezno naved-
bo na sprednji strani, dobesedno in brez 
okrajšav: “NE ODPIRAJ – VLOGA – 
JAVNI RAZPIS ZAPOSLOVANJE V PO-
SOČJU 2007” in s polnim nazivom in 
naslovom pošiljatelja.

6.6 Razpisni dokumentaciji je prilo-
žen obrazec pravilne opreme ovoj-
nice za prijavo na javni razpis, ki ga 
lahko izpolnjenega v skladu z navodili 
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej 
oprema ovojnice v razpisni dokumenta-
ciji – točka št. 13: Oprema ovojnice).

6.7 Vse vloge, ki bodo nepravilno 
označene oziroma bodo oddane na 

navedeni naslov kasneje od predpi-
sanega datuma oziroma ure, bodo 
zavržene in neodprte vrnjene pošilja-
telju.

6.8 Vloge morajo biti napisane v 
slovenskem jeziku, stroški investicije 
in ostali finančni izračuni pa morajo biti 
v evrih (EUR).

6.9 Vloga in razpisna dokumentaci-
ja morata biti v skladu z zahtevami 
tega razpisa izpolnjeni, podpisani, 
žigosani, kjer je to zahtevano, in zve-
zani v skupen dokument. Dokumenta-
cija mora biti razvrščena po vrstnem 
redu in označena z zaporednimi 
številkami, kot je določeno v točki št. 
10: Seznam izpolnjenih obrazcev in pri-
log.

7. OBRAVNAVA VLOG

7.1 Datum odpiranja: 6. 9. 2007. Od-
piranje vlog je javno, razen če se stro-
kovna komisija pred odpiranjem zaradi 
večjega števila vlog odloči, da ne bo 
javno in za to pridobi soglasje ministra. 
Taka odločitev mora biti objavljena na 
spletnih straneh SVLR najmanj 3 dni 
pred predvidenim dnem javnega odpi-
ranja vlog. Komisija bo vloge odpirala 
enkrat.

7.2 Prispele vloge bo pregledala in 
ocenila strokovna komisija, ki jo za 
ta namen imenuje minister za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko. Ko-
misijo sestavljajo trije predstavniki Služ-
be Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, pred-
stavnik Zavoda RS za zaposlovanje-Ob-
močna služba Nova Gorica in predstav-
nik Posoškega razvojnega centra. Ko-
misija bo vse pravilno označene vloge 
odprla in ugotovila njihovo popolnost. O 
odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo 
komisija vodila zapisnik. Podatki iz do-
kumentacije, ki jo vsebuje vloga, so 

uradna tajnost.

7.3 Strokovna komisija bo v roku 
osmih (8) dni od odpiranja vlog pi-
sno pozvala tiste vlagatelje, katerih 
vloge niso bile popolne, da jih do-
polnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlaga-
telji ne bodo dopolnili v določenem ro-
ku, bo strokovna komisija zavrgla. 

7.4 Prepozno prispele ali nepravilno 
označene vloge se zavržejo, neute-
meljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi 
nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku 
ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnje-
ne neustrezno. 

7.5 Vloge, ki ne bodo ustrezale razpi-
snim pogojem, bodo kot neutemeljene 
zavrnjene. Vloga je neutemeljena 
zlasti, če: 
- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso 
namenjena spodbujanju zaposlovanja 
kadrov z najmanj srednješolsko izobraz-
bo (V. stopnja) na območju občin Bo-
vec, Kobarid in Tolmin;
- so bila vlagatelju predhodno že odo-
brena javna sredstva za isti namen;
- vlagatelj ni podal podatkov in zahteva-
nih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno 
razvidni namen, cilji in način izvedbe 
oziroma niso podatki verodostojni in/ali 
resnični;
- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega 
razpisa za spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja kadrov z najmanj 
srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) na 
območju občin Bovec, Kobarid in Tol-
min v letu 2007,
- vloga upravičenca ne doseže najmanj 
51 točk oziroma v primeru, da je zahte-
vanih sredstev iz vlog z več kot 51 toč-
kami več kot je razpoložljivih sredstev.

7.6 Na podlagi predloga strokovne ko-
misije bodo vlagatelji vlog s strani Služ-
be vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko v roku 

45 dni od odpiranja vlog obveščeni 
s sklepom o odobritvi sredstev ozi-
roma zavrnitvi.

7.7 Predlagatelj vloge, ki meni, da izpol-
njuje pogoje in merila iz javnega razpisa 
in da mu razpisana sredstva neupravi-
čeno niso bila dodeljena, lahko v roku 
osmih (8) dni od prejema sklepa vloži 
pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. 
Pritožnik mora natančno opredeliti ra-
zloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti posta-
vljena merila za ocenjevanje vlog. Na-
slovi jo na naslov: Služba Vlade Repu-
blike Slovenije za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, Kotnikova 28, 
Ljubljana, s pripisom “PRITOŽBA NA 
SKLEP – JAVNI RAZPIS ZAPOSLOVA-
NJE V POSOČJU 2007” in s polnim 
nazivom in naslovom pošiljatelja.

Dr. Ivan Žagar, minister

RAZGLAS
Na podlagi 4. čle-
na Uredbe o var-
stvu pred poža-
rom v naravnem 
okolju (Uradni list 

RS, št. 4/06)  z dnem 24. 7. 2007 
razgla{am veliko po`arno 
ogro`enost naravnega 
okolja na podro~ju ob~ine 
Tolmin. 
V primeru nadaljevanja sušnega ob-
dobja in visokih dnevnih temperatur 
je pričakovati še poslabšanje požar-
ne varnosti.

Do preklica je strogo prepoveda-
na  uporaba odprtega ognja na 
za to neprimernih prostorih.

Uroš Brežan, župan

Kdo bo pojedel 50 litrov pasulja?

Na svete tri kralje, praznik sužiške 
cerkve, sem z nekom stavil, da 

bo Sužid 25. julija letos – za vaški 
praznik oziroma na god svetega Ja-
koba – lep, čist in urejen. Stavila sva 
za 50 litrov pasulja. Če nam to uspe, 
bomo takrat za spremembo (namesto 
čevapčičev) jedli pošteno zaslužen 
pasulj. Če pa ga ne bo, potem vedite, 
da so ga pojedli nekje drugje in to na 
moje stroške! 

Pa vas zanima, kako je do stave 
sploh prišlo? V zadnjem mandatu 
pred volitvami sem bil predstavnik 
svoje vasi v Krajevni skupnosti Ko-
barid. Nekateri sosedje so mi v šali 
pravili kar vaški župan. V tem času 
sem skušal za našo vas narediti čim 

več. Marsikaj mi je tudi uspelo, a 
počistiti – nikoli. Velikokrat sem na-
letel na očitke, da je Sužid najbolj 
zanemarjena vas. Večinoma sem se 
moral tem trditvam pridružiti, ker je 
bilo nenazadnje to tudi res. A kljub 
temu me je na sestanku za turizem 
decembra lani hudo prizadel očitek, 
češ, kakšni packi smo v Sužidu.

Res je bilo v bližini vasi še do ne-
davnega odlagališče gradbenih od-
padkov, pred tem pa so se tod zbira-
li vsi komunalni odpadki Tolminske. 
In ker so bili velikokrat kakšni od-
padki še “uporabni”, so se iz odlaga-
lišča preselili kar v vas. Tu so se 
nato kopičili po raznih lopah in pod-
strešjih. In priznam, da večkrat tudi 

pri meni, saj sem bil nekaj časa 
upravnik odlagališča – otroka sta si 
z zbiranjem aluminija, ki smo ga od-
peljali v predelavo v Ljubljano, kupi-
la vsak svoj mobitel. 

Ko se je smetišče zaprlo, sem pri 
rednih odvozih kosovnih odpadkov 
poskrbel, da se je zabojnik čim prej 
napolnil in da so ga čim prej zame-
njali z novim. V zadnjem času je 
bilo celo tako, da smo skoraj tekmo-
vali, kdo se bo prej znebil odpadkov; 
zabojnik je bil kot bi trenil poln in 
treba je bilo čakati na novega. V  
enem tednu so odpeljali tudi po tri 
zabojnike najrazličnejše šare. Ker so 
bili vaščani tako pridni, sem moral 
enkrat svoje zaloge odpeljati celo 
drugam. Tako smo Sužid že kar lepo 
očistili “tujih smeti”. Res pa je, da je 

v vasi zaradi potresa še vedno veliko 
razpadajočih hiš, ki se jih zaradi te-
žav z lastništvom ne da porušiti (po 
dveh letih prizadevanj za rušitev ene 
že razpadle hiše ta še vedno stoji in 
ogroža mimoidoče).

Pa vendar, če nas že res prav nič ne 
zanima, kaj si sosedje mislijo o nas, 
bi nas morda zanimalo, kakšen vtis 
o nas odnesejo turisti s seboj v svet. 
Nenazadnje je v naši okolici poleti 
veliko turistov in marsikateri zaide 
tudi v Sužid. V svojih glavah si pred-
stavljamo, da je “ta pravi” Balkan 
nekje daleč. Marsikateri obiskovalec 
pa bo morda kasneje komu razlagal, 
da je Balkan doživel tu, pri nas, takoj 
za prvim plotom, malo stran od glav-
ne ceste. In to ne samo v Sužidu …
Dušan Žunko, Sužid
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Na podlagi sklepa 7. 
redne seje Občinske-
ga sveta Občine Bo-
vec z dne 27. 6. 2007 
v skladu s 7. členom 
Pravilnika o finančnih 

intervencijah za ohranjanje in razvoj 
malega gospodarstva in turizma ter 
vzpodbujanje projektov inovacij v ob-
čini Bovec, vključno s spremembami in 
dopolnitvami (Uradno glasilo, št. 
7/2004, Uradni list RS, št. 60/2007), 
Občina Bovec objavlja 

JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG 
po ukrepih 2.A (1–6) , in sicer za:

2.1 nakup, urejanje in opremljanje 
zemljišč za poslovne namene vključ-
no s pridobivanjem projektne doku-
mentacije za gradnjo poslovnih pro-
storov,

2.2 nakup, graditev, adaptacijo po-
slovnih prostorov,

2.3 nakup opreme – osnovnih sred-
stev,

2.4 posodobitev obstoječih proizvo-
dnih in storitvenih kapacitet,

2.5 uvajanje novih proizvodnih in 
storitvenih kapacitet,

2.6 stroške nematerialnih investicij 
(nakup patentov, licenc, know-how, 
nepatentirano tehnično znanje).

1. Pogoji za sofinanciranje – Na jav-
ni poziv se lahko prijavijo subjekti iz 4. 
člena Pravilnika. Sredstva se dodeljuje-
jo prosilcem, ki izpolnjujejo najmanj dva 
od kriterijev iz 8. člena Pravilnika. Upra-
vičene stroške teh ukrepov se sofinan-
cira le, če investicija ne presega vredno-
sti 10.000 EUR (z DDV). Nepovratna 
sredstva se dodeljuje izključno po izve-
deni naložbi/storitvi. Investicija se mora 

Javni razpisi Ob~ine Bovec

ohraniti v občini vsaj 5 let po njenem 
zaključku. Obvezna dokumentacija vlo-
ge je navedena v Pogojih za sofinanci-
ranje pri ukrepih 2.A  (2.1–2.7) v 11. 
členu Pravilnika.

2. Višina sofinanciranja – Dodeli se 
do 15 % upravičenih stroškov za mala 
podjetja, samostojne podjetnike posa-
meznike, nosilce dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah in sobodajalce ter do 7,5 % 
upravičenih stroškov za srednja podje-
tja. 

3. Upravičeni stroški so stroški upra-
vičenih namenov. Med upravičene stro-
ške ne morejo spadati izdatki za nakup 
transportnih sredstev in opreme. Pri 
ukrepu 2.2 se upošteva samo gradbene 
situacije in račune izvajalcev gradnje/
adaptacije poslovnih prostorov, in ne 
posameznih zbranih računov za gradbe-
ni material. Pri ukrepu 2.3 je minimalna 
upravičena vrednost osnovnega sred-
stva 50 EUR. 

4. Višina sredstev za te ukrepe v letu 
2007 je 12.750 EUR. 

5. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira 
vsak mesec do zadnjega dne v mesecu, 
prvič do 31. 8. 2007, in se jih nato 
obravnava po dospelosti do porabe 
sredstev po 9. členu Pravilnika. Nepo-
polne vloge se zavrže. Vlogo je treba 
dostaviti osebno ali poslati (priporoče-
no) na naslov: Občina Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, 5230 Bovec in jo ozna-
čiti: Vloga n a javni poziv – malo gospo-
darstvo, s pripisom NE ODPIRAJ! 

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

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

Na podlagi sklepa 7. redne seje Občin-

skega sveta Občine Bovec z dne 27. 6. 
2007 v skladu s 7. členom Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje 
in razvoj malega gospodarstva in tu-
rizma ter vzpodbujanje projektov ino-
vacij v občini Bovec, vključno s spre-
membami in dopolnitvami (Uradno gla-
silo, št. 7/2004, Uradni list RS, št. 
60/2007), Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje odpiranja 
novih zaposlitev (ukrep 2.8)
1. Namen ukrepa: vzpodbujanje odpi-
ranja novih zaposlitev. 

2. Pogoji sofinanciranja – Upravičen-
ci do koriščenja tega ukrepa so nave-
deni v 4. členu Pravilnika. Novo zapo-
slitev/samozaposlitev se dokazuje z 
obrazcem potrdila o prijavi za pokojnin-
sko in invalidsko ter zdravstveno zava-
rovanje (M1, M2).

Novo odprte zaposlitve in samozaposli-
tve morajo obstajati vsaj 5 let po prejeti 
pomoči za ta namen. Izpolnjevanje kri-
terija novih zaposlitev se ugotavlja na 
podlagi dodatnih zaposlitev v podjetju v 
primerjavi s povprečjem preteklih 12 
mesecev. Sredstva se dodeljujejo pro-
silcem, ki izpolnjujejo najmanj dva od 
kriterijev iz 8. člena Pravilnika. 

3. Prednostni kriteriji – Poleg določb 
iz 8. člena Pravilnika se nepovratna 
sredstva prednostno dodeljujejo za za-
poslitev oseb s stalnim bivališčem na 
območju občine Bovec ter za zaposlo-
vanje visoko kvalificiranega kadra. 

4. Višina sofinanciranja – Nepovratna 
vzpodbuda se lahko dodeli v višini do 
15 % stroškov bruto plač za dveletno 
obdobje za ustrezno tarifno skupino. 

5. Upravičeni stroški so stroški bruto 
plač ustrezne tarifne skupine novozapo-

slenega oz. samozaposlenega.

6. Višina sredstev za ta ukrep v letu 
2007 je 4.000 EUR. 

7. Posebni pogoji – Medsebojne pra-
vice in obveznosti koristnika sredstev in 
Občine Bovec se uredijo s pogodbo.

8. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira do 
30. 10. 2007 do 12.00. Po izteku roka 
jih obravnava imenovana komisija v skla-
du z 9. členom Pravilnika. Vlogo je treba 
dostaviti osebno ali poslati (priporoče-
no) v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec in jo označiti: Vloga na  javni raz-
pis – zaposlovanje, s pripisom NE OD-
PIRAJ! 

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

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

Na podlagi sklepa 7. redne seje Občin-
skega sveta Občine Bovec z dne 27. 6. 
2007 v skladu s 7. členom Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje 
in razvoj malega gospodarstva in tu-
rizma ter vzpodbujanje projektov ino-
vacij v občini Bovec, vključno s spre-
membami in dopolnitvami (Uradno gla-
silo, št. 7/2004, Uradni list RS, št. 
60/2007), Občina Bovec objavlja

JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG
za sofinanciranje pridobitve 
standardov kakovosti (ukrep 
2.9)
1. Namen ukrepa je vzpodbujanje pri-
dobivanja sistemov kakovosti. 

2. Pogoji – Osnovni pogoji so navede-
ni v 4. členu Pravilnika. Podlaga za upra-
vičenost stroškov je že realizirana prido-
bitev standardov kakovosti. Obravnava-

Utrinki

MO[KI SPET POJEJO
Podbrdo – Množica krajanov je 26. 
maja napolnila avlo osnovne šole, 
kjer sta nastopila dva pevska sesta-
va iz Kulturnega društva Podbrdo.

Poslušalce so z raznolikim reperto-
arjem pesmi najprej ogrele dame iz 
Ženskega pevskega zbora Okari-
na. Ljubezen do petja druži 26 pevk 
različnih generacij  predvsem zadnja 
tri leta, v katerih so zabeležile že ve-
liko nastopov. Za njimi so po dalj-
šem premoru na oder stopili še nji-
hovi moški kolegi, oboji pod vod-
stvom zborovodkinje Marte Volf 
Trojer. 

Nonet Bača Podbrdo ima namreč 
za seboj že pestro zgodovino. Na-
stal je pred petnajstimi leti, vendar 
so se člani po osmih letih skupnega 
prepevanja iz različnih razlogov raz-

šli. Lani so pevci ponovno začeli z 
vajami in prav omenjeni nastop, s 
katerim so med občinstvom poželi 
obilo navdušenja, je bil njihov prvi.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

PREPEVALA JE 
VSA PRIMORSKA
Poso~je – Revija Primorska poje je 
letos potekala 38. zapored, njena 
različica za otroške in mladinske 
pevske zbore Primorske, imenovana 
Naša pomlad, pa je eno leto mlaj-
ša. Številne pevske sestave smo 
lahko poslušali tudi na revijah v Po-
sočju, kot vsa leta pa se je pri nas 
odvijal tudi zaključni vikend revije 
Primorska poje.

Organizatorji so 38. ponovitev po-
svetili 60. obletnici priključitve Pri-
morske k matični domovini, prav le-NONET BAČA PODBRDO pod vodstvom zborovodkinje Marte Volf Trojer. 
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jo se samo popolne vloge, oddane v 
skladu z razpisnimi pogoji za standarde 
kakovosti, pridobljene v tekočem letu. 

3. Prednostni kriteriji: po 8. členu 
tega pravilnika.

4. Višina sofinanciranja: do 40 % 
upravičenih stroškov. 

5. Upravičeni stroški: stroški pridobi-
vanja potrdil o sistemu kakovosti po 
standardih ISO 9001, 2000, ISO 
14000, EN 45000, oznake CE, HA-
CCP in drugih mednarodno priznanih 
sistemov kakovosti ter stroški recertifi-
kacije. 

6. Višina sredstev za ta ukrep v letu 
2007 je 750 EUR. 

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira 
vsak mesec do zadnjega dne v mesecu, 
prvič do 31. 8. 2007, in se jih nato 
obravnava po dospelosti do porabe 
sredstev po 9. členu Pravilnika. Nepo-
polne vloge se zavrže. Vlogo je treba 
dostaviti osebno ali poslati (priporoče-
no) na naslov: Občina Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, 5230 Bovec in jo ozna-
čiti: Vloga na  javni poziv – standardi 
kakovosti, s pripisom NE ODPIRAJ! 

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

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

Na podlagi sklepa 7. redne seje Občin-
skega sveta Občine Bovec z dne 27. 6. 
2007 v skladu s 7. členom Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje 
in razvoj malega gospodarstva in tu-
rizma ter vzpodbujanje projektov ino-
vacij v občini Bovec, vključno s spre-
membami in dopolnitvami (Uradno gla-
silo, št. 7/2004, Uradni list RS, št. 
60/2007), Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje 
strokovnega izobra�evanja 
in usposabljanja (ukrep 2.10)
1. Namen ukrepa: vzpodbujanje stro-
kovnega izobraževanja in usposabljanja 
za pridobitev strokovnih znanj po verifi-
ciranih programih ter pridobivanje teo-
retičnega in praktičnega znanja, upo-
rabnega na sedanjem oziroma priho-
dnjem delovnem mestu zaposlenega v 
podjetju, ki je koristnik pomoči oziroma 
nosilec dejavnosti. 

2. Pogoji: Upravičenci do oddaje vloge 
za ta ukrep so navedeni v 4. členu Pra-
vilnika. V vlogi je obvezna navedba ude-
ležencev ter programov izobraževanja 
in usposabljanja. 

3. Obvezni kriteriji: po 8. členu Pravil-
nika, in sicer: 1. prosilci morajo vlagati 
v strokovno izobraževanje in usposablja-
nje, 2. prosilci morajo vlagati v dvig ka-
kovosti proizvodov in storitev.

4. Višina sofinanciranja: Vzpodbudo 
se dodeli v višini do 30 % upravičenih 
stroškov. Občina bo subvencionirala 
šolnine oziroma kotizacije ter s tem po-
vezane potne stroške kandidatom, ki so 
lahko že vpisani v izobraževalni program 
za tekoče leto. 

5. Upravičeni stroški: kotizacija, šol-
nina, potni stroški.

6. Višina sredstev za ta ukrep v letu 
2007 je 1.500 EUR. 

7. Posebni pogoji – Medsebojne pra-
vice in obveznosti koristnika sredstev in 
Občine Bovec. V kolikor izobraževanje/
usposabljanje še ni zaključeno, se ure-
dijo s pogodbo. V primeru, da prejemnik 
namenskih sredstev ne izkoristi do kon-
ca proračunskega leta, za katerega so 
mu dodeljena, izgubi pravico do njiho-

vega koriščenja.

8. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira do 
30. 11. 2007 do 12.00. Po izteku roka 
jih obravnava imenovana komisija v skla-
du z 9. členom Pravilnika. Vlogo je treba 
dostaviti osebno ali poslati (priporoče-
no) v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec in jo označiti: Vloga na  javni raz-
pis – izobraževanje s pripisom NE OD-
PIRAJ! 

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

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

Na podlagi sklepa 7. redne seje Občin-
skega sveta Občine Bovec z dne 27. 6. 
2007 v skladu s 7. členom Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje 
in razvoj malega gospodarstva in tu-
rizma ter vzpodbujanje projektov ino-
vacij v občini Bovec, vključno s spre-
membami in dopolnitvami (Uradno 
glasilo, št. 7/2004, Uradni list RS, št. 
60/2007), Občina Bovec objavlja 

JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG
za promocijo izdelkov in 
storitev (ukrep 2.12)
1. Namen ukrepa: Nepovratne vzpod-
bude se namenijo za sodelovanje pod-
jetij in podjetnikov, vključno s turistični-
mi ponudniki, na sejmih doma in v tujini, 
da se predstavijo potencialnim kupcem 
z izdelki in storitvami. 

2. Pogoji: Osnovni pogoji so navedeni 
v 4. členu Pravilnika. Podlaga za upra-
vičenost stroškov sta predložen račun 
o plačilu najema oz. zakupa, račun o 
plačilu stroškov promocijskega materi-
ala in izdelkov ter obratovalni čas sej-
ma. 

3. Obvezni kriteriji: po 8. členu tega 
pravilnika, in sicer: 1. prosilci morajo 
vlagati v dejavnosti, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo, turizmom in storitvami pro-
izvodnega značaja, 2. prosilci morajo 
vlagati v dejavnosti oziroma programe, 
ki so energetsko varčni in ne onesnažu-
jejo okolja, 3. prosilci morajo vlagati v 
promocijo izdelkov in storitev.

4. Višina sofinanciranja: do 900 EUR 
za izvedeno aktivnost na upravičenca na 
leto v Sloveniji in do 1250 EUR za izve-
deno aktivnost na upravičenca na leto v 
tujini, v obeh primerih pa največ do 50 
% upravičenih stroškov. 

5. Upravičeni stroški: stroški najetja, 
postavitve in delovanja stojnice, stroški 
promocijskega materiala in izdelkov ter 
potni stroški aktivnih udeležencev pri 
prvi udeležbi na določenem sejmu.

6. Višina sredstev za ta ukrep v letu 
2007 je 1.250 EUR. 

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira 
vsak mesec do zadnjega dne v mesecu, 
prvič do 31. 8. 2007, in se jih nato 
obravnava po dospelosti do porabe 
sredstev po 9. členu Pravilnika. Nepo-
polne vloge se zavrže. Vlogo je treba 
dostaviti osebno ali poslati (priporoče-
no) na naslov: Občina Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, 5230 Bovec in jo ozna-
čiti: Vloga n a javni poziv – promocija, s 
pripisom NE ODPIRAJ! 

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

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

Na podlagi sklepa 7. redne seje Občin-
skega sveta Občine Bovec z dne 27. 6. 
2007 v skladu s 7. členom Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje 

Utrinki

VSA PRIMORSKA JE PREPEVALA že 38. zapored. Foto: Foto Červ

tos pa je na 31 revijah v marcu in 
aprilu skupno nastopilo največ pev-
skih zborov doslej – kar 180 jih je 
bilo, od tega 21 iz Posočja. Kot po-
udarja Silva Seljak s tolminske ob-
močne izpostave Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti (JSKD), 
ki je bila eden od soorganizatorjev 
revije, revija “ni tekmovalnega zna-
čaja, saj so bolj pomembni druže-
nje in povezovanje pevcev ter lepo 
zapeta slovenska pesem”. Na za-
ključnem vikendu se je na petih revi-
jah v Posočju in zamejstvu zvrstilo 
devetnajst zborovskih sestavov s pri-
bližno 350 pevci in pevkami. V Po-
sočju so bile letos kar tri revije, vsa-
ka v eni občini. Pri organizaciji prire-
ditev so tolminski izpostavi JSKD 
pomagali OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid, Kulturno društvo Tri-
glav iz Trente, in Ženski pevski 

Naša pomlad. V Posočju so jo ljubi-
telji otroškega in mladinskega zboro-
vskega petja lahko slišali 13. aprila v 
Tolminu, kjer je v Kinogledališču na-
stopilo okoli 200 mladih pevk in 
pevcev. Na oder so stopili štirje otro-
ški in dva mladinska zbora – Otro-
ški pevski zbor (PZ) Murenčki 
VVZ Tolmin, otroški PZ osnovnih 
šol Kobarid, Tolmin in Most na Soči 
ter Mladinski PZ OŠ Podbrdo in 
Mladinski MePZ Gimnazije Tol-
min. Za strokovno oceno njihovega 
petja je poskrbela glasbena sveto-
valka Darja Žorž. S svojim nasto-
pom sta zaradi najbolj raznolikih 
programov regijsko raven dosegla 
tolminski osnovnošolski zbor z zbo-
rovodkinjo Barbaro Kovačič in gim-
nazijski zbor pod vodstvom Mateja 
Kavčiča.
Špela Kranjc

zbor Sožitje iz Podmelca. Zaključ-
na koncerta tokratne revije Primor-
ska poje sta bila 22. aprila v zamej-

skem Zavarhu in v Trenti. 
Skupaj trinajst območnih revij se je 
aprila zvrstilo v okviru revijskega niza 
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in razvoj malega gospodarstva in tu-
rizma ter vzpodbujanje projektov ino-
vacij v občini Bovec, vključno s spre-
membami in dopolnitvami (Uradno gla-
silo, št. 7/2004, Uradni list RS, št. 
60/2007), Občina Bovec objavlja

JAVNI NATE^AJ
za sofinanciranje podpornih 
programov malega 
gospodarstva in turizma 
(ukrep 3.1)
1. Namen ukrepa: vzpodbujanje po-
nudbe in izvedbe podpornih programov 
malega gospodarstva in turizma, ki po-
zitivno vplivajo na gospodarski in turi-
stični razvoj območja. 

2. Pogoji: Upravičenci so navedeni v 4. 
členu Pravilnika posebej za ta ukrep. 
Sredstva so namenjena izključno pro-
jektom, ki se izvajajo na območju občine 
Bovec, ali za razvojne potrebe, name-
njene spodbujanju razvoja malega go-
spodarstva in turizma v občini Bovec. 
Obravnavajo se samo popolne vloge, 
oddane v skladu z razpisnimi pogoji. 

3. Prednostni kriteriji: po 8. členu 
Pravilnika.

4. Višina sofinanciranja: do 30 % 
upravičenih stroškov. 

5. Upravičeni stroški: 
– stroški organizacije izobraževalnih 
programov in strokovnih seminarjev,
– stroški organizacije in izvedbe stro-
kovnih ekskurzij,
– stroški organizacije skupnih nastopov 

na sejmih in predstavitvah malega go-
spodarstva in turizma,
– stroški projektov poslovne infrastruk-
ture,
– stroški informacijske podpore podje-
tništvu,
– stroški razvojnih projektov, ki izbolj-
šujejo konkurenčno sposobnost malega 
gospodarstva in turizma,
– stroški izvajanja podjetniških in turi-
stičnih krožkov. 

6. Višina sredstev za ta ukrep v letu 
2007 je 750 EUR. 

7. Posebni pogoji – Medsebojne pra-
vice in obveznosti koristnika sredstev in 
Občine Bovec se v primeru še nereali-
ziranega podpornega programa uredijo 
s pogodbo. V primeru, da prejemnik 
namenskih sredstev ne izkoristi do kon-
ca proračunskega leta, za katerega so 
mu dodeljena, izgubi pravico do njiho-
vega koriščenja.

8. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira do 
30. 11. 2007 do 12.00. Po izteku roka 
jih obravnava imenovana komisija v skla-
du z 9. členom Pravilnika. Vlogo je treba 
dostaviti osebno ali poslati (priporoče-
no) v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec in jo označiti: Vloga n a javni raz-
pis – podporni programi, s pripisom NE 
ODPIRAJ! 

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

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

Na podlagi sklepa 7. redne seje Občin-
skega sveta Občine Bovec z dne 27. 6. 
2007 v skladu s 7. členom Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje in 
razvoj malega gospodarstva in turizma 
ter vzpodbujanje projektov inovacij v 
občini Bovec, vključno s spremembami 
in dopolnitvami (Uradno glasilo, št. 
7/2004, Uradni list RS, št. 60/2007), 
Občina Bovec objavlja 

JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG
za izgradnjo/izdelavo in tr-
�enje turisti~ne infrastruktu-
re/programov ter s turizmom 
povezane proizvodnje in obr-
ti (ukrep 3.2)
1. Namen ukrepa: vzpodbujanje in 
pospeševanje izgradnje/izdelave in tr-
ženja vseh vrst turistične infrastrukture/
programov, s čimer se izpopolnjuje, iz-
deluje in zaokrožuje turistična ponudba 
na način, ki gostom omogoča kakovo-
stno in pestro bivanje na Bovškem, tu-
rističnim ponudnikom konkurenčnost 
ponudbe, s tem pa ustvarja posredno 
višjo dodano vrednost in povečano za-
sedenost kapacitet. 

2. Pogoji: Osnovni pogoji so navedeni 
v 4. členu Pravilnika posebej za ukrep 
3.2 – investitorji v turistično infrastruk-
turo/programe ter s turizmom povezano 
proizvodnjo in obrt na območju občine 
Bovec. Upravičeni stroški investicije 
(vključno z DDV) morajo presegati 
10.000 EUR. Podlaga je že izvedena 

zgoraj navedena naložba/storitev, od 
katere Občina Bovec investitorju sub-
vencionira protivrednost davka na do-
dano vrednost za upravičene stroške. 
Obvezna dokumentacija vloge je nave-
dena v Pogojih za sofinanciranje pri 
ukrepu 3.2 v 11. členu Pravilnika.

3. Obvezni kriteriji: po 8. členu tega 
pravilnika, in sicer: 1. prosilci morajo 
vlagati v dejavnosti oziroma programe, 
ki so energetsko varčni in ne onesnažu-
jejo okolja, 2. prosilci morajo vlagati v 
dvig kakovosti proizvodov in storitev, 3. 
prosilci morajo vlagati v promocijo izdel-
kov in storitev.

4. Višina sofinanciranja: protivre-
dnost plačanega davka na dodano vre-
dnost za upravičene stroške projekta.

5. Upravičeni stroški: stroški nalož-
be/storitve v projekt turistične infra-
strukture/programa ter s turizmom po-
vezane proizvodnje in obrti na območju 
občine Bovec. Pri stroških naložbe v 
izgradnjo se upošteva samo gradbene 
situacije in račune izvajalcev gradnje/
adaptacije, in ne posameznih zbranih 
računov za gradbeni material. Obvezna 
priloga za upravičenost stroškov tovr-
stnih naložb so kopije pridobljenih po-
trebnih upravnih dovoljenj (lokacijska 
informacija, gradbeno dovoljenje). 

6. Višina sredstev za ta ukrep v letu 
2007 je 4.000 EUR. 

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira 
vsak mesec do zadnjega dne v mesecu, 

Utrinki

NAJPOMEMBNEJ[E JE PREDVIDEVANJE
Tolmin – Moto klub Soča, ki zaenkrat združuje 
120 članov, bo prvo obletnico delovanja beležil 
31. avgusta. Njegovi člani prihajajo predvsem iz 
Posočja, stari pa so med 12 in 70 let. Čeprav bi 
bilo pričakovati, da bodo člani društva svojo ener-
gijo usmerjali izključno v polaganje ovinkov, pa te-
mu le ni tako. Motoristično sezono so namreč 
uradno odprli s prireditvijo Dan varne vožnje, ki 
so jo organizirali s pomočjo AMD Tolmin. Obe-
nem so aprila sodelovali tudi na prvi tako imeno-
vani Družinski uri, ki jo je Na Logu izpeljala Avto-
moto zveza Slovenije. Dogajanje so pripravili še 
pred prvim globalnim tednom prometne varnosti, 
ki sta ga Organizacija združenih narodov in 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) do-
ločili med 23. in 29. aprilom. Ker so po podatkih 
WHO mlajši od 25 let najpogosteje žrtve prome-
tnih nesreč s smrtnim izidom, je bil prvi globalni 
teden prometne varnosti posvečen prav mladim 
udeležencem v prometu in njihovi varnosti.

Prireditve, na kateri so strokovnjaki predstavili Na-
cionalni program varnosti cestnega prometa, 
pa tudi prometno kulturo, pravilno rabo zaščitnih 
oblačil za motoriste ter spretnostno in varno vo-
žnjo z motornim kolesom, se je udeležila večina 
članov moto kluba. “Če se bo prireditev obdrža-
la, lahko vsaj malo pripomoremo k izboljšanju 
varnosti naših motoristov,” je optimističen pred-

ČLANI VOKALNE SKUPINE SNEŽET so bili letos že drugič 
gostje čeških študentov slovenščine na tridnevnem Češko-
slovenskem srečanju v Belih Karpatih. Foto: arhiv skupine

MED PRI^AKOVANJEM PRVE 
ZGO[^ENKE
Beli Karpati (^e{ka) – Člani vokalne skupine 
Snežet so bili letos že drugič gostje čeških štu-
dentov slovenščine na tridnevnem Češko-sloven-
skem srečanju v Belih Karpatih, ki je potekalo od 
11. do 13. maja 2007 v bližini Brna. Srečanje je 
nastalo v okviru dejavnosti društva Porta Balca-
nica, ki so ga češki slovenisti ustanovili z name-
nom medkulturnih povezav, kulturnih prireditev in 
prevodov literarnih del iz južnoslovanskih jezikov v 
češčino. 

Letošnja prireditev je bila povezana s krstnim pre-
vodom knjige Nejca Gazvode Veverkám nic ne-
uteče (GAZVODE, N. (2005). Vevericam nič ne 
uide. Založba Goga), zato so bili gostje tudi lite-
rati založbe Goga iz Novega mesta. Vokalna 
skupina Snežet je udeležencem srečanja predsta-
vila slovensko popularno in ljudsko glasbo ter po-
udarila razlike med slovenskim knjižnim ali pogo-
vornim jezikom in tolminskim narečjem v ljudski 
glasbi. 

Snežet v letošnjem letu načrtuje več pomembnih 
dogodkov. Pred njimi je izdaja prve zgoščenke, ki 
je že v izdelavi in jo že nestrpno pričakujejo. Gre 
za pregled dosedanjega dela v več kot dvajsetih 
skladbah. Konec avgusta jih nato čaka že tradici-
onalni koncert v središču Tolmina, ki bo letos za-
stavljen širše kot ponavadi. Pevci namreč napove-

dujejo mednarodno udeležbo gostov, imena pa 
naj zaenkrat ostanejo še skrivnost.
P. P.

Javni razpisi Ob~ine Bovec
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prvič do 30. 10. 2007, in se jih nato 
obravnava po dospelosti do porabe 
sredstev po 9. členu Pravilnika. Nepo-
polne vloge se zavrže. Vlogo je treba 
dostaviti osebno ali poslati (priporoče-
no) na naslov: Občina Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, 5230 Bovec in jo ozna-
čiti: Vloga n a javni poziv – turizem. 

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

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

Na podlagi sklepa 7. redne seje Občin-
skega sveta Občine Bovec z dne 27. 6. 
2007 v skladu s 7. členom Pravilnika o 
finančnih intervencijah za ohranjanje 
in razvoj malega gospodarstva in tu-
rizma ter vzpodbujanje projektov ino-
vacij v občini Bovec, vključno s spre-
membami in dopolnitvami (Uradno gla-
silo, št. 7/2004, Uradni list RS, št. 
60/2007), Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov 
turisti~nih dru{tev (ukrep 3.3)
1. Namen ukrepa: pospeševanje de-
lovanja turističnih društev ter izvajanja 
njihovih letnih programov. 

2. Pogoji: upravičenci do koriščenja so 
navedeni v 4. členu Pravilnika posebej 
za ta ukrep. Za sofinanciranje dejavnosti 
morajo turistična društva izpolnjevati te 
osnovne pogoje:
– da delujejo na območju občine Bo-
vec,

Utrinki

– da so se registrirala po Zakonu o dru-
štvih vsaj v preteklem letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, 
plačani članarini in ostalo dokumentaci-
jo v skladu z določili o registraciji,
– da imajo zagotovljene osnovne pogo-
je za realizacijo načrtovanih progra-
mov. 

Sredstva so namenjena izključno pro-
jektom, ki se izvajajo na območju občine 
Bovec, ali za razvojne potrebe, name-
njene spodbujanju razvoja turizma v 
občini Bovec. Obravnavajo se samo 
popolne vloge, oddane v skladu z raz-
pisnimi pogoji. Podlaga za upravičenost 
sofinanciranja je letni program turistič-
nega društva.

3. Merila in kriteriji:

Pri izboru programov in projektov za 
sofinanciranje se upoštevajo naslednja 
merila in kriteriji:
1. Poročilo o delu preteklega leta

do 5 točk
2. Program dela1 za razpisano leto:
•  dejavnosti za ohranjanje kulturne 
 in naravne dediščine ter urejanje, 
 varstvo in lepšanje okolja  do 20 točk
•  organiziranje in usklajevanje prireditev
  do 20 točk
•  izvajanje promocijske in informativne   
dejavnosti v kraju  do 10 točk
•  izvajanje ozaveščenosti prebivalstva   
in mladine za delovanje na področju   
turizma  do 15 točk
•  projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi  
 več turističnih in drugih društev ter   
ostalih organizacij  do 10 točk

3. Število članov društva:
•  do 30 članov  do 5 točk
•  do 50 članov  do 10 točk
•  nad 50 članov  do 15 točk
4. Drugo – izobraževanje članov   
društva  do 5 točk
5. Teritorialni princip2  do 20 točk

Opombe k navedenim merilom in kriteri-

jem:
1 Programi dela se ocenjujejo v skladu z meri-

li in kriteriji ter ob upoštevanju specifičnosti 

posameznih programov. 
2 Pri tem merilu se upošteva razdrobljenost 

občine, pri čemer se za izhodišče vzame do-

kazljive tovrstne omejevalne faktorje v prete-

klem letu. Vsakega, ki je spoznan za upravi-

čenega in merljivega, komisija oceni s točka-

mi od 1 do 20.

4. Višina sofinanciranja: vrednost 
točke se določi v skladu s proračunski-
mi sredstvi za leto 2007. Višina sofinan-
ciranja posameznega programa je od-
visna od skupnega števila zbranih točk 
in vrednosti točke. 

5. Upravičeni stroški: stroški delova-
nja in izvedbe letnega programa turistič-
nega društva. 

6. Višina sredstev za ta ukrep v letu 
2007 je 21.000 EUR. 

7. Posebni pogoji – Medsebojne pra-
vice in obveznosti koristnika sredstev in 
Občine Bovec se uredijo s pogodbo. V 
primeru, da prejemnik namenskih sred-
stev ne izkoristi do konca proračunske-
ga leta, za katerega so mu dodeljena, 
izgubi pravico do njihovega koriščenja. 
Društva so dolžna do 31. 1. 2008 odda-

ti letno poročilo o izvedbi programov z 
dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. 

8. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge 
z zahtevano dokumentacijo se zbira do 
31. 8. 2007 do 12.00. Po izteku roka 
jih obravnava imenovana komisija v skla-
du z 9. členom Pravilnika. Vlogo je treba 
dostaviti osebno ali poslati (priporoče-
no) v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec in jo označiti: Vloga n a javni raz-
pis – programi turističnih društev, s pri-
pisom NE ODPIRAJ! 

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

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

DODATNE INFORMACIJE 
o namenih, upravičencih, instrumentih, 
pogojih, načinih, kriterijih oziroma me-
rilih ter postopkih za vse razpisane javne 
pozive in razpise za področje malega 
gospodarstva in turizma so navede-
ne v Pravilniku o finančnih intervencijah 
za ohranjanje in razvoj malega gospo-
darstva in turizma ter vzpodbujanje pro-
jektov inovacij v občini Bovec (Uradno 
glasilo št. 7/2004) ter Pravilniku o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika o fi-
nančnih intervencijah za ohranjanje in 
razvoj malega gospodarstva in turizma 
ter vzpodbujanje projektov inovacij v 
občini Bovec (Uradni list RS, št. 
60/2007), kjer so podani vsi podatki v 
zvezi s sprejetimi ukrepi. 

Subvencijska sredstva se dodeljujejo 
po pravilu de minimis. V kolikor gre 
za kumulacijo pomoči za iste upravičene 
stroške, skupna višina dodeljene pomo-
či Občine Bovec po tem pravilniku in po 
drugih shemah državnih pomoči ne sme 
preseči višine, ki je predpisana z inten-
zivnostjo po veljavnih predpisih za dr-
žavne pomoči.

NOVOST: Z uvedbo sprememb in 
dopolnitev v letu 2007 lahko na 
ukrepe po tem pravilniku kandidira-
jo  tudi vsi registrirani nosilci dopol-
nilnih dejavnosti na kmetijah (s 
področij turizma ter predelave in 
trženja na kmetijah). 

Na isti ukrep lahko vlagatelj mesečno 
vloži le eno vlogo. Pravilna vloga vsebu-
je le originalno izpolnjene obrazce. 

Skrajni rok za vse vloge, kjer rok ni do-
ločen (pri vlogah na javni poziv do pora-
be sredstev), je 15. 12. 2007. V kolikor 
ob obravnavi do tega roka dospelih vlog 
ne bodo porabljena vsa razpoložljiva 
sredstva, je imenovana komisija pristoj-
na, da prerazporedi neporabljena sred-
stva na ukrepe, kjer upravičeno zapro-
šena sredstva presegajo razpolagajoča.

Pravilnik in razpisna dokumentacija z 
osnovnimi obrazci za vse vloge sta na 
voljo na Občini Bovec, Trg golobar-
skih žrtev 8, 5230 Bovec in na občin-
ski spletni strani: www.bovec.net/ob-
cina. 
Cecilija Ostan, Občina Bovec

sednik kluba Aleš Mulič. Ob tej pri-
ložnosti so v Moto klubu Soča izdali 
tudi zgibanko, ki na poseben način 
obravnava zelo pogosto situacijo na 
cesti – spregledanega motorista in 
posledično izsiljeno prednost – ki je 
lahko usodna.

Med motoristi iz Posočja je bilo sli-
šati največ pripomb nad cesto med 
separacijo pri Peršetih in Kanalom, 
ki se je v zimskih mesecih zaradi vo-
žnje gramoza zelo poslabšala. “Na 
začetku motoristične sezone so 
nas pričakale luknje in udarne ja-
me,” je do dejavnosti Cestnega 
podjetja Gorica in ajdovskega Pri-
morja kritičen Rajko Podgornik iz 
Tolmina, ki dodaja: “Domačini smo 
jih vajeni, bolj pa so ogroženi tuji 
motoristi, med katerimi se je v za-
dnjih letih število žrtev precej po-
večalo.” 

Predsednik AMD Tolmin Jože Režo-
nja prehod motoristov na organizira-
no delovanje povsem podpira, saj 
po njegovih opažanjih ta skupina 
prometnih udeležencev v programu 
njihovega društva ni našla dovolj za-
se. Pri varni vožnji motoristov je iz-

postavil kondicijsko pripravljenost 
voznika, popolno tehnično izprav-
nost motorja in ustrezno opremo, 
najbolj pa po njegovem motoristu 

koristi predvidevanje, čeprav adre-
nalinski učinek pogosto prevlada ra-
zumskega. 
Špela Kranjc

VOJKO SAFRAN, policist motorist in inštruktor varne vožnje pri AMZS je zbranim delil nasvete. 
Foto: Jože Režonja
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PEVKE IN PEVCI KOMORNEGA ZBORA MUSICA VIVA IN VOKALNE SKUPINE SNEŽET so 
zlezli v jamo, s svojim petjem pa še pod kožo kakim 90 poslušalcem. Foto: Mirko Kavčič

SOZVO^JE GLASOV 
V DANTEJEVI JAMI
Zadla{ka jama – Pevke in pevci 
Komornega zbora Musica viva in 
Vokalne skupine Snežet zlezli v 
jamo in pod kožo kakim 90 poslu-
šalcem. Pevski dogodek se je odvi-
jal 27. maja v prvi dvorani Zadlaške 
(Dantejeve) jame, v kateri je pred leti 
že nastopal violinist Miha Pogač-
nik. Dvorano, ki zaradi razgibanosti 
dopušča kvečjemu sto obiskovalcev 
hkrati, je obiskalo ravno pravšnje 
število poslušalcev, da so se udob-
no prepustili edinstvenemu – brez 
prevelike vznesenosti rečeno – ča-
robnemu dogodku. 

Ob zvokih flavte in v poltemi je tol-
minski komorni zbor pod taktirko 
Erike Bizjak zapel Vence bele v 
priredbi Rada Simonitija in nadalje-
val z izvedbami priredb ljudskih 
skladb za mešani zbor. V sklopih 
slovenskih domovinskih in ljudskih 
pesmi so se s komornim zborom iz-
menjevali fantje Vokalne skupine 
Snežet iz Tolmina, ki jo vodi umetni-
ški vodja Miloš Leban; v prvem de-
lu z narodnozavedno Oj Triglav, moj 
dom ter v drugem z Gregorčičevima 
Soči in Planinska roža, zaključili pa 
s skupno Pa se sliš’ v zborovski pri-
redbi Karola Pahorja. Pridih staro-
davnosti je z izvabljanjem zvokov iz 
didžiriduja, avstralskega ljudskega 
inštrumenta, pričaral gost večera iz 

Poljanske doline Boris Oblak. Da 
pa je po ljudskem izročilu v tej jami 
nekoč živela stara, grda in strašna 
baba, nas je ob branju odlomkov iz 
Zlatega Bogatina Janeza Dolenca 
spomnil Tomaž Šavli. 

Koncert vokalne glasbe v Dantejevi 
jami je nastal na pobudo Jamarske 
sekcije Planinskega društva (PD) 
Tolmin in njenega predsednika An-
dreja Fratnika, v soorganizaciji 
obeh zborov ter ob pomoči tolmin-
skih jamarjev. Vsi, ki so se tega 
edinstvenega koncerta udeležili, jim 
gotovo ni žal. Pevci, pevke in člani 
PD Tolmin pa si takih nevsakdanjih 
dogodkov želijo še več. 
P. P.

V PODZEMNEM 
SISTEMU EASE GILLA
Ease Gill (Anglija) – Po letih miro-
vanja se je ekipa Jamarske sekci-
je Planinskega društva Tolmin 
(JSPDT) ponovno formirala v mlado 
moštvo, ki je po letu dni obstoja do-
seglo že kar nekaj vidnih uspehov. 
Skupaj s starejšimi jamarji smo regi-
strirali novo najlepšo jamo na tolmin-
skem – laskavi naziv je dobila Sta-
netova jama. Prečili smo Pološko ja-
mo, obiskali Malo boko do znameni-
tega bučalnika ter se na -250 metrih 
potili v breznih Primadone (Migovec: 
1.861 m, ki v globino meri -970 m). 

Jamarski klub Imperial College 
Caving Club (ICCC) se po dveh le-
tih vrača v Slovenijo raziskovat globi-
ne Migovca. Že trinajst let je minilo, 
odkar zahajajo na to goro in s pomo-
čjo JSPDT skušajo najti povezavo 
treh velikih jam: Primadone, Vrtnari-
je in Sistema Mig v jamski sistem, ki 
naj bi presegel mejo 20 kilometrov 
in tako postal najdaljši sistem v Slo-
veniji. 

Na pobudo ICCC se nas je sedem 
članov v sestavi: Aljoša Bončine, 
Erika Bončine, Jane Čarga, Me-
toda Kosa, Špele Leban, Iztoka 
Možirja in Sama Rutarja odločilo, 
da se s člani omenjenega kluba 
spoznamo in skupaj odpravimo na 
krajšo ekspedicijo v angleške jame. 
Nenazadnje bomo z njimi to poletje 
kar mesec dni preživeli v globinah 
našega Migovca. Za tri dni smo se 
tako odpravili v pokrajino Yorkshire 
na severu Anglije in se spustili v naj-
daljši angleški jamski sistem Ease 
Gill, ki v dolžino uradno meri 72 km, 
neuradno pa naj bi že presegel dol-
žino sto kilometrov. 

V Ease Gill smo vstopali v več skupi-
nah v različnih vhodih in se občasno 
v sistemu tudi srečevali. V primerjavi 
s slovenskimi angleške jame niso ta-
ko zelo globoke (za primerjavo naj 
povemo, da najgloblja jama kraljevi-

7. TEK IN POHOD 
NA TMINSKI GRAD
Tolmin – Atletsko društvo Poso-
čje je letos organiziralo sedmi tek in 
pohod na Tminski Grad. Teka na 
Kozlov rob oziroma Grad se je ude-
ležilo 70 tekmovalcev, pohoda pa 
50 rekreativnih pohodnikov, je pove-
dal Matej Gaberšček, sekretar dru-
štva. 2.000 metrov dolgo progo z vi-
šinsko razliko 200 metrov so najbo-
lje pretekle naslednje tekačice:

– Nina Jan, AD Posočje (kategorija
 cicibanke: 1996 in mlajše),

– Hani Mlekuž Kamarič, TD Bo- 
 vec (pionirke: 1995–1992),

– Neja Čopi, TD Bovec (mladinke:  
 1991–1988),

– Valerija Mrak, AD Posočje (člani-
ce: 1975–1966), ki je bila s ča-
som 11 minut 17 sekund najhitrej-
ša med tekačicami,

– Marta Šorli, Bača pri Modreju  

 (veteranke: 1965–1956),

– Milena Velišček, Tolmin (starejše  
 veteranke: 1955 in starejše).

Najboljši tekači posameznih katego-
rij pa so bili:

– Matic Perše, AD Posočje (kate- 
 gorija cicibani: 1996 in mlajši), 

– Rok Bratina, AD Posočje (pionir- 
 ji: 1995–1992),

– Uroš Roner, AD Posočje (mladin-
ci: 1991–1988), ki je bil s časom 

10 minut in 42 sekund najhitrejši 
med tekači,

– Ervin Koder, ŠD Pedal (mlajši  
 člani: 1987–1978),

– Renato Lešnik, Gams Kobarid  
 (člani: 1977–1968),

– Damijan Čufer, TD Burja Vipava  
 (veterani: 1967–1958),

– Florijan Kovačič, Modrej Petrin  
 (starejši veterani: 1967 in starejši).
Mateja Kutin

ne Ogof Fynnon Ddu, ki leži na za-
hodu otočja, doseže globino 300 
m), so pa zato bolj tople, saj meri 
temperatura v njih okoli 15 stopinj. 

Sicer pa je v sistemu Ease Gill velika 
podzemna reka, v katero se na raz-
ličnih koncih s površja zlivajo manjši 
pritoki. Tukaj je zato tudi zelo popu-
larno potapljanje v jamah in s tem – 
kjer drugače ni mogoče – iskanje 
podvodnih povezav. Jame so iz 
apnenca, v večjih dvoranah se naj-
dejo različno veliki balvani, srečamo 
pa tudi številne fosile. Voda je skozi 
ta apnenec na nekaterih konceh izo-
blikovala čudovite meandre, ki se 
cik-cak vijejo naprej. Jame se v zelo 
kratkem času hitro spremenijo: iz 
suhih blatnih predelov preideš na 
hojo po reki, srečuješ ogromne dvo-
rane, meandre, dvorane z jamskimi 
formacijami, glinaste predele …

Čudoviti trije dnevi jamarjenja so mi-
nili, kot bi trenil. Da se naš izlet ne bi 
prehitro končal, smo se za dva dni 
pomudili še v angleški prestolnici, 
nato pa se prepolni lepih vtisov vrnili 
v naš T’minski raj. Več o odpravi v 
Anglijo si lahko preberete na sple-
tnih novicah PD Tolmin – jamarska 
sekcija: www.pdtolmin.si.
Jana Čarga, JSPDT 

V PODZEMNEM SISTEMU EASE GILL – Ker so jame iz apnenca, se v večjih dvoranah najde-
jo različno veliki balvani, srečaš pa lahko tudi številne fosile. Sicer pa so tamkajšnje jame 
zanimive tudi zato, ker se v zelo kratkem času spremenijo – iz suhih blatnih predelov hitro 
preideš na hojo po reki, vmes srečuješ dvorane z jamskimi formacijami, meandre, glinaste 
predele … Foto: arhiv JSPDT
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Datum Kraj Prireditev Informacije
9. 8. (20.30) BOVEC, na trgu Bovški četrtkov folklorni večer LTO Bovec: 05/38-96-444

10. 8. (21.00) TRDNJAVA KLUŽE Festival Kluže
Gledališko-plesna predstava Moliere 

041-200-390, 051-361-070, 
05/38-86-758

11. 8. (11.00) BOVEC, pred Hotelom Alp Festival Kluže
Predstava za otroke Bici-kleta

041-200-390, 051-361-070, 
05/38-86-758

11. 8. (21.00) TRDNJAVA KLUŽE Festival Kluže
Večer romske glasbe z Etno skupino Langa

041-200-390, 051-361-070, 
05/38-86-758

11. 8. LOG POD MANGARTOM, Motel 
Encijan 

Koncert Live Jazz Motel Encijan: 05/38-45-130

12. 8. (11.00) BOVEC, pred Hotelom Alp Festival Kluže
Čira, čara, muca Čarodejka čara, gledališka predstava za otroke

041-200-390, 051-361-070, 
05/38-86-758

12. 8. STRŽIŠČE Sejem v Stržiščah
Ansambel Domačica

Društvo Baška dediščina, 
Franci Petrnelj: 041-901-098

12. 8. (21.00) TRDNJAVA KLUŽE Festival Kluže
Koncert Marlyn & Stern

041-200-390, 051-361-070, 
05/38-86-758

13. 8. (21.00) TRDNJAVA KLUŽE Festival Kluže
Monodrama Marlene Dietrich

041-200-390, 051-361-070, 
05/38-86-758

14. 8. (21.00) TRDNJAVA KLUŽE Festival Kluže
Monodrama Poročena s seboj

041-200-390, 051-361-070, 
05/38-86-758

15. 8. ŠIROKO Vzpon na Široko Športno društvo Lom 99

15. 8. (21.00) TRDNJAVA KLUŽE Festival Kluže
Drama Dolina solz – Čez sto let bo vse za nami

041-200-390, 051-361-070, 
05/38-86-758

16. 8. (20.30) BOVEC, na trgu Bovški četrtkov folklorni večer LTO Bovec: 05/38-96-444

16.–18. 8. (20.00) TOLMIN, ŠC – športna dvorana Liga prvakov v futsalu (malem nogometu) – predkrog lige Klub malega nogometa Puntar Kneža, 
Julijan Drago: 051-691-749

18. 8. BOVEC Čomparska noč

18. 8. KAVERNA MRZLI VRH Ureditev poti miru, odprtje muzeja na prostem pri kaverni Mrzli vrh Ustanova “Fundacija Poti miru v 
Posočju” in Društvo Peski 1915-1917

18. in 19. 8. WATZMAN Planinska tura Watzman – Zelo zahtevna tura PD Tolmin: 05/38-83-211, 
pdtolmin@email.si

18. do 25. 8. BOVEC, osnovna šola Mednarodni dama turnir Dama klub Bovec,
Sergij Wojčicky: 05/38-96-120

19. 8. (15.00) PONIKVE, Cerkev obiskanja device 
Marije

Plečnik na Primorskem – Javna brezplačna strokovna vodstva z ogle-
dom cerkve in razstave, na kateri je predstavljena zgodovina in zadnja 
obnova tega edinega Plečnikovega sakralnega objekta na Primorskem

TD Šentviška planota

22. 8. do 5. 9. VOLČE Medana pred Medano (Nomen est Nomen) Kulturno društvo Myra Locatelli, 
Zdravko Duša: 041-856-006

23. 8. (20.30) BOVEC, na trgu Bovški četrtkov folklorni večer LTO Bovec: 05/38-96-444

25. 8. KRIŠKA STENA Pohod čez Kriško steno
Zelo zahtevna tura

PD Tolmin: 05/38-83-211, 
pdtolmin@email.si

25. 8. LOG POD MANGARTOM–
MANGARTSKO SEDLO

7. kolesarski vzpon na Mangartsko sedlo ŠD Log pod Mangrtom, 
Peter Mlekuž: 041-748-585

25. 8. DREŽNICA Mednarodni humanitarni likovni ex-tempore. Izkupiček bo namenjen 
Bolnici Stara Gora, oddelek za invalidno mladino.

Društvo slikarjev amaterjev Tolmin, 
gregor.maver@gmail.com

25. 8. (12.00) SRPENICA 25. tradicionalni mednarodni turnir v košarki Klub prijateljev košarke, 
Matjaž Trebše: 041-957-277

25. 8. PEČINE Pozdrav jeseni 
Kolesarski maraton in športno zabavni program

TD Šentviška planota

25. 8. LOG POD MANGARTOM,
Motel Encijan

Koncert Live Jazz Motel Encijan: 05/38-45-130

25. 8. TOLMIN Tradicionalni letni koncert skupine Snežet Vokalna skupina Snežet, 
Nejc Borovničar: 041-872-936

26. 8. (9.00) LIVEK–MATAJUR Pohod prijateljstva na Matajur (1.642 m) – 9.00 zbor na Livku; 
1200 sv. maša na vrhu Matajurja; 13.00 govor Lojzeta Peterleta; ob 
14.00 srečanje v koči Beneških Slovencev pod vrhom Matajurja

N.Si Nova Slovenija, 
RO Gornje Posočje in Idrijce:
040-728-244, 051-420-290

31. 8. do 2. 9. VOLČE Lukatelce Kulturno društvo Myra Locatelli, 
Zdravko Duša: 041-856-006

1. 9. ČRNA PRST Gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst PD Podbrdo, GRS postaja Tolmin,
pdpodbrdo@email.si, 
Tomaž Štenkler: 041-468-469

1.–2. 9. DOLOMITI Planinska tura Dolomiti – Zelo zahtevna tura PD Tolmin: 05/38-83-211

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.
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Na podlagi sklepa 7. redne seje 
Občinskega sveta Občine Bovec 
z dne 27. 6. 2007 v skladu z 9. 
členom Pravilnika o finančnih in-
tervencijah za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini 
Bovec po Uredbi za skupinske 
iz jeme (Uradni l ist  RS, št. 
52/2007) Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za nalo�be v kmetijska 
gospodarstva (ukrep 1)
Namen ukrepa: Z naložbo je tre-
ba doseči enega ali več ciljev: 
zmanjšanje proizvodnih stroškov, 
izboljšanje in preusmeritev proi-
zvodnje, izboljšanje kakovosti, 
ohranjanje in izboljšanje naravne-
ga okolja ali izboljšanje higienskih 
razmer ali standardov za dobro 
počutje živali. 

Upravičenci do dodelitve držav-
nih pomoči v naložbe na kmetijskih 
gospodarstvih so kmetijska go-
spodarstva, ki se ukvarjajo ali se 
bodo ukvarjala s pridelavo kmetij-
skih proizvodov, ki so usmerjena 
ali se bodo usmerila v rejo živali in 
so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev ter imajo sedež in 
kmetijske površine na območju 
občine Bovec. 

Upravičenci do dodelitve državnih 
pomoči za postavitev pašnikov so 
kmetijska gospodarstva, ki so vpi-
sana v register kmetijskih gospo-
darstev in imajo kmetijske površine 
na območju občine Bovec. 

Javni razpisi Ob~ine Bovec

V mno`ici razpisov, ki jih objavljamo v tokratni {tevilki EPIcentra, so se nam naslednji 
`al izmuznili. Izvodom, ki jih prejmejo gospodinjstva v ob~ini Bovec, zato besedilo raz-
pisov prilagamo na dodatnem listu. Ob~ini Bovec in vsem prizadetim se za neljubo 
napako opravi~ujemo.                                                            Uredništvo EPIcentra

Bruto intenzivnost pomoči: So-
financiranje se lahko dodeli do 40 
% upravičenih naložb ter do 50 % 
upravičenih naložb na območjih z 
omejenimi možnostmi.

Posebni pogoji: Investicijska vre-
dnost naložbe, za sofinanciranje 
katere vlagatelj kandidira v posa-
mezni vlogi, je lahko največ 
10.000 EUR. Sredstva se lahko 
dodeljujejo le za tiste naložbe, pro-
jekte in aktivnosti, ki pred skleni-
tvijo pogodbe o sofinanciranju še 
niso zaključeni.

1.1 Investicije v rastlinsko pri-
delavo

1.1.1 Pomoči se dodelijo za nalož-
be v rastlinsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih. 

1.1.2 Pomoči se dodelijo za kritje 
upravičenih stroškov:
– stroški nakupa novega rastlinja-
 ka ter montaže in opreme;
– stroški postavitve sadnega na-

sada: stroški priprave izvedbe-
nega načrta za zasaditev nove-
ga sadnega nasada, stroški 
priprave zemljišča, nakup opo-
re, nakup mreže za ograjo in 
nakup večletnega sadilnega 
materiala;

– stroški nakupa zemljišča za
kmetijsko izrabo za namen ra-
stlinske pridelave do višine 10 % 
upravičenih stroškov celotne 
investicije. 

1.1.3 Upravičenci za pridobitev 
pomoči morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:

–  rastlinjak mora biti montažno-
demontažnega tipa, minimalne 
površine 100 m2,

–  površina nove postavitve ali raz-
širitve sadnega nasada mora 
biti najmanj 500 m2.

1.2 Investicije v živinorejsko 
proizvodnjo

1.2.1 Pomoči se dodelijo za nalož-
be v živinorejsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih. 

1.2.2 Pomoči se dodelijo za kritje 
upravičenih stroškov:
– stroški za pripravo načrta za iz-

gradnjo, rekonstrukcijo in adap-
tacijo hlevov, stroški za študije 
in izvedljivosti ter drugi splošni 
stroški honorarjev arhitektov, 
inženirjev in svetovalcev za iz-
vedbo naložbe v kmetijska go-
spodarstva, 

– stroški za nakup materiala za
adaptacijo, rekonstrukcijo hle-
vov in ureditev izpustov oziroma 
stroški izgradnje teh naložb,

– stroški za nakup materiala za
gradnjo ali adaptacijo pomožnih 
živinorejskih objektov (senikov, 
silosov in podobno), razen gnoj-
nih jam in gnojišč za namen iz-
polnjevanja standarda nitratne 
direktive oziroma stroški izgra-
dnje teh naložb,

– stroški postavitve pašnika: stro-
ški izdelave načrta za ureditev 
pašnika, stroški za nakup opre-
me za ograditev pašnikov in 
pregraditev pašnika na pašne 
čredinke (farmsko pletivo, bo-

deča žica, električna ograja, 
koli, alkaten cevi, drobni mate-
rial), stroški nakupa opreme za 
ureditev napajališč za živino, 
stroški strojnih storitev,

– stroški nakupa ali zakupa kme-
tijskih strojev in opreme za pri-
delavo krme za živino,

– stroški nakupa zemljišča za
kmetijsko izrabo za namen živi-
noreje do višine 10 % upraviče-
nih stroškov celotne investicije. 

1.2.3 Upravičenci za pridobitev 
pomoči morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:
– če je potrebno, imeti ustrezno

dovoljenje za izvedbo investici-
je,

– imeti v obdelavi ustrezno povr-
šino lastnih ali zakupljenih kme-
tijskih površin, kot to določajo 
nacionalni predpisi za posame-
zna področja.

Obvezna dokumentacija je do-
ločena z razpisno dokumentaci-
jo.

Razpisna roka in višina sred-
stev: Razpisna roka sta dva, in 
sicer je prvi odprt do 31. 8. 2007 
do 12.00, drugi pa do 1. 10. 
2007, prav tako do 12.00. Za 
prvi rok so sredstva razpisana v 
višini 2.920 EUR, za drugi rok pa 
1.460 EUR. 

Naslov za vložitev vlog in obve-
zna označba: Vloge z zahtevano 
dokumentacijo je treba do roka 
dostaviti osebno ali poslati (pripo-
ročeno) v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Bovec, Trg golobarskih 
žrtev 8, 5230 Bovec in jo označi-
ti: Vloga na javni razpis – nalož-
be v kmetijska gospodarstva, s 
pripisom NE ODPIRAJ! 
Danijel Krivec, župan Občine Bovec

Na podlagi sklepa 7. redne seje 
Občinskega sveta Občine Bovec 
z dne 27. 6. 2007 v skladu z 9. 
členom Pravilnika o finančnih in-
tervencijah za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini 
Bovec po Uredbi za skupinske 
iz jeme (Uradni l ist  RS, št. 
52/2007) Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za varstvo tradicionalne 
krajine in stavb (ukrep 2)
2.1 Sofinanciranje uporabe tra-
dicionalnih vrst materiala

Namen ukrepa je varovanje tra-
dicionalnih krajin in stavb. 

Upravičenci do dodelitve držav-
nih pomoči za ohranjanje tradicio-
nalnih stavb so kmetijska gospo-
darstva, ki so vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev, tradicio-
nalna stavba (objekt) pa leži na 
območju občine Bovec.

Bruto intenzivnost pomoči je do 
100 % dodatnih stroškov, nastalih 
zaradi uporabe tradicionalnih ma-
terialov. 

Pomoč se dodeli za kritje upra-
vičenih stroškov:
– Nakup materiala, ki je potreben

za ohranitev značilnosti kulturne 
dediščine na kmetijskih stav-
bah, kot so kmetijska poslopja, 
in cenovno odstopa od ustalje-
nih materialov, ki se v praksi 
uporabljajo za isti namen.

Pogoji za sofinanciranje
Nastanek dodatnih stroškov zara-
di uporabe tradicionalnih vrst ma-
teriala, ki je potreben za ohranitev 
značilnosti kulturne dediščine na 

kmetijskih stavbah, kot so kmetij-
ska poslopja, če zaradi naložbe 
pride do povečanja proizvodne 
zmogljivosti. Sredstva se lahko 
dodeljujejo le za tiste naložbe, pro-
jekte in aktivnosti, ki pred skleni-
tvijo pogodbe o sofinanciranju še 
niso zaključeni.

Obvezna dokumentacija je do-
ločena z razpisno dokumentacijo. 
Njen obvezni sestavni del sta pre-
dračuna (običajno uporabljenega 
materiala in tradicionalne vrste 
materiala za enako količino naku-
pa), ki služita izračunu razlike oz. 
višine dodatnih stroškov, potrdilo 
pristojnega zavoda za varstvo kul-
turne dediščine o ustreznosti iz-
brane tradicionalne vrste materia-
la za varovanje kulturne dediščine 
ter potrdilo pristojne kmetijske 
svetovalne službe, da je posledica 

investicije povečanje proizvodne 
zmogljivosti.

Razpisna roka in višina sred-
stev: Razpisna roka sta dva, in 
sicer je prvi odprt do 31. 8. 2007 
do 12.00, drugi pa do 1. 10. 
2007, prav tako do 12.00. Za 
prvi rok so sredstva razpisana v 
višini 625 EUR, za drugi rok pa 
315 EUR. 

Naslov za vložitev vlog in obve-
zna označba: Vloge z zahtevano 
dokumentacijo je treba do roka 
dostaviti osebno ali poslati (pripo-
ročeno) v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Bovec, Trg golobarskih 
žrtev 8, 5230 Bovec in jo označi-
ti: Vloga na javni razpis – var-
stvo tradicionalne krajine in 
stavb, s pripisom NE ODPIRAJ!
Danijel Krivec, župan Občine Bovec



Informacije o namenih, upravičencih, instrumentih, pogojih, 
načinih in postopkih za vse razpisane javne pozive in razpise 
za področje primarne pridelave v kmetijstvu so navedene v 
Pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in podeželja v Občini Bovec po Uredbi za skupinske izje-
me (Uradni list RS, št. 52/2007). 

Kriteriji za dodelitev: Sredstva se dodeljuje upravičencem, ki po-
dajo pravilne in pravočasne vloge, ter vsem v največjih deležih ozi-
roma sorazmernih deležih s prijavo, v kolikor sredstva ne zadostu-
jejo višini vlog.

Najvišji zneski pomoči za vse ukrepe se uporabljajo ne glede 

Na podlagi sklepa 7. redne seje 
Občinskega sveta Občine Bovec 
z dne 27. 6. 2007 v skladu z 9. 
členom Pravilnika o finančnih in-
tervencijah za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini 
Bovec po Uredbi za skupinske 
iz jeme (Uradni l ist  RS, št. 
52/2007) Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS
za zagotavljanje tehni~ne 
podpore v kmetijskem 
sektorju (ukrep 3)
Namen ukrepa je zagotavljanje 
tehnične podpore za kmetijski 
sektor. 

Upravičenci storitev tehnične 
podpore v kmetijskem sektorju so 
kmetijska gospodarstva, ki so vpi-
sana v register kmetijskih gospo-
darstev in imajo kmetijske površine 
na območju občine Bovec. 

Izvajalci tehnične podpore po 
tem pravilniku in upravičenci do 
sredstev za izvajanje so organi-
zacije, ki so registrirane za izvaja-
nje tehnične pomoči na področju 

kmetijstva. Občina Bovec z izvajal-
ci sklene pogodbo, v kateri opre-
deli posamezne naloge, časovne 
roke za izvedbo le-teh in način iz-
vedbe plačil. 

Bruto intenzivnost pomoči je do 
100 % upravičenih stroškov.

Pomoč se lahko odobri za kritje 
upravičenih stroškov:

3.1 Na področju izobraževanja 
in usposabljanja kmetov in de-
lavcev na kmetijskem gospo-
darstvu: stroškov organiziranja 
programa za usposabljanje in po-
tnih stroškov udeležencev (upo-
števa se veljavna tarifa Občine 
Bovec za kilometrino), stroškov 
zagotavljanja nadomeščanja med 
odsotnostjo kmeta ali delavca na 
kmetijskem gospodarstvu.

3.2 Na področju storitev nado-
meščanja: dejanskih stroškov 
nadomeščanja kmeta, kmetovega 
partnerja ali delavca na kmetij-
skem gospodarstvu med boleznijo 
in dopustom.

3.3 Na področju svetovalnih 

storitev, ki jih opravijo tretje strani, 
honorarjev za storitve, ki ne spa-
dajo med trajne ali občasne dejav-
nosti niti niso v zvezi z običajnimi 
operativnimi stroški podjetja (izloči 
se na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje).

3.4 Na področju organizacije 
forumov za izmenjavo znanj 
med gospodarstvi, tekmovanj, 
razstav in sejmov ter sodelova-
nja na njih: stroškov udeležbe, 
potnih stroškov, stroškov publika-
cij, najemnin razstavnih prostorov, 
simboličnih nagrad, podeljenih na 
tekmovanjih, do vrednosti 250 
EUR na nagrado in zmagovalca.

3.5 Publikacij, kot so katalogi 
ali spletišča, ki predstavljajo de-
janske podatke o proizvajalcih iz 
dane regije ali proizvajalcih dane-
ga proizvoda, če so informacije in 
predstavitev nevtralne in imajo za-
devni proizvajalci enake možnosti, 
da so predstavljeni v publikaciji. 

Pogoji za sofinanciranje: Pomoč 
se dodeli v obliki subvencioniranih 

storitev in ne vključuje neposre-
dnih plačil v denarju proizvajalcem. 
Sredstva se lahko dodeljujejo le za 
tiste naložbe, projekte in aktivno-
sti, ki pred sklenitvijo pogodbe o 
sofinanciranju še niso zaključeni.

Obvezna dokumentacija je do-
ločena z razpisno dokumentaci-
jo.

Razpisna roka in višina sred-
stev: Razpisna roka sta dva, in 
sicer je prvi odprt do 31. 8. 2007 
do 12.00, drugi pa do 1. 10. 
2007, prav tako do 12.00. Za 
prvi rok so sredstva razpisana v 
višini 625 EUR, za drugi rok pa 
315 EUR. 

Naslov za vložitev vlog in obve-
zna označba: Vloge z zahtevano 
dokumentacijo je treba do roka 
dostaviti osebno ali poslati (pripo-
ročeno) v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Bovec, Trg golobarskih 
žrtev 8, 5230 Bovec in jo označi-
ti: Vloga na javni razpis – tehnič-
na pomoč, s pripisom NE ODPI-
RAJ! 
Danijel Krivec, župan Občine Bovec

na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz dr-
žavnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 
Skupnosti in so določeni z Uredbo za skupinske izjeme. 

V kolikor se sredstva za posamični ukrep ne izkoristijo v ce-
loti, ima v okviru obravnave vlog, prispelih na isti razpisni rok, ime-
novana komisija pravico, da nerazporejena sredstva lahko preloži v 
kvoto ukrepa, kjer se izkaže, da sredstev primanjkuje. 

Pravilnik ter razpisna dokumentacija z osnovnimi obrazci za 
vse vloge sta na voljo na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec in na občinski spletni strani www.bovec.net/obcina. 

Javni razpisi Ob~ine Bovec




