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Jogurtom pretekel rok trajanja

P ravijo, da bo letos dolgo in
vroče poletje. Tudi prav. Če
to drži in če nas ne bo pre-

več pestila suša, sem takoj “ZA”. Prav
sončno poletje lahko k nam privabi
domače in tuje goste, ki bodo po-
pestrili poletno dogajanje in napolnili
žepe domačinov, ki se preživljajo s
turizmom, trgovino, športnimi aktiv-
nostmi itd. Vse lepo in prav. Vendar
pa želim še pred začetkom sezone
opozoriti na nekaj nepravilnosti, ki
utegnejo, če jih ne bomo pravočasno
odpravili, vreči slabo luč na turistično
ponudbo Zgornjega Posočja. Pa nikar
tega ne vzemite kot soljenje pameti.
Želim zgolj opozoriti na nepravilno-
sti, ki se lahko še odpravijo – z malo
dobre volje seveda.

Pred kratkim sem izvedela za “spo-
drsljaj” v poslovanju enega izmed ne
tako zelo številnih hotelov v Zgor-
njem Posočju. Slednjega tokrat še ne
bom poimenovala, ker upam, da bo
pripomba zalegla. Upam le, da ne

bom naredila prevelike škode drugim
hotelirjem, za katere verjamem, da
se trudijo po svojih najboljših močeh.
Kakorkoli že. Iz zanesljivih virov sem
izvedela, da v dotičnem hotelu svojim
stalnim gostom za zajtrk redno streže-
jo jogurte in drugo hrano z že prete-
čenim rokom uporabe. Od tega najver-
jetneje še ni nikogar “pobralo”, menim
pa, da gre za resno moralno vprašlji-
vost hotelskega vodstva in organizira-
nosti same. Redne hotelske goste je
zmotila tudi postrežba na pol suhega
kruha – svežega so bili namreč dele-
žni le, kadar se je v hotelu mudila ka-
kšna večja skupina gostov iz tujine.
To je nekoč enega izmed gostov tako
razjezilo, da si je pred zajtrkom v bli-
žnji trgovini kupil svežo štruco kruha
in jo prinesel s seboj v jedilnico. Ko
je natakarja poprosil za nož, se mu
je slednji opravičil in skušal zadevo
popraviti z razlago, češ da “šef” vsako
jutro nabavi svež kruh, vendar ga ne
dovoli uporabiti, dokler se “ta stari”

ne poje do konca. Po svoje se z njim
strinjam, saj me je tudi moja mama
učila, da se kruha NIKOLI ne meče
v smeti in da ga moramo vedno pora-
biti; če ne drugače, vsaj za drobtine.
Kljub vsem načelom pa menim, da si
nek hotel česa takega ne sme privoš-
čiti. Zaradi svojevrstne “gostoljubno-
sti” so doslej gotovo že izgubili kakšne-
ga rednega gosta, ki v hotelu biva za-
časno (zaradi službenih obveznosti).
Izgubili ne bodo le rednih gostov, ki
polnijo hotelsko blagajno skozi vse
leto, temveč tudi svoje dobro ime, kar
je lahko za nek hotel usodno.

V upanju, da gre za osamljen pri-
mer in da bodo moje pripombe zve-
nele kot opomba, s katero se lahko
zadeve še pravočasno popravijo na
bolje, vas vse skupaj lepo pozdrav-
ljam. Vsem, ki se že odpravljate na
zasluženi dopust, pa želim obilico
dobre volje, zdravja in sprostitve.

Tatjana Šalej Faletič,
glavna in odgovorna urednica

Utrinki

POSO[KI KOVINARJI
NA BORZI OST-WEST
Torgau (Nemčija) – 21. in 22. aprila
je v Torgau v Nemčiji potekala 17.
mednarodna borza. Njen namen je
bil okrepiti kooperacije med malimi
in srednjimi podjetji iz Nemčije, Bel-
gije in Nizozemske ter iz držav
pristopnic EU (Rusije, Bolgarije).
Podjetja iz vzhodne Evrope so iskala
možnosti sodelovanja s podjetji čla-
nic EU ter medsebojne koristne sti-
ke. Na borzi je sodelovalo 79 podje-
tij iz devetih držav (47 podjetij iz
Nemčije, 13 iz Češke, osem iz Slo-
vaške, šest iz Slovenije ter po eno iz
Belgije, Bolgarije, Nizozemske, Polj-
ske in Rusije).

Prisotnost na borzi po branžnih sku-
pinah:
• stroji in naprave, jeklene konstru-

kcije in transportna vozila: 38 po-
djetij (19 iz Nemčije, sedem iz Slo-
vaške, šest iz Češke, štiri iz Slo-
venije in eno iz Belgije);

• elektrotehnika, avtomatizacija,
ekologija in informacijska tehnolo-
gija, kemijska in farmacevtska in-
dustrija, lesna, steklarska in grad-
bena industrija ter industrija plasti-
ke: 19 podjetij (13 iz Nemčije, pet
iz Češke in eno iz Slovenije);

• svetovanje, podjetniško svetova-
nje, inženiring, zavarovanje, banke,
izobraževanje ter pravo: 15 podje-
tij (deset iz Nemčije, po eno iz
Češke Poljske, Rusije, Slovaške
in Slovenije);

• prostor in letalstvo: pet podjetij
ter poddobavitelji iz Nemčije (pet),
Nizozemske (eden) in Belgije
(eden).

Opravljenih je bilo okoli 225 poslov-
nih pogovorov; prišlo je do približno
45 dogovorov s podpisom pogodbe
med podjetji. Dve podjetji sta prire-
dili samostojno razstavo svojih pro-
duktov.

Ponovno se je pokazalo, da so bila
najbolj prisotna podjetja iz kovinsko-

predelovalne in-
dustrije in ele-

ktronike.
Borze so se
udeležili tudi

posoški ko-
vinarji, člani Posoškega kovinar-
skega grozda: Kovinoplast – Ivan
Kavs s.p., Kovinski izdelki – Milan
Hrast s.p. in Rut d.o.o. Predstavitev
je bila ena od aktivnosti projekta, ki
so ga podjetja skupaj s Posoškim
razvojnim centrom uspešno prija-
vila na razpisu PRIMe v okviru Pha-
rovega programa sodelovanja Slove-
nija/Italija 2002 z naslovom Krepitev
konkurenčnosti malih in srednjih
podjetij na Primorskem (več o pro-
jektu smo v EPIcentru že pisali).

Zanimivo je bilo srečanje podjetij s
področja letalske industrije, saj so
se ponovno vzpostavili kontakti med
podjetji EADS (Nemčije) in ESA (Ni-
zozemska) ter belgijskimi in ruskimi
izdelovalci delov letal. Predstavil se
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Razpisi So~e 2006
Posoški razvojni center obvešča, da bodo v naslednjih mesecih ob-
javljeni razpisi v okviru Razvojnega programa Soča 2006 (Izvedbeni
program za leto 2005). Predvideni datumi objav:

mozaposlovanja kadrov z najmanj
VII. stopnjo izobrazbe na obmo-
čju občin Bovec, Kobarid in Tolmin
v letu 2005;

• 26. avgust – Javni razpis štipen-
dij za visokošolski, univerzitetni
in podiplomski študij (pridobitev
najmanj VII. stopnje izobrazbe) za
šolsko leto 2005/06 (odprt bo
do 5. oktobra 2005).

Dodatne informacije dobite na
PRC-ju, telefon: 05/ 38-41-500 in
na www.pososki-rc.si.

• konec julija – Javni razpis za
spodbujanje izobraževanja in us-
posabljanja zaposlenih v podje-
tjih in pri samostojnih podjetnikih
na območju občin Bovec, Koba-
rid in Tolmin za leto 2005;

• konec julija – Javni razpis za
spodbujanje začetnih investicij v
malih in srednjih podjetjih na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin v letu 2005;

• konec julija – Javni razpis za
spodbujanje zaposlovanja in sa-

4
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dvigniti ugled kraju

7
Model vse`ivljenjskega u~enja

9
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28
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30
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35
Pred 90-imi leti

42
Razpisi

Iz vsebine

PRC obve{~a

Brezpla~ni program usposabljanja
Bi se radi naučili kaj novega, v majhni skupini, v prijetnem vzdušju, ob
zanimivih vsebinah, uporabnih v vsakdanjem življenju? Vas zanima:

Posoški razvojni center vam po-
nuja brezplačni program usposab-
ljanja, kjer bomo prisluhnili vašim
željam in interesom. Prvi kandidati
so s programom že začeli, jeseni pa
načrtujemo izvedbo programa za
novo skupino.
Vas zanima še kaj?
Pokličite Cvetko Kavčič na tele-
fon: 05/ 38-10-703.

• kako uporabljati računalnik, sple-
tne strani, elektronsko pošto;

• kako izpolnjevati razne obrazce
(napoved za odmero dohodni-
ne …), napisati prošnjo, vlogo, pri-
tožbo;

• kako z uspešnim komuniciranjem
reševati nesporazume;

• kako uspešno zagovarjati svoja
mnenja in stališča?

Program UŽU-MI delno financirajo: Evropska unija, Ministrstvo za šolstvo in šport ter
Zavod RS za zaposlovanje.

Ne spreglejte v tej
{tevilki EPIcentra

Javni razpis za oddajo po-
slovnih prostorov v najem
Posoški razvojni center v tej šte-
vilki EPIcentra (na strani 42) objav-
lja javni razpis za oddajo poslovnih
prostorov v stavbah v Ulici padlih
borcev 1b in 1c, Tolmin (nekdanji
stavbi Občine Tolmin in Upravne
enote Tolmin) v najem. Dodatne in-
formacije na telefonu: 05/ 30-41-
514 (Uroš Brežan).

Izbor najboljših diplomskih
nalog na temo Posočje
Klub tolminskih študentov (KTŠ)
začenja v sodelovanju s Posoškim
razvojnim centrom (PRC) projekt
Izbor najboljših diplomskih nalog
na temo Posočje. Zajemal bo vse
(nekdanje) študente, ki so ali bodo
med septembrom 2004 in septem-
brom 2005 zagovarjali diplomsko
delo, katerega tema je povezana s
Posočjem. Razpis je objavljen na
strani 43. Za dodatne informacije
pokličite na KTŠ (05/ 38-10-030
in 041-953-740, Tanja) ali PRC
(05/ 38-41-502), lahko pa
prelistate tudi naše spletne strani:
klub-kts.si in www.pososki-rc.si.

Pripravile: Brigita Bratina, Špela Kranjc,
Mateja Kutin in Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

je tudi tehnološki park Adelwitzer
Technologiezentrum iz pokrajine
Oschatz, ki se ukvarja z novimi te-
hnologijami za natančno obdelavo
kovinskih delov in razvija nove
tehnologije za podjetja v tem delu
Nemčije.

Borza je bila uspešno zaključena.
Večina udeleženk meni, da so bili
sklenjeni dobri posli in kontakti ter
izmenjane dragocene izkušnje. S
predstavitvijo so zadovoljni tudi po-
soški kovinarji. Vzpostavili so stike s
17-imi podjetji sorodne dejavnosti,
eno pa jim je že poslalo konkretno
povpraševanje.
Vlado Hrnčič in Mateja Kutin

^I[^ENJE ODCEDNE
VODE IZ DEPONIJE
Vol~e – Maja so župani vseh treh
posoških občin Pavel Gregorčič,
Ernest Kemperle in Danijel Krivec,
minister za okolje in prostor Janez

Podobnik ter veleposlanik in vodja
predstavništva Evropske komisije v
Republiki Sloveniji Erwan Fouéré
slovesno prerezali trak novi čistilni
napravi, ki se nahaja ob osrednji
posoški deponiji odpadkov v Volčah.
Gre za malo čistilno napravo (1900
populacijskih enot), ki je namenjena
čiščenju odcedne vode iz deponije
(do sedaj so jih prevažali v tolminsko
čistilno napravo) in vse komunalne
vode naselja Volče.

Izgradnja čistilne naprave je stala
180 mio SIT; večina sredstev so pri-
dobili iz programa Phare, sofinan-
cirale pa so jo tudi vse tri posoške
občine in Ministrstvo za okolje in
prostor. Kot je povedal Fouéré, gre
za eno od osmih investicij v okviru
programa Phare Eco Adria Cross
Border, katerega namen je izboljšati
kakovost površinskih in podtalnih
voda, ki se stekajo v Jadransko
morje.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

PREREZALI SO TRAK NOVE ČISTILNE NAPRAVE, ki naj bi poleg sedmih tovrstnih investicij
izboljšala kakovost površinskih in podtalnih voda, ki se stekajo v Jadransko morje.
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Model razvoja poslovnih con Gori{ke statisti~ne regije

Kako privabiti podjetnike
in dvigniti ugled kraju?

Kaj je zadosten in kaj potreben pogoj za vzpostavitev okolja, ki bo podpiralo hitro gospodarsko rast

in razvoj ter vzpodbujalo inovativnost? To je osrednje vpra{anje ekonomskega razvoja, ki si ga mora

zastaviti vsaka dru`ba, lokalna, regionalna ali nacionalna.

K o smo razmišljali o izdelavi
modela, ki naj bi v prihodnje
postal referenčni model za

ustanovitev nove ali prestrukturiranje
obstoječe poslovne cone, smo naleteli
na vrsto ovir, ki presegajo naše mož-
nosti vpliva. Čeprav si prizadevamo,
da bi procese pridobitve potrebnih
dovoljenj za razvoj nove poslovne co-
ne pospešili, rokov ne moremo skraj-
šati na manj kot pet let, kar je za ra-
zvoj podjetništva odločno preveč. Po-
djetnik potrebuje prostor za investi-
cije v infrastrukturo zdaj in takoj, ko
se mu posel odvija, in ne, ko bo pro-
stor slučajno na voljo. Po našem
mnenju je to eden ključnih razlogov
za nizko odzivnost podjetij na razne
vprašalnike in povabila občin k izra-
zu namena po gradnji v naslednjih
petih ali desetih letih. Podjetnik se
na pobude odzove, ko ima potrebe,
torej morajo imeti občine urejene
prostore za poslovno dejavnost pri-
pravljene na “zalogo”.

Idealno poslovno okolje
Kako naprej? Kaj privablja podjet-

nike in povečuje vrednost ter ugled
nekega kraja, občine, regije? Kaj bo
prepričalo podjetnike? Po našem
mnenju je to idealno poslovno okolje
oziroma poslovno okolje, ki se pribli-
žuje zanimanjem podjetnikov in lo-
kalnih oblasti.

Pri definiciji pojma poslovno oko-
lje je treba opredeliti tudi pogoje za
doseganje hitre gospodarske rasti in
razvoja ter spodbujanje inovativnosti
in ustvarjalnosti. O idealnem poslov-
nem okolju govorimo, kadar se vsi
subjekti v določenem prostoru dopol-
njujejo in stremijo k skupnemu cilju
za doseganje skupnih interesov.

Če se hočemo približati idealnemu
poslovnemu okolju, je nujna pove-
zanost treh osnovnih prostorov: pro-
stora znanja, ki ustvarja inovativno
okolje, prostora sporazumov, tj. pro-
stora zamisli ter strategij, ter inovacij-

Junija 2005 se je zaklju~il projekt [tudija izvedljivosti poslovnih con v
Gori{ki statisti~ni regiji, ki ga je v sodelovanju s partnerji izvajal Poso{ki

razvojni center. V okviru projekta, ki ga je sofinancirala Evropska unija,
smo opravili analizo gospodarskega stanja ter izdelali model razvoja
poslovnih con. Povzetek {tudije je objavljen v zgibanki in publikaciji, ki
sta zainteresiranim na voljo v Poso{kem razvojnem centru, lahko pa si ju
ogledate tudi na spletnih straneh: www.pososki-rc.si/aktualno/novice/
ogled/26. Za dodatne informacije pokli~ite vodjo projekta mag. Romana

Medveda ali Uro{a Bre`ana: 05/ 38-41-500.

skega prostora, kjer se cilji uresniču-
jejo. Povezava naštetih prostorov po-
gojuje uspešen na znanju zasnovan
ekonomsko-družbeni razvoj. Pri us-
tvarjanju idealnega okolja je pomem-
bno, da v vseh treh prostorih enako-
vredno sodelujejo gospodarska, vla-
dna in akademska sfera.

Eden od pogojev, da se ustvarjanje
lahko razvija in sledi viziji, so urejene
poslovne cone.

Idealna poslovna cona
Neko območje poimenujemo po-

slovna cona, ko izpolnjuje večino po-
gojev, ki jih navajamo v spodnji pre-
glednici. Prej gre zgolj za zemljišče,
namenjeno poslovni dejavnosti. Šele
območje, ki ustreza kriterijem in za-
dovoljuje interese lastnikov, uprav-
ljavcev, lokalnih oblasti in podjetni-
kov, ki na območju delujejo, imenu-
jemo idealna poslovna cona. Naš cilj

je, da se tej idealni poslovni coni čim
bolj približamo.

Vprašalnik na desni je sestavljen ta-
ko, da lahko hitro dobimo vpogled v
kakovost poslovne cone in se prepriča-
mo, ali je poslovna cona za nas zanimi-
va in ali se nam splača vanjo investirati.

Za doseganje idealne poslovne co-
ne potrebujemo visoko usposobljen
kader ter interes občin in podjetnikov
za uresničitev zastavljenega cilja.

Če za referenco vzamemo idealno
poslovno cono, ki izhaja iz idealnega
poslovnega okolja, lahko ugotovimo,
da je za dosego zastavljenih ciljev
najprej potreben skupni prostor spo-
razumov, kjer se za isto mizo uskla-
dijo predstavniki različnih sfer –
politične, gospodarske in akademske.
Ko si neka regija ali lokalna oblast
zastavi vizijo oziroma strateški načrt
doseganja ekonomskega razvoja, ne
more mimo vizije doseganja čim vi-
šjega standarda lastne paradne po-
slovne cone.

Ali je cena komunalno opremlje-
nega zemljišča res največ, kar lahko
ponudi lastnik oziroma upravitelj po-
slovne cone? Kaj pa dosegljivost in
povezave (mreženje) v conah? Ali so
v njej najboljša podjetja v svoji dejav-
nosti? In dodana vrednost podjetij v
poslovni coni? Razpoznavnost cone,
občine, regije in države? Ekonomsko
stanje cone, občine, regije in države?
Kako je urejena davčna zakonodaja?
Kako je z olajšavami, podporo podje-
tništvu s strani občine, kakšna je sta-
novanjska politika občine ... Novih
investitorjev in podjetnikov ne privabi
samo cena komunalno opremljenega
zemljišča, ampak še vrsta drugih de-
javnikov. Tako kot k poslovni odli-
čnosti stremijo podjetja, mora k njej
stremeti tudi okolje s svojo ponudbo.

Postopki ustanavljanja
in organiziranja

Glavne naloge razvoja poslovnih
con so:

Foto: T. Š. F.
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Dostopnost
(da/ne)

Učinkovitost/
Kakovost (visoka,

srednja, nizka)

LOKACIJA
Potreba po prestrukturiranju cone
Možnost širitve zemljišča
Obstoj regionalnega razvojnega plana
Velikost lokacije
Komunalna opremljenost

UPRAVLJANJE
Že obstoječa strategija upravljanja
Izkušeno in izurjeno upraviteljsko vodstvo
Javno-zasebno partnerstvo
Obstoj razvojnih agencij
Obstoj ekonomskega razvojnega plana
Obstoj finančnih shem oz. ukrepov v podporo
ustanavljanju novih podjetij
Obstoj dodatnih podjetniških storitev
Dostopnost finančnih virov za izgradnjo cone
Obstoj struktur za podporo in ustanavljanje
podjetij

INFRASTRUKTURA
Vodovod
Električna napeljava
Plinska napeljava
Kanalizacijski sistem
Telekomunikacijsko omrežje
Cestno omrežje
Železniško omrežje
Letališče
Pristanišče

ČLOVEŠKI VIRI
Kakovost delovne sile
Obstoj izobraževalnih centrov
Kakovost sodelovanja med javnim in
privatnim sektorjem
Obstoj sindikatov
Obstoj stavk
Združenja podjetnikov

KAKOVOST ŽIVLJENJA
Univerze in višje šole
Bolnišnica
Nakupovalno središče
Supermarketi
Javni prevoz
Restavracije
Kulturni dogodki
Športni objekti
Policijski in gasilski nadzor območja
Stanovanjske kapacitete

MARKETING
Obstoj strategije marketinga
Izkušeno in usposobljeno vodstvo
Promocijski material:
- Brošura
- Baza podatkov
- Video predstavitev
- CD zgoščenka
- Spletna stran
Povezava z agencijami za privabljanje
investicijskega kapitala
Povezava z gospodarskimi oddelki ambasad
Povezave z nepremičninskimi agencijami oziroma
svetovalci za gospodarske nepremičnine
Finančni viri za marketing

• določanje vodstvene skupine in
imenovanje projektnega vodje –
domači strokovnjaki ali najem pro-
fesionalnega svetovalca oziroma
sodelovanje z investicijskim podje-
tjem;

• študija predizvedljivosti in izvedlji-
vosti poslovne cone za tiste, ki od-
ločajo – osnutek načrta poslovne
cone mora biti izdelan v začetni
fazi projekta;

• nakup zemljišča – možna je usta-
novitev združenja lastnikov zemlji-
šča, ki bodo pri prodaji zemljišča
enakovredno sodelovali;

• spreminjanje prostorskega načrta

Neoprijemljivi in organizacijski vidiki:
• razvojni načrt cone; • izbira upra-
vitelja cone; • vzpostavitev odnosov
s sosednjimi območji ter javnimi or-
ganizacijami; • določitev finančnih
in davčnih vidikov; • pravni vidiki;
• zasebno-javno partnerstvo; • pro-
mocija in stiki z javnostmi; • načrt in
podpora notranjemu razvoju; • marke-
ting; • recepcija; • poslovno združe-
nje; • ponudba dodatnih storitev po-
djetnikom (javni ali zasebni ponudni-
ki, združenja, itd.); • upravljanje in
vzdrževanje skupnih površin ter • va-
rovanje in nadzor cone.

– koordinacija s specializiranim pro-
jektantskim podjetjem in organiza-
cijami, ki izdajajo soglasja za pro-
storski načrt;

• promocija in trženje razpoložljivih
zemljišč v poslovni coni;

• podrobni načrt poslovne cone s
specifičnim gradbenim načrtom,
ki je izdelan v sodelovanju z inve-
stitorji;

• izgradnja infrastrukture ter
• organizacija poslovne cone – ure-

janje razvoja, prodaje zemljišč in
objektov, razvoj za skupne potrebe
bodočih lastnikov podjetij.

Ker je razvoj poslovne cone zahtev-
na naloga, ki zahteva usklajene napo-
re, je priporočljivo, da je organizacija
aktivnosti profesionalno vodena.

Referen~ne to~ke
razvoja poslovne cone:
• preliminarne študije (študija prilo-

žnosti in izvedljivosti) – slednje je
treba izvesti še pred začetkom ra-
zvoja nove poslovne cone in

• zemljiška dela (nakup, urejanje in
komunalno opremljanje).

Tehnični vidiki:
• bližina železniškega in zračnega pro-
meta; • razvita cestna infrastruktura;
• parkirišča; • signalizacija; • razsve-
tljava; • zelene površine; • urejanje
odvajanja meteornih vod; • kanali-
zacijski sistem; • vodovodna napelja-
va; • plinska in električna napeljava;
• telekomunikacijski sistem; • certi-
fikat kakovosti ISO 14001 ter • ko-
munalni odpadki.

Model razvoja poslovne cone
Za uspešno realizacijo projekta

moramo še pred začetkom izgradnje
nove poslovne cone izdelati prelimi-
narne študije. Še preden občine po-
nudijo nek prostor kot poslovno cono,
morajo biti izvedene vsaj študija pri-
ložnosti – možnosti in študija izvedlji-
vosti, določiti pa je treba tudi uprav-
ljavca poslovne cone.

1. Študija priložnosti – možnosti:
• potrjuje relevantnost projekta na

področju konkurenčne in razvojne
dimenzije;

• potrjuje relevantnost projekta glede

Foto: T. Š. F.
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Model razvoja poslovnih con Gori{ke statisti~ne regije

na potencialno povpraševanje;
• določa razvojnike ter partnerje na

posamezni fazi projekta;
• utemeljuje splošne cilje;
• opredeli strategijo;
• vključuje analizo potreb poslovnih

con ter ustrezno velikost zemljišča
glede na potrebe v naslednjih dese-
tih letih delovanja ter

• opredeli potrebe projekta.

2. Študija izvedljivosti
S pomočjo študije izvedljivosti

skušamo določiti:
• vrsto poslovne cone;
• geografsko lokacijo;
• konkurenčnost lokacije;
• obstoječo infrastrukturo;
• razvojne cilje;
• pravne zahteve;
• obstoječe premoženje;
• obetajoče podjetniške povezave;
• tržni načrt;
• podporne storitve;
• upoštevanje okoljevarstvenih ter

občinskih prostorskih planov;
• finančni načrt odkupa zemljišč, ra-

zvoja cone in marketinga (nepre-
mičninski inženiring) ter

• upravitelja poslovne cone.

3. Upravljanje poslovne cone
Poslovno cono upravlja in vodi

upravljavec. V tujini so to v glavnem
lastniki infrastrukture v poslovni coni
in lastniki upravljavskega podjetja.
Poleg vzdrževanja skupnih cest, par-
kirišč, razsvetljave, signalizacije, zele-
nih površin ter občasnega zagotav-
ljanja varovanja mora upravitelj po-
slovne cone skrbeti za:
• natančen operativni diagram pote-

ka dela;
• opredelitev zadev, ki jih bo treba

izvesti oziroma jih zaupati zuna-
njim podizvajalcem, nazorno pri-
kazati vse operacije v procesu iz-
vajanja projekta ter identificirati
morebitne šibke točke v času izva-
janja projekta;

• zagotavljanje doseganja zastavlje-
nih ciljev med izvajanjem projekta,
kot so jih predvidele študija izve-
dljivosti ter ostale preliminarne štu-
dije;

• zagotavljanje koherentne ter homo-
gene notranje in zunanje komuni-
kacije med projektnimi partnerji
(političnimi, ekonomskimi, javnimi,
zasebnimi itd.) – predvsem zaradi
priprave podporne tržne strategije;

• vzpostavitev stikov in dialoga z
različnimi vplivnimi skupinami –
predvsem okoljskimi, ki lahko mo-
bilizirajo javnost na način, ki lahko

škoduje interesom razvoja poslov-
ne cone;

• vzpostavitev in koordinacija upra-
vitelja cone, nadzornega organa ter
odbora za sprejem odločitev – tako
se vzpostavi duh partnerstva;

• namestitev storitev, ki bodo olajša-
le oziroma pospešile razvoj obsto-
ječih in novih dejavnosti v poslov-
ni coni;

• predloge inovativnih pobud, ki bo-
do vzpodbujale podjetniško pove-
zovanje;

• organizacijo in upravljanje poslov-
ne cone v koordinaciji z lokalnimi
oblastmi ter sodelujočimi podjetji;

Poso{ki razvojni center se ob tej prilo`nosti zahvaljuje ~lanom projektne
skupine ter partnerskim organizacijam (Idrijsko-Cerkljanski razvojni

agenciji, Razvojni agenciji ROD, RRA Nova Gorica, In{titutu za kreativne

{tudije CuBiST in partnerju iz Italije, Slovenskemu gospodarskemu

zdru`enju iz Gorice), sodelujo~im ob~inam iz Gori{ke statisti~ne regije,
podjetnikom ter vsem, ki ste pripomogli k izvedbi projekta.

• nadzor nad vzdrževanjem skupnih
površin ter

• pripravo in skrb za distribucijo jas-
nih in poslovno zanimivih zemlje-
vidov, načrtov in možnosti vstopa

v poslovno cono, kot je to določeno
v strategiji razvoja poslovne cone.

Simon Mokorel, Inštitut za kreativne
študije CuBiST, in Tatjana Šalej Faletič,
odgovorna za odnose z javnostmi

POSLOVNE CONE GORIŠKE STATISTIČNE REGIJE

1. Občina Bovec
Obrtna cona Bovec
TKK Srpenica

2. Občina Kobarid
Obrtna cona Kobarid
Obrtna cona Frnaža

3. Občina Tolmin
Poljubinj
Na Logu
Čiginj
Dobrave
Poljubinj (nova)

4. Občina Kanal ob Soči
Ankara v Anhovem
Kolodvorska Kanal
Stara cementarna Anhovo
Salonit Anhovo – Esal

5. Občina Brda
Poslovno obrtna cona Štaloni
Obrtna cona pri ZD Hum

6. Občina Nova Gorica
GC Nova Gorica ob železnici,
nova cona Solkan
GC Nova Gorica ob železnici,
obstoječa cona
GPC Kromberk – cona Kromberk
GPC Kromberk – cona Meblo Z
GPC Kromberk – cona Meblo V
GPC Kromberk – trgovska cona
GPC Kromberk – cona Palude
GC Kromberk – cona MIP
GPC Bukovica – Volčja Draga
GPC Renče
GPC Rožna dolina, mešana cona
ob Vipavski cesti
GPC Rožna dolina, cona nad
Vrtojbico
GC Trnovo
GPC – nova

7. Občina Šempeter–Vrtojba
Lavžnik (Vozila)
Polje
Smete
Brežina (Primorje)

8. Občina Miren–Kostanjevica
Obrtna cona Bilje 1
Obrtna cona Bilje 2
Obrtna cona Orehovlje
Industrijska cona Miren
Obrtna cona Opatje Selo

9. Občina Vipava
Farma
Južna vojašnica
Tankovske garaže
V1 in V2

11. Občina Cerkno
  ETA (stara, nova) – dve lokaciji
  Obrtna cona Trebenče
  Celes

12. Občina Idrija
  Industrijska cona Godovič
 Trebče–Črni vrh
  Industrijska cona Halda
  Likarca Cegovnica
  Spodnja Idrija (Rotomatika)
  Industrijska cona Idrija
  Obrtno-poslovna Idrija

10. Občina Ajdovščina
Obrtna cona Ajdovščina
Proizvodno in industrijsko območje
Industrijska cona Lipa
Pod letališčem
Gojače
Obrtna cona Mirce
Pod železnico
Pod obvoznico
Pod obvoznico 2
V talih

Legenda:     delujoče cone      cone v fazi nastajanja     GPC - gospodarsko poslovna cona     GC - gospodarska cona
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Dejstvo je, da prebivalstvo ob-
ravnavanega območja po izo-
brazbeni strukturi zaostaja za

regijskim povprečjem (ki je že tako
pod slovenskim povprečjem). Nižja ra-
ven znanj in nižja izobrazbena stru-
ktura prebivalstva ovirata zaposlji-
vost. Prav slednja pa pripomore k ve-
čji stopnji aktivnosti prebivalstva (kjer
je Goriška regija na repu v Sloveniji).

Majhne mo`nosti za
vse`ivljenjsko u~enje

S prebivalstvom, ki se slabo vklju-
čuje v vseživljenjsko učenje in ima
posledično nizko raven znanj in izo-
brazbeno strukturo, ni mogoče gradi-
ti uspešnega gospodarskega ter s tem
celovitega družbenega razvoja. Če
smo si v Regionalnem razvojnem pro-
gramu za cilj postavili inovacijski pre-
boj regije, je posebej na območjih,
ki po vključenosti prebivalstva v vse-
življenjsko učenje in izobrazbeni
strukturi zaostajajo za regijo, treba
več vlagati v človeške vire tako v or-
ganizacijskem, promocijskem kot tu-
di finančnem smislu. Z dvigovanjem
zavesti o nujnosti vključevanja v vse-
življenjsko učenje bomo postopno
dvigali raven znanj in izobrazbeno
raven prebivalstva. V ta namen je Po-
soški razvojni center (PRC) aprila na
javnem razpisu Ministrstva za šol-
stvo in šport (MŠŠ) v okviru Naci-
onalnega programa Phare 2003 –
Vseživljenjsko učenje pridobil sredstva
za projekt Model vseživljenjskega uče-
nja na SZ delu Goriške regije. Njego-
va skupna vrednost znaša okoli 60
mio SIT – s strani Phare 2003 in MŠŠ
bo sofinanciran v višini dobrih 53,5
mio SIT (75 odstotkov Phare in 25
odstotkov MŠŠ).

Model vse`ivljenskega u~enja
Projekt predstavlja logično nadalje-

vanje dela PRC-ja na področju razvo-

Model vse`ivljenjskega u~enja na SZ delu Gori{ke regije

Za dvig vse`ivljenjskega u~enja
Po stopnji vklju~enosti prebivalstva, starega od 25 do 64 let, v vse`ivljenjsko u~enje Republika

Slovenija zaostaja za cilji Evropske unije. To {e toliko bolj velja za SZ del Gori{ke regije, za katerega

je zna~ilna skromna izobra`evalna ponudba. Poso~je in Idrijsko-Cerkljansko sta prometno precej

oddaljena od ve~jih sredi{~ z ve~jo ponudbo izobra`evanja, kar zmanj{uje mo`nosti udele`be v

programih vse`ivljenjskega u~enja.

ja človeških virov. Tovrstne aktivnosti
izvajamo že od leta 2002 v sklopu
razvojnega programa Soča 2006. So-
časno smo svojo dejavnost krepili z
usmerjanjem mladih v deficitarne po-
klice, povezovanjem študentov in de-
lodajalcev, spodbujanjem vračanja
mladih izobražencev po končanem
študiju nazaj v Posočje … Leta 2003
smo z izvedbo študijskih krožkov na-
redili prve korake na področju izo-
braževanja odraslih. Lani smo ponu-
dbo razširili na računalniško opisme-
njevanje odraslih, izobraževanje za
aktivno državljanstvo ter izobraže-
vanje starejših odraslih. Pomemben
korak naprej smo naredili z letošnjim
letom z izvajanjem programov:
• Projektno učenje za mlajše odrasle

(PUM),
• Usposabljanje za življenjsko uspeš-

nost – Beremo in pišemo skupaj
(UŽU–BIPS) in

• Usposabljanje za življenjsko uspeš-
nost – Most do izobrazbe (UŽU–MI).

Komu je projekt namenjen?
Da bi Goriški regiji zagotovili nadalj-
nji razvoj, moramo zajeti čim širše
kategorije prebivalstva. V projekt
vključujemo:
• ZAPOSLENE V GOSPODARSTVU

Z MANJ KOT V. STOPNJO IZO-
BRAZBE

Gre za kategorijo prebivalstva, ki je
v Sloveniji (še posebej v Zgornjem
Posočju in Idrijsko-Cerkljanskem) sla-
bo vključena v aktivnosti vseživljenj-
skega učenja, posebno tiste, ki teme-
ljijo na informacijsko-komunikacijski
tehnologiji (IKT). Doseči želimo pozi-
tivnejši odnos do dela, spodbuditi
osebnostni razvoj ter motivirati za
nadaljnje usposabljanje in izobraže-
vanje, kar dolgoročno vodi k dvigu
zaposljivosti in postopnemu višanju
izobrazbene ravni, pomeni pa tudi
dvig števila prijavljenih inovacij v po-
djetjih in večanje konkurenčnosti go-
spodarstva na svetovnem trgu;
• STROKOVNI KADER, KLJUČEN

ZA NADALJNJI RAZVOJ PODJETIJ

Ker želimo v projekt vključiti zapo-
slene v podjetjih z manj kot V. sto-
pnjo izobrazbe, je treba v projekt
vključiti tudi kadrovike, ki bodo: •
podrobno opredelili predstavnike cilj-
ne skupine zaposlenih z manj kot V.
stopnjo izobrazbe, • sodelovali pri
načrtovanju, oblikovanju in izvajanju
programov usposabljanj ter • s pro-
jektom pridobili osnove za oblikova-
nje strategije razvoja človeških virov
v podjetju.
Razlog za vključitev ostalega, za na-
daljnji razvoj podjetij ključnega stro-
kovnega kadra je, da so to tisti zapo-
sleni, ki lahko odločilno vplivajo na
nadaljnji razvoj in na krepitev njihove
konkurenčne sposobnosti;
• PREBIVALSTVO, KI ŽIVI NA PO-

DEŽELJU
Na obravnavanem območju prevla-
duje podeželsko prebivalstvo. Poleg
kategorije, ki je zaposlena v gospo-
darstvu in jo obravnavamo v prvi cilj-
ni skupini, gre v tej kategoriji za pre-
bivalce, ki delajo na kmetijah in živi-

PREBIVALSTVO SZ DELA GORIŠKE REGIJE SE SLABO VKLJUČUJE V VSEŽIVLJENJSKO UČENJE. Foto: Brigita Bratina
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Utrinki

Model vse`ivljenjskega u~enja na SZ delu Gori{ke regije

jo pretežno od kmetijstva oziroma
dopolnilnih dejavnosti. Sočasno
obravnavamo tudi ljudi, ki živijo na
vasi in so podzaposleni ali nezapo-
sleni (ženske, mladi).
Z vključitvijo v aktivnosti vseživljenj-
skega učenja bomo podeželskemu
prebivalstvu dvignili raven znanja,
razgledanosti, prepoznavanja razvoj-
nih možnosti, samozaupanje in sa-
mopodobo ter s tem njegovo zaposlji-
vost. Tako bomo pomembno prispe-
vali h kreiranju novih delovnih mest
na podeželju, vezanih na uporabo in-
formacijske tehnologije, sočasno pa
dali možnost osebnostnega razvoja in
vključenosti v širše družbeno okolje.

Kaj bomo dosegli?
V projektu, ki bo potekal 14 mesecev,
bomo skozi različne aktivnosti dose-
gli naslednje konkretne cilje:
• vzpostavili partnerstvo oziroma ko-

alicijo za razvoj človeških virov na
obravnavanem območju na osnovi
povezovanja različnih institucij in
akterjev, to je razvojnih, izobraže-
valnih, gospodarskih in drugih
(npr. zavodi za zaposlovanje, lokal-
ne skupnosti …);

• proučili potrebe ciljnih skupin;
• oblikovali programe izobraževanja

in usposabljanja v smislu spodbu-
janja razvoja vseživljenjskega uče-
nja s poudarkom na uporabi IKT;

• vzpostavili model povezanosti in
delovanja na področju vseživljenj-
skega učenja, ki bo omogočal stal-
no spremljanje potreb ciljnih sku-
pin, prilagajanje programov izobra-
ževanja in usposabljanja opredelje-
nim ciljnim skupinam ter njihovo
izvajanje;

• pripravili zasnovo za vzpostavitev
subregionalnega centra za vseživ-
ljenjsko učenje;

• pilotno izvedli nekatere oblikovane

programe za določene ciljne skupi-
ne in uredili bomo dve mobilni učil-
nici, vsako z najmanj osmimi raču-
nalniki (ena bo v Posočju, druga
na Idrijsko-Cerkljanskem) ter

• zasnovali predloge izvedbenih pro-
jektov, ki bodo v naslednjih letih
primerni za sofinanciranje z evrop-
skimi (Socialni sklad) in nacional-
nimi sredstvi.

brezposelnosti; • zagotavljati nadalj-
nji gospodarski razvoj območja. Tako
bomo uresničevali tudi strategijo IN-
PRIME (Inovacijskega preboja Primor-
ske regije), glavne usmeritve celotne
Primorske.

Skupaj s partnerji
Model vseživljenjskega učenja na

SZ delu Goriške regije smo zasnovali

skupaj z Idrijsko–Cerkljansko razvoj-
no agencijo (ICRA), saj se s podobno
problematiko, ki je služila kot izhodi-
šče za oblikovanje projekta, srečujejo
tudi na njihovem območju. Obsega
pet občin (Bovec, Cerkno, Idrijo, Ko-
barid in Tolmin) oziroma severoza-
hodni del Goriške statistične regije.
Poleg razvojne agencije ICRA, ki bo
aktivnosti izvajala in koordinirala na
svojem območju, so v projekt kot
partnerji vključena podjetja Hidria (z
vsemi družbami na obravnavanem
območju: AET Tolmin, IMP Klima

ter Rotomatika), Kolektor Group in
Kolektor Pro, ETA Cerkno, TKK Sr-
penica, Gostol – T.S.T., zavod ENFAP
– Friuli Venezia Giulia, Ljudska
univerza Nova Gorica, tolminska in
idrijska gimnazija, Poklicna in te-
hniška kmetijsko-živilska šola iz
Šempetra pri Gorici, Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije, Kmetij-
sko gozdarska zbornica Nova Gorica
s Kmetijsko svetovalno službo Tol-
min in družba KOPO iz Nove Gorice.
V projektu sodelujejo nekateri zuna-
nji sodelavci, strokovnjaki na posa-
meznih področjih.

V naslednjih mesecih bomo skla-
dno s potekom posameznih aktivno-
sti vse zainteresirane, posebej pred-
stavnike ciljnih skupin, obveščali o
možnostih vključevanja v projekt. Po-
drobnejše informacije bodo dostopne
na spletnih straneh PRC-ja in Razvoj-
ne agencije ICRA. Vsi, ki vas karkoli
v zvezi s projektom posebej zanima,
nas lahko pokličete ali se pri nas
oglasite osebno.

mag. Almira Pirih, vodja projekta, in Mateja
Kutin, odgovorna za promocijo v projektu

Dodatne informacije o projektu
Model vse`ivljenjskega u~enja na

SZ delu Gori{ke statisti~ne regije

dobite na spletnih straneh
www.pososki-rc.si in www.icra.si

ter na telefonskih {tevilkah: 05/
38-41-500 (mag. Almira Pirih,
vodja projekta) in 05/ 37-20-180
(Mateja Bizjak, pomo~nica vodje
projekta).

Dolgoro~ni cilji
Uresničitev zastavljenih ciljev bo

omogočala postopno uresničevanje
splošnih (dolgoročnih) ciljev, ki so:
• dvigniti raven kulture vseživljenj-
skega učenja na območju, ki ga pro-
jekt obravnava, ter povečati stopnjo
dejanskega vključevanja najrazličnej-
ših kategorij prebivalstva v aktivnosti
vseživljenjskega učenja; • postopno
dvigovati raven znanj in izobrazbeno
raven; • večati zaposljivost, stopnjo
zaposlenosti, mobilnosti in aktivnosti
prebivalstva ter manjšati stopnjo

Projekt je sofinanciran s sredstvi Phare ter
Ministrstva za šolstvo in šport

V PROJEKTU BOMO PRIPRAVILI ZASNOVO ZA VZPOSTAVITEV SUBREGIONALNEGA
CENTRA ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE. Foto: Tatjana Šalej Faletič

RE[ILI DVE TE@AVI NAENKRAT
Kobarid – Lions klub Soča-Koba-
rid, ki deluje na območju občin Bo-
vec, Kobarid in Tolmin, letos slavi
10. obletnico delovanja. Desetletje
obstoja so ob rednem delu dobro-
delne organizacije zaznamovale hu-
de nesreče: dva potresa in plaz Sto-
žje, ki je zahteval sedem smrtnih žr-
tev. Klub je pri vseh nesrečah opra-
vil svoje poslanstvo in z vsesloven-
sko akcijo Lions klubov zagotovil več
milijonov tolarjev pomoči. Lions klub
Soča-Kobarid je v tem desetletju
pomagal tudi pri nabavi dvigala za
telesno prizadeto osebo v Podbrdu,
pri opremljanju prostorov Vzgojno

varstvenega centra Tolmin, de-
narno podprl perspektivne študente
in umetnike ter sodeloval v akcijah
pomoči gluhim in naglušnim osebam.

Ker je glavna dejavnost kluba pomoč
slepim in slabovidnim, je v tem ob-
dobju nabavil ter predal pet računal-
niških povečal za slepe in slabovi-
dne – v vseh primerih je šlo za otro-
ke z območja, na katerem klub delu-
je. Žal so te aparature za majhen
klub zelo drage, vendar nam s po-
močjo članarine članov, dobrodelni-
mi prireditvami in pomočjo sponzor-
skih sredstev uspe zagotoviti potre-
bna sredstva. Tako smo za elektron-
ski pripomoček za slepe in slabovi-

dne My Reader, ki smo ga v začetku
junija podarili slabovidnemu Tadeju
Uršiču iz Borjane, odšteli
1.271.000 SIT. Od tega je Lions
klub Soča-Kobarid prispeval
1.100.000 SIT, Center za social-
no delo Tolmin, ki se je s svojim
prispevkom vključil v vse dosedanje
akcije, je tokrat prispeval 71.000 SIT.
Letos se ji je prvič pridružilo tudi
Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Nova Gorica ter za
nakup prispevalo 100.000 SIT.

Uršič je podobno povečalo prejel že
pred leti, ko se je odločil za šolanje
na Gimnaziji Tolmin. Zdaj se
podaja na študij na fakulteto za

javno upravo. Prejel je najmoder-
nejši prenosni pripomoček za slepe
in slabovidne. Staro povečalo bo
odslej uporabljala njegova sestra
Anja, ki obiskuje 7. razred kobari-
ške osnovne šole in je, tako kot vsi
(razen očeta) v družini Uršič, slabo-
vidna oziroma skoraj slepa. Tako je
Lions klub Soča-Kobarid rešil kar
dve težavi naenkrat.
Člani kluba bi bili sicer veliko bolj
veseli, če bi lahko otrokom povrnili
vid, ker pa to žal ni mogoče, bomo
še naprej vse svoje moči usmerjali v
izvajanje dobrodelnega poslanstva.
Milan Štulc, klubski mojster, Lions klub
Soča-Kobarid
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Rezervirano za PUMovce

Ob~udovanja vredni frizijci

Z elo, zelo obožujem konje. Ko
sem jih prvič videla v Radov-
ljici na Mlaki in ko sem jih

prvič jezdila, sem se zaljubila vanje.
Kmalu za tem se mi je ponudila mož-
nost tečaja jezdenja v Volčah. Za to
svojo strast do konjev sem povedala
mentorici Patriciji Rejec. Pripravila
mi je presenečenje in se dogovorila,
da smo obiskali ranč Strmc blizu Či-
ginja. Tam sta nas sprejela gospodar-
ja Igor in Anka Leban. Zaradi slabe-
ga vremena je jezdenje sprva sicer
odpadlo, smo pa čas izkoristili za to,
da smo se spoznali s petimi lepotci.
Z Anko in Igorjem smo se tako dogo-
vorili, da na pravo jezdenje pridemo,
ko bo posijalo sonce. In to smo tudi
storili. Ker sva z Žano Klemenčič ze-
lo radovedni punci, sva z lastnikom
ranča pripravili tudi kratek intervju.

Kdaj ste začeli vzgajati frizijce?
V začetku maja 2004. Pripeljali

smo jih iz Italije, tja pa so prišli iz
Nizozemske.

Kako to, da ste se odločili ravno za
frizijce?

Za frizijce sem se odločil, ko mi je
na sejmu konj v Veroni (Italija) med
različnimi pasmami konj v oči najbolj
padel nizozemski frizijec. Bila je lju-
bezen na prvi pogled. Všeč so mi bili
predvsem zaradi postave in njihovega
značaja. Sejem v Veroni sem obisko-
val še naslednjih pet let, vendar fri-
zijcev tam ni bilo več.

Nam lahko opišete frizijca?
Cilj rejcev frizijca je vzgojiti mo-

čnega konja, z elegantnim in lepo
ukrivljenim vratom, širokimi prsmi in
močnim zadnjim delom. Enako po-
membna je tudi griva, močan rep in
svetleča dlaka. Današnji frizijec je
popolnoma črn in ni dovoljeno, da
bi imel bela znamenja, niti majhne
zvezdice med očmi.

Kaj moraš vedeti, da si dober rejec
frizijcev?

Poznati moraš njihovo zgodovino,
paziti moraš pri prehrani, ker imajo
želodec velik kakor človek. Predvsem

in najprej pa moraš imeti rad živali.

Ali mislite v prihodnosti organizi-
rati tečaj jezdenja za začetnike?

Če bi hoteli organizirati tečaj jezde-
nja, bi morali najprej dobiti inštruktor-
ja. Tisti, ki pa že imajo izkušnje z jez-
denjem, lahko pri nas jezdijo sami.

Namesto zaključka, bi vas rada

OČARALI SO NAS ČIGINJSKI FRIZIJCI. Foto: Martin H.

spomnila še na nekaj rekov, ki se
navezujejo na konje. Nenazadnje so
prav ti štirinožci tisočletja spremljali
ljudi bodisi kot delovni, vojni ali špor-
tni konji, zato ni nič čudnega, da se
je o njih spletlo veliko pregovorov. Pri
nas je prav gotovo najbolj znan tisti,
ki pravi, da podarjenemu konju ne glej

v zobe. Če je kdo zašel v gospodarsko
krizo, so rekli, da je prišel s konja na
osla. Znana pa sta tudi pregovora z
naukom: lepe ženske in plemeniti konji
veliko stanejo in ženska lahko v pred-
pasniku več odnese iz hiše, kot lahko
mož s štirimi konji pripelje domov.

Sabina Dobrnjić

ŽANCHY IN SABY STA ZAJAHALI VSAKA SVOJEGA KONJA. Foto: Larry Ranković
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Urili ro~ne spretnosti
V tem času smo doživeli marsikaj

in se odločili, da o tem tudi nekaj
napišemo. Najprej nas je obiskala
znana mostarska keramičarka Alen-
ka Gololičič, ki nam je pokazala,
kako se izdelajo zanimivi izdelki iz
das mase. Naša PUM-ovka Žana Kle-
menčič se je precej uživela v izdelo-
vanje najrazličnejših izdelkov. Seveda
pa izdelki iz das mase niso bili edini,
ki smo jih izdelovali. Mentorica Jana
Skočir mi je pokazala, kako lahko
izdelam zapestnice iz barvnih bom-
bažnih niti. Navdušila sem se in jih
tako skoraj vsak dan izdelam nekaj.
“Zrihtali” so nam tudi glino, s pomo-
čjo katere smo sprostili svojo domi-
šljijo in se naučili ustvarjati raznovr-
stne izdelke. V okviru KTŠ-jeve Mla-
de parade smo nato imeli ustvarjalne
delavnice za otroke.

“U~ne ure” v vrtcu
Z Žano sva v tem času obiskali

tudi tolminski vrtec, ker naju je zani-
malo delo vzgojiteljic mlajših otrok.
Ugotovili sva, da je delo zabavno obe-
nem pa tudi zahtevno. Delo nama je
predstavila vzgojiteljica Lea Daksko-
bler.

S Tadejem po Afriki
V maju nas je obiskal tolminski po-

potnik Tadej Beguš in nam razkril
svoja doživetja v Afriki. Na zemljevi-
du nam je pokazal, kako je pripoto-
val do Južne Afrike. Ob fotografijah
nam je pripovedoval o vseh mogočih
dogodivščinah, ki jih je doživel na po-
ti. Najbolj pa so me pretresle fotogra-
fije, na katerih so bili ljudje z različni-
mi, meni sicer nepoznanimi bolezni-
mi. V kolikor želite o Tadejevem po-
potovanju izvedeti več, si to lahko
preberete v starih številkah EPIcentra.

PUM zaznamuje {tevilo 9
Odpravili smo se tudi k Matičevi

mami Špeli, ki se ukvarja z numero-
logijo, eno najstarejših ved, ki se opi-
ra na razlaganje simboličnih zna-
menj, ki jih pripisujemo številom.
Vsako število ima svoj pomen, ki naj

bi nam pomagal, da bolje spoznamo
sebe in ljudi, ki nas obkrožajo. Z
njim lahko pokukamo v preteklost,
razumemo sedanjost in načrtujemo
prihodnost. Tako smo med drugim
izračunali tudi število našega logota;
PUM (Pomoč učencu Marku). Ugoto-
vili smo, da gre za število 9, ki naj
bi po numeroloških izračunih pred-
stavljalo spomin, izkušnje in mo-
drost. Naloga devetice je drugim po-
sredovati znanje, sočasno pa pomeni
dozorevanje ter konec starega cikla
in hkrati že rojevanje novega.

Uredili smo si atrij
Odkar smo se zadnjič oglasili, smo

si PUM-ovci uredili tudi svoj atrij. Iz
kolutov, ki nam jih je podarila Elek-
tro Primorska, smo si naredili pose-
bni mizi. Na eni je mozaik iz soških
kamenčkov, na drugi pa mozaik iz od-
padnih ploščic. Seveda pa smo si mo-
rali narediti tudi nekaj stolov. Za lepši
pogled smo si uredili gredice z roža-
mi, ki nam jih je podarila Komunala
Tolmin. Sicer naš atrij še ni čisto kon-
čan, vendar kljub temu uživamo v
luksuzu, ki smo si ga ustvarili sami.

^akajo nas izpiti
A ne mislite, da se samo zabava-

mo. Naši fantje, ki so se prijavili na
izpite, se ves čas tudi pridno učijo.
Enemu, ki je uspešno opravil izpit,
smo v ta namen pripravili manjšo za-
bavico – spekli smo mu torto!
Sabina Dobrnjić

Vro~a katra
Sredi maja so se naši prostori spre-

menili v pravo mravljišče. Gostili smo
ljubljanske PUM-ovce, ki so nam pri-
šli predstavit svoj projekt Katrca. Že
sam prihod je bil zanimiv, saj so tro-
bili na ves glas, iz avta pa je odme-
vala glasba. Pripeljali so se s  kombi-
jem in seveda s “ta glavnim” prevoz-
nim sredstvom – katro. Zaradi dolge
poti so bili sestradani, kar smo pre-
dvideli in jih zato presenetili s pikni-
kom. S polnimi želodčki smo odšli
na sprehod do Sotočja ter jim razka-
zali del naših lepot.

Drugi dan so imeli predstavitev svo-

Program delno sofinancirata:

jega projekta: pokazali so nam film,
kako so katro spravili na “noge”. Na-
to smo svoje delo predstavili še mi.
Pokazali smo jim film in videospot
ter seveda fotografije, ki so jih posneli
naši PUM-ovski fotografi. Za zaklju-
ček smo se nato skupaj odpeljali v
Tolminska korita in jim razkazali še
lepote Triglavskega narodnega parka.
Imeli smo se lepo in upam, da bomo
takšno druženje še kdaj ponovili.

Žana Klemenčič

LJUBLJANSKI KOLEGI SO SE NA OBISK PRIPELJALI S KOMBIJEM IN KATRCO, ki so jo
s skupnimi močmi ponovno spravili na “noge”. Foto: Matic Zupančič

Se nam dogaja!

NAŠ ATRIJ – Urejamo si zunanji kotiček za sprostitev. Foto: Peter
Domevšček

SABY IN MENTORICA JANA – Zunaj smo bolj ustvarjalni. Foto:
Matic Zupančič
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Utrinki

KAKO DO STANOVANJA?
Tolmin – Letošnja Mlada parada, ki
jo prireja Klub tolminskih študen-
tov, se je pričela z okroglo mizo o
stanovanjski problematiki. Problem
ne zadeva samo mladih. Gostje, žu-
pan občine Tolmin Ernest Kemper-
le, Janja Bičič, vodja Oddelka za
gospodarstvo, negospodarstvo in
finance, ter Jožef Uršič, svetovalec
za stanovanjsko gospodarstvo in
civilno zaščito (oba z Občine Tolmin),

njali, da stanovanj, ki bi jih lahko
najeli, manjka. Po drugi strani pa je
v Posočju veliko praznih hiš in sta-
novanj, ki jih lastniki ne želijo niti
prodati niti oddati. Na potezi je torej
država in njena davčna politika. Le z
obdavčitvijo nenaseljenih nepremi-
čnin bomo lahko dosegli, da bo na
trgu več ponudbe.
Sicer pa je študente zanimalo, kaj
jim lahko Občina, Posoški razvoj-
ni center (PRC) in banke ponudijo.

vencije za delodajalce, ki zaposlijo
kader z najmanj VII. stopnjo izobraz-
be, ter subvencije za izobraževanje
in usposabljanje delavcev. Mladim
ponuja razne delavnice in izobraže-
valne programe. Nenazadnje se je
prav s pomočjo PRC-ja ustvarilo
nekaj delovnih mest. Žal se zatakne
pri stanovanjih. Ko mladi končajo
študij in se zaposlijo, želijo zaživeti
na svojem, kar je vse prej kot eno-
stavno. Večjih prihrankov nimajo,
težko ali skoraj nemogoče si omisli-
jo kredit, banke jim ne nudijo ugod-
nosti … Občina ima na voljo nekaj
tako imenovanih socialnih stanovanj,
kamor pa pridejo družine z otroki in
nizkimi osebnimi dohodki. Mladi v
skladu z obstoječim pravilnikom
nimajo realnih možnosti, da bi zbrali
dovolj veliko število točk in prišli do
stanovanja. Kot je povedal župan, si
je tolminska občina zadala za nalo-
go, da bo vsako leto pridobila vsaj
eno novo socialno stanovanje. Brez
spremembe zakonodaje pa jih ne
more obljubiti prav veliko.
Mladi in gostje okrogle mize se za-
vedajo problematike, a v tem trenut-
ku sami ne morejo razrešiti. Na vrsti
je država. Prav zato so študentje
sklenili, da bodo ugotovitve zapisali
in jih posredovali vsem trem “posoš-
kim” poslancem, ki se povabilu na
okroglo mizo niso odzvali.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

Utrinki

TRENTARSKA
ZGODBA O USPEHU
Soča, Vrsnik, Trenta – Mineva de-
set let, od kar so v Trenti po zgledu
evropskih parkov odprli informacijsko
središče Triglavskega narodnega
parka (TNP). Odločitev, da ga posta-
vijo prav v Trenti, je bila sprejeta, ker
je prav v tistem času nastajal pro-
gram razvoja doline Trente; tako so
želeli pomagati pri razvoju odmaknje-
ne in zapostavljene doline. Načrte
za preoblikovanje osrednjega objek-
ta nekdanjega italijanskega vojaške-
ga kompleksa je izdelal arhitekt Fe-
dja Klavora. V Domu Trenta, kot
so središče poimenovali, so pred-
stavljene naravne posebnosti edine-
ga slovenskega narodnega parka,
svoje mesto pa je našla tudi edinstve-
na etnološka zbirka. Tako imenovani
nejavni del stavbe so naselili s pro-
stori za krajevne dejavnosti, turisti-
čno društvo, večnamensko dvorano
in manjšo zdravstveno ambulanto ter
uredili prenočitvene zmogljivosti.

Informacijsko središče, v katerem je
delo dobilo sedem stalno zaposle-
nih ter dva priložnostna oziroma se-
zonska delavca, letno obišče med
17 in 20 tisoč ljudi. Poleg stalnih

razstav goste privabljajo kulturne in
druge prireditve. V teh desetih letih
je dolina v razvoju naredila velik na-
predek; daje podobo živega, ureje-
nega ter prijaznega kraja z zavidljivo
ohranjeno naravo. Prav informacij-
sko središče je bilo ključnega
pomena v zgodbi o uspehu, kot jo je

poimenoval Martin Šolar s TNP-ja.

Zanimiv del ponudbe središča je So-
ška pot. Zamisel za njeno ureditev
je leta 1984 dal Tomaž Banovec,
takratni predsednik Planinske zveze
Slovenije in dolgoletni predsednik
sveta TNP-ja. Preden je bila 20-kilo-
metrska pot dokončno urejena, je

preteklo veliko vode (prvi odsek je
bil urejen že leta 1989); v tem času
so povezovali in širili stare steze, pri-
pravili nove odseke, postavili ograje,
zgradili nove in obnovili dotrajane
brvi ter postavili 25 informacijskih
tabel in 70 informacijskih stebričkov.
Učna pot je najstarejša parkovna
pot, ki vodi od izvira Soče do meje
parka, kjer se priključi eni od bov-
ških sprehajalnih poti. Povezuje
steze ter mirne, manj znane dele
doline, stran od ceste in hrupa.
Slovesnost ob odprtju Soške poti in
10-letnici informacijskega središča
TNP-ja je bila v začetku maja. Novo
visečo brv čez Vrsnico, zadnjo, ki je
bila urejena na Soški poti, sta slove-
sno odprla minister za okolje in
prostor Janez Podobnik ter idejni
oče poti Banovec. TNP je ob tej
priložnosti izdal novo zgibanko o
Soški poti v slovenskem, angleškem,
francoskem, italijanskem in nemškem
jeziku. Osrednja slovesnost je pote-
kala pri informacijskem središču v
Trenti. Po slavnostnem govoru mini-
stra so župan občine Bovec Danijel
Krivec, Banovec in direktor TNP-ja
Janez Bizjak odprli letošnjo sezono
Soške poti.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

NOVO VISEČO MLINARJEVO BRV V VRSNIKU sta odprla minister za okolje in prostor Ja-
nez Podobnik ter idejni oče Soške poti Tomaž Banovec.

GOSTJE OKROGLE MIZE (od leve: Aleš Leban, mag. Almira Pirih, Janja Bičič, župan Er-
nest Kemperle, Jožef Uršič, Erika Rutar in Irena Volk) so se z mladimi strinjali, da je kljub
velikemu številu praznih objektov na trgu premalo stanovanj, ki bi jih lahko najeli ali kupili.

Žal, kar zadeva stanovanja, bolj
malo. PRC v okviru razvojnega pro-
grama Soča 2006 ponuja kar nekaj
ukrepov: štipendije, dvoletne sub-

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

(3,5 t - 8 t).
HIDRAVLIČNI CEPILNIKI

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

daljinski upravljalci - žične vrvi
- ostala gozdarska oprema.

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

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

Dobriša vas 14, 3301 Petrovčemag. Almira Pirih (Posoški razvojni
center), Erika Rutar in Irena Volk
(obe Nova KBM) ter Aleš Leban
(Renes nepremičnine), so se stri-
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Na razpisu vsakoletnega izved-
benega programa je od leta
2002 pridobilo sredstva 27 po-

djetij. Zanimalo nas je, kako takšni
programi prispevajo k uspešnosti nji-
hovega poslovanja. V tokratni številki
EPIcentra predstavljamo Gostišče Jel-
kin hram, Jelka Rakušček s.p. Po-
govarjali smo se z lastnico Jelko Ra-
kušček.

Kdaj ste začeli z gostinsko dejavno-
stjo in kako bi jo na kratko predsta-
vili?

Pred dobrima dvema desetletjema
sem želela odpreti gostilno v Kobari-
du, kjer sem tudi živela. Vendar ta-
krat na Občini niso bili zainteresirani
za prodajo stavbe nekdanje gostilne.
Ponudili so mi hišo v Drežnici, v ka-
teri je bila pred potresom leta 1976
šola. Leta 1982 sem jo vzela v najem,
kasneje pa odkupila.

Začetki niso bili lahki. V Drežnici
je takrat delovala samo gostilna pri
Koptanhu, ki ni ponujala niti hrane
niti ležišč. Jaz pa sem hotela imeti
tudi tako ponudbo in Občina me je
pri tem podprla. Najprej sem uredila
dve sobi. Stavba je bila stara in ko
se sedaj oziram nazaj, me je groza,
če pomislim, v kakšnih sobah so lju-
dje prenočevali. Spomnim se prvih
dveh gostov. Bila sta Nemca; mož je
bil kirurg. Nisem jima hotela oddati
sobe in sem rekla, da nimam prosto-
ra. Onadva pa sta vztrajala, da bosta
tu. Taki so bili začetki. V tistem času
je delovala Agencija Vas in kot njeni
člani smo dobivali precej gostov.

Ljudje so prihajali le poleti. Ob
koncih tedna je lokal zaživel, saj je
prihajala mladina z vse doline. Deset
let sem dvakrat dnevno kuhala ma-
lice drežniškemu obratu Kolektorja.
Bilo je naporno, vendar smo se borili
za preživetje.

Podjetja in razvojni program So~a 2006 – Gosti{~e Jelkin hram, Jelka Raku{~ek s.p.

“Da te opazijo, se mora{ veliko promovirati!”
Razvojni program So~a 2006 je pripravil Poso{ki razvojni center na podlagi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Poso~ju (ZPOOSRP-C)
z namenom dodeljevanja razvojnih spodbud za: vzpostavljanje razvojne infrastrukture, pospe{eva-

nje podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest ter usposabljanje in

razvoj kadrov. Razvojne spodbude se dodeljujejo ob upo{tevanju pravil dodeljevanja dr`avnih po-

mo~i ter Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

STAVBA, KJER JE JELKIN HRAM, JE PREŽIVELA ŠTIRI DRŽAVE IN IMELA ŠTIRI FUNKCIJE: v času Avstro-Ogrske je bila v njej kasarna,
pod Italijo je bila najprej bolnica, kasneje šola, pod Jugoslavijo šola, pod Slovenijo pa je gostilna. Foto: Mateja Kutin

Je v gostilni delala samo vaša dru-
žina?

Vrsto let sem bila zaposlena samo
jaz. Le ob koncu tedna mi je kdo pri-
skočil na pomoč. Pomagali so tudi
moji otroci.

Zaposlovati smo začeli pozno, šele
ko se je s povečanjem gostov poka-
zala potreba; prvi zaposleni je bil
Paolo, moj drugi mož. Kasneje se je
zaposlil še sin Klavdij, za katerega
upam, da me bo kmalu nasledil.

Kolikšne so vaše nočitvene zmoglji-
vosti?

Najprej smo razpolagali le z dvema
sobama. Kmalu se je pokazala potre-
ba po širitvi zmogljivosti. Uredili smo
celo nadstropje ter tako pridobili pet
dodatnih sob in tri kopalnice. Čez ne-
kaj let smo se lotili sanacije in vsem

sobam dodali kopalnice. V prizidku
smo uredili apartma in tri sobe s ko-
palnicami. Leta 1998 je tudi nas pri-
zadel potres. Sprva sploh ni kazalo,
da je hiša tako močno poškodovana.
Kasneje smo ugotovili, da bo treba
vse ponovno sanirati. Najbolj so bile
prizadete sobe, to je srednje nadstro-
pje, saj je manjkala nosilna stena.
Hiša je namreč imela veliko lastnikov
in vsak je delal po svoje.

Šest mesecev smo imeli zaprto.
Trije smo bili brez dela. Ocenili so,
da imamo pet milijonov tolarjev ško-
de, v resnici pa je bila številka trikrat
večja. Nihče nam ni prisluhnil, da je
bila cenitev prenizka. Tiste mesece
nas je preživljal sin, ki je šel delat v
Italijo, kjer je že prej končal šolo za
kamnoseka. Nekaj dodatne škode je

povzročil tudi lanski potres.

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

Ko smo po sanaciji odplačali že sko-
raj vse dolgove, smo od Ribniškega
sklada dobili deset milijonov tolarjev
kredita (deset odstotkov je bilo nepo-
vratnih sredstev). Odločili smo se, da
gremo v novogradnjo, ker se je vsako
sezono pokazalo, da je ležišč še ve-
dno premalo. Objekt smo spravili do
strehe, potem pa se je ustavilo.

Brez velikih pričakovanj smo lani
zaprosili za sredstva iz programa So-
ča 2006. Želeli smo končati nekaj
sob, ki bi jih, če sredstev ne bi dobili,
uredili prihodnje leto. Nismo veliko
pričakovali. Ko je prišel odgovor, kar
nisem mogla verjeti, da smo uspeli.
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Takoj smo zaposlili šoferja kombija,
ker ponujamo tudi prevoze. Kot za-
hteva razpis, bomo do leta 2007 za-
poslili še dva človeka. Čez zimo smo
veliko naredili: sobe so bile marca
dokončane in sprejeli smo lahko prve
goste.

Koliko novih sob imate?
Dokončane so štiri sobe z dvema

ležiščema; v eni je možno dodatno
ležišče. Imamo majhen kabinet s
pogradom. V novem objektu lahko
prespi deset ljudi. Nedokončana
ostaja mansarda, kjer smo najprej mi-
slili urediti štiri sobe, pozneje pa smo
se odločili za ureditev luksuznega
apartmaja za šest oseb. Načrtujemo,
da bomo to uredili do drugega leta.
Prostori v pritličju bodo namenjeni
skladišču za pijačo in garaži. Morda
bomo čez kakšno leto uredili še sav-
no in fitnes. To bi lahko ponujali go-
stom ob slabem vremenu.

Kakšna je struktura gostov, ki pri-
hajajo k vam?

Večina se ukvarja z adrenalinskimi
športi – prevladujejo padalci, veliko
je kajakašev, prihajajo pa tudi drugi
gostje, pohodniki, družine z majhni-
mi otroki, upokojenci … Mladih je
malo, največkrat so to skupine, ki
prihajajo ob praznikih. Obiskali so
nas tudi ljudje, ki načrtno raziskujejo
Slovenijo; vsako leto gredo dopusto-
vat na drug konec. Kar 90 odstotkov
je tujcev. Slovencev je malo, pa še
tisti pogosto pravijo, da so prvič v
Posočju.

Koliko časa ostajajo?
Povprečno dva do tri dni. Če pri-

hajajo od daleč, ostanejo tudi po ves
teden. Vse je odvisno od vremena;
če je lepo, podaljšajo, če je slabo,
odidejo predčasno.

Koliko truda je treba vložiti, da člo-
vek v teh krajih pridobi takšno cilj-
no skupino, kot so na primer pa-
dalci?

Izkazalo se je, da je dolina pravi
raj za padalce. Je edina daleč naokoli,
kjer lahko letiš pri vseh štirih vetro-
vih: vzhodniku, zahodniku, sever-
nem ali južnem vetru. Lahko jadraš
zelo dolgo, tudi do pet ur. Hribi so
tako razporejeni, da greš, ko izgubiš
višino, do pobočja in jo pridobiš na-
zaj. Morali smo pridobiti padalce, kar
ni bilo lahko. Prve goste smo priva-
bili z oglasom v padalski reviji Fly,
ki je namenjena nemško govorečim

območjem. Prišli so, da bi pregledali
območje. Počasi smo prišli v stik z
ljudmi, ki imajo šole oziroma klube.
Res pa je, da se moraš veliko promo-
virati, da te sploh opazijo.

Sodelujemo pri organizaciji in smo
sponzorji svetovnega pokala (prvi v
Posočju je bil leta 1999, naslednji pa
bo drugo leto) ter evropskega prven-
stva (leta 2002 je sodelovalo kar 22
držav) v padalstvu. S tem smo nare-
dili veliko promocijo Kobaridu; uvr-
stil se je v vrh padalstva v Evropi.
Pri nas potekajo tudi državna prven-
stva, lige in klubske tekme … Lani
smo sodelovali pri organizaciji in

sponzorstvu češkega ter nizozem-
skega državnega prvenstva. Za letos
se še dogovarjamo. Drugače pa pa-
dalci veliko zahtevajo: informacije o
vremenu, prevoz, napotke …

Od kod pravzaprav zamisel, da na
svojo stran pridobite ravno padal-
ce?

Tu moram posebno hvaležnost
izraziti pokojnemu Miru Fratini iz
Kobarida. Zamisel, da so pri nas ide-
alni pogoji za letenje: ugodna ter-
mika, primerna vzletišča in vzgonski
veter, je bila njegova. Njegov prijatelj
Ferdo Golob iz Nove Gorice je takrat
že imel padalo in je letel na Drežni-
škem. Ko je želel dokazati, da se da
leteti tudi h Krnskemu jezeru, se je
poškodoval. A se ni dal. Pri nas je
pustil padalo in nas “zastrupil”. Vsa
naša družina je poskušala leteti. Sin
je imel takrat komaj deset let, a ga
je Ferdo popolnoma navdušil. Prido-
bil je licenco in že 16 let, kadar se le
da, leti. Naredil je tudi šolo za in-
štruktorja. Poskušali smo tudi drugi.
Danes se čudim, da se nikomur ni
nič zgodilo, saj smo bili brez vsa-
kršnega teoretičnega znanja. Brez
strahu smo počeli vrsto neumnosti.

V gostinstvu in turizmu se soočate
s konkurenco. Kako gledate nanjo?

Konkurenca mora biti, je zdrava.
Tako se vsi bolj trudimo. Če si sam,
obstaneš in zaspiš. Vendar pa tudi
sodelujemo med seboj.

Želim, da bi se na Drežniškem po-
nudba še dopolnila, da ne bi ponujali
le sob. Velika težava je poleg slabega
vremena še zima, ko je mrtva sezo-
na. Kaj naj gostu ponudimo, da bo
prihajal prek vsega leta? To nam
manjka.
Pogovor pripravila: Mateja Kutin

JELKI, LASTNICI TER GONILNI SILI, PRI DELU POMAGATA MOŽ PAOLO (na sliki) IN SIN
KLAVDIJ. Da delajo dobro, dokazuje tudi knjiga pripomb in želja gostov: v njej skoraj ni
graje. Preberemo lahko veliko pohval domačih, predvsem pa tujih gostov, ki se ne morejo
načuditi prijaznosti gostiteljev in lepotam narave. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

BELARJEVI
NARAVOSLOVNI DNEVI
Trenta – Triglavski narodni park
(TNP) je letos organiziral že sedme
Belarjeve naravoslovne dneve. Na-
menjeni so otrokom, starim deset
let, ki obiskujejo šole v okolici parka.
Ime so dobili po dr. Antonu Belar-
ju, idejnemu očetu ideje parka, pio-
nirju znanstvene seizmologije v Av-
stroogrski monarhiji, slovenske mete-
orologije, radiofonije in varstva narave.

Letos so bili Belarjevih dni prvič
mednarodni. V okviru projekta ERA,
Interreg IIIA so 24. maja prišli otroci
iz Narodnega parka Nockberge
(Avstrijska Koroška), Naravnega

parka Julijsko predgorje (Rezija,
Italija) in Narodnega parka
Risnjak (Hrvaška). Prehodili so pot
od izvira Soče do Informacijskega
središča TNP-ja, vmes pa obiskali
tudi Botanični vrt Juliana. V Informa-
cijskem središču so si lahko ogle-
dali razstavo otroških izdelkov na
temo planinsko pašništvo, ki je bila
pripravljena v okviru projekta ERA.
Naslednji dan, 25. maja, pa so se v
Trenti zbrali učenci osnovnih šol iz
okolice TNP-ja. Tudi oni so se v
okviru naravoslovnega dne spreho-
dili po Soški poti in obiskali botani-
čni vrt. Program je namreč stalnica,
ki se je organizatorji vsa leta držijo.
Mateja KutinRAZSTAVA OTROŠKIH IZDELKOV na temo planinskega pašništva. Foto: Miloš Bajt
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Javni razpisi
Občina Bovec opozarja vse svoje

prebivalce, da so v EPIcentru na stra-
ni 42 objavljeni javni razpisi, vezani
na gospodarstvo in kmetijstvo. Nikar
jih ne spreglejte!

De`ela prijateljstva
Zamisel o združitvi regij na tromeji

ni nova. Ob vstopu Republike Slove-
nije v Evropsko unijo (EU) je postala
le še bolj živa in lažje izvedljiva. V
ta namen so v petek, 20. maja, v pro-
storih bovškega kulturnega doma
predstavili projekt z naslovom “Terra
dell’ amicizia – Dežela prijateljstva”.
Vanj je vključenih šest občin iz treh
sosednjih držav: Avstrije, ki jo zasto-
pata občini Podklošter (Arnoldstein)
in Finkenstein, Italije, ki jo zastopata
trbiška (Tarvisio) in naborješka (Mal-
borgetto) občina, ter Slovenije z Bov-
cem in Kranjsko Goro.

Delovna skupina, sestavljena iz
predstavnikov sodelujočih občin, se
je pod vodstvom moderatorke Vere-
ne Guggenberger sestala šestkrat.
Njen namen je bil ustvariti trdne te-
melje za izgradnjo “mini evropske re-
gije treh narodov”, ki živijo na tro-
meji v sožitju in skupaj nastopajo na
trgu doma in v tujini. Glavna tema-
tika in zanimanje sta povezana s sku-
pnim trženjem v turizmu in gospo-
darstvu, sodelovanjem na kulturnem
področju ter združevanjem in pove-
zovanjem mladih znotraj regije. Po
poročanju predstavnice delovne sku-
pine Vide Černe so na delavnicah iz
množice idej izluščili štiri ključne, ki
jih želijo najprej uresničili:
• izdelava karte prijateljstva oziroma

zemljevida mini regije s tematiko
turizma, kulturnih znamenitosti in
gastronomije;

• ustanovitev tržnice prijateljstva,
kjer bi dvakrat mesečno vsakič v
drugi občini prodajali lokalne iz-
delke in pridelke mini regije;

• integrirano delo z mladimi na de-
lavnicah in podobnih srečanjih z
namenom učenja jezikov, športne-
ga udejstvovanja, kulturnih srečanj
in spoznavanja mini regije.
Zanimiva je tudi zamisel o postavi-

tvi treh informacijskih točk, ene v vsa-
ki od sodelujočih držav, kjer bi v treh

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Bovec

sicer še vedno živa v glavah ljudi, za-
to je zdaj na nas, da jo za vselej izbri-
šemo.

Trdnjava Klu`e odprla vrata
V soboto, 28. maja, je ob začetku

sezone svoja vrata na stežaj odprla
trdnjava Kluže z odprtjem slikarske
razstave avstrijske slikarke Rottraut
Steinhauser in razstave Zavoda za
varstvo kulturne dediščine iz Nove
Gorice o restavriranju plastike umira-
jočega leva na Predelu ter spomenika
na pokopališču v Logu pod Mangar-
tom. Dan pozneje so v trdnjavi pred-
stavili zbornik z dokumenti simpo-
zijev v okviru projekta Vivilforte –
Benetke, republika ob mejah. Ob tej
priložnosti je zbranim zapel domači
Moški pevski zbor Golobar s pevski-
mi kolegi iz Italije.

Obnovljena pot v biser Tri-
glavskega narodnega parka

Lokalna turistična organizacija
(LTO) Bovec že od leta 2001 uspešno
izvaja projekt Tematske poti, s kate-
rim obnavlja in oskrbuje pešpoti na
Bovškem. Tako je tudi s staro potjo
v Bavščico, ki so jo pred nedavnim

jezikih nudili najrazličnejše informa-
cije o celotni mini regiji. Informa-
cijske točke bi koristile turističnim in
gospodarskim namenom, zagotovo
pa bi pritegnile tudi pozornost lokal-
nih prebivalcev in morebitnih obisko-
valcev.

Projekt so z željo po čim prejšnjem
uresničevanju podprli župani vseh
omenjenih občin. Predstavitve proje-
kta se je udeležil tudi avstrijski vele-
poslanik dr. Valentin Inzko, ki je v
svojem govoru povedal, da je nad za-
mislijo o povezovanju regij navdušen,
in dodal, da je ta pokrajina Evropa v
malem, ki jo je treba graditi od spo-
daj navzgor. Rezultate projekta je po-
hvalila tudi mag. Irene Primosch,
predstavnica dvajsetih avstrijskih ob-

čin za področje turizma, in poudarila,
da taka združevanja niso nekaj obi-
čajnega in so zato več kot dobro-
došla. Pri tem je omenila nujnost na-
daljevanja projekta, čeprav ta zaen-
krat še nima večje denarne podpore.
Prepričana je, da sredstev iz skladov
EU za nadaljnje delo v prihodnje ne
bo manjkalo, saj so tovrstni združeni
projekti eden glavnih ciljev EU.

Za popestritev predstavitve so po-
skrbeli učenci bovške Osnovne šole
s folklornim programom in predstavi-
tvijo starih otroških iger. Najmlajši so
občinstvo na prisrčen način učili “bu-
ščine”. Predstavitev projekta se je
zaključila z mislimi, da v sloganih za
meddržavne projekte ne bi smeli več
uporabljati besede meja. Slednja je

TRDNJAVA KLUŽE bo čez poletje gostila številne prireditve. Foto: Miloš Bajt

Ob prazniku Ob~ine Bovec `elim vsem ob~ankam in ob~anom

ter ljubiteljem Bov{kega veliko dobre volje, doma~nosti in

prijetnega po~utja v na{i neokrnjeni naravi. Tudi v prihodnje se

nadejam {e veliko uspe{nega sodelovanja in dialoga ter

prijateljskega dru`enja. Ob tej prilo`nosti vse skupaj prisr~no

vabim, da se v ~im ve~jem {tevilu udele`ite ob~inskih prireditev.

Danijel Krivec, `upan ob~ine Bovec, s sodelavci
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obnovili s pomočjo Čebelarskega
društva Bovec. Pešpot, ki nas do cilja
pripelje pod pobočji Svinjaka, so ura-
dno odprli v sklopu akcije S Trigla-
vom do zdravja.

Pohodniki so se zbrali v Turistično
informacijskem centru v Bovcu, od
koder jih je pot vodila mimo Male
vasi, Kukča in Kluž do zaselka Bav-
ščica. Tam so si ogledali lani obnov-
ljeni Matijev čebelnjak in se po cesti
odpravili nazaj do trdnjave Kluže, po
ogledu trdnjave pa nazaj v Bovec. Na
12 kilometrov dolgi poti je organiza-
tor za udeležence priskrbel tudi hra-
no in pijačo.

Še priporočilo – kdor je zamudil
otvoritveni pohod, naj brž vzame pot
pod noge in se prepriča o lepotah do-
line Bavščice. Za vzpodbudo dodaja-
mo mamljivo povabilo, ki so ga pri-
pravili na LTO Bovec. Slednje pravi
nekako takole: “Ko se ob šumenju
Šumnika, potoka, ki zasluži svoje
ime, povzpnemo po Klancu, se nam
nepričakovano odpre dolina Bavščica.
Dolina pod strmimi pobočji Krnice,
Črnega vrha, Bavškega grintavca in
Svinjaka, ki je včasih nudila zavetje
več kot 70 prebivalcem, danes ponuja
zatočišče v glavnem živalim – pred-
vsem srnjadi in pticam. Mnogi jo oz-
načujejo kot biser Triglavskega na-
rodnega parka, saj je to kraj, kjer se
duša in telo odpočijeta od sodobnega
tempa, ki ga narekuje življenje.”

Sre~ati in spoznati se
Občina Čenta je v okviru Interrega

III uspela pridobiti sredstva za pro-

jekt “Isonzio – Torre”, v katerem kot
partnerska ustanova iz sosednje Slo-
venije sodeluje tudi Občina Bovec. S
projektom želijo izbrisati meje, ki so
vrsto let predstavljale ločnico med
obema deželama in njunimi prebival-
ci. Da bi tudi v praksi premostili po-
jem meja, sta občini združili moči

in s pomočjo dvanajstih umetnikov
postavili skupno umetniško razstavo
z naslovom Incontrarsi – Srečati se.
Njihova dela so bila sprva na ogled
v plemiški palači Frangipane v Čenti,
21. maja pa so jih preselili v bovški
kulturni dom. Razstavo, ki je bila na
ogled do 6. junija, je uradno odprl
bovški podžupan Robert Trampuž.

Poleg šestih umetnikov iz sosednje
občine, smo lahko občudovali tudi
dela domačih slikarjev: Martine Ber-
ginc, Reneja Čopija, Janka Kende,
Stanke Komac – Šraj, Slavice Mle-
kuž in Spasoja Papiča.

V okviru istega projekta so prijavi-
telji v juniju pripravili še fotografsko

razstavo Conoscersi – Spoznati se, na
kateri so predstavili dela dvanajstih
fotografov iz obeh strani meja (Obči-
no Bovec sta tokrat s svojimi deli za-
stopala Darko Cuder in Marko Ko-
mac). Kot že poprej slike so bile tudi
fotografije na temo Predstavljanje na-
ših krajev sprva na ogled v plemiški
palači Frangipane v Čenti, od 21. ju-

PRED RAZSTAVLJENO SLIKO Stanke Komac – Šraj – Poleg stvaritev šestih umetnikov iz
sosednje občine smo lahko na razstavi Incontrarsi – Srečati se občudovali dela šestih doma-
čih slikarjev. Na sliki z leve proti desni: Slavica Mlekuž, Stanka Komac – Šraj, Martina
Berginc in Janko Kenda. Foto: T. Š. F.

nija do konca meseca pa si jih lahko
ogledamo v trdnjavi Kluže pri Bovcu.
Razstavo na Bovškem je uradno od-
prl bovški podžupan Trampuž skupaj
z odbornikom za kulturo Sergiom
Ganzittijem iz Občine Čenta.

Prijavitelji projekta so izdali prilož-
nostna kataloga, vezana na omenjeni
razstavi. V uvodni predstavitvi, pod
katero sta podpisana župana občin
Čenta in Bovec Lucio Tolli in Danijel
Krivec, lahko preberemo: “Ne izbriši-
mo naše preteklosti, ampak raje za-
čnimo temeljito razpravo o izkrivlja-
nju njenega pomena. V zavest, v mi-
sli novih generacij, če je potrebno, tu-
di v misli generacije odraslih želimo
vsaditi pojem, da so meje edinstvena
priložnost za odpiranje, za nova sre-
čanja, pogovarjanje in medsebojno
bogatitev. Tvoj jezik/Tvoja kultura ne
izbrišeta mojega jezika/moje kulture
in obratno, ampak sta nov in vitalni
način videnja, ki mi/nam pomaga
misliti in delovati v bolj raznovrstnem
prodornem in kritičnem, torej bolj res-
ničnem načinu. Odstranimo stare
predsodke in strogost naših misli, ki
ovirajo občutljivost in razumnost, in
ustvarimo nov način srečanja.” V ka-
talogih poleg barvnih fotografij raz-
stavljenih del najdemo kratko pred-
stavitev sodelujočih umetnikov ozi-
roma fotografov ter zgodovinski pre-
gled likovne podobe Bovške in Čente,
mesta umetnosti.

Besedila pripravila: Peter Domevšček
in Tatjana Šalej Faletič, PRC

Utrinki

^EZMEJNO IZPO-
POLNJEVANJE V TURIZMU
Slovenija–Italija – Posočje in
sosednja območja Tera, Nadiže ter
Brd se ponašajo z bogato kulturno,
zgodovinsko in naravno dediščino,
kar z združitvijo v Evropsko unijo
lahko pripomore k oblikovanju sku-
pnih razvojnih načrtov. S tem bi se
povečala kakovost in tekmovalnost
čezmejne turistične ponudbe, kar bi
zaradi pomanjkanja delovnih možno-
sti vsaj deloma zajezilo izseljevanje
prebivalstva iz obeh omenjenih
območij. Na omenjene razvojne
prednosti se je naslonil tudi izobra-
ževalni program za brezposelne
Tehnike animacije zgodovinskih,
naravoslovnih in rekreacijskih poti.
Projekt je bil uspešno izveden s po-
močjo italijanske državne ustanove
za izobraževanje in strokovno uspo-
sabljanje ENFAP ter ustanove Fun-

dacija Poti miru v Posočju, ki se
ukvarja z zgodovinskim turizmom.
400-urnega izobraževanja, ki je bil v
celoti financiran iz evropskih sred-
stev, se je udeležilo šest brezposel-
nih oseb iz Zgornjega Posočja in
dve iz sosednje Italije. Usposablja-
nje se je odvijalo v prostorih Gimna-
zije Tolmin in v čedajski kasarni
Francescato.

Pri teoretičnem delu so se tečajniki
seznanili s turističnim vodenjem in z
osnovami turističnega marketinga. K
sodelovanju so povabili domače in
tuje strokovnjake, ki so predavali o
lokalni zgodovini, zgodovini prve sve-
tovne vojne, turistični geografiji, os-
novah turističnega vodenja, tehni-
kah komunikacije, računalništvu ter
informatiki, turistični zakonodaji in
marketingu, ustanovitvi podjetja v
turističnem sektorju, projektnem
managementu ter varnosti pri delu.
Udeleženci so izpopolnili svoje

znanje angleškega in italijanskega
jezika ter se seznanili z vodenjem
skupin, saj so bili v sklopu tečaja
organizirani štirje izleti: na Bovško,
Kobariško, Tolminsko in Pal Piccolo.
Vsebinskemu delu je sledila delovna
praksa, ki sta jo tečajnikom poleg
Fundacije omogočili obe posoški
lokalni turistični organizaciji (LTO).
Tečajniki so svoje delo predstavili na
aprilskem posvetu o turizmu Nove
strategije za razvoj turizma v Čeda-
du. Po zaključku jih je čakal še pre-
izkus praktičnega vodenja pod nad-
zorstvom predstavnika LTO Soto-
čje, ki so ga uspešno prestali in
postali novi lokalni turistični vodniki.

Igor Žagar, eden izmed udeležen-
cev tečaja, je takole strnil svoje vti-
se: “Lahko se pohvalim, da sem
opravil izpit za lokalnega turisti-
čnega vodnika, ki je bil organiziran
kot dodatek mednarodnemu teča-
ju Tehnike animacije zgodovin-

skih, naravoslovnih in rekreativnih
poti. Moram priznati, da sem nad
celotnim programom prijetno pre-
senečen. Omogočil nam je vpo-
gled v znanje o turizmu ter nam
tako dal nadaljnje uporabne smer-
nice za delo v turizmu, ki je pri nas
v razcvetu.”
Vesna Rejc Kazić

NA[I KRAJI –
LE NOSTRE TERRE
Kobarid, Cervignan (Italija) –
Osnovna šola Simona Gregor-
čiča že več let sodeluje z več šola-
mi v najbližji sosednji državi Italiji. Z
vstopom Slovenije v EU, ko je med-
narodno sodelovanje postalo še bolj
pomembno, smo v tem šolskem letu
sprejeli tudi povabilo k sodelovanju
z osnovno šolo iz Cervignana. K
sodelovanju smo pristopili s pose-
bnim navdušenjem, saj ne gre zgolj
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Nov prometni in obre`ni re`im
Zakorakali smo v poletje, ki nam

po napovedih meteorologov prinaša
krepko otoplitev … no, bomo videli.
Dolina si obeta dobro turistično sezo-
no, saj Soča ohladi še tako razgrete
glave.

Ker je obremenjenost naših narav-
nih virov v času turistične sezone ve-
lika, je Občinski svet Občine Kobarid
sprejel Odlok o prometnem in obrež-
nem režimu na območju Občine Ko-
barid. Odlok ureja območja parkira-
nja ob rekah in opredeljuje način va-
rovanja okolja. Pripomogel naj bi tudi
pri odpravljanju divjega kampiranja.

Z Odlokom so določena javna par-
kirišča za vsa motorna vozila, in sicer:
• osebna vozila in motorna kolesa

lahko parkiramo na javnih parkiriš-
čih med 0.00 in 24.00,

• tovorna in priklopna vozila ter
avtobuse lahko parkiramo le na
površinah, ki so za to določene in
označene,

• bivalna vozila in prikolice ter lah-
ke priklopnike lahko parkiramo na
javnih parkiriščih med 8.00 in
23.00, izven tega časa pa le na za
to določenih mestih ali v kampih.

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Kobarid
Marec in april sta bila v ob~ini Kobarid zelo aktivna. Na vseh podro~jih dela se postavljajo novi

pogoji dela in izzivi, ki so za nekatere bolj, za druge manj v{e~ni. Med drugim je Ob~inski svet

Ob~ine Kobarid konec marca sprejel ob~inski prora~un za leto 2005.

Utrinki

KONEC MAJA SE JE V KOSEČU SREČALO 40 USTVARJALCEV, ki so predstavili svoje umetniško znanje in stare obrti. Foto: Vinko Kranjc

za srečanje otrok, ampak za sodelo-
vanje na zanimivem projektu. Učen-
ci enake starosti z obeh šol (njihovi
učenci 4. razreda in naši učenci 5.
razreda osemletke) so več mesecev
pripravljali skupno knjigo. V prispev-
kih so pod vodstvom mentorjev
predstavili svoj kraj in okolico, tradi-
cijo krajev ter značilne kulinarične
posebnosti. Poudarek pa je bil na
zgodovini: na proučevanju dogajanja
med prvo svetovno vojno. Otroci so
od svojih dedkov, pradedkov, babic,
starejših ljudi v svojem kraju zbirali
podatke, kako je bilo v Kobaridu
pred prvo svetovno vojno, ko se je
vojna začela, ko so Italijani zasedli
naše kraje, o bojih in trpljenju v krn-
skem pogorju, o beguncih, o šoli

pod italijansko zasedbo, o 12. soški
bitki, umiku Italijanov po preboju pri
Kobaridu ter njihovi vrnitvi po prvi
svetovni vojni. Otroci so na omenjene
teme pripravili tudi likovne prispevke.
Prispevke naših otrok smo poslali v
Cervignano, kjer so jih prevedli. Nji-
hove prispevke pa je v slovenščino
prevedla ena od mentoric projekta z
naše šole, Petra Miklavič. Prispevki
so nato izšli v skupni knjigi z naslovom
Naši kraji – Le nostre terre. Vojaški
inštitut pa je v zahvalo za zbrane po-
datke udeležencem projekta izdelal
tudi diplome ter medalje, ki so jih za
svoje pra- in prapradedke zdaj pre-
jeli njihovi pravnučki ter pravnukinje.

Kasneje smo si izmenjali še obisk.
Otroci iz Cervignana so nas obiskali

aprila, mi pa smo jim obisk vrnili 26.
maja. Med obiskom na naši šoli smo
jim pripravili lep sprejem, jih pogo-
stili s kosilom ter jih spremljali na
ogledu Kobariškega muzeja in na
sprehodu do slapa Kozjak. Kot že
rečeno, smo jim obisk vrnili v maju,
ko so nam pripravili nepozaben
sprejem: predstavitev skupne knjige
in podelitev medalj v gledališču Pa-
ssolini, kjer so nas poleg učencev,
učiteljev ter ravnatelja sprejeli še
tamkajšnji župan, predsednik Vojne-
ga instituta predstavniške province
za Julijsko krajino in predstavniki
staršev. Pozdravni telegram pa je na
srečanje poslal sam italijanski pred-
sednik Ciampi. Nato so nas sprejeli
še na treh šolah. Povsod so nam

pripravili razstavo, pogostitev, kultur-
ni program ter nam mahali s sloven-
skimi in italijanskimi zastavicami. Go-
stitelji pa so našim učencem razka-
zali tudi bližnje zgodovinsko mesto
Oglej in spomenik v Redipuglii. Z
ravnateljem šole sva se že dogovar-
jala za nadaljnje sodelovanje. Zave-
damo se namreč, da prav s takšnimi
srečanji padajo kulturne in jezikovne
meje, predvsem pa tiste meje, ki so
najbolj nevarne – meje v naših gla-
vah. Otroci so se pogovarjali italijan-
sko ali se med seboj sporazumevali
v angleščini. Mnogi so navezali te-
snejše stike in se še danes kličejo
po telefonu ali si dopisujejo po spletu.
Lenka Raspet, ravnateljica OŠ Simona
Gregorčiča Kobarid

Mesta, ki so namenjena zaustavlja-
nju vozil, so posebej urejena in ozna-

čena z informativnimi tablami, in si-
cer: Nadiža pri Robiču, Nadiža pri

Podbeli (za mostom), Nadiža ob mo-
stu Logje, planina Kuhinja pred vsto-
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pom v TNP, Trnovo ob Soči (pri vise-
čem mostu), Trnovo ob Soči (pri po-
drtem betonskem mostu) in Napole-
onov most pri Kobaridu (izstop iz So-
če, južno od mosta). Lastniki, najem-
niki in upravitelji nepremičnin imajo
prost dostop do svojih zemljišč, kot
so ga imeli po doslej veljavnem odlo-
ku. Za izvajanje tega in ostalih odlo-
kov bo v skladu z Odlokom o redar-
ski službi skrbela redarska služba.

V kratkem nova
ob~inska odloka

“Poskušam prepričati ljudi, da bi
delali, kar morajo, čeprav bi morali
imeti dovolj čuta, da bi to delali, ne
da bi jih prepričeval!” je nekoč izjavil
Harry Truman. Čeprav je od takrat
minilo kar nekaj časa, se dejstvo po-
trjuje vsak dan sproti. Kopičimo pa-
pirje in predpise, skrbimo za njihovo
izvajanje, rezultati pa so pogosto ko-
maj opazni.

V pripravi sta tudi Odlok o obvez-
nostih lastnikov in vodnikov psov in
odlok, s katerim bomo poenotili ob-
vestilne in reklamne table za različne
namene ter poskusili ustvariti več re-
da na tem področju.

Kon~ana sanacija
Napoleonovega mostu

Obnova Napoleonovega mostu čez
Sočo pri Kobaridu se je zaključila
sredi junija. Poseg je iz sredstev po-
potresne sanacije občinske infrastru-
kture zahteval 56 mio SIT. Tako lah-
ko Napoleonov most spet varno pre-
čkamo in kar je najvažnejše, da so
dela končana pred začetkom glavne
turistične sezone.

Moja de`ela –
lepa in gostoljubna

Za lepši izgled naših krajev najbolj
skrbijo posamezniki, ki jim veliko po-
meni prijetno okolje lastnih domov.
Za skupne površine in vse, kar kazi
podobo kraja ali vasi, se zavzemajo
tudi krajevne skupnosti in turistična
društva. Nagrado Turistične zveze
Slovenije za najbolj urejeno hribov-
sko vas je že dobila Drežnica. Tokrat
sta pod drobnogledom vasi Podbela
in Breginj, kjer se trudijo odpraviti
črne točke, ki kazijo idilično podobo
teh lepih vasi v Občini Kobarid.

Turistična zveza Slovenije letos
praznuje 100-letnico organiziranega
delovanja in praznovanju se bodo de-
javno priključila turistična društva in
Turistična zveza Gornjega Posočja.
Prizadevanja, da bi bila “moja dežela
lepa in gostoljubna”, se mnogokrat

ustavijo pri finančnih sredstvih. Ko-
barid, ki je dolgo veljal za lepše
urejen kraj, je v zadnjih dveh letih
precej nazadoval. Z malo dobre volje
in povezovanjem posameznih turisti-
čnih akterjev in občine bomo gotovo
našli rešitev, da bodo naši kraji dobili
lepšo podobo, ki igra pomembno vlo-
go pri turistični promociji in dobrem
počutju vseh, ki pridejo v našo dolino.

TIC v Kobaridu bo
S finaciranjem Lokalne turistične

organizacije (LTO) Sotočje se v Ob-
čini Kobarid ukvarjamo že kar nekaj
časa. Takšna in drugačna stališča se
usklajujejo na vseh možnih sestan-
kih, občinskih svetih in svetu zavoda.
Osnovna težava je v denarju in mož-
nostih, ki jih Občina Kobarid ima ozi-
roma nima. Mnenje, da je turistično-
informacijski center (TIC) v Kobaridu
potreben, je dokaj enotno in zato je
Odbor za turizem Občine Kobarid
občinskemu svetu predlagal, da se za
delovanje TIC-a v Kobaridu nameni
dva mio SIT iz proračunske postavke,
s katero razpolaga Odbor.

Varovana stanovanja
Objekt z varovanimi stanovanji v

Kobaridu je končno dobil dovoljenja
za obratovanje. Zaradi prostorske sti-
ske smo ga uporabili za začasno lo-
kacijo Zdravstvenega doma in dveh
družin iz Markove 1, ki sta potrebo-
vali nadomestno stanovanje. Objekt,
ki je v lasti Stanovanjskega sklada RS,
bo prevzel v upravljanje Grad d.o.o.,
za socialni del nastanjenih uporabni-
kov pa bo skrbel Center za socialno
delo Tolmin s programom “pomoči
na domu”.  Nekaj stanovanjskih enot
je še na razpolago, zato vabimo vse
zainteresirane, da se za informacije
in možnosti, ki jih nudijo “varovana
stanovanja”, pokličejo Stanovanjski
sklad RS, tel.: 01/ 47-10-500, ali na
Občino Kobarid, tel.: 05/ 38-99-212
(Tanja Uršič).

Aurorinih deset mesecev
Igralniško zabaviščni center Au-

rora v Starem Selu obratuje in zabava
goste že dobrih deset mesecev. V tem
času ga je obiskalo prek 60.000 go-
stov, ki se radi vračajo. Poleg tujih
gostov je razveseljiv tudi obisk do-
mačinov, ki so zabaviščni center pri-
jazno sprejeli v svoje okolje. V Aurori
si prizadevajo za popestritev ponud-
be z novimi atraktivnimi nagradami
in igrami ter s pestrim kabarejskim
programom.

Bogato poletno dogajanje
Iz dvoran so se prireditve preselile

na prosto in oživela so zunanja prizo-
rišča:
• V Koseču smo konec maja spre-
mljali četrto umetniško delavnico Le-
pota v lesu in kamnu. Na domačiji
Kranjc se je srečalo 40 ustvarjalcev,
ki so predstavili svoje umetniško zna-
nje in stare obrti. Delavnice so pote-
kale od Drežnice do Koseča, na poti,
ki so jo poimenovali Pot miru, prija-
teljstva in ustvarjalnosti.
• Kolesarski klubi Soča iz Kobarida,
GS Ciclismo iz Butria in ARBO RLM
iz Beljaka so tudi letos organizirali
veliko dvodnevno mednarodno kole-
sarsko prireditev treh narodov. Prek
1000 kolesarjev iz različnih evropskih
držav je 4. in 5. junija sodelovalo na
edinstvenem kolesarskem maratonu
v Evropi. Njihova pot je potekala na
progi Buttrio, Villach (Beljak), Ossiach
(Osojane), Predel, Bovec, Kobarid,
Buttrio.
• Zaživela je tudi Turjeva jama pri
Kredu, kjer je MePZ Planinska roža
12. junija organiziral koncert, prire-
ditev pa so zaključili s prijetnim dru-
ženjem.
• Osrednja junijska prireditev v naši
občini je bil Kobariški sejem, ki je v
ospredje dogajanja postavil kulina-
rično ponudbo. Celodnevno dogaja-
nje na osrednjem trgu v Kobaridu je
popestril bogat kulturni program, or-
ganizatorji pa so poskrbeli za zabavo
do poznih večernih ur.
• Pred dnevom državnosti je bil v
cerkvici sv. Antona nad Kobaridom
koncert MePZ Sveti Anton in Okteta
Simon Gregorčič.
• Od 23. do 26. junija je v Drežnici
potekalo tradicionalno srečanje ama-

terskih igralskih skupin Amaterski
oder v naročju Krna, kjer smo se
nekaj dni zapored lahko sproščali ob
komedijah od tu in tam. Prvi dan sre-
čanja smo videli premierno predstavo
domače igralske skupine.
• Poletno sezono smo pričeli s kul-
turnimi, turističnimi, športnimi in za-
bavnimi prireditvami, ki se bodo vr-
stile skozi poletje. Ne pozabimo na
Kotarske dneve, ki jim daje poseben
pečat sodelovanje z zamejskimi prija-
telji. Kulturno društvo Stol nas vabi
v staro breginjsko jedro, Robidišče in
Staro selo, kjer prireditve iz leta v
leto privabljajo veliko gledalcev.
• Koncertov za mlade po srcu bo v
Oazi Kobarid kar nekaj in ne prezrite
plakatov, ki vas bodo o tem obve-
ščali.
• Konci tedna so pestri tudi v igral-
niško zabaviščnem centru Aurora v
Starem Selu, kjer vabijo z vedno no-
vimi atraktivnimi igrami in večernim
programom.

Pazite nase in …
Seveda ostaja neskončno aktivno-

sti, ki se jim boste lahko posvetili v
poletnem času, tudi če ostanete do-
ma: kopanje v Nadiži, adrenalinske
aktivnosti v zraku in vodi, planinar-
jenje, ribolov in lov, kolesarjenje ter
drugi športi … Ob vsem tem pa mi
dovolite dobronamerno opozorilo …
pazite nase in na naravo, da bo ostala
še dolgo v veselje nam in vsem, ki
prihajajo k nam in za nami.

Prijetno poletje vam želim in da
bi v času, ko sonce pošilja veliko svo-
je energije, obnovili moči ter prekrili
slabe trenutke z veliko dobre volje
in smeha.
Nada Pajntar, Občina Kobarid

Utrinki

SVET POSTAJA MAJHEN
Tolmin – Da svet v poslovnem smi-
slu res postaja majhen, v zadnjih le-
tih uspešno dokazuje podjetje Go-
stol – T. S. T. d.o.o. Tolmin. Po-
djetje izdeluje stroje za površinsko
obdelavo kovin, zahtevnejše zvarjen-
ce in livarsko opremo. Opravlja razli-
čne storitvene dejavnosti na podro-
čju strojegradnje, montaže in servi-
siranja strojne opreme. Podjetje pod
svojo blagovno znamko uspešno
prodaja svoje izdelke v vse evropske
države kot tudi v Rusijo, Bolgarijo,
Romunijo, Islandijo, Malezijo, Egipt,
Saudsko Arabijo, Šri Lanko idr., vsa-
ko leto pa na seznamu držav dodajo
kakšno novo. V minulem letu so
skupaj s podjetjema Bosio d.o.o. iz

Štor in podjetjem Fero-Črtalič iz
Dolenjskih Toplic ustanovili novo po-
djetje v Srbiji.
Leta 2001 so si v podjetju zastavili
zahtevne cilje in jasno vizijo ter stra-
tegijo podjetja. V okviru poslovne
strategije je aprila v tolminskem ho-
telu potekala četrta poslovna konfe-
renca, namenjena zastopnikom in
poslovnim partnerjem, ki sodelujejo
pri uresničevanju prodaje na lokal-
nih trgih. Kljub majhnemu svetu in
številnim možnostim, ki jih nudi sve-
tovni splet, je še vedno največkrat
potreben in zelo dobrodošel osebni
stik. To so dokazali tudi Gostolovi
zastopniki in poslovni partnerji iz 13
držav, ki so se udeležili letošnje
konference. Podjetje jim je ob tej

EPIcenter, letnik VI, {t. 5-6, maj-junij 2005



( 18 )

EPIcenter, letnik VI, {t. 5-6, maj-junij 2005

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Tolmin

V maju Občina Tolmin praznuje svoj pra-
znik. V tem času se prepleta vrsta prireditev,
vrhunec praznovanja pa se odvije na slav-

nostni seji občinskega sveta, kjer podelijo plaketo,
priznanje in denarno nagrado Občine Tolmin. Leto-
šnja dobitnika plakete Občine Tolmin sta kar dva:
Ivan Božič za prispevek k razvoju tolminske ob-
čine in Renzo Sirk za dolgoletno delo v prid njenih
občanov. Priznanje Občine Tolmin je bilo letos na-
menjeno Josipu Smolnikarju za dolgoletno pro-
stovoljno delo na področju športa in Mafaldi Lipu-
šček za dolgoletno humanitarno poslanstvo. Na-
grajenka je priznanje zavrnila. Denarno nagrado
sta si razdelila Gasilska zveza Tolmin za enakome-
ren razvoj organiziranosti in strokovne usposoblje-
nosti prostovoljnih gasilskih društev v Občini Tol-
min ter Šahovsko društvo AET Tolmin za dolgo-
letno uspešno delo.

IVAN BOŽIČ se je rodil leta 1939 v Selih nad
Podmelcem. Po uspešnem zaključku študija je veči-
no svoje aktivne življenjske dobe posvetil gozdar-
stvu. Kot univerzitetno diplomirani inženir je veliko
pripomogel k splošnemu razvoju dejavnosti, širje-
nju gozdnih in drugih prometnic, ter tako olajšal
delo vsem, ki živijo od gozda. Posebej so mu za
njegovo delo hvaležni občani, ki živijo v bolj oddal-
jenih predelih občine in so že zaradi odmaknjenosti
od središč za marsikaj prikrajšani. Ker je Božič pri
svoji zavzeti skrbi za kraje, iz katerih tudi sam
izhaja ter tako iz prve roke ve, kaj pomeni življenje
v hribovski vasi, pogosto naletel na malomaren in
mačehovski odnos države, se je odločil za kandida-
turo na državnozborskih volitvah, kjer so krajani

prepričljivo podprli njegov program. Svojo novo
vlogo je uspešno opravljal dva mandata. Kot po-
slanec ni deloval samo v okviru dejavnosti držav-
nega zbora, njegovih organov in poslanske skupine,
ampak je skušal s svojim delom izboljšati tudi raz-
mere v treh posoških občinah. Svoje aktivnosti je
usmerjal predvsem na razvoj podeželja, kmetijstva,

turizma, cestne infrastrukture, reševanja problema-
tike po naravnih nesrečah, ki so na Tolminskem po-
goste, ter se trudil za splošni razvoj našega lepega
dela Slovenije. Posebej je treba omeniti njegov pri-
spevek k posodobitvi ceste Kalce–Robič, ureditvi
križišča Peršeti in izgradnji predora Kupovo v Baški
grapi. Pri svojem delu ni spregledal dejstva, da je

LETOŠNJI DOBITNIKI občinskih nagrad, priznanj in plaket: Viktor Kavčič v imenu Gasilske zveze Tolmin, Jožef Uršič v
imenu Šahovskega društva AET Tolmin, Josip Smolnikar, Ivan Božič in Renzo Sirk. Foto: T. Š. F.
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priložnosti predstavilo nove izdelke,
poslovno politiko za leti 2005 in
2006 ter vizijo in strategijo podjetja
do leta 2010. Izvedeli so, da bo Go-
stol – T.S.T. v letu 2005 in 2006 inten-
ziviral marketinške ter sejemske aktiv-
nosti na trgih Rusije in drugih držav
nekdanje Sovjetske zveze ter držav
ob Sredozemskem morju. V okviru
poslovne strategije predvidevajo
najmanj 10-odstotno letno rast pro-
daje, od tega najmanj 75-odstotno
prodajo pod lastno blagovno znam-
ko, prodajo novih izdelkov ter proda-
jo na novih trgih. Letos se v višini
150 mio SIT izvaja tudi investicija v
novo montažno halo in lakirnico. Na
konferenci je sodeloval vodja Lokal-
nega podjetniškega centra Uroš

Brežan iz Posoškega razvojnega
centra (PRC). Zbranim je predstavil
vključenost podjetja v razvojni pro-
gram Soča 2006 ter lokalno pod-
poro, ki jo PRC nudi podjetjem.

V podjetju Gostol – T.S.T. se zaveda-
jo, da je prava vrednost vsakega
podjetja v sposobnih in iznajdljivih
kadrih. Zato se še posebej trudijo
zaposliti najboljše, ki so za dobro in
uspešno delo ustrezno nagrajeni.
Redna srečanja kot je npr. redna
letna konferenca pripomorejo tudi k
pristnim človeškim odnosom ter pri-
dobivanju medsebojnega zaupanja,
kar je pogosto odločilnega pomena
za uspešno poslovanje.
Katja Jug, odnosi z javnostmi, Gostol –
T.S.T., in Tatjana Šalej Faletič

NA ČETRTI KONFERENCI, ki jo vsako leto pripravlja podjetje Gostol – T.S.T., je predstavnik
Posoškega razvojnega centra Uroš Brežan zbranim predstavil vključenost podjetja v razvojni
program Soča 2006. Foto: T. Š. F.
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cementarna Anhovo dajala kruh mnogim Posoča-
nom. V državnem zboru se je zavzel za celovito reši-
tev problematike in veliko pripomogel, da je Re-
publika Slovenija sprejela poseben zakon, ki skuša
popravljati krivice vseh obolelih. Kot človek, ki zna
prisluhniti ljudem, je deloval v dobrobit občanom.
Ni pozabil niti na Slovence v Benečiji, Reziji in Ka-
nalski dolini ter na Koroškem, s katerimi goji prist-
ne in redne stike. Z upokojitvijo, ki jo je nedavno
dočakal, njegovo delo ni končano, saj bo, o tem
smo prepričani, kot aktiven čebelar, lovec in plani-
nec še vedno v stiku z ljudmi. Izkušnje, ki jih je pri
svojem delu pridobil, pa bo zagotovo še naprej znal
koristiti v dobrobit vseh nas.

RENZO SIRK – Verjetno ni nikogar med nami, ki
ne bi poznal odličnega dela zdravnika Renza Sirka,
predvsem v otroški ambulanti, kjer je zdravstvenim
delavcem zagotovo najtežje, saj je njihovo delo ve-
dno pod budnim “nadzorom” zaskrbljenih staršev.
Mnogi med nami se ga spominjamo kot izredno po-
mirjujočega in vedno prijaznega zdravnika, ki je še
otroški strah pred bolečim “pikom” znal zmanjšati
na minimum. Razumevajoč odnos do otroških bole-
čin in težav izhaja tudi iz njegove težke mladosti. V
njegovi biografiji najdemo osupljiv podatek. Kot
otrok je doživel fašistično izživljanje s požigom ro-
dnega doma, v katerem so zgoreli njegovi stari star-
ši in drugi sorodniki. To ga je zaznamovalo za celo
življenje. Poleg redne zdravniške službe je bil akti-
ven v organizacijah Rdeči križ in Društvo invali-
dov ter zavzeto deloval v Krajevni skupnosti Most
na Soči in Zvezi borcev. Že leta 1968 je vestno
opravljal funkcijo odbornika občinske skupščine
Tolmin, v samostojni Sloveniji pa sprejel pomem-
bno vlogo svetnika tolminske občine. Številne so
njegove funkcije v raznih organih na področju
zdravstva: en mandat je bil predsednik delavskega
sveta Združenega zdravstvenega doma Nova Go-
rica, bil član skupščine medobčinske zdravstvene
skupnosti Nova Gorica, delegat republiške zdravst-
vene skupnosti, član zdravstvenega sveta Združe-

nega zdravstvenega doma Nova Gorica in še marsi-
kaj bi se našlo. Med drugim je tudi eden izmed pio-
nirjev (celo v slovenskem merilu) pri organizaciji
dispanzerjev za otroke na primarni ravni. Otroci
imajo danes zdravnika od Bovca do Podbrda, še
več, v lanskem letu se je še posebej izpostavil in an-
gažiral pri poizkusih ukinitve pediatrov na primar-
ni ravni – tudi njemu gre zasluga, da se v tem delu
zdravstva ni nič spremenilo ter da pediatri ostajajo
na razpolago vsem obolelim otrokom, kar je velik
civilizacijski dosežek. In vendar Sirk ostaja v prvi
vrsti otroški zdravnik, specialist pediatrije, saj je
temu poklicu, ki je pravzaprav poslanstvo, posvetil
kar 40 let svojega življenja. S prijaznostjo in visoko
strokovno usposobljenostjo, ki jo je deležen vsak
njegov pacient, je postal nekakšen sinonim ljud-
skega zdravnika. V letošnjem letu mu čestitamo
tudi ob osebnem jubileju, 70-letnici, in mu želimo,
da bi nam še veliko let pomagal premagovati vsa-
kršne, predvsem pa zdravstvene težave.

MAFALDA LIPUŠČEK si je za svoj življenjski cilj
zastavila, da bo s humanitarnim delom na razli-
čnih področjih pomagala ljudem, ki so potrebni po-
moči. Že več kot trideset let je aktivna v občinski
organizaciji Rdečega križa, vpeta je v delo Krajevne
skupnosti Tolmin, kot aktivistka pa je nepogre-
šljiva tudi v tolminskem turističnem društvu.
Malo je ljudi, ki so pripravljeni svoj prosti čas tako
nesebično žrtvovati za druge. Lipuščkova je zago-
tovo ena najbolj zavzetih in požrtvovalnih. Srečamo
jo lahko v Domu za ostarele občane v Tolminu, kjer
je nase prevzela skrb za starejšo varovanko, ali v
Društvu pletilj, kjer s svojo družabnostjo razvese-
ljuje vse sodelujoče člane. Ker sta humanitarnost in
osebno poštenje tesno povezani lastnosti, nas ne
čudi, da je Lipuščkova tudi sodnica-porotnica pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, kjer je spričo obi-
lice dela v sodstvu pogosto angažirana. Svojo dejav-
nost dopolnjuje z delom v občinski organizaciji
DeSUS-a, kjer opravlja pomembne funkcije. Njena
dosedanja življenjska pot pozna eno samo odre-

kanje tako po materialni kot obče človeški plati in
neprestano zoperstavljanje neusmiljenim življenj-
skim okoliščinam, ki strežejo po njenem osebnem
zdravju in počutju. Vsem tegobam se upira z zavi-
dljivo vsestransko angažiranostjo v dobrobit vseh
nas. Najbolj bleščeč in častivreden je njen čut za lju-
di, ki zaradi bolezni ali nesreče potrebujejo najdra-
gocenejšo življenjsko tekočino – kri. Njena krvoda-
jalska dejavnost je naravnost neverjetna: kri je za
humanitarne in medicinske namene podarila že
214-krat in se tako tesno približala slovenskemu
rekordu. Za ta svoj človekoljubni dosežek jo je lani
Radio Alpski val razglasili za občanko leta, hvale-
žni pa so ji vsi, ki so s pomočjo njene krvi preživeli
operacijo ali kakšen drug usoden medicinski poseg.
Tudi njej ob tej priliki čestitamo za jubilejnih 65 let.

Lipuščkova se priznanju Občine Tolmin odreka,
kar globoko obžalujemo, saj menimo, da si je tovr-
stno pozornost širše skupnosti resnično zaslužila.

JOSIP SMOLNIKAR je v Baški grapi, kjer je od
aktivnosti posameznikov odvisna splošna kakovost
življenja, pojem smučarskega športa. Že od leta
1964 vodi smučarske tečaje ter skrbi, da se ta lepa,
zdrava in razvedrilna dejavnost iz leta v leto širi ter
razvija. Na začetku je skupaj s podbrško mladino
odkrival in raziskoval nove smučarske terene na
Soriški planini ter drugih primernih planjavah
tamkajšnjih hribov in se razgledoval po Bohinjskih
pobočjih. Kot šolnik je deloval do leta 1978, kasneje
pa je, zvest svojemu poslanstvu in pedagoškemu
smislu za spodbujanje mladih pri športnih dejavno-
stih, deloval prostovoljno. Kakšen je obseg priljublje-
nosti njegove dejavnosti pove podatek, da se je
letošnjega tečaja udeležilo prek 40 otrok, kar je za
demografsko ogroženo območje izrednega pomena.
Ključ za ohranjanje takih delov Slovenije, kot je na
primer Baška grapa, je namreč v tem, da se tam ži-
večim otrokom ustvari vsaj osnovne pogoje za
normalen napredek in rast. Smučanje je v takih
krajih nadvse primerna športna dejavnost, saj jo
omogočata tako narava kot dolge zime, česar se

ODPRTA VRATA
IGRALNEGA SALONA
Tolmin – Konec aprila so v Tolminu
odprli igralni salon in s tem uresničili
štiri leta staro zamisel, kako pope-
striti turistično ponudbo kraja. Kot je
povedal Marjan Zavadlav, lastnik
Hotela Krn in eden od solastnikov
salona, se je leta 2003 zbralo se-
dem družbenikov (dve pravni in pet
fizičnih oseb), ki so v ta namen usta-
novili družbo Borov gaj d.o.o. Tako
ime so si nadeli, ker je bilo v zače-
tku mišljeno, da se bo igralni salon
nahajal v prostorih nekdanjega
Paradisa, kjer je pred osmimi leti
že delovala igralnica. Dogovori z
lastnikom pa so bili neuspešni in
treba je bilo poiskati drugo lokacijo.

Pokazala se je možnost ureditve
prostorov pod Hotelom Krn oziro-
ma pod Mestnim trgom. Ministr-
stvo za finance je konec januarja
2004 družbi podelilo koncesijo.
Gradbena dela so stekla marca,
skoraj istočasno kot obnova Mest-
nega trga. Zaradi določenih težav,
predvsem pozne zagotovitve potre-
bnih finančnih sredstev, so morali
rok izgradnje nekoliko zamakniti, kar
je posredno vplivalo tudi na uradno
odprtje igralnega salona. Projektant
je bil Rok Klanjšček, gradbena
dela pa je izvedel Gradbenik pod
nadzorom družbe Kozorog biro.

Celotna investicija, vredna okrog
320 mio SIT, naj bi se po ocenah
investicijskega odbora povrnila vOB ODPRTJU je svojo srečo preizkusil tudi tolminski župan Ernest Kemperle. Foto: T. Š. F.

EPIcenter, letnik VI, {t. 5-6, maj-junij 2005



( 20 )

EPIcenter, letnik VI, {t. 5-6, maj-junij 2005

Utrinki

Smolnikar dobro zaveda. Da bi omogočil razvoj
smučarskega športa pri vseh zainteresiranih, se z
vodji smučarskih središč pogosto dogovarja za razne
popuste. Vse z namenom, da visoki finančni vložki
otrok ne bi odvrnili od te koristne dejavnosti. Teča-
jev se tako lahko v veliko veselje staršev in širše sku-
pnosti udeležijo vsi otroci, ki to želijo. Nagrajenec
občasno z različnimi rekreativnimi dejavnostmi po-
skrbi tudi za fizično kondicijo odraslih sovaščanov.
Posebno v zimskem času, ko so dnevi pusti in se v
marsikateri glavi znajdejo črne misli o izselitvi v
širni beli svet.

GASILSKA ZVEZA TOLMIN – Letošnje podelitve
so nekako v znamenju jubilejev. Tudi Gasilska zve-
za Tolmin ga slavi in to tistega najbolj okroglega –
abrahamovega. Tolminski gasilci so se v zvezo orga-
nizirali pred petdesetimi leti, do danes pa se je orga-
nizacija razvila v sodobno in dobro opremljeno
skupino strokovno usposobljenih varuhov premo-
ženja. Članstvo se je v petdesetih letih povečalo z
250 na 1050 članov, v vseh gasilskih društvih, ki so
v vključena zvezo, pa so bili zgrajeni gasilski
domovi. Nabavljeno je bilo 35 vozil in ustrezna sku-
pna ter zaščitna oprema. Tolminski gasilci so danes
na enaki stopnji razvitosti in usposobljenosti kot
gasilci v osrednji Sloveniji. Temu je botrovalo dobro
in požrtvovalno delo mnogih odgovornih posame-
znikov, ki so vsa leta delovali prostovoljno. Brez
gasilcev bi bilo v naših krajih težko živeti. Njihovo
delo ni omejeno samo na gašenje požarov (teh je v
naravi in stanovanjskih ter gospodarskih poslopjih
kar precej), temveč njihov “Na pomoč!” dobro po-
znajo tudi prebivalci, ki so jih prizadeli potresi,
plazovi, poplave ali ekološke katastrofe pri nesrečah
z nevarnimi snovmi. Gasilci so na kraju nesreče ve-
dno med prvimi; ko je treba reševati ljudi iz poško-
dovanih vozil v prometnih nesrečah ali pa samo z
visokega drevesa prinesti mucka, ki se je nepre-
mišljeno zaplezal med vejami. Njihova vloga se ne
omejuje samo na domače okolje; na pomoč prisko-
čijo tudi sosednjim gasilcem, če so pri obvladovanju
kakšne nesreče sami nemočni. Gasilska zveza je v
vseh teh letih prerasla okvire amaterizma in se s
svojimi visoko usposobljenimi ekipami uvršča med
najpomembnejše dejavnike varnega življenja obča-

nov. Čeprav je delo gasilcev težko in nemalokrat
smrtno nevarno, v njihovih vrstah neumorno raste
obetaven podmladek, ki bo tradicijo gasilstva na-
daljeval v prihodnje. Tudi s priljubljenimi veseli-
cami, ki znajo imenitno popestriti življenje.

ŠAHOVSKO DRUŠTVO AET TOLMIN – V za-
dnjem času pogosto beremo o uspehih mladih šahi-
stov s Tolminske. Imenitni rezultati niso slučajni.
Za njimi stoji 60-letno delo Šahovskega društva AET

dorje posoške šahovske dejavnosti. Zgledno je tudi
njihovo sodelovanje s šolami, starši najmlajših čla-
nov, Zavodom za šport Občine Tolmin in Šahov-
sko zvezo Slovenije.

Ta in ta in ta drugi
V tolminskem kinogledališču so v začetku maja

predpremierno odvrteli dokumentarni film Ta in
ta in ta drugi – portret Cirila Kosmača, ki je naslov

Tolmin, v katerem svoje kreativne sposobnosti zdru-
žuje prek šestdeset članov v vseh kategorijah. V svo-
jih vrstah imajo devet mojstrskih kandidatov, šest
prvokategornikov in deset drugokategornikov. Vsa
leta posebno skrb posvečajo mladim. Zavedajo se,
da se vlaganja v mladost prej ali slej bogato obrestu-
jejo. Čeprav se ne morejo pohvaliti z dobrimi pogoji
za delo (so brez lastnega igralnega prostora, finan-
čna sredstva so skopa), jim volje do dela ne manjka.
O slednjem nesporno govorijo uspehi na tekmova-
njih. V ekipnih državnih ligah nastopajo v nasled-
njih kategorijah: mlajši fantje (osvojili so že naslov
državnih prvakov), starejši fantje, kadeti, mladin-
ci, mladinke, članice in člani. Mnogi od članov so
na tekmovanjih dosegli zavidljive uspehe. Na držav-
nih prvenstvih za posameznike so že večkrat osvojili
naslov državnih prvakov ter se uvrstili na evropska
in svetovna prvenstva. Z velikimi uspehi nastopajo
na odprtih mednarodnih šahovskih prireditvah,
kjer se srečujejo z mednarodnimi mojstri in velemoj-
stri, kar izboljšuje njihove “rating” točke, predvsem
pa se na teh tekmovanjih veliko naučijo. Med kolegi
slovijo kot odlični organizatorji državnih tekmo-
vanj, ki posebno pozornost posvečajo sodelovanju z
društvi in klubi iz sosednjih zamejskih pokrajin.
Slednje jih nekako uvršča med ugledne ambasa-

dobil po njegovem zadnjem delu Tantadruj. “Film
o Kosmaču ni literarno teoretična ekspertiza o nje-
govem delu, tudi ni biografsko nizanje podatkov.
Je iskanje smisla in bistva njegovega življenja in
ne zgolj dela, je simbolični ‘road movie’, po dolini,
ki jo je ljubil in je bila in je, svet v malem,” so za-
pisali ustvarjalci. Sedem kilometrov dolga dolina
je Cirilu Kosmaču ponujala gradivo za pisanje vse
življenje.

Zamisel za izdelavo filmskega portreta našega
rojaka in velikega literata se je rodila v okviru širše
zasnovanega projekta obnove Kosmačeve rojstne
hiše na Slapu ob Idrijci. Glavni motiv, ki je Občino
Tolmin prepričal, da je pristopila k celoviti obnovi
in promociji domačije ter njeni preureditvi v etno-
loški in spominski muzej, je bil oživiti edinstven
etnološki spomenik ter ga vključiti v kulturno in
turistično ponudbo kraja. Kot smo v EPIcentru (let-
nik III, št. 2) že pisali, je Občina leta 1990 domačijo
s pripadajočim stavbnim zemljiščem odkupila ter
izvedla nujna vzdrževalna dela. Leta 2000 se je z
obnovo vključila v mednarodni projekt Genius Loci,
ki je bil v okviru Phare Ecos Ouverture programa
finančno podprt tudi s strani Evropske unije. Pove-
zal je pet krajev, ki so zibelke pomembnih evrop-
skih umetnikov (Kosmača, Goye, Lorce, Giotta in

sedmih letih. Sicer pa salon, odprt 24 ur dnevno,
nudi zaposlitev 15 ljudem. Gostom je na voljo ena
elektronska ruleta z osmimi igralnimi mesti in 74
igralnih avtomatov (prostora je še za 70 avtoma-
tov). Družbeniki upajo, da bo salon dnevno priva-
bil povprečno 50 gostov, tako domačinov kot tudi
Italijanov. Seveda pa računajo tudi na hotelske
goste. Zavedajo se, da bodo poleg iger na srečo
obiskovalcem morali ponudili tudi spremljevalne
prireditve. Kot nalašč za to je preurejen Mestni
trg. Kot upajo družabniki, naj bi s pomočjo salona
prispevali k boljši zasedenosti nočitvenih kapaci-
tet v zimskem času in popestrili turistično
ponudbo v Posočju.
Mateja Kutin

Iz ob~inskih uprav

UREJALI SO ZUNANJOST OBČINSKE STAVBE – Čeravno sta po novem občinska in državna stavba sosedi, nista našli
skupnega jezika pri delitvi stroškov ob urejanju zunanjega zemljišča. Foto: T. Š. F.
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Novalisa): poleg Tolmina so pri projektu sodelovali
še Fuendetodos in Fuente Vaqueros iz Španije, Vi-
cchio iz Italije ter Wiederstedt iz Nemčije. Cilj pro-
jekta je bil pospešiti ekonomski in turistični razvoj
sodelujočih podeželskih območij z vključevanjem
kulturne dediščine, povezane z življenjem in de-
lom velikih mož, v lokalno ponudbo ter njenim
izkoriščanjem v turistične namene.

Tolminski muzej je izdelal idejno zasnovo in
vodil vse dejavnosti za preureditev domačije v mu-
zej bivalne kulture ter postavitev stalne spominske
razstave o Kosmačevem življenju in literarnem de-
lu. Sodeloval je tudi pri oblikovanju vstopnic in
informativne zgibanke, ki je na voljo v štirih jezi-
kovnih različicah. Kosmačeva domačija je bila za
javnost uradno odprta septembra 2003. Še preden
se je leta 2002 projekt iztekel, so se vsi sodelujoči
partnerji formalno povezali v mednarodno združe-
nje Genius Loci (Genius Loci Association), ki ima
sedež v Fuendetodosu v Španiji in nadaljuje sku-
pne aktivnosti, utrjuje medsebojno sodelovanje ter
skrbi za mednarodno promocijo sodelujočih krajev
s poudarkom na rojstnih hišah in muzejih velikih
umetnikov. Več o projektu si lahko preberete na
spletnih straneh: www.geniuslociassociation.com.

Izdelava dokumentarnega filma o življenjski in
ustvarjalni poti Kosmača je po besedah župana Ob-
čine Tolmin Ernesta Kemperleta zagotovo najod-
mevnejši kulturni in promocijski dosežek projekta.
Financiran je bil s sredstvi Phare, Občine Tolmin
in Ministrstva za kulturo. Nastal je v koprodukciji
Uredništva kulturno dokumentarnih oddaj TV
Slovenija in Janez Pirc s.p. produkcija. Po scena-
riju Tomaža Letnarja ga je režirala Jasna Hriber-
nik. Pri nastajanju so sodelovali: oba Kosmačeva
otroka, hči Nanča Kosmač Kogoj in sin Jernej
Kosmač, ter velika poznavalka pisatelja in njego-
vega dela dr. Helga Glušič.

Mateja Kutin

Ureditev zunanje okolice
Junija smo lahko priče zadnjim ureditvenim

posegom v zunanjo okolico občinske stavbe. Kot
je povedala vodja Oddelka za okolje in prostor Kse-
nija Kikl, je Občina Tolmin poskrbela za ureditev
in asfaltno preplastitev parkirišča za občinsko
stavbo, ki služi potrebam njihovim zaposlenim, ter
uredila parkirišče pred stavbo, namenjeno širši jav-
nosti. Postavili so nižje kamnite zidove, krožne sto-
pnice, poti med občinsko stavbo, novozgrajeno tol-
minsko Upravno enoto in knjižnico pa tlakovali s
tlakanci. Kiklova dodaja, da so tako želeli estetski
videz dvigniti na nekoliko višjo raven. Obžaluje le
odločitev države, je zavrnila sodelovanje pri sofi-
nanciranju ureditve skupnega javnega prostora. Ob-
čina Tolmin je morala za zunanjo ureditev poskr-
beti v lastni režiji, kar se je pozna na občinskem
proračunu, ki se je zmanjšal za okoli 15 mio SIT.

Tatjana Šalej Faletič

Igre brez meja 2005
Predstavniki Občine Tolmin in Turistične zveze

Gornjega Posočja (TZGP) smo se tudi letos udele-
žili Iger brez meja – Giochi senza confini – Spiele

ohne Grenzen, ki potekajo v okviru mednarodnega
sodelovanja in izmenjav občin iz treh držav: Italije,
Avstrije ter Slovenije. Tradicionalno mednarodno
srečanje je bilo 28. maja organizirano že sedmič
zapovrstjo; tokrat smo se srečali v mestu Zoppola
v pokrajini Pordenone v Italiji. Dosedanji koncept
srečanja je bil nekoliko spremenjen. Za razliko od
prejšnjih let, ko so igre potekale tri dni in je bil
zadnji dan namenjen promociji vseh krajev ude-
ležencev srečanja, je šlo tokrat za enodnevno sreča-

nje med športnimi ekipami deklic ter dečkov v od-
bojki na mivki, košarki in malem nogometu. Za
delegacije sodelujočih občin (za Občino Tolmin so
se srečanja udeležili podžupan Uroš Brežan, dire-
ktorica občinske uprave Verena Tuta, prevajalec
Alojz Zorjan in predsednica TZGP Mojca Rutar)
so gostitelji pripravili spremljevalni turistični ter
degustacijski program.

Turnirja so se udeležile naslednje ekipe: odboj-
karska ekipa deklic letnikov 1994–1995 pod vod-
stvom trenerke Blanke Rot, ekipa dečkov Košarkar-
skega kluba Tolmin letnikov 1991–1994 pod vod-

prvo mesto ter domov odšli z zlatimi odličji.
In kaj so po končanih tekmah povedali trenerji?

• Rotova je deklice izjemno pohvalila, saj so pred
turnirjem opravile le dva skupna treninga in sploh
prvič igrale na taki tekmi. To je bila zanje dobra
izkušnja. Nad porazom v kvalifikacijah za finale
niso bile razočarane. Zelo so se borile. Z voljo do
dela in z željo po uspehih – vse namreč obiskujejo
odbojkarski krožek – bodo doma s treningi še na-
daljevale.
• Velikonja je pohvalil kolektivni duh mladih igral-
cev. Ekipa je že v kvalifikacijah dala vse od sebe,
saj je dvakrat zmagala in enkrat izenačila. V finalu
je nasprotnike iz Zoppole premagala s 37 : 24.
Zmaga in zlato odličje bosta motiv za še bolj zav-
zeto delo v prihodnje. Takih tekem bi si še želeli.
Na njih se mladi športniki spoznavajo, se družijo
z vrstniki in si nabirajo izkušnje. Vse to pripomore
k njihovemu razvoju, tako športnemu kot tudi
osebnostnemu. Seveda je pomemben tudi rezultat
in ta je bil odličen.
• Rutar, ki smo ga mimogrede izkoristili kot foto-
reporterja, je bil z nastopom svoje ekipe starejših

dečkov zelo zadovoljen. Ekipa U-14 je že dobro
uigrana, saj nastopa v ligi. Rezultati ne izostajajo.
V kvalifikacijski tekmi so nasprotnike iz Pramag-
giora premagali s kar 18 : 1, v finalu pa ekipo iz
Zoppole s 16 : 3! Najboljši strelec je bil Jure Krava-
nja, ki je dosegel 11 zadetkov.

Ob podelitvi medalj je župan iz Zoppole pohvalil
prav vse, ki so se v tako vročem dnevu, da bolj ni
mogel biti (temperatura je v senci dosegla 34 °C),
borili in zmagali ali pa izgubili. Poudaril je, da so
se v preteklosti ljudje na tem območju prevečkrat
srečevali na bojnem polju, danes pa se tu sreču-
jemo v miru, na športnih poljih. Cilj takih srečanj
je medsebojno spoznavanje in druženje. Zato so
zmagovalci vsi, ki na ta način skupaj gradijo boljšo
čezmejno prihodnost. Igre brez meja so investicija
v mlade, da se bodo v bodoči evroregiji medse-
bojno poznali, se razumeli, družili, skratka, znali
živeti in delati skupaj. Najpomembnejši je duh po-
vezovanja in odprtosti. Zahvalil se je vsem, ki so
s svojo udeležbo na letošnjih igrah k temu duhu
pripomogli.

Sledili so pozdravi županov sodelujočih občin
in izmenjava promocijskih daril. V imenu Občine
Tolmin je udeležence pozdravil podžupan Brežan.

Mojca Rutar, predsednica TZGP
Foto: Robert Rutar

stvom trenerja Borisa Velikonje in nogometna eki-
pa starejših dečkov U-14 letnikov 1991–1992 pod
vodstvom trenerja Roberta Rutarja.

Po sprejemu pred občinsko stavbo v Zoppoli,
kjer je mlade športnike pozdravil tamkajšnji župan,
in po krajšem kulturnem programu so se ekipe
odpravile na sodoben in urejen športni kompleks
v sklopu župnišča. V vročem in sončnem dnevu
so se borile po svojih najboljših močeh ter pokaza-
le veliko športnega znanja.

Vse tri ekipe tolminske občine so se na tekmah
odlično odrezale: odbojkašice so osvojile tretje me-
sto in prejele bronaste medalje, košarkarji in nogo-
metaši pa so bili nepremagljivi; oboji so osvojili
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V letih od 1990 do 1992 je sku-
paj s hčerjo, akademsko slikar-
ko Jano Dolenc, obiskala 36

vasi in izprašala okoli 140 informa-
torjev ter zbrala številne fotografije.
Jana je na podlagi pripovedi, slikov-
nega materiala in redkih ohranjenih
kosov oblačil noše na mestu samem
tudi skicirala. V dveh letih intenziv-
nega dela na terenu so nastali bogati
terenski zapiski s kroji in skicami ter
okrog 150 barvnih risb noš z obmo-
čja občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

“Obla~ilna kultura kme~kega
prebivalstva na Tolminskem”

Zbrano rokopisno in slikovno gra-
divo danes hrani Tolminski muzej.
Javnosti so izsledki raziskave najlažje
dostopni v obsežni monografski pu-
blikaciji z naslovom Oblačilna kultu-
ra kmečkega prebivalstva na Tolmin-
skem, ki jo je ob finačni podpori Mi-
nistrstva za kulturo leta 1999 izdala

Pra`nje obleke pred in po I. svetovni vojni

Obla~ilna kultura kme~kega prebivalstva v Zgornjem Poso~ju

Za~etki raziskav obla~ilne kulture na Tolminskem segajo v devetdeseta leta, ko je umetni{ka vodja

folklorne skupine Razor iz Tolmina Rafaela Dolenc za~ela na~rtno prou~evati nekdanji obla~ilni

videz kme~kega prebivalstva pri nas.

Občina Tolmin. Rafaela Dolenc je
namreč že v prvih letih svojih razi-
skav k sodelovanju pritegnila etnolo-
ginjo dr. Marijo Makarovič, vodilno
strokovnjakinjo za področje oblačilne
kulture na Slovenskem in avtorico šte-
vilnih knjig. Zbrano gradivo je dr. Ma-
karovičeva strokovno pregledala in do-
polnila ter ga skupaj s kroji in poved-
nimi barvnimi risbami Dolenčeve ob-
javila v omenjeni knjigi. Ta poleg po-
drobnih opisov posameznih kosov ob-
lačil prinaša informacije o posebno-
stih oblačilne kulture na posameznih
območjih treh obsoških občin (Tren-
ta in Bovško, Breginjski kot in okolica
Kobarida, okolica Tolmina, Baška gra-
pa, Šentviška planota in Trebuško)
ter o različnih materialih, iz katerih
so bila oblačila nekoč sešita.

V pra`njih oblekah
Pomemben rezultat proučevanja

oblačilne kulture so bila oblačila, ki
PRAŽNJE OBLEKE IZ PRETEKLOSTI. Foto: T. Š. F.

Utrinki

EKOPRAZNIK
Z EKODOBROTAMI
Tolmin – Združenje ekoloških
kmetov Severne Primorske je v
sodelovanju s Posoškim razvojnim
centrom, Triglavskim narodnim
parkom in KSS Tolmin v soboto,
7. maja, na obnovljenem tolminskem
Mestnem trgu priredilo tretji EKO-
praznik. Postavili smo stojnice in
nestrpno pričakovali ekološke pride-
lovalce iz različnih krajev Slovenije,
da se nam predstavijo s svojimi pri-
delki in izdelki. Zanimanje lokalnih
kmetovalcev za ekološko pridelavo v
Zgornjem Posočju raste, kar se
odraža v vse številčnejši prisotnosti
kmetov na EKOprazniku. Narašča
tudi zanimanje lokalnih prebivalcev
za ekološko pridelana živila.

Na stojnicah je bilo mogoče kupiti
pestro paleto ekoloških pridelkov in
izdelkov: sir Tolminc, skuto (ovčjo,
kravjo), čebelarske izdelke, čaje,

nimanjem ogledovali ponudbo na
stojnicah, po okušanju dobrot pa so
trg v glavnem zapuščali zadovoljni in
s polnimi vrečkami “ekodobrot”. Obi-
skovalci so lahko v času kosila po-
skusili kuharske in slaščičarske do-
brote, ki so jih iz ekološko pridelanih
sestavin pripravili v Penzionu Rutar.
V uradnem delu odprtja so nastopili
vokalna skupina Ignis, ansambel
Duo Pregelj, ki je dodobra ogrel
pete in dlani, ter plesna skupina
Frika iz Varstveno delovnega centra,
ki je s prisrčnim nastopom medse
zvabila obiskovalce. V okviru EKOpra-
znika je Združenje ekoloških kmetov
Severne Primorske v tolminski
kinodvorani priredilo tudi redni letni
občni zbor.
Tokrat pa ni šlo povsem brez tegob,
ki občasno ponagajajo organizator-
jem. Zagodla jo je kratka ploha, ki je
opoldne pregnala lepo število obisko-
valcev; med drugim tudi nekaj kme-

TRETJI EKOPRAZNIK je kljub muhavemu vremenu privabil lepo število obiskovalcev, ki so
si z zanimanjem ogledali ponudbo na stojnicah. Po okušanju dobrot so trg v glavnem zapu-
ščali zadovoljni in s polnimi vrečkami “ekodobrot”. Foto: Mateja Kutin

marmelade, zdravilna zelišča, jabol-
ka, suho sadje, vino, sadne sokove,
sadike vrtnin in zelišč, razne žitarice,

mlevske izdelke in lične darilne spo-
minke. Med stojnicami se je spreho-
dilo tudi nekaj turistov, ki so si z za-

(nadaljevanje na strani 27)

(nadaljevanje na strani 27)
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»Verjamemo, da bodo podprti projekti, 
 ki bodo Poso~ju dali dodaten razvojni zagon.«

Uvodne misli
12. julija bo minilo pet let od sprejema Zakona o spremembah in dopolnitvi 
Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Poso~ju 
(ZPOOSRP-C), osnove za pripravo petletnega razvojnega dokumenta, po 
katerem se od leta 2002 do 2006 z letnimi izvedbenimi programi izvajajo 
ukrepi razvojne pomo~i Poso~ju.

Leto 2002 so zaznamovala usklajevanja programskih dokumentov (na Vladi 
RS sta bila sprejeta 13. junija 2002), ki so povzro~ila pozno izvedbo in 
posledi~no slab{o realizacijo Izvedbenega programa za leto 2002 (66 
odstotkov).

Leta 2003 smo vklju~eni akterji – Poso{ki razvojni center (PRC), poso{ke 
ob~ine, Agencija RS za regionalni razvoj (ARR) in Slu`ba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) – premagali »za~etno 
tremo« in kljub te`avam, ki so se med izvajanjem pojavljale na Ukrepu 2 
(Pospe{evanje podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih 
delovnih mest), pripravili rebalans Izvedbenega programa za leto 2003 in 
programsko leto uspe{no zaklju~ili z realizacijo 86,1 odstotkov.

Zgodnji sprejem Izvedbenega programa za leto 2004, ki ga je Vlada RS 
potrdila `e ob koncu leta 2003, je pokazal, da smo udele`eni tokrat {e 
bolj{i. Razpisi so bili izvedeni v za~etku leta 2004 in realizacija se je, kljub 
spremembam, ki smo jih »uredili« prek Vlade RS v juliju, ko je Poso~je znova 
streslo, dvignila nad 90 odstotkov. Vlada se je na novi potres odzvala s 
Spremembami in dopolnitvami Zakona o popotresni obnovi objektov in 
spodbujanju razvoja v Poso~ju, ki so bile sprejete avgusta 2004. S 5. 
~lenom je dolo~ila, da se v dr`avnih prora~unih Republike Slovenije za 
obdobje od leta 2005 do leta 2013 zagotovijo dodatna sredstva za 
izvajanje ukrepov razvojne pomo~i Poso~ju, kar pomeni tudi podalj{anje 
izvajanja programa do leta 2013.

Kako naprej … Petletni program je bil pripravljen za obdobje 2002–2006. 
Drugo leto bo treba pripraviti nov program za obdobje 2007–2013. Zaradi 
omenjenih sprememb bo po sprejetju rebalansa dr`avnega prora~una 2005 
treba pripraviti rebalans izvedbenega programa za leto 2005, v katerega 
bodo na osnovi rebalansa dr`avnega prora~una ume{~ena dodatna 
sredstva. Dela ne bo zmanjkalo. Sredstva so predvidena tako v spremenje-
nem zakonu kot v rebalansu prora~una RS za leto 2005.

Glede na izku{nje s programskim pristopom smo na ARR optimisti; 
verjamemo, da bodo podprti projekti, ki bodo Poso~ju dali dodaten razvojni 
zagon. Prepri~ani smo, da bo realizacija programa, ki je leta 2004 presegla 
90 odstotkov, {e naprej nara{~ala, in da se bomo kmalu pribli`ali stotici.

Pa {e ~edalje bolj »evropski« smo. Ne samo zaradi obdobja novega 
programa 2007–2013, ki ga bo treba pripraviti za Poso~je, celotno regijo in 
dr`avo (Dr`avni razvojni program 2007–13), temve~ tudi zato, ker je na 
razpolago kar nekaj sredstev iz razli~nih programov Evropske unije (Enotni 
programski dokument 2004–2006, program pobude Skupnosti INTERREG 
III A s sosednjo Italijo, do leta 2006 pa {e Sklad za male projekte programa 
Phare).

mag. Bojan Suvorov, direktor ARR

So~a 2006



etni izvedbeni program predstavlja vsakoletno 
izvajanje petletnega Programa pospe{evanja 
razvoja v Poso~ju. Po zakonu se v ta namen 
v letnih prora~unih Republike Slovenije od le- 

ta 2002 do 2006 zagotovi po 400 mio SIT; za pet let 
izvajanja programa naj bi bilo tako zagotovljenih 2 mrd 
SIT. Po lanskem potresu je Vlada RS 22. julija sprejela 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o popo-
tresni obnovi (ZPOOSRP-D), ki v 3. ~lenu dolo~a, da 
se navedena sredstva pove~ajo za 150 mio SIT za leto 
2005 in za 100 mio SIT za leto 2006, celoten program 
pa podalj{a za obdobje 2007–2013. Za leto{nji izved-
beni program je glede na predlog prora~una RS za iz-
vajanje programa ukrepov namenjeno 445,2 mio SIT.

Ukrepi SO^E 2006
Zakon dolo~a tri ukrepe, ki se izvajajo v okviru tega 
razvojnega programa:
• Ukrep 1: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture;
• Ukrep 2: Pospe{evanje podjetni{kih vlaganj, razvoj  
 gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest;
• Ukrep 3: Usposabljanje in razvoj kadrov.

Ukrep 1: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture
Prvi ukrep je namenjen urejanju poslovnih con. Sred-
stva so namenjena sofinanciranju nakupa zemlji{~ 
in komunalnemu opremljanju zemlji{~, ki so v prostor-
skih na~rtih opredeljena kot poslovne cone.

Ukrep 2: Pospe{evanje podjetni{kih vlaganj, 
razvoj gospodarstva in odpiranje novih delov-
nih mest
Upravi~enci drugega ukrepa, ki se enkrat letno izvaja 
prek javnega razpisa, so mala in srednja podjetja ter 
samostojni podjetniki iz Slovenije in tujine. Spodbude 
so namenjene novim investicijam, saj zakon predvi-
deva, da se sofinancira do 55 odstotkov vrednosti 
nove investicije. Med upravi~ene stro{ke sodijo pri-
prava projektne dokumentacije, nakup zemlji{~a, grad-
nja objektov, nakup opreme in druge nematerialne 
investicije. Pogoj je, da se nove investicije realizirajo 
v Poso~ju. Vi{ina sofinanciranja je odvisna od {tevila 
novih delovnih mest, ki jih investicija prina{a v Poso~je.

Ukrep 3: Usposabljanje in razvoj kadrov
Upravi~enci tretjega ukrepa SO^E 2006 so tako 

pravne kot fizi~ne osebe, podjetniki, zaposleni ter 
{tipendisti, izbrani na javnem razpisu. Ukrep je raz-
deljen na tri instrumente:

• [tipendiranje: PRC vsako {olsko leto na osnovi 
Pravilnika o {tipendiranju (UL RS {t. 85/02) objavi 
razpis za {tipendiranje kadrov, ki bodo pridobili 
najmanj VII. stopnjo izobrazbe. Skladno z omenjenim 
pravilnikom PRC podeljuje dve vrsti {tipendij: • kom-
binirane {tipendije skupaj s podjetji iz Poso~ja, ki za 
dolo~eno {olsko leto na novo razpi{ejo {tipendije za 
pridobitev najmanj VII. stopnje izobrazbe, in • samo-
stojne {tipendije. Pri izbiri {tipendistov se upo{tevajo 
merila, opredeljena v razpisni dokumentaciji. Prednost 
imajo deficitarni poklici (poklici, po katerih poso{ko 
gospodarstvo najbolj povpra{uje);

• Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlova-
nja: Upravi~enci so delodajalci, ki nameravajo v Po-
so~ju zaposliti diplomante z najmanj VII. stopnjo izo-
brazbe, in posamezniki z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, 
ki se v Poso~ju samozaposlijo. Podjetja, ki so na raz-
pisu uspe{na, za novo zaposlene pridobijo minimalno 
pla~o za obdobje dveh let. Subvencijo pridobijo tudi 
samozaposleni;

• Spodbujanje usposabljanja zaposlenih: Upravi-
~enci so poso{ka podjetja, ki prek javnega razpisa lah-
ko pridobijo finan~na sredstva za izvajanje usposa-
bljanja zaposlenih. V letu 2005 bodo podjetja prvi~ 
lahko pridobila sredstva tudi za izobra`evanje svojih 
delavcev.

Kaj je SO^A 2006 Poso~ju `e prinesla?
V obdobju 2002–2004 je s pomo~jo razvojnega pro-
grama SO^A 2006 Poso~je pridobilo dobrih 982 mio 
SIT (leta 2002 dobrih 263 mio SIT, leta 2003 dobrih 
347 mio SIT, lani pa dobrih 371 mio SIT).

S prvim ukrepom (vzpostavljanje razvojne infrastruk-
ture) je bilo:
• sofinanciranih 15 investicijskih projektov poso{kih  
 ob~in,
• pridobljenih oz. komunalno opremljenih 94.000 m2  
 povr{in v novih in `e delujo~ih industrijskih ter obrt- 
 nih conah,
• pridobljenih 2800 m2 novih poslovnih prostorov za  
 opravljanje podjetni{kih dejavnosti.

V okviru drugega ukrepa (pospe{evanje podjetni{kih 
vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih de-
lovnih mest) je bilo izvedenih {est javnih razpisov za 
za~etne investicije in ustvarjanje novih delovnih mest 
(zadnji razpis je bil objavljen avgusta 2004, sredstva 
zanj pa so predvidena v Izvedbenem programu za 
leto 2005). Doslej je bilo:
• izbranih 29 in sofinanciranih 27 podjetni{kih inves- 
 ticijskih projektov malih in srednjih podjetij (na lan- 
 skem razpisu je bilo izbranih {e pet podjetij, ki svo- 
 je investicije `e izvajajo);
• do konca leta 2004 realiziranih 65 novih delovnih  
 mest (po pogodbah bodo podjetja, ki so bila na 
 {estih razpisi izbrana, v treh letih ustvarila 206,5  
 novih delovnih mest).

V okviru tretjega ukrepa (usposabljanje in razvoj ka-
drov) so bile v treh letih izpeljane naslednje aktivnosti:
• v {olskem letu 2002/03 je bilo podeljenih 30, v  
 {olskem letu 2003/04 skupaj 58 (39 novih), v {ol- 
 skem letu 2004/05 pa skupaj 66 {tipendij (32  
 novih),
• izvedeni so bili trije javni razpisi za spodbujanje za- 
 poslovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj  
 VII. stopnjo izobrazbe (realizirano je bilo 32 novih  
 zaposlitev delavcev s VII. stopnjo izobrazbe),
• izvedena sta bila dva javna razpisa za spodbujanje  
 usposabljanja zaposlenih, prek katerih se je uspo- 
 sabljalo ve~ kot 100 zaposlenih v poso{kih po- 
 djetjih.

Primerno orodje 
za spodbujanje razvoja
Razvojni program SO^A 2006 se je v triletnem izvaja-
nju z dose`enimi rezultati pokazal kot primerno oro-
dje za spodbujanje razvoja v treh poso{kih ob~inah. 
Njegova realizacija v naslednjih letih ima podlago v 
sprejetih dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi, 
kar mora biti finan~no opredeljeno tudi v prora~unih 
RS za leti 2005, 2006 in naprej.

V naslednjih letih bo treba pripraviti nov program za 
obdobje 2007 do 2013, kar bo prilo`nost, da se raz-
vojni program {e izbolj{a.

mag. Roman Medved, direktor PRC

O Programu razvojne pomo~i ob~inam Bovec, Kobarid in Tolmin za 
obdobje 2002–2006, ki ga na kratko imenujemo SO^A 2006, v EPIcentru 
redno poro~amo. Ker se v leto{njem letu izvaja `e ~etrto leto zapored in 
ker je bil Poso{ki razvojni center s strani dr`ave zadol`en, da program 
pripravi in uresni~i, bomo tokrat pregledali rezultate na{ega dela.
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Graf 1: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture (Ukrep 1)

Projekte v okviru Ukrepa 1 so pripravile ob~ine na podlagi 
ob~inskih razvojnih programov. Gre za projekte, povezane z 
nakupom objektov in zemlji{~ ter komunalno ureditvijo. Fi-
nancirajo se iz dr`avnih in lokalnih virov, in sicer: najve~ 75 
odstotkov sredstev pridobijo iz SO^E 2006, vsaj 25 od-
stotkov pa iz lokalnih in drugih virov. Graf prikazuje vi{ino 
sredstev iz SO^E 2006.

Graf 2: Pospe{evanje podjetni{kih vlaganj, razvoj go-
spodarstva in odpiranje novih delovnih mest (Ukrep 2) 
– Sofinanciranje za~etnih investicij (Instrument 1)

ARR vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje novih 
investicij v malih in srednjih podjetjih. Iz razvojnega pro-
grama SO^A 2006 je bilo v preteklih treh letih za nove in-
vesticije porabljenih 342,8 mio SIT. Podjetja, ki so sredstva 
pridobila, bodo v treh letih po zaklju~ku investicije ustvarila 
206,5 novih delovnih mest (do konca leta 2004 je bilo 
zaposlenih 65 ljudi). Graf prikazuje, koliko sredstev so pri-
dobila podjetja v posamezni ob~ini.

Grafa 3, 4: Usposabljanje in razvoj kadrov (Ukrep 3) – 
[tipendiranje (Instrument 1)

PRC vsako leto objavi razpis {tipendij za visoko{olski, uni-
verzitetni in podiplomski {tudij (pridobitev najmanj VII. 
stopnje izobrazbe). Iz programa SO^A 2006 je bilo doslej 
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Graf 4: Realizacija Ukrepa 3 (Instrument 1) 
  (v mio SIT)
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Graf 3: [tevilo {tipendistov
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Graf 2: Realizacija Ukrepa 2 (v mio SIT)
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Graf 1: Realizacija Ukrepa 1 (v mio SIT)
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Graf 5: Subvencije v okviru So~e 2006 (v mio SIT)
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Graf 6: [tevilo novih zaposlitev (v mio SIT)
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Graf 7: Priznana vrednost (v mio SIT)

2003 2004Leto

za {tipendije porabljenih skoraj 63 mio SIT. Grafa prikazuje-
ta {tevilo {tipendij po letih in vi{ino prora~unskih sredstev 
SO^E 2006, ki so bila zanje porabljena.

Grafa 5, 6: Usposabljanje in razvoj kadrov (Ukrep 3) – 
Spodbujanje zaposlovanja (Instrument 2)

ARR vsako leto objavi Javni razpis za spodbujanje zaposlo-
vanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo 
izobrazbe na obmo~ju ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin. Leta 
2002 so {tiri poso{ka podjetja za zaposlitev sedmih delav-
cev s VII. stopnjo izobrazbe prejela subvencijo v vi{ini 1,4 
mio SIT. Leta 2003 je 11 podjetij za zaposlitev 13-ih delav-
cev prejelo subvencije v vi{ini skoraj 5 mio SIT. V tem letu 
se je nadaljevalo tudi subvencioniranje {tirih podjetij, ki so 
leta 2002 zaposlila sedem delavcev (8,5 mio SIT). Leta 
2004 je bilo 12 novih zaposlitev, za katera je 11 podjetij 
prejelo 4 mio SIT subvencij. Nadaljevala so se tudi subven-
cioniranja podjetij, ki so v preteklih dveh letih zaposlovala 
kader z najmanj VII. stopnjo izobrazbe ({tiri podjetja, ki so 
zaposlovala leta 2002, so dobila 6 mio SIT, 12 podjetij, ki 
so zaposlovala v letu 2003, pa 16,7 mio SIT). Grafa pri-
kazujeta {tevilo novih zaposlitev po ob~inah in vi{ino sub-
vencij v posameznem letu.

Graf 7: Usposabljanje in razvoj kadrov (Ukrep 3) – Spod-
bujanje izobra`evanja in usposabljanja (Instrument 3)

Leta 2002 je PRC izdelal Analizo trga delovne sile in usme-

ritve razvoja ~love{kih virov v Poso~ju. Leta 2003 je bil prvi~ 
objavljen Javni razpis za spodbujanje izobra`evanja in uspo-
sabljanja zaposlenih na obmo~ju ob~in Bovec, Kobarid in 
Tolmin, na katerega se je uspe{no prijavilo sedem podjetij. 
Za usposabljanje zaposlenih so prejela povra~ilo upravi~e-
nih stro{kov v vi{ini 12,7 mio SIT. Lani je bilo na razpisu 
uspe{nih 16 podjetij, ki so pridobila pravico za ~rpanje 13 
mio SIT. Za izpla~ilo jim je bila priznana vrednost 12 mio 
SIT. Graf prikazuje vi{ino povra~il upravi~enih stro{kov, ki so 
jih prejela podjetja.
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Letnik {tudija  Fakulteta  [tevilo 
  {tipendistov

prvi Fakulteta za elektrotehniko  4

 Fakulteta za strojni{tvo  3

 Medicinska fakulteta  2

 Fakulteta za ra~unalni{tvo 
 in informatiko  1

 Fakulteta za kemijo in kemijsko 
 tehnologijo  1

 Fakulteta za managament  1

 Fakulteta za gradbeni{tvo  1

 Fakulteta za dru`bene vede  1

drugi Fakulteta za elektrotehniko  11

 Fakulteta za strojni{tvo  5

 Ekonomska fakulteta  3 

 Visoka poslovna {ola  1

 Turistica Portoro`  1

 Biotehni{ka fakulteta  1

 Pedago{ka fakulteta 1

tretji Fakulteta za elektrotehniko  3

 Fakulteta za strojni{tvo  3

 Fakulteta za ra~unalni{tvo in 
 informatiko  3

 Filozofska fakulteta  2

 Fakulteta za gradbeni{tvo  1

 Fakulteta za socialno delo  1

 Pedago{ka fakulteta  1

 Biotehni{ka fakulteta 1

~etrti Fakulteta za elektrotehniko  1

 Pravna fakulteta  1

 Fakulteta za dru`bene vede  1

 Biotehni{ka fakulteta 1

absolvent Fakulteta za elektrotehniko  2

 Fakulteta za ra~unalni{tvo in 
 informatiko  1

 Ekonomska fakulteta  1

 Fakulteta za dru`bene vede  1

 Fakulteta za organizacijske vede  1

 Fakulteta za matematiko in fiziko  1

 Visoka {ola za zdravstvo 1

podiplomski {tudij,   Fakulteta za podiplomske dr`avne 
prvi letnik  in evropske {tudije 1

doktorat Filozofska fakulteta 1

Na osnovi Pravilnika o {tipendiranju je PRC avgusta 2004 `e tretji~ zapored 
objavil Razpis za {tipendiranje kadrov, ki bodo pridobili najmanj VII. stopnjo 
izobrazbe. Kot smo v EPIcentru `e pisali (letnik VI., {t. 1), je na razpis prispe-
lo 68 vlog. Komisija je dodelila 32 novih {tipendij, {e naprej pa PRC {tipendi-
ra 34 {tudentov (13 jih je bilo izbranih na razpisu leta 2002, 21 pa leta 
2003). Od 66 {tipendij je 40 samostojnih, ostale so kombinirane.
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so si jih na podlagi izsledkov dali se-
šiti člani folklorne skupine Razor.
Dotlej so bili oblečeni v tako imeno-
vano “narodno nošo”, ki je bila sešita
po vzoru nekdanjih društvenih obla-
čil iz obdobja pred in med obema
vojnama ter je bila zgolj približen po-
snetek nekdanjih oblačil ljudi v Po-
sočju. Leta 1992 so člani folklorne
skupine prvič nastopili v novih praž-
njih oblekah, kakršna so nosili Tol-
minci do in delno tudi še po 1. sve-
tovni vojni. V začetku so oblekli le
nekaj parov plesalcev, kasneje pa so
z večanjem števila članov zbirko noš
postopoma dopolnjevali. Folklorna
skupina Razor ima danes za svoje
nastope na razpolago 18 ženskih in
15 moških kompletov oblačil.

Te`ave s kroji in
nabavo primernega blaga

Člani folklorne skupine Justin Ko-
goj iz Dolenje Trebuše, ki deluje od
leta 1995, so kmalu ugotovili, da k
predstavljanju domačih plesov sodijo
primerna oblačila. Leta 2000 sta šivi-
lji Cvetka Hozjan in Darja Vončina
dobili nalogo, da ob strokovni po-
moči dr. Makarovičeve sešijeta obla-
čila, ki bodo čim vernejši odraz ne-
kdanje noše na območju Trebuše.
Največjo težavo so predstavljali kroji
in nakup primernega blaga, ki ga je
danes na trgu zelo težko dobiti. Ob
pomoči koordinatorke Mojce Pirih
sta težavo uspešno rešili in izdelali
oblačila za osem parov plesalcev ter

Utrinki

tovalcev, ki so prišli iz drugih krajev.
Sonce je kmalu posijalo in razvese-
lilo vse, ki smo vztrajali.
Peter Domevšček, Posoški razvojni center

“POGLEJTE, KAKO SO [TMANI!”
Tolmin – V Tolminskem muzeju je
bil prvi teden letošnjega maja posve-
čen oblačilni kulturi. Pod skupnim
naslovom “Poglejte, kako so štmani!”
se je v dveh dneh zvrstilo več dogod-
kov, s katerimi smo želeli javnosti
predstaviti praznično nošo nekdanjih
Tolmincev in seznaniti z izdelavo ob-
lačil za tri domače folklorne skupine.
V četrtek, 5. maja, smo na muzejski
delavnici Šivanje po starem pod
mentorstvom Marte Košuta iz Trsta
predstavili stare načine vezenja in ši-
vanja, različne vrste tkanin ter obla-
čilne značilnosti posameznih obmo-
čij. V soboto zjutraj smo prireditev
nadaljevali z okroglo mizo, na kateri
smo skupaj z gostjo dr. Marijo Ma-

karovič predstavili pomen in zgo-
dovino raziskav oblačilne kulture na
Tolminskem. Poskušali smo osvetliti
tudi številne dileme ter težave, s ka-
terimi se srečujejo raziskovalci in
izdelovalci oblek ter plesalci, ki v
njih nastopajo. Temu delu prireditve
smo dali naslov Noša ni samo oble-
ka, je več kot to. Popoldanski del
se je nadaljeval z delavnico z naslo-
vom Počesane kot nekoč, na kateri
sta dijakinji Tina in Anja, ki obisku-
jeta frizersko šolo v Ljubljani, pod
mentorstvom Košutove in dr. Makaro-
vičeve izdelovali pričeske, kakršne
so nekdaj krasile glave naših pre-
dnic. Zaključek prireditve smo strnili
v uro trajajočo revijo noš, ki se je
odvijala na pisti pred Tolminskim
muzejem. Člani treh folklornih sku-
pin so vlogo plesalcev zamenjali z
vlogo manekenov in predstavili svoja
oblačila, na katera pri plesu nismo
tako pozorni. Predstavitev je bila
dopolnjena z branim besedilom ter

glasbeno spremljavo, za katero je
poskrbela domača skupina Dedni-
na, na koncu pa so člani vseh treh
folklornih skupin prvič skupaj
družno zaplesali. Na novo urejeni
mestni trg je bil tako ob prvi večji
prireditvi po odprtju bližnje igralnice
kljub sicer mrtvemu sobotnemu
popoldnevu skoraj povsem poln.
Karla Kofol, etnologinja, Tolminski muzej

V SPOMIN NA
TIROLSKE PREDNIKE
Rut – V vasi Rut v Baški grapi so ko-
nec aprila proslavili odprtje novega
gasilskega doma, ki so ga gradili od
leta 1998, in razvitje gasilskega pra-
pora Prostovoljnega gasilskega
društva (PGD) Rut-Grant, ki jim ga
je podarila občina Innichen z južne
Tirolske. V 13. stoletju so se namreč
iz okolice omenjenega kraja v vasicah
Rut in Grant (danes tu biva le še okoli
80 prebivalcev) naselili prvi priseljen-

za tri godce. Obleke, ki sta jih izde-
lali, danes ne koristijo le pri folklor-
nih nastopih; s pridom jih uporablja-
jo tudi pri nastopih dramske skupine
ter na drugih kulturnih in turističnih
prireditvah, ki jih pripravljajo v Dole-
nji Trebuši.

Ve~ sto ur ro~nega
in strojnega {ivanja

Zadnja je za primerna oblačila po-
skrbela po stažu najstarejša, po član-
stvu pa najmlajša folklorna skupina
na Tolminskem. Folklorna skupina
Ivan Laharnar s Šentviške planote je
s svojo dejavnostjo začela že daljnega
leta 1957. Leta 1969 so si s pomočjo
pisatelja Franceta Bevka nabavili pr-
va oblačila, v katerih so plesali skoraj
30 let. V devetdesetih letih so jih do-
polnili z nakupom gorenjskih noš, v
katerih so lahko plesali le gorenjske
plese. Leta 2003 so se odločili, da bo-
do zbrali sredstva za izdelavo oblačil,
v katerih bodo lahko primerno pred-
stavljali tudi domačo plesno dedišči-
no. Na pomoč so poklicali dr. Maka-
rovičevo, ki jim ni odrekla nesebične
strokovne pomoči in še kako potre-
bne moralne podpore. Zbiranje denar-
ja, iskanje primernega blaga in šiva-
nje oblačil zahtevajo ogromno denar-
ja, požrtvovalnosti ter dela, ki se ga
gledalci, ki opazujemo plesalce pri
njihovem nastopu, večinoma ne zave-
damo. Za izdelavo osmih moških
kompletov (hlače, srajca in telovnik)
je na primer šivilja Polona Hvala Mrak

porabila kar 165 ur strojnega in 120
ur ročnega dela. V sedem ženskih
oblek je Verenka Testen iz Poljubi-
nja vložila 185 ur ročnega in okoli
200 ur strojnega dela. Za nabavo no-
vih oblačil, pokrival in obutve je fol-
klorna skupina Ivan Laharnar doslej
porabila okoli 2.350.000 SIT, kljub
temu pa noše še niso popolne, saj
manjkajo nekateri manjši, predvsem
vezeni oblačilni dodatki.

V muzejski hrambi
Zaradi dela, ki je bilo vloženo v

izdelavo oblačil, ter prizadevnosti in
požrtvovalnosti

vseh, ki

so pri tem sodelovali, smo se v Tol-
minskem muzeju skupaj z Zvezo
kulturnih društev Tolmin in Javnim
skladom za kulturne dejavnosti od-
ločili, da ta obsežen, več desetletij
trajajoč projekt proučevanja oblačilne
kulture in izdelave primernejših ob-
lačil predstavimo širši javnosti. Pri
nastajanju knjige in izdelavi oblačil
za zadnji dve folklorni skupini smo
sodelovali in pomagali tudi delavci
muzeja. V naši zbirki namreč poleg
bogatega slikovnega in pisnega gra-
diva hranimo okoli 300 kosov oblačil

ter oblačilnih dodatkov iz raz-
ličnih obdobij. Na podlagi
teh so bili izdelani kroji

posameznih oblačil, šivi-
lje so si lahko natan-

čno ogledale, kako
je bila obleka se-

šita, izvirni kosi
oblačil pa so bi-
li v pomoč pri

določanju vrste
blaga in pri izbiri

primernih oblačilnih
dodatkov.

Karla Kofol, etnologinja,
Tolminski muzej

DEKLIŠKA NEDELJSKA
OBLEKA, Podmelec leta
1915, ter pražnje oblečeni
kovač, Gorenja Trebuša
okrog leta 1918. Vir: MA-
KAROVIČ, M. in J. Dolenc.
(1999). Oblačilna kultura
kmečkega prebivalstva
na Tolminskem. Tolmin:

Občina Tolmin.

ci, predniki današnjih prebivalcev.
Sredi popoldneva se je vas napolni-
la z obiskovalci, predvsem gasilci iz
društev Baške grape in Posočja. Vsi
so nestrpno pričakovali goste s Ti-
rolske. Ob prihodu so jih pozdravili z
“vodnim slavolokom” in jim v središču
vasi pod mogočno lipo, staro več kot
650 let, izrekli prijazno dobrodošli-
co. Najprej jih je v imenu tolminske
občine pozdravil župan Ernest Kem-
perle, nato pa še predsednik Krajev-
ne skupnosti (KS) Rut-Grant Ivan
Kemperle, podpredsednik Gasilske
zveze Slovenije (GZS) Ivo Krušec in
številni drugi. Kulturni program se je
pričel z Zdravljico, nakar je sledilo
razvitje in blagoslov novega prapora.
Slednjega je iz rok župana Innichena
Josefa Passlerja prevzel predsednik
PGD Rut–Grant Cveto Štendler in
izrekel zaobljubo gasilcev. Tako je
društvo, ki deluje že od leta 1911, do-
bilo svoj prapor, ki jih bo vedno spo-
minjal na tirolske prednike.

Obla~ilna kultura kme~kega prebivalstva v Zgornjem Poso~ju

(nadaljevanje s strani 22)

(nadaljevanje s strani 22)

EPIcenter, letnik VI, {t. 5-6, maj-junij 2005
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Ambasadorji Poso~ja – V spomin

AAAAA nton Ocvirk, oče Antona Ocvirka mlaj-
šega, je bil finančni nadpaznik iz Vran-
skega, ki se je zaradi narave svoje službe

veliko selil. Svojo življenjsko sopotnico Amalijo
Terlikar je srečal na sončni strani Stola v idilični
vasici Logje. Z ženo sta se spomladi 1907 preselila
na Žago, kjer se jima je 23. marca rodil prvi od
treh otrok, Anton mlajši. Družina Ocvirk se je nato
preselila v Krmin (Italija), kjer se je rodil sin
Zdravko. Leta 1909, ko so bivali v kraju Chopry
(Italija), je družino prizadela velika nesreča, saj je
umrl oče. Na vdovo Amalijo je padlo vse breme
vzgoje in vzdrževanja družine, po moževi smrti
pa je povila še hčerko Zorko. Anton mlajši je os-
novno šolo začel obiskovati v Gorici. Kmalu je iz-
bruhnila prva svetovna vojna in družina je morala
v begunstvo v Bruck an der Leith (današnja Avstrija).

Izpopolnjevanje v Parizu
Po končani vojni so bili Ocvirkovi nekaj časa na

Štajerskem, nato pa so se ustalili v Ljubljani, kjer
je Anton obiskoval klasično gimnazijo in leta 1927
maturiral. V šolskem letu 1927/28 je na Dunaju
sicer vpisal študij filozofije, a že leta 1928 v Lju-
bljani začel s študijem slavistike, primerjalne knji-
ževnosti in literarne teorije. Na ljubljanski univerzi

Dr. Anton Ocvirk (1907–1980)
Literarni zgodovinar, kritik, teoretik, esejist, univerzitetni predavatelj in utemeljitelj

slovenske primerjalne knji`evnosti.

izdal razgovore, ki so nastali med študijskim biva-
njem v Parizu. Knjiga druži v celoto francoske in
ruske ustvarjalce, Gida, Šestova, Duhamela, Ber-
djajeva, Mauroisa, Remizova in Hazarda.

Leta 1934 je za krajši čas postal urednik Lju-
bljanskega zvona, kjer je objavil vrsto pesmi ter
gledaliških in literarnih kritik. Še istega leta je odšel
s štipendijo Turnerjeve ustanove v Pariz in London,
kjer je zbiral gradivo za Teorijo primerjalne literar-
ne zgodovine, ki je izšla leta 1936.

Pre`ivel Dachau
Službeno pot je pričel leta 1936 kot profesor

pripravnik na I. državni gimnaziji v Ljubljani. Že
naslednje leto je postal zasebni docent primerjalne
književnosti in literarne teorije na ljubljanski Filo-
zofski fakulteti. Leta 1938 so ga imenovali za do-
centa. Po okupaciji se je maja 1941 vključil v OF.
Maja 1944 ga je aretiral gestapo in odpeljal v Dachau.

Slavisti~na dru{tva Nova Gorica, Koper in Trst–Gorica–Videm, Zavod RS za {olstvo OE Nova Gorica in
Koper, Oddelek za primerjalno knji`evnost in literarno teorijo FF v Ljubljani ter Ob~ina Bovec so 8.
aprila 2005 dr. Antonu Ocvirku v njegovem rojstnem kraju na @agi odkrili spominsko plo{~o. Sledilo
je odprtje razstave “Anton Ocvirk 1907–1980” v Kulturnem domu v Bovcu, ki se je v drugi polovici
maja selila v avlo Filozofske fakultete v Ljubljani, junija pa v Se`ano.

je diplomiral leta 1931, nato pa kot francoski držav-
ni štipendist odšel v Pariz, kjer se je pri Paulu
Hazardu na College de France in pri Fernandu
Baldenspergerju na Sorboni izpopolnjeval iz pri-
merjalne književnosti. V Hazardovem seminarju je
imel predavanje o stikih slovenske literature z
velikimi evropskimi idejnimi tokovi v 16., 17. in
18. stoletju, ki je leta 1934 izšlo v Revue de littéra-
ture comparée.

Doktoriral z
Levstikovim du{evnim obrazom

Po vrnitvi iz Francije je leta 1933 z disertacijo
Levstikov duševni obraz doktoriral na ljubljanski
univerzi. Razprava, eno temeljnih del slovenskega
levstikoslovja, je bila v svojem času prvi pomem-
ben poskus slovenske literarne zgodovine, da se
literarnemu ustvarjalcu približa z znanstvenim pri-
stopom. Istega leta je dr. Ocvirk zbral in v knjigi

Utrinki

Društvo je odslej bogatejše tudi za
gasilski dom, ki je zgrajen v alpskem
slogu in se lepo vključuje v okolje
čudovite gorske vasice pod Rodico.
Koliko truda so krajani Ruta in Gran-
ta vložili v gradnjo doma, vedo le sa-
mi, zato so nanj upravičeno ponosni.
Novi gasilski dom je odprl dolgoletni
predsednik društva Miha Jurkovič
skupaj s častnima članoma Simo-
nom Brovčem in Viktorjem Kavči-
čem. Ob tej priložnosti so se gasilci
zahvalili tudi Marici Ortar in Jožefi
Torkar za darovano zemljišče, na ka-
terem stoji dom, vaščanom za daro-
van les, predvsem pa KS Rut–Grant,
ki je večino denarja, zbranega s sa-
moprispevkom v letih 1991–1995,
namenila za gradnjo doma. Svoj pri-
spevek h gradnji so dodali Gasilska
zveza Tolmin in nekateri posamez-
niki (za slavnostne trakove in žeblji-
čke). Župan občine Tolmin je pohvalil

stoljubnosti posebno doživetje. Po-
men prijateljskih vezi, ki so jih spletli
že pred dvajsetimi leti in se iz leta v
leto poglabljajo, je izpostavil tudi žu-
pan Innichena. Da bi se stiki ohranja-
li v smislu spoznavanja obeh kultur,
je s seboj pripeljal predstavnike treh
gasilskih društev iz Innichena in dru-
štva tirolskih strelcev v nošah. Inni-
chenski župan je namreč znan po tem,
da ob svojem obisku s seboj vedno
pripelje predstavnike različnih dru-
štev, da bi čim več ljudi spoznalo kra-
je, kamor so se izselili njihovi predniki.

Za delovno akcijo so domačim gasil-
cem čestitali še podpredsednik GZS
Krušec, predsednik GZ Tolmin in
predstavniki povabljenih gasilskih
društev iz okoliških krajev. Sledila je
podelitev številnih priznanj in odliko-
vanj. Kulturni program z veznim
besedilom, prevedenim v slovenski
in nemški jezik, so popestrili ženski

V SPOMIN NA TIROLSKE PREDNIKE – Župan Innichena Josef Passler izroča predsedniku
PGD Rut-Grant Cvetu Štendlerju novi prapor, ki je hkrati tudi spomin na tirolske prednike.

krajane za vsestransko požrtvovalnost
pri gradnji doma in se zahvalil vsem,
ki so gradnjo finančno podprli. Ob

tem se je spomnil zadnjega obiska
predstavnikov vasi Rut in Grant na
Tirolskem, ki je bil zaradi tirolske go-
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Ustanovil Oddelek za primerjalno
knji`evnost in literarno teorijo

V prvih letih po drugi svetovni vojni je dr. Ocvirk
kot profesor zgodovine svetovne književnosti in
literarne teorije vso skrb posvetil ustanovitvi in ra-
zvoju Oddelka za primerjalno književnost in lite-
rarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti, ki
je nastal leta 1947. Predstojnik oddelka je bil vse
do junija 1971. Vrsto let je bil edini učitelj na oddel-
ku, ki ga je po letu 1962 postopoma širil.

Dr. Ocvirk je bil odličen predavatelj. Krog nje-
govih slušateljev je hitro rastel. Njegovi učenci vedo
povedati, da so bila sobotna predavanja o teoriji
umetniškega ustvarjanja, izbranih poglavjih iz me-
trike, stilistike in drugih področij literarne teorije,
namenjena komparativistom in študentom, tako
obiskana, da je bila celo tako imenovana fizikalna
predavalnica v matični stavbi ljubljanske univerze
najpogosteje pretesna. V letih 1945–1955 je bil iz-
voljen za prodekana tedaj združene prirodoslovno-
matematično-filozofske fakultete, leta 1955/56 pa
njen dekan.

Dr. Ocvirk kot urednik
Za razvoj slovenske literarne vede je posebej

pomembno Ocvirkovo uredniško delo pri Slavisti-
čni reviji. Ta strokovna publikacija od ustanovitve
leta 1948 objavlja razprave in članke s področja
slovenskega jezika in književnosti, teorije jezikov
in književnosti ter teorije in zgodovine jezikoslovja
ter literarne vede. Od njenih začetkov pa do leta
1966 je bil član uredniškega odbora. S pritegnitvijo
najvidnejših domačih in tujih slavistov, jeziko-
slovcev, literarnih zgodovinarjev in komparativistov
je iz nje ustvaril glasilo na zahtevni znanstveni
ravni s primernim mednarodnim ugledom in vlogo.

Njegovo veliko uredniško delo je bilo urejanje
obsežne zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov
in pisateljev, ki je začela izhajati leta 1946. Zanjo
je značilno, da so se v uredniškem delu za po-

DR. ANTON OCVIRK na upodobitvi Božidarja Jakca.

samezne avtorje zvrstili literarni zgodovinarji od
predvojnega do povojnih in mlajših rodov.

Cankarjeva založba je leta 1964 začela izdajati
obsežno romanopisno izdajo Sto romanov, ki je
bila dokončana leta 1977. Po zaslugi urednika dr.
Ocvirka je zbirka postala reprezentativen pregled
evropske literature od antike do modernega roma-
na. K pisanju spremnih besed so bili povabljeni
številni literarni kritiki, interpreti in zgodovinarji.

Leta 1967 je začelo izhajati Zbrano delo Ivana
Cankarja in v tridesetih knjigah izšlo do leta 1976.
Kot glavni urednik obsežnega dela je napisal po-
membni razpravi Stilni premiki v Cankarjevem zgo-
dnjem pripovedništvu in Stilni premiki v Cankar-

In{titut za slovensko
literaturo in literarne vede

Leta 1950 je postal strokovni sodelavec Inštituta
za literaturo pri Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti (SAZU) ter leta 1951 pripravil načrt za
sistematično raziskovalno delo na področju lite-
rarne teorije in primerjalne književnosti. Danes z
dejavnostjo nadaljujejo na Inštitutu za slovensko
literaturo in literarne vede pri Znanstvenorazisko-
valnem centru SAZU-ja. 3. julija 1964 je skupščina
SAZU-ja dr. Ocvirka izvolila za rednega člana z
obrazložitvijo, da je s svojim delom v slovensko
literarnozgodovinsko znanost vnesel nove evropske
poglede in metode moderne primerjalne književ-
nosti, ki je bila dotlej le skromno zastopana. Po
svojem delu je sodil med najboljše in najbolj raz-
gledane jugoslovanske zastopnike literarne zna-
nosti tistega časa. Januarja 1965 je bil izvoljen za
upravnika inštituta, ki se je leta 1972 preimenoval
v Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede.
Ob smrti dr. Ocvirka je inštitut imel deset stalnih
delovnih mest. Njegovo delo na inštitutu ni bilo le
organizacijsko; pomembno vlogo je odigral tudi
pri načrtovanju dela in raziskav, zlasti v okviru
Literarnega leksikona, katerega glavni urednik je
bil. Zanj je pred smrtjo dokončal dvoje temeljnih
del, Literarno teorijo (1978) in Evropske verzne si-
steme in slovenski verz. Natisa žal ni dočakal.

Ksenija Krivec, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin,
Domoznanski oddelek

Viri:
• ŠEGA, D. (1977). Delo Antona Ocvirka. V: Delo. 23. marec

1977.
• KOS, J. (1980). Anton Ocvirk (1907–1980). V: Slavistična

revija. 1980, 28. Str. 2.
• KOS, J. Anton Ocvirk in slovenska literarna veda. V: Anton

Ocvirk: Literarna umetnina med zgodovino in teorijo: raz-
prave. Del 2. Državna založba Slovenije 1978–1979.

• HORVAT, J. (1982). Študije iz literarne teorije. V: Delo. 30.
december 1982.

• STANOVNIK, M. Ob osemdesetletnici akademika Antona
Ocvirka. V: Jezik in slovstvo. 1976/1977, št. 6.

Utrinki

pevski zbor iz Ruta, tercet Juha-
na iz Kneže in lovski pevski
zbor iz Škofje Loke. Uradnemu delu
je sledilo družabno srečanje. Gosto-
ljubni vaščani so postregli prav vsa-
kega. Če pa je kakšna Tirolka komu
“pušeljc dala”, nismo uspeli izvedeti.
Besedilo in foto: Cveto Zgaga

ZVESTIM POHODNIKOM
TANTADRUJEVI ZVON^KI
Dolenja Trebu{a–Most na So~i –
21. maja se je v jasnem dopoldnevu
na startu petega tradicionalnega po-
hoda po Kosmačevi učni poti v Do-
lenji Trebuši zbralo okoli 150 pohod-
nikov. Letošnji pohod so poleg de-
lavcev Osnovne šole (OŠ) Most
na Soči ter Turističnega in etno-
loškega društva Dolenja Trebuša
organizirali še Krajevna skupnost
(KS) Slap ob Idrijci, Društvo Odis,

POHODNIKI SO SE NA CILJU OKREPČALI Z JOTO, ki je dišala iz šolske kuhinje. Teknila
je tudi belgijskemu ambasadorju Jeanu – Louisu Mignotu, ki je bil nad pohodom navdušen.
Poleg tega ni mogel prehvaliti tukajšnjih lepot narave in gostoljubnosti ljudi. Foto: T. Š. F.

KS Idrija pri Bači, Turistično dru-
štvo (TD) Most na Soči in LTO So-
točje. Poleg domačinov so bili med

letošnjimi pohodniki tudi skupina 30
ljubiteljev književnosti, ki jih je v okvi-
ru izletov z založbo Libris iz Kopra

pripeljal Silvo Fatur, in 16 članic
francosko govorečega dela organi-
zacije SILA z družinami, ki jih je
povabila Marie-Jo Janež Trecat.
V krajšem kulturnem programu so
nastopili člani folklorne skupine
Justin Kogoj iz Dolenje Trebuše in
učenci Podružnične šole Dolenja
Trebuša pod mentorstvom Mojce
Florjančič. Karavana pohodnikov je
nato krenila čez Prvejk v Bukovico,
kjer jih je pričakala skupina učencev
iz mostarske OŠ, ki so pod men-
torstvom Nevenke Janež uprizorili
odlomek iz Kosmačeve novele Tan-
tadruj. Po ogledu Kosmačeve do-
mačije so pohodniki pot nadaljevali
na Slap ob Idrijci in se v brunarici
pod mostom okrepčali s čajem. Zanje
so ga kuhali mladi člani TD Slap ob
Idrijci. Posebno presenečenje pa
je pohodnike čakalo na Idriji pri Bači.
Društvo Odis, KS Idrija pri Bači in

jevem zgodnjem pripovedništvu v simbolizem, ki
sodita med tehtnejše dosežke slovenskega can-
karjeslovja.
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Turisti~no dru{tvo Tolmin

^ eravno letos Turistično dru-
štvo (TD) Tolmin praznuje
110-letnico svojega delova-

nja, pa iz doslej raziskanih virov iz-
haja, da je društvo celo še starejše!
Konec 80. let 19. stoletja je tedanji
tolminski glavar sprožil “hvalevredno
misel, naj bi se po vzgledu druzih
krajev vstanovilo društvo, ki bi mej
drugim oskrbovalo našim goram hod-
nejše steze in dajalo naši raváni sen-
čnata sprehajališča”. Tako je v janu-
arju leta 1890 Društvo za olepšanje
Tolmina in okolice že delovalo. V
časniku Soča preberemo, da se je
društvo lotilo čiščenja in urejanja
sprehajalne poti na Grad, saj “nekda-
nja pot okoli njega se je vmaknila le-
sovju in edina steza, ki vodi na nje-
gov vrh, je … razorana in s korenina-
mi starih bukev preprežena”. Člani
društva so “zmerili, drugo blizo en
meter široko pot, ki bo vodila prijate-
lje peš-koraka vrh hriba k razvalinam

Eno najstarej{ih TD na Slovenskem
Turisti~no dru{tvo Tolmin je eno najstarej{ih na Slovenskem. V marcu je s slavnostnim ob~nim
zborom obele`ilo 110-letnico svojega delovanja. Od ustanovitve dalje so dru{tvo spremljali {tevilni
vzponi in padci, tako zaradi dveh vojnih viher kot zaradi razli~nih drugih vzrokov. Nekaj poudarkov
iz svoje zgodovine je TD zabele`ilo v barvni zlo`enki, ki jo je ob tej prilo`nosti izdalo.

nekdanjega tolminskega gradu Kozlov
rob. … Tudi draga ne bo ta pot, ker
sta gg. dr. Janez pl. Premerstein in J.
Devetak svet, po katerem pojde, brez-
plačno prepustila društvu”.

V dobrih dveh tednih je bila pot
na Kozlov rob končana. Nekaj let ka-
sneje so na vrhu hriba mojstrsko po-
stavili celo razgledni stolp.

Naloge dru{tva neko~
Stalnice v nalogah društva so bile:

skrb za “olepšavo Tolmina”, za čisto,
urejeno in gostoljubno okolje, čišče-
nje ter vzdrževanje pešpoti, urejanje
dostopov do naravnih in kulturno-
zgodovinskih znamenitosti ter skrb
za družabno življenje in za prijetno
bivanje “letoviščarjev in drugih tuj-
cev” v mestu. Razvoj turistične ponu-
dbe in dvig njene kvalitete označujejo
tudi različne prireditve, še posebej v
poletni sezoni. Časnik Edinost poro-
ča, da je 5. avgusta 1900 Tolminsko

olepševalno in pogozdovalno dru-
štvo priredilo “na dvorišču g. Cazafu-
re v Tolminu sijajno veselico se slede-
čim vsporedom: 1. streljanje k tarči na
dobitke, prične ob 3. uri pop. 2. Srečka-
nje na šaljive dobitke, prične ob 5. uri
pop. 3. Šaljive igre, pričnejo ob 6. uri
pop. 4. Koncert, prične ob 8. uri zve-
čer. … 5. Ples in svobodna zabava.”
Med posameznimi točkami je “svirala
c.kr. rudniška godba iz Idrije”. Za to
priložnost so bili “veselični prostori”
prav “čarobno razsvetljeni”. Udele-
ženci so lahko v njih obiskali tudi
“bazar, restavrant in pivarno”.

Delovanje prekinila vojna
Delovanje društva je prekinila prva

svetovna vojna, ki je za seboj pustila
kup ruševin in razdejanja. Kljub te-
mu so ostali mnogi “znaki delovanja
vidni in delajo Tolminu kras in po-
nos”. Ko je vojna vihra prešla, so oži-

vila prizadevanja za nadaljevanje dru-
štvene dejavnosti, vendar v zelo skro-
mnem obsegu. Kot Opazovalec pod-
pisani avtor prispevka v časniku
Edinost leta 1927 z obžalovanjem
ugotavlja, da se “opaža nazadova-
nje”, da “je razlika med delovanjem
predvojnega in povojnega delovanja
velika. … Cilji so bili krasni, toda žal,
da so ostali le v besedah, le v načrtih.
Znakov o delovanju olepševalnega
društva ni bilo ali pa so bili tako ne-
znatni, da se ne splača o njih govo-
riti.” Pripominja celo, da se je naredi-
lo veliko “škodljivih izboljšav”, ko se
je na primer “poškodovalo veliko šte-
vilo kostanjev in drugih dreves drevo-
redov z napravo neokusnih zidov” ali
pa s tem, da “se je zasul v vrtu pri
pošti lep predvojni vodomet”. Nada-
ljuje z ugotovitvijo, da se je vendarle
spoznalo, “da je treba rešiti čast Tol-
mina” in da se v ta namen prirejajo
plesi ter upa, da ne “bo ostalo le pri

Utrinki

POSLEJ MANJ[E TVEGANJE
ZA TRK Z DIVJADJO
Zgornje Poso~je – Trki vozil z večji-
mi vrstami divjadi, kot so parkljarji
(zlasti srnjad), predstavljajo pomem-
bno tveganje za varnost udeležen-
cev v cestnem prometu. Pomenijo
tudi veliko ekonomsko izgubo (škode
na vozilih, izguba divjačine in trofej,
stroški zdravljenja in socialnega var-
stva poškodovanih oseb) ter negativ-
no vplivajo na dinamiko živalskih po-
pulacij (povečana smrtnost živali). V
Sloveniji je letno registrirano med
3600 in 4800 povožene srnjadi (de-
jansko število je bistveno večje), pri-
bližno 100 jelenjadi ter nekaj deset
damjakov, gamsov, muflonov in divjih
prašičev. Za problematične veljajo
tudi nekateri odseki cest v Posočju,
še zlasti na glavni cesti med Bovcem
in Novo Gorico.

Direkcija Republike Slovenije za
ceste se je odločila, da bo v sode-
lovanju z Inštitutom za ekološke
raziskave ERICo Velenje (vodenje
projekta, koordinacija in strokovna
podpora), podjetjem Eurocontor iz
Pesnice (terenska izvedba ukrepov)
ter lokalnimi lovskimi organizacijami

(posredovanje podatkov) na izbranih
cestnih odsekih preizkusila učinko-
vitost nekaterih zaščitnih ukrepov, ki
so plod slovenskega znanja in ki bi
jih bilo kasneje lahko uporabili na
večini problematičnih odsekov cest
po Sloveniji. Med 42 testnimi cest-
nimi odseki po Sloveniji, smo med

lastniki še neodprtega Hotela Zlata
ribica so pripravili pravo gostijo.
Izvedeli smo, da je k obloženi mizi
vsaka hiša v zaselku Luža prispevala
vsaj eno dobroto. Res pohvalno!

Na cilju v OŠ na Mostu na Soči so
bila odprta vrata Arheološkega mu-
zeja in naravoslovne učilnice, napro-
daj so bile različne publikacije, delo
mentorjev in učencev v različnih
projektih, iz šolske kuhinje pa je že
dišalo po joti, s katero so si pohod-
niki povrnili moči.

Tisti, ki so Kosmačevi učni poti vsa-
ko tretjo soboto v maju zvesti že pet
let, pa so dobili Tantadrujev zvonček.
Med njimi so bili tudi pisateljeva
hčerka Nanča Kosmač Kogej s
soprogom in pisateljev nečak Miran
Hvala s soprogo.
Nevenka Janež, predstavnica organiza-
torjev OŠ Dušana Muniha Most na Soči

Foto: T. Š. F.
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plesih in govorjenju” in da “se bo šlo
tudi na delo v tem smislu”.

Ponoven razcvet
Po drugi svetovni vojni je društve-

na dejavnost tudi v Tolminu doživela
ponoven razcvet. Turistično olepše-
valno društvo je na občni zbor leta
1953 privabilo kar 600 udeležencev
in sprejelo ambiciozen delovni načrt
v 22 točkah. V naslednjih letih je z
zagnanostjo urejalo Tolminska korita,
turistično pot nad dnom soteske, do-
stop do termalnega vrelca in posta-
vilo viseči most čez Tolminko. V so-
delovanju s Komunalnim zavodom
je skrbelo za ocvetličenje mesta, po-
stavljanje klopi v parkih, obnovo fa-
sad v centru mesta. Vzdrževalo je
sprehajalne poti v okolici, kulturno-
zgodovinske znamenitosti, skrbelo za
označevalne table (unikati akadem-
skega slikarja Rudija Kogeja), za in-
formativno dejavnost in promocijo,
za prireditve. V središču Tolmina je
delovala turistična pisarna.

Smele zamisli, porojene v petde-
setih in šestdesetih letih prejšnjega
stoletja, so zaradi pomanjkanja finan-
čnih sredstev mnogokrat ostale le v
letnih delovnih načrtih turističnega
društva. Nekatere med njimi še da-
nes tlijo: ureditev kampa na sotočju
Soče in Tolminke, izkoriščanje ter-
malne vode v turistične “kopalne” na-
mene; nekatere pa so se uresničile
šele desetletja kasneje: na primer
avtovlak.

Mojca Rutar, predsednica Turistične
zveze Gornjega Posočja

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA TD TOLMIN: Igor Rutar, Janko Koren, Mafalda Lipušček, Marko Janež, Ruža Henezi, Marko Kovačič,
Mojca Florjančič, Marina Fili, Matjaž Rosič, Martin Gerlič, Vojko Rutar in Jože Munih. Foto: arhiv TD Tolmin

Novej{e obdobje
Med večje dosežke iz novejšega

obdobja sodita prva izgradnja trim
steze okoli gradu in obnovitev cerkve
iz 1. sv. vojne v Javorci. Mnoge pogu-
mne zamisli, porojene v petdesetih
in šestdesetih letih prejšnjega stoletja,
so zaradi pomanjkanja denarja ostale
samo v letnih načrtih turističnega
društva, od katerih vsaj nekatere še
vedno čakajo na uresničitev: ureditev
kampa ob sotočju Soče in Tolminke,
izkoriščanje termalnega vrelca v kori-
tih, medtem ko je zamisel o avtovla-
ku doživela svojo uresničitev pred
nekaj leti. Kot zanimivost še informa-
cija, da zamisel TD o preureditvi že-

leznice za prevoz avtomobilov skozi
bohinjski predor sega v leto 1953!

Aktivnosti v zadnjem obdobju
V zadnjem obdobju je TD Tolmin

z raznimi izvajalci in ob finančni
podpori iz različnih virov (Občina
Tolmin, LTO Sotočje, delovne organi-
zacije kot sponzorji ali donatorji) iz-
vedlo obnovitev partizanske tehnike
Krn v soteski Zadlaščice, ureditev po-
kopališča italijanskih vojakov iz 2.
svetovne vojne v Pologu in postavitev
spominske kapelice v Gabrjah. Poleg
tega se vključuje v organizacijo šte-
vilnih prireditev – od tistih zgodovin-
skega pomena (Puntarska noč) do

rogu je do danes sledilo kar 14 nasle-
dnikov – slednji med njimi je še da-
nes aktivni predsednik Igor Rutar. K
precejšnji uspešnosti društva pa je v
60., 70. in v začetku 80. let prispeval
tudi tajnik Avgust Kogoj. Sicer pa
društvo danes šteje 139 članov, med
katerimi je tudi veliko mladih, ki pri-
našajo nov zagon in nove zamisli.
Prenovil pa se je tudi upravni odbor,
saj se je v njem zamenjalo kar pet
od devetih članov. Med ostalimi člani
TD so poleg članov upravnega odbo-
ra med bolj aktivnimi še: Darko Je-
rončič, Milena Taljat, Dani Oblak,
Nasta Leban, Vinko Leban, Dani Li-
pušček, Iztok Kozorog in občasno

sodelovanja (s stojnico, kjer ponuja
turistično gradivo in priložnostne iz-
delke) na kmečkem prazniku, pust-
nih prireditvah, ribiškem prazniku,
poletnih kulturnih prireditvah, čistil-
nih akcijah – in še kaj, kar se pokaže
med letom kot priložnost za dopolni-
tev turistične ponudbe v kraju. TD
izvaja tudi različne samostojne prire-
ditve kot briškuljada, salamijada, de-
dek Mraz za otroke, silvestrovanje na
prostem. V tem letu smo nabavili tu-
di oglasno tablo, ki visi na steni tol-
minske knjigarne nasproti hotela. Na-
ša velika želja je, da bi pridobili svoje
lastne prostore in tako vzpostavili
boljše materialne pogoje za svoje
delo ter razširili delovanje društva še
z drugimi dejavnostmi, oziroma po-
pestrili turistično ponudbo za doma-
če in tuje goste.

Dru{tvo danes
Prvemu predsedniku Jožetu Kozo-

Utrinki

prvimi opremili dva odseka v Poso-
čju, in sicer v loviščih Lovske druži-
ne (LD) Volče (na relaciji Perše–
Robič, dolžina 700 m, ultrazvočne
odvračalne naprave) in LD Kanal
(cesta Perše–Solkan, dolžina 500 m,
svetlobni odsevniki z vgrajenimi
ultrazvočnimi oddajniki). Pri obeh
vrstah odvračalnih naprav gre za no-
vost v evropskem prostoru, zato so
si testna odseka takoj po postavitvi
naprav konec aprila ogledali tudi
predstavniki Agencije za avtoceste
Velike Britanije in angleški razisko-
valci, ki se ukvarjajo s problematiko
trkov vozil z divjadjo.

Ultrazvočne odvračalne naprave in
svetlobni odsevniki, ki so po celotni
dolžini testnega odseka nameščeni
na obcestne količke (smernike), os-
vetljeni s sojem žarometov bližajoče-
ga se vozila ustvarijo zvočno ali sve-

tlobno oviro, ki zastrašujoče deluje
na divjad (parkljarje) in zmanjša mo-
žnost prečkanja ceste v nevarnem
trenutku. Ko avtomobil odpelje, zvo-
čni/svetlobni učinek preneha in ži-
vali lahko cesto nemoteno prečkajo.
Ukrep zmanjšuje nevarnost trka in
ne deluje moteče na gibanje živali
(kar bi na primer povzročila postavi-
tev mehanske ograje).

Ukrep je lahko učinkovit le, če je
“ograja” popolna in v njej ni “lukenj”.
Vse prebivalce in mimoidoče prosi-
mo, da odvračalnih naprav ne poško-
dujejo, uničujejo ali celo odtujujejo,
saj bi tako onemogočili njihovo opti-
malno delovanje. Le tako bomo sku-
paj dosegli, da bo na cestah življe-
nje izgubilo manj živali in dosegli
večjo varnost za vse udeležence v
cestnem prometu.
dr. Boštjan Pokorny, ERICo Velenje

na posameznih prireditvah še kdo, ki
se jim upravni odbor tudi na tem
mestu zahvaljuje za pomoč, podporo
in sodelovanje. Seveda moramo do-
dati, da vsi v društvu delamo pro-
stovoljno in brezplačno, upoštevajoč,
da je večina še redno zaposlena.

TD Tolmin tudi ostaja odprto za
vse, ki so pripravljeni karkoli storiti
za poživitev utripa kraja, za dvig
kakovosti življenja ter bivalnega oko-
lja, za dobro počutje krajanov in go-
stov. Naj to zveni kot povabilo vam,
ki imate radi svoj kraj in njegove
naravne lepote v bližnji okolici.

Vojko Rutar, član upr. odbora TD Tolmin

Viri:
• ROŠ, Katja. (1997). Turistična društva na

Tolminskem. V: Tolminski zbornik 1997.
Tolmin: Občina Tolmin. Str. 388-396.

• Sijajna veselica v Tolminu. (1900). V: Edi-
nost. Leto XXV, št. 175.

• Tolmin, Nevidno olepševalno društvo.
(1927). V: Edinost. Leto LII, št. 50.

• V Tolminu. (1890). V: Soča. Leto XX, št. 4.



( 32 )

EPIcenter, letnik VI, {t. 5-6, maj-junij 2005

Va{ki posebne`i

Otrok kot kroglic ro`nega venca
Za kmetijo je izvedel tudi Ivanc

Brajdarjev, mali mož srednjih let,
poročen v Orehku na Cerkljanskem.
Pogorela mu je borna hiška. Z rejniki
male sirote, ki je bil lastnik, se je do-
govoril, da v oskrbo vzame hišo z vso
kmetijo. Dolga leta je z ženo Anco
in številnimi otroki skrbno obdeloval
zemljo ter vzdrževal najete objekte.
Rad je pripovedoval, da je v mladih
letih videl veliko sveta in da je za
družico iskal bogaboječe dekle, tako,
ki bi bila tudi članica Marijine dru-
žbe, da ne bi bilo preveč otrok. Pa
vendar je rekel, da se je iz Ance vsu-
lo otrok kot kroglic s strganega rož-
nega venca.

Ivanc in Anca sta bila pridna ter
skrbna gospodarja. Po vojni je mlad
lastnik kmetije zrasel v moža in se
oženil. Ivanc in Anca sta morala zase
ter za otroke, ki še niso odšli na svo-
je, poiskati drug dom. K sebi jih je
vzela vdova Pavla Kofolova s Pečin.
Vsi skupaj so zaživeli v novi družin-
ski skupnosti ob delu, molitvi in za-
dovoljstvu. Ivanca se je prijelo novo
ime – Ivanc Kofolov.

Kako brezpla~no napolniti
baterije ro~ne svetilke

Ivanc je bil iznajdljiv, vendar mu
je za izvedbo zamisli primanjkovalo
tehničnega znanja. Takrat so po Peči-
nah že svetile žarnice. Do vasi in po
njej so bile po električnih drogovih
speljane električne žice, ki so jih na-
peljali umni Pečani. Javne razsve-
tljave še ni bilo. Elektrike tudi ni bilo
po kleteh in hlevih. V vsaki hiši je
bila spravljena ročna svetilka, ki se
je pogosto uporabljala. Baterije pa so
bile dokaj velik strošek za gospodinj-
stvo. Ivanc je stvar dobro pretuhtal
in modro ugotovil, da bi se baterijo
lahko brezplačno polnilo z električ-
nim tokom. Vzel je žico, povezal ba-

Konstruktor in izumitelj Ivanc
V Prlogu na Pe~inah je mlad gospodar z `eno in majhnim de~kom vodil kmetijo. Divjanje vojne je
kaj kmalu v hi{o prineslo tragedijo in de~ek je ostal sam. V oskrbo so ga vzeli sorodniki, hi{a in
kmetija pa sta ostali brez gospodarja. Neobdelana polja, travniki in gozd so potrebovali nekoga,
kajti to so bili ~asi, ko je bilo delo na kmetiji {e ~astno ter v na{ih krajih skoraj edini vir
pre`ivljanja.

terijske jezičke, stopil za hišo in se
pripravil, da stvar priklopi na žice
električne napeljave. Kasneje je po
vasi pripovedoval, da ga je električni
sunek vrgel tri “klaftre”1 daleč. Tako
je propadla ena njegovih inovacij.

^im la`je do zrnja
Za vsako delo je iskal način, kako

bi ga lažje in učinkoviteje opravil.
Menil je, da se za mlačev žita porabi
preveč časa in ljudi. Posušeno žito
je v snopih razpostavil po podu, pri-
peljal mladega vola in ga gonil po
njem, da se je zrnje ločilo od klasja.
Kolikšen je bil uspeh in kakovost
zrnja, pa lahko presodi vsak sam.

Pečani pa pripovedujejo tudi o do-
godku, kako je s sosedom sejal se-
mensko deteljo, katere seme se je v

IVANC KOFOLOV S PEČIN (drugi z leve) je bil poln zamisli in izumov, ki pa so bili brez možnosti za končen uspeh. Foto: arhiv Vlada Hvala.
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PRVI HLEV IZ OKROGLEGA
LESA V SLOVENIJI
Ba~a – V soboto, 28. maja, so v
sklopu prireditve Gozd in les za rez,
ki se je odvijala v okviru tedna goz-
dov v Sloveniji, v majhni vasici v Baški
grapi uradno odprli kmetijski objekt,
zgrajen iz okroglega lesa. Namenjen
je reji goveda in je trenutno edini v
Sloveniji zgrajen popolnoma iz lesa.
Postavitev takšnega objekta je v so-
sednji Avstriji splošno znana, saj to
tehnologijo gradnje uporabljajo že
približno 20 let. Prav po mnenju
avstrijskih strokovnjakov ima gradnja
kmetijskih objektov (predvsem hle-
vov) iz okroglega lesa kar nekaj pre-
dnosti pred klasično gradnjo. Taki

hlevi niso le prijazni do živali, ampak
so tudi do štirikrat cenejši od klasi-
čnih, hkrati pa niso ekološko sporni.
Na prireditvi, ki se je je udeležilo okoli
700 ljudi, so organizatorji poskrbeli
tako za strokovna predavanja (na
primer iz pašništva) kot za zabavni
program. V okviru praznika pa smo
lahko prisluhnili tudi predstavitvi Inter-
regovih projektov, ki so že v izvajanju.
V tem sklopu je bil predstavljen
Interregov projekt IIIA, ki ga izvaja
Kmetijsko gozdarska Slovenije –
Nova Gorica in mednarodni projekt
IIIC CADSES z naslovom Gorski
gozd. Območna gozdarska
služba Tolmin je predstavila svoje
delovanje in naloge, ki jih izvaja v
okviru Interregovih projektov.

EPIcenter, letnik VI, {t. 5-6, maj-junij 2005
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dolini dobro prodajalo. Zrelo deteljo
je bilo treba požeti in povezati ter jo
osušiti v latah kozolca. Ivanc pa ni
maral za nasvete in je deteljo sušil
kar na njivi. Sosed ga je opozarjal,
da bo izgubil preveč semena in ne
bo imel dobička pri prodaji. On pa
je delal še naprej po svoji pameti.
Deteljo je poskusil omlatiti z doma
izdelano napravo za mlačev detelje,
a mu ni uspelo. Na pomoč so mu
priskočili Pečani s preizkušenimi na-
pravami. Čeprav je bil pridelek skro-
mnejši od sosedovega, je še vedno
vztrajal pri svojem “Bomo videli!”
Nekega dne se je s sitom odpravil v
dolino k reki. Zvečer se je vrnil s pol-
nima vrečama presejane mivke, ki jo
je primešal semenu detelje. Vse to pa
je v dolini prodal kot kakovostno se-
me detelje. In Ivanc je imel prav; za-
služil je več kot sosed.

Perpetum mobile
Vaška cerkev s pokopališčem stoji

na vzpetini nad Pečinami. Vsa dela
pri gradnji in obnovi so zahtevala ve-
liko napora za spravilo materiala na
grič. Ivanc je predlagal izdelavo vle-
čnice, nekakšen perpetum mobile, ki
bi samodejno vlekel koše, napolnjene
z materialom. Vendar se vaški možje
niso hoteli ogreti za izum. Ivancovih
idej niti niso razumeli. Le nasmihali
so se in še dolgo samotež tovorili pe-
sek na grič k cerkvi.

Cirkularka
Ker je bilo žaganje drvi težko delo,

se je Ivanc domislil nekakšne cirku-
larke. Napravil je mizo, v katero je
vpel narobe obrnjeno lokarico za ža-
ganje z navzgor obrnjenimi zobmi.

Tako je po mizi in žagi vlekel drva
kot po žagi cirkularki. Pripovedovalec
zgodbe pa ni povedal, kako uspešno
in koliko časa je tako Ivanc žagal
drva na novem izumu.

Spalnica za varen po~itek
Ivanc je le redkokdaj zašel v gostil-

no. Raje se je predajal svojim sanjam
in izumom. Ko je bila hiša še polna
otrok, se je rad umaknil na počitek
v samoto na skedenj. Velik čeber je
prevrnil na bok ter v njem uredil le-
žišče. Vrata je zaprl z vrvjo in tako
varno počival. Vaška otročad se je ne-
malokrat odpravila v Prlog, kjer so v
čebru spečega Ivanca zazibali ter na-
glo zbežali, ko je možakar odprl vra-
ta svoje čudne spalnice.

Spalnico je uporabljal, vse dokler
se ni nekega dne, kdo bi vedel zakaj,
odvalila iz skednja pred hlev in se
poškodovala.

Zlata zobna proteza
Verjetno Ivanc ni bil edini Pečan,

ki je imel v ustih več škrbin kot zdra-
vih zob. Kot mladenič je videl dosti
sveta in je rad prisluhnil ljudem, ki
so pripovedovali o življenju v svetu.
Izvedel je, da v mestih že izdelujejo
umetne zobe, celo iz pravega zlata,
za tiste, ki imajo kaj pod palcem.
Dokaj spretnih prstov je kaj kmalu
izdelal drenovo protezo. Da bi bila
stvar imenitnejša, je razrezal tubo pa-
radižnikove omake. Tako je s ploče-
vino prevlekel drenovo protezo ter
ponosno smejoč odšel k nedeljski
maši. Nekateri so se čudili, ženice so
skrivnostno šušljale, od kod Ivancu
denar za zlate zobe. Tisti, ki so ga
dobro poznali in opazovali od blizu,

pa so se le nasmihali ter ga modro
hvalili. Vendar se zlatousti ni dolgo
smehljal. Neuko vstavljena pločevina
je načela dlesni in Ivanc je imel še
pred koncem maše krvava usta.

Va{ka stra`a
Po kapitulaciji nemške vojske se je

po naših krajih skrivalo precej nem-
ških vojakov, ki so poskušali priti do
avstrijske meje in se predati zavezni-
škim vojakom. Oblasti so organizirale
vaške straže, ki so varovale manjše
zaselke pred nezaželenimi in najve-
čkrat nevarnimi srečanji z bežečimi
vojaki. Ivanc si je za sotovariša izbral
Mretnka rekoč, da ga je najmanj ško-
da, če se jima kaj nepredvidenega
zgodi. Že po nekaj urah patruljiranja
jima je uspelo razorožiti in na vaško
komando pripeljati pet ubežnikov.

Son~na hi{a
Ivanc Kofolov je imel zamisli, ki

bi jih ob ustrezni izobrazbi in pomo-
či strokovnjakov izpeljal v uporabne
projekte. Vendar je živel na deželi in
v času, ko je bilo vredno le težaško
kmečko delo. Težko je bilo uspeti z
novitetami. Ljudi njegovega tipa so
imeli za čudake, zamislim, brez ka-
terih bi danes težko preživeli, pa so
se v tistih časih največkrat le posme-
hovali.

Dolga leta je Ivanc opazoval giba-
nje sonca in njegovo moč ogrevanja.
Čeprav neuk in neizobražen je ugo-
tovil njegovo večno moč in energijo,
ki se skozi okna sprošča v hiši. Dolga
leta je razmišljal, kako bi to drago-
ceno energijo ujel in izkoristil. Iskal
je nekoga, ki bi bil pripravljen sodelo-
vati pri tem znanstveno fantastičnem
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projektu. Našel je somišljenika, spret-
nega možakarja Žefa iz Štabce iz
Podkala na Pečinah. V mali izbi sta
premišljeno in počasi izdelala maketo
sončne hiše. Bila je na ogled vsem,
ki so to čudo hoteli videti. Med do-
mačini je vzbujala veliko zanimanja,
istočasno pa posmeha in pikrih pri-
pomb, ki so Ivanca spravljale v neje-
voljo ter nemalokrat v bes. Obisko-
valcem, ki so mu prisluhnili in rado-
vedno ogledovali maketo, pa je pred-
stavil delovanje: “Tu boš pritisnil
gumb za razsvetljavo, drugi gumb je
namenjen pometanju hiše, tretji naj
bi dvignil pod, da bo gospodinja lažje
‘oribala’ tla, naslednji služil odklepa-
nju vrat, odpiranju oken …” Potem
pa je nekega dne, kdo ve zakaj, rekel:

“Hiška lesena
nima pomena,
da bo palača,
ki se okrog obrača.”
Kaj je nesojenega konstruktorja

sončne hiše pripravilo, da je makete
razbil in zažgal, ne ve nihče.

V starejših letih je Ivanc vse manj
ustvarjal. Raje se je prepuščal mirne-
mu življenju ob pletenju košev in ko-
šar ter kmetovanju.

Tako kot veliko znanih posebne-
žev, je tudi Ivanc Kofolov pustil v
zgodovini Planote svoj pečat, saj se
ga starejši domačini ob pogovorih v
gostilni “Pri Veri” vedno radi spomi-
njajo in se nasmejijo njegovim včasih
čudnim, vendar iznajdljivim načr-
tom. Pa vendar je bilo v njegovih ide-
jah veliko bodočih patentov, ki nam
danes lajšajo življenje.

Po pripovedi Pečanov zbral: Pavel Četrtič
1 Klaftra – Stara dolžinska mera: razpon
med odročenima rokama, ki znaša od 1,7
metra do 2,5 metra. (Vir: Leksikon Cankar-
jeve založbe. 3. izdaja. 1998)

Gorski kmetje pa so prireditev s pri-
dom izkoristili tudi za skupni sesta-
nek, na katerem so se pogovarjali o
možnostih združitve gorskih kmetov
vse Slovenije v društvo oziroma po-
dobno obliko. Povezovanje gorskih
kmetov je namreč po njihovem mne-
nju nujno – predvsem zaradi neena-
kopravnega položaja, ki so ga dele-
žni pri prijavah na razpise za pridobi-
tev sredstev za naložbe v kmetijstvu.
Organiziranost bi jim tako lahko pri-
nesla pozitivne rezultate in večji
pritisk na pristojne organe, da se
razpisni pogoji za gorske kmete omi-
lijo ter se jim s tem omogoči kandi-
diranje na razpisih.

Besedilo in foto: Peter Domevšček, PRC
KMETIJSKI OBJEKT, ZGRAJEN IZ OKROGLEGA LESA – Taki hlevi so po mnenju avstrijskih
strokovnjakov prijaznejši do živali in celo do štirikrat cenejši od klasičnih.

OB PRAZNIKU
GASILSKEGA PATRONA
Obloke – Vasica nad Hudajužno je
na Florjanovo nedeljo v maju ponov-
no oživela. Zbralo se je lepo število
domačinov in drugih obiskovalcev,
ki so že peto leto po vrsti praznovali
dan gasilskega patrona sv. Florjana,
zaščitnika pred ognjem. S tem želijo
ohraniti tradicijo, ki se veže na dalj-
no leto 1766, ko so se po izbruhu
velikega požara Podbrčani zaoblju-
bili, da bodo vsako leto romali v
Obloke. Pri zaobljubljeni maši so se
spomnili vseh pokojnih in poškodo-
vanih gasilcev ter se zahvalili članom
prostovoljnih gasilskih društev za
njihov trud in požrtvovalnost. Florja-
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MED POTJO V PODBRDO so starejše pohodnice nostalgično obujale spomine, kako so
kot mlada dekleta na teh senožetih grabile seno ter nosile koscem malico in vodo. Foto:
Cveto Zgaga

POHOD IZ OBLOK V PODBRDO
Obloke–Podbrdo – Ženske iz Oblok
in Hudajužne, ki smo se v zimskih
mesecih enkrat tedensko pod
vodstvom upokojene fizioterapevtke
Nade Drole iz Oblok udeleževale
rekreacije, smo se na prvo aprilsko
nedeljo podale na štiriurni pohod iz
vasice Obloke preko Znojil in Kala
do vasice Bača ter nato v Podbrdo.
Utrjena pešpot nas je vodila mimo
oznak za maraton štirih občin, ki se
v tem delu odvija vsako leto v juniju.

Ker se narava še ni ovila v zeleno
preobleko, so bil razgledi na zaraš-
čajoče senožeti, ki se razprostirajo
visoko pod Obloškim vrhom in Črno
prstjo, prekrasni. Nekoč obdelane
površine se zaraščajo, bližnji vasici
Znojile in Kal pa sta skoraj prazni.
Nekatere starejše pohodnice so med
potjo nostalgično obujale spomine,
kako so kot mlada dekleta na teh
senožetih grabile seno ter koscem
prinašale malico in vodo. V kristalno
jasno nebo se je visoko nad nami
dvigal vrh Črne prsti, desno do vasi
Kal pa še hribček Stombont (ime
izhaja iz prvotnega tirolskega imena
Steinwand – kamnita stena). Na Ka-
nalskem brdu smo si privoščile malo
počitka. Nadaljevale smo s spustom
proti zapuščeni domačiji pri Poud-
narju in si zraven prepevale stare
pesmi. Nato nas je pot vodila mimo
največje domačije na Bači imenova-
ne po bližnjem potoku Kacnpoh
(nemško Katzenbach – Mačji potok),
kjer so se pasle košute. Nad kmetijo
se s strmimi stenami dviga Kotni vrh
ali kot ga imenujejo domačini Šoštar
(prvotni tirolsko ime Schusterhoffel).
Prečkale smo potok Kacnpoh in se
iz gozda povzpele na pomol, imeno-
van Štomfk, kjer smo na ovinku že
ugledale prve hiše vasice Bača, ki
leži na nadmorski višini 770m.

S klopce pred prvo hišo so nas pri-
jazno pozdravile bačarske žene in
nas radovedno ogledovale. Mimo

montažnih hiš, ki so jih zgradili po
požaru, v katerem so zgorele tri do-
mačije, smo pot nadaljevale do doma
Cveta Zgage, kjer so nas pogostili
z domačimi dobrotami. Tu smo si
ogledale bogato zbirko starih pred-
metov, orodij, naprav in oprave, ki
jih je Cveto tenkočutno iztrgal zobu
časa ter jih shranil kot spomin mlaj-
šim rodovom na življenje v Bači ne-
koč. Marsikatera žena iz skupine se
je še spominjala težkih golid za vodo
in drugih lesenih orodij, ki so jih v
mladosti uporabljale pri delu, skoraj
za vsak predmet so še poznale nji-
hova imena. O zgodovini vasice Ba-
ča in njenih prebivalcih za več rodov
nazaj priča razstava, ki jo je Zgaga
uredil v prostorih opuščene mlekar-
ne, ki že dolgo ne služi več svojemu
namenu. Vasico Bačo kot v amfite-
atru obkrožajo vrhovi Koble, Šavnika,
Slatnika, Lajnarja, Hoča ter Porezna.
Po obljubi, da bomo še prišle na Ba-
čo, smo se poslovile od gostoljubne
družine Zgaga, ki v vasi prebiva le
ob vikendih. Sledil je spust po mehki
stezi proti Podbrdu; isto pot je imela
tudi gospa, ki se je rodila na Bači in
sedaj živi v dolini. Spotoma smo se

z njo pogovarjale o zgodovini Bače.
Povedala nam je dve svoji pesmi, ki
sta veličasten slavospev vasici in
otožen spomin na lepote skromnega
življenja v vasi, ki je bila nekoč polna
ljudi.
M. M.

PRVOMAJSKI
BLAGOSLOV MOTORJEV
Pe~ine – Letošnji prvi maj so poleg
številnih kresov na Šentviški planoti
zaznamovali tudi motoristi. Prek 60
se jih je namreč na to prvo toplejšo
ter sončno nedeljo zbralo pri cerkvi
sv. Mohorja in Fortunata na Pečinah,
kjer je župnik Jožef Jakopič po
končani sveti maši blagoslovil motor-
je ter njihove voznike. Po zaključnem
nagovoru ter blagoslovu, kjer jim je
zaželel srečno, previdno in varno
vožnjo, so se motoristi podali še na
vožnjo skozi vsa večja naselja Pla-
note ter se na koncu ponovno zbrali
na Pečinah, kjer so dan zaključili s
piknikom.
Zamisel za tovrstno motociklistično
druženje se je domačima motoristo-
ma Alešu Jeklinu in Jožetu Perva-

nju porodila lansko leto. Njuni pobu-
di so z veseljem pritegnili tudi moto-
risti iz doline in tako se je že na lan-
skoletnem blagoslovu, ki je potekal
pred cerkvijo na Šentviški Gori, zbralo
okrog 15 motoristov. Prvo srečanje
je bilo kljub deževnemu vremenu
uspešno in odločili so se, da se bodo
na tak način srečevali vsako leto, le
da vsakokrat pri drugi cerkvi. Nasle-
dnji blagoslov bo tako pri Plečnikovi
cerkvi na Ponikvah.

Čeprav Šentviška planota ni ravno
najprimernejša za vožnjo z vedno bolj
hitrimi in močnimi motorji, pa imajo
motociklistične parade na Planoti
več desetletij dolgo tradicijo. Že sre-
di 60-ih let prejšnjega stoletja, ko je
bilo avtomobilov malo in so se po
makadamskih cestah Planote redki
izbranci že vozili z motorji znamke
Gillera, Norton, NSU, DKW, BMW ter
šibkejšimi mopedi znamke MTZ in
Tomos, so namreč Pečani za 1. maj
organizirali prvo parado motoristov.
V počasni vožnji so se peljali skozi

MOTOCIKLISTIČNA PARADA.

FLORJANOVO NEDELJO V OBLOKAH je popestril ženski pevski zbor Okarina.

novo nedeljo so organizatorji pope-
strili še s kratkim koncertom žen-
skega pevskega zbora Okarina iz
Podbrda, ki nastopa pod vodstvom
Marte Volf Trojer. Ob tej priložnosti
jih je z nastopom počastil tudi violi-
nist Drago Arko iz Ljubljane.
Besedilo in foto: Cveto Zgaga

JEZDILI OD
IZVIRA DO IZLIVA SO^E
Izvir So~e (Trenta)– Izliv So~e –
Konjeniško društvo Jezdeci sma-
ragdne reke iz Kobarida in Horse
club Remuda iz Gorice (Italija) v

sodelovanju s Circle v. farm iz Če-
dada so od 26. aprila do 1. maja
organizirali drugi mednarodni konje-
niški pohod od izvira do izliva reke
Soče. Že lanski pohod je požel velik
uspeh, saj se ga je udeležilo nad 70
konjenikov iz Slovenije, Italije in Hr-
vaške, dnevno pa jih je jahalo med
35 in 50. Nedvomno je bil največji
odmev pohoda prihod konjenikov v
Novo Gorico, kjer so se odvijale
proslave in uradna predaja poslanic
posoških in obmejnih županov, ki
smo jih na dan pred vstopom Slove-
nije v EU izročili novogoriškemu
županu. Dogodek je spremljalo več
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Brskamo po preteklosti

Pred 90-imi leti …
23. maj 1915. Polno~. Enote IV. italijanskega korpusa prekora~ijo
mejo v Zgornjem Poso~ju, ki te~e po dolini Idrije, od grebena Ko-
lovrata vse do vrha La{kih bre`i~ev nad Mo`nico, kjer se prekriva
z dana{njo slovensko-italijansko mejo.

Utrinki

Foto: Mateja Kutin

predujejo. Prvi dan brez boja za-
sedejo vrhove med rekama Idrijo in
Sočo ter greben Matajur–Kolovrat. Z
Breškega Jalovca po grebenu prodi-
rajo proti vzhodu in zasedejo Stol.
Redke avstro-ogrske orožniške in
maloštevilne črnovojniške enote se že
prvi dan, razen na tolminskem mosti-
šču, umaknejo čez Sočo in za seboj
porušijo mostove. 24. maja zjutraj
pade Napoleonov most. Popoldne
bersaljeri vkorakajo v Kobarid.

Kraji vzdolž reke se znajdejo na
fronti. Prebivalce razselijo. Noč in dan

je slišati odmeve strelov. Številne
granate razsvetljujejo nebo tudi

ponoči. Sledita dobri dve leti
krvave morije, ki jo je za-

slutil že pesnik Simon
Gregorčič. In potem

odločilna 12. soš-
ka bitka – poraz
Italije. Posočju pa
boji pustijo neiz-

brisen pečat.

Mateja Kutin
Vir: SIMIĆ, Marko.
(1996). Po sledeh
soške fronte. Ljublja-
na: Mladinska knjiga.

Str. 12–41.

Na meji med Avstro-Ogrsko in
Italijo si nasproti stojita dve
armadi. Za Avstro-Ogrsko je

jugozahodno bojišče proti Italiji že
tretje, na katerem se mora bojevati.
Odloči se za obrambo. Strahovite iz-
gube v prvih desetih mesecih vojne
in notranja protislovja, nastala zaradi
dualistične ureditve monarhije in
nerešenih nacionalnih problemov, so
jo precej oslabila, kljub temu pa ima
pomembno prednost – bojne izku-
šnje. Italijanska vojska je nacionalno
homogena, a mobilizirana v na-
glici, ne povsem opremljena,
predvsem pa brez izkušenj. Ita-
lijanski politični cilji terjajo
ofenzivo; če hočejo priklju-
čiti obljubljena ozemlja, morajo
poraziti avstro-ogrsko vojsko. Za
napad izberejo strateško
najpomembnejšo smer
čez Sočo. Avstro-ogr-
sko poveljstvo se od-
loči, da jih bo zau-
stavilo na Soči.

Italijani počasi
in previ-
dno
na-

vsa naselja Planote, zvečer pa so se
skupaj s svojimi ženami in dekleti
zbrali v bližnji gostilni na Ponikvah,
kjer so ob glasbi ter zabavi zaključili
praznovanje praznika dela. Ta nava-
da je trajala kar nekaj let, potem pa
je z nakupom avtomobilov počasi za-
mrla. Občasno so jo za leto ali dve
ponovno obudile naslednje genera-
cije mlajših Planotarjev, ki pa so se
po cestah Planote namesto s težkimi
motorji vozili s hreščečimi mopedi.

Število lastnikov in tudi lastnic težkih
motorjev v zadnjih letih tudi na Tol-
minskem ponovno močno narašča.
Ob tem pa se veča tudi število pro-
metnih nesreč, kjer so posledice po-
gosto zelo hude. Vsakoletni prvomaj-
ski blagoslov motorjev in motoristov
na Šentviški planoti, ki bo kot kaže
postal tradicionalen, naj zato ne bo
zgolj prilika za druženje, ampak tudi
možnost za razmislek ter vzgojo za
varno, odgovorno in premišljeno
vožnjo po že tako nevarnih cestah.
Besedilo in foto: Karla Kofol

SRE^A JE, DA SE IMAMO RADI!
Tolmin – V torek, 31. maja, smo v
Varstveno delovnem centru (VDC)
Tolmin pripravili dan odprtih vrat ter
s to prireditvijo hkrati zaokrožili
praznovanja v okviru občinskega
praznika. Naši obiskovalci so lahko
spoznali, kakšen je dnevni utrip
življenja in dela v našem zavodu, ter
obiskali našo hiško v Zalogu, kjer
biva sedem naših uporabnikov. V
VDC Tolmin se zavedamo, da so
osebe s posebnimi potrebami v po-
sameznih okoljih še vedno tabu. Pri
našem delu se trudimo to mejo raz-
bliniti ter ljudem približati in predsta-
viti naše življenje z vsemi posebnost-
mi ter tako izbrisati strah pred nepo-
znanim in “drugačnim”. Pri našem
delu in življenju upoštevamo načela
tako imenovane Delhijske deklara-

cije, ki poudarja pravice oseb z mo-
tnjo v duševnem razvoju. Glavno na-
čelo le te je, da imajo osebe z mot-
njo v duševnem razvoju enake člo-
vekove pravice kot ostali ljudje. Zato
skušamo upoštevati njihove želje,
izbiro, zahteve in težnje, kolikor je to
seveda mogoče.

Na dnevu odprtih vrat smo v naših
delavnicah predstavili različne aktiv-
nosti, ki so si jih naši gostje ogledali
ter imeli možnosti preizkusiti tudi
svoje spretnosti. Preizkusili so se
lahko v: tiskanju grafik, izdelovanju
novoletnih voščilnic, slikanju na svilo
in steklo, modeliranju gline, likovni
delavnici, hip hopu na žogah, delu z
računalnikom ter interakcijskih de-
lavnicah. Naši uporabniki so želeli,
da bi se na ta dan predstavili tudi s
krajšim kulturnim programom. Pred-
stavili smo se s plesno skupino Frika
VDC Tolmin, za katero je letos Su-
zana Brešan iz plesne šole Urška
pripravila plesni program. Ob tej pri-
ložnosti bi se ji radi zahvalili za ves
trud in ljubezen, ki jo je izkazala pri
svojem delu. Nastopila je tudi plesna
skupina Pa damače VDC Tolmin,
pod vodstvom Aleksandre Božič in
Simone Perinčič ter pevski zbor
VDC Tolmin, pod vodstvom Sonje
Leban. Prireditev je zaključil Matej
Šturm s harmoniko.

Veseli smo, da sta se vabilu odzvala
tudi župan občine Tolmin Ernest
Kemprle ter župan občine Kanal
Miran Ipavec, ki sta naše uporabni-
ke pozdravila in poudarila pomen
njihovega dela. Povedala sta jim, da
so lahko ponosni nase in da so lah-
ko zgled mnogim. Veseli smo tudi
vseh, ki ste nas obiskali v tako veli-
kem številu ter nam s svojim obi-
skom potrdili, da naše delo obrodi
sadove. Trudili se bomo še naprej in
upamo, da nas boste v prihodnje še
radi obiskovali. Vabljeni!
Sonja Leban, VDC Tolmin

TV postaj tudi iz tujine, o nas pa so
govorili tudi ostali mediji. Ker smo
prepričani, da so take pobude nekaj
pomembnega in posebnega za naš
prostor tako s turističnega vidika kot
prijateljskega oziroma medsebojne-
ga čezmejnega druženja, smo se
odločili, da bomo ta projekt izpeljali
tudi letos. Sicer pa je sam namen
pohoda prijateljsko druženje sosed-
njih narodov ob reki združitve.

Letošnja trasa je bila sicer nekoliko
spremenjena, ker smo hoteli vanjo
vključiti tudi del Nadižkih dolin. Že
res, da potemtakem ne jahamo dva
dni ob smaragdni reki, kljub temu pa

ostaja cilj vedno isti: izliv Soče v
morje. Pohod se je začel 26. aprila
pri izviru Soče v Trenti, nadaljeval
mimo Čezsoče in Trnovega v Koba-
rid. Naslednji dan smo se povzpeli
na Livek in Livške Ravne, od tu pa
pot nadaljevali do Liga, kjer smo pre-
nočili. 28. aprila smo prečkali držav-
no mejo na maloobmejnem prehodu
Britof in se spustili mimo Stare gore
v Čedad. Dan kasneje smo se poča-
si odpravili proti izlivu v občini Sta-
ranzano. Jahali smo mimo Manzana,
vzdolž nasipov hudournika Torre in
reke Soče do naravnega rezervata
Isola della Cona. Zadnji dan smo

jezdili ob Soči sicer proti toku. Mimo
Gradisce d’Isonzo smo v večernih
urah 30. aprila prispeli v Gorico, kjer
je sledila zaključna zabava ob živi
glasbi. V nedeljo, 1. maja, pa smo ko-
njeniki naš pozdrav ponesli mesto-
ma Gorici in Novi Gorici, nakar smo
se začeli počasi vračati proti domu.
Aljoša Kuzmin, Konjeniško društvo
Jezdeci smaragdne reke

ODMEVALA JE PESEM
Vol~e – Članice Pevskega zbora
Znamenje iz Volč so v petek, 20.
maja, pripravile svoj tradicionalni kon-
cert, ki so ga poimenovale Pesem

pomladi. Pevski zbor, ki bo v zače-
tku prihodnjega leta praznoval 10.
obletnico svojega delovanja, trenu-
tno šteje 26 pevk, že od začetka pa
ga vodi zborovodkinja Klavdija Rot.
Njihov repertoar je zelo širok, obse-
ga skladbe vseh področij, slogov in
obdobij. Dekleta pa še vedno najra-
je prepevajo pesmi, ki so blizu njiho-
vim zvestim poslušalcem.

Tokratni koncert je bil pretežno ljud-
skega značaja. V novih oblačilih so
se predstavile v glavnem s pesmimi
v slovenskem jeziku, ki jim občinstvo
tudi najraje prisluhne. Predstavile so
nekaj sodobnih priredb ljudskih
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LETNI KONCERT
MePZ GIMNAZIJE TOLMIN
Tolmin – Mešani pevski zbor Gi-
mnazije Tolmin je 14. maja v Kino-
gledališču Tolmin pripravil tradicio-
nalni letni koncert, ki je bil tokrat
umeščen v sklop prireditev ob 50-
letnici družbe AET. Pevke in pevce,
ki jih že od ustanovitve leta 1997
vodi profesorica Erika Bizjak, druži
veselje do petja, radi pa poudarjajo,
da je petje veliko več kot le ena od
interesnih dejavnosti šole. Ob druže-
nju in trdem delu si krepijo vredno-
te, ki mlademu človeku pomagajo v
času odraščanja. Trije pevci, Irena
Mrak, Urška Humar in Vasja La-
harnar so ob tej priložnosti za pet-
letno sodelovanje v gimnazijskem
pevskem zboru prejeli tudi bronaste
Gallusove plakete.

Večer je bil vsebinsko razdeljen na
dva dela. V  prvem delu koncerta so
pevci zapeli sklop posvetnih pesmi
iz različnih stilnih obdobij. Skladbe
prikazujejo živahnejšo plat življenja,
obarvano s humorjem, z veseljem in
ljubeznijo. V drugem delu so se pred-
stavili z ljudskimi pesmimi različnih
dežel, od Izraela do Irske, Afrike ter
Južne in Severne Amerike, ob koncu
pa so zazvenele še slovenske ljud-
ske. Izvedbe, obogatene s koreogra-
fijo in instrumentalnimi spremljavami,
so bile prava paša za ušesa in oči.

Gostje večera so bili plesalke in ple-
salci folklorne skupine Razor, ki
jih vodi Boris Laharnar. Oblečeni v
praznična oblačila s tolminskega po-
deželja so predstavili ljudske plese,
pesmi in običaje v Soški dolini na
prelomu iz 19. v 20. stoletje. Občin-
stvo, ki je napolnilo tolminsko dvora-
no, je z navdušenjem sprejelo pester
program, poln svežine in mladosti,

od srca pa so se nasmejali tudi prizo-
rom dramske skupine.

Prireditev je bila posebna tudi zato,
ker so od tega dne Tolminci bogatej-
ši za novo pridobitev. Družba AET, ki
je tudi pokroviteljica obeh nastopajo-
čih skupin, je občini podarila akusti-
čne kulise, ki bodo nudile boljše po-
goje za izvedbo glasbenih prireditev
v dvorani kinogledališča v Tolminu.
Županu Ernestu Kemperletu jih je
predal direktor družbe Živko Kavs.
Branka Hrast Debeljak, Gimnazija Tolmin

KORAKOV PLESNI SPEKTAKEL
Tolmin – Tolminsko kinogledališče
je v petek, 13. maja, zaživelo v živih
ritmih glasbe, ki so jo za svoj letni
plesni spektakel izbrale plesalke ple-
sne skupine Korak Gimnazije Tol-
min. Skupino so oktobra 2001 usta-
novile navdušene udeleženke jesen-
ske plesne šole, ki so želele s ple-
som nadaljevati. Prve članice skupine
so že prerasle srednješolske klopi,
prihajale pa so nove plesalke, željne

plesnega znanja. V letošnjem šol-
skem letu je tako mentorica in kore-
ografinja Mojca Maurič vodila že tri
skupine plesalk. Že izkušeni skupini
osmih dijakinj Gimnazije Tolmin se je
pridružila nova skupina šestnajstih
dijakinj prvega letnika. Svoje delo so
razširili tudi na Osnovno šolo Tolmin,
kjer v plesni skupini M pleše 23
plesalk višjih razredov. Z živahnimi
ritmi ter koreografijami so že med
šolskim letom popestrile prenekatero
športno in kulturno prireditev, uspe-
šno pa so nastopile tudi na med-
območnem srečanju plesnih skupin.

Plesalke vseh treh plesnih skupin so
ob koncu šolskega leta pripravile
svojo tretjo samostojno predstavo.
Prvemu resnemu nastopu leta 2002,
ki je bil zgrajen na plesni tehniki hor-
ton, so lani sledili bolj živahni ritmi.
Na prav tako živih ritmih in humornih
zgodbah je temeljil tudi letošnji spek-
takel. Koreografijo, scenografijo in
kostume za skoraj dveurni nastop je
pripravila plesalka in mentorica Moj-
ca Maurič.

Mauričeva, zaslužna za ponovno pre-
bujanje plesnih ritmov med tolminski-
mi dijakinjami, pravi, da so želje po
plesu še vedno vroče in da se vsem,
tudi premajhnim ali prevelikim za
gimnazijske klopi, v prihodnje ni bati
dolgočasnih zimskih večerov. Svoje
znanje, želje in veselje do plesa si
namreč želi deliti z njimi.

Branka Hrast Debeljak, Gimnazija Tolmin

LETO[NJI USPEHI
GIMNAZIJCEV
Tolmin – Letošnje šolsko leto se je
izteklo. Dijakinje in dijaki Gimnazije
Tolmin so prejeli priznanja za uspehe,
dosežene v letošnjem šolskem letu.
Na letnih nastopih pa so predstavili
svoje delo. Svoje znanje, pridobljeno
v šoli in pri interesnih dejavnostih, so
uspešno uporabili tako na naravo-
slovnih kot na jezikovnih področjih.

• Najvišje, zlato priznanje na držav-
nem tekmovanju v matematiki sta do-
segli Andreja Ivančič in Melita Ru-
tar pod mentorstvom Branke Hrast
Debeljak.

• Mlada fizika Jaka Kravanja in Me-
lita Rutar sta pod vodstvom Primoža
Kerkoča dosegla srebrno oziroma
bronasto priznanje.

• Tekmovanja mladih biologov so po-
tekala skozi vse leto. Nina Šebenik
in Mojca Zimic sta Gimnazijo Tolmin
zastopali na tekmovanju iz poznava-
nja flore septembra v Mariboru in do-
segli bronasto plaketo. Dijakinji Mari-
ša Bizjak in Nika Kutin pa sta šolo
uspešno predstavili na tekmovanju v
znanju o sladkorni bolezni na Jeseni-
cah ter prejeli srebrno priznanje. Na
državnem tekmovanju iz znanja biolo-
gije so šolo zastopali Nejc Kurinčič,
Teja Hvala in Jaka Kravanja ter dose-
gli bronasto priznanje. Mentorica

ŽIVI RITMI letošnjega spektakla plesne skupine Korak. Foto: Foto Červ

pesmi in končale z zelo živahno in
moderno Gosko. Edina jezikovna
izjema je imela pridih sambe in
južnoameriških ritmov, ki je že vabila
k plesu. Koncert pa tudi letos ni minil
brez povabljenih gostov. Dekleta so
namreč tokrat medse povabila Vo-
kalno skupino Snežet, s katero so
v preteklosti že sodelovale. Skozi
koncert sta se zbora menjaje pred-
stavljala in na prijeten način s pesmi-
jo stopnjevala vzdušje v polni dvora-
ni tolminskega Šolskega centra. Za
vezni tekst, oziroma bolje rečeno za
skeče med posameznimi sklopi
pesmi so poskrbeli Maj, Peter in
Špela iz Gledališke skupine Zvonko,
ki so dodobra nasmejali zbrane po-
slušalce ter pevcem pomagali k še
bolj sproščenemu vzdušju na odru.
A. I.

PARK SKULPTUR
Most na So~i – V parku za Hotelom
Lucija si lahko poslej ogledate skul-
pture, ki jih izdeluje Dušan Gerlica
(o njem smo pisali v lanski številki
EPIcentra, letnik V, št. 7-8). Umet-
nik, ki sicer živi v Gorenji Trebuši,
kjer je star mlin preuredil v atelje in
bivalne prostore, je z veseljem spre-
jel pobudo hotela, da bi vrt popestril
s svojimi lesenimi kipi. Dogajanje na
odprtju parka so obogatili tudi Tol-
minski madrigalisti.

Gostje hotela in drugi obiskovalci si
tako lahko ogledajo, kaj nastaja pod
spretnimi rokami Gerlice. Kipi, vsak
s svojo zgodbo, se bodo v parku me-
njavali. Kmalu pa si bomo umetnine
lahko ogledali tudi v stavbi zraven
bencinske črpalke (nekdanja trgo-

PZ ZNAMENJE IZ VOLČ – Na letnem koncertu so se dekleta, oblečena v nove obleke,
predstavile v glavnem s pesmimi v slovenskem jeziku, ki jim občinstvo tudi najraje prisluhne.
Foto: Florijan Feltrin
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Sprehajalna pot, ki jo je v maju
uredilo Turistično društvo Most
na Soči, je speljana mimo pen-

ziona in restavracije Šterk oziroma
tamkajšnjega “mini živalskega vrta” ter
bazena. Že takoj na začetku poti pre-
čkamo lesen mostiček, ki nas popelje
v hladno senco košatih drevesnih kro-
šenj. Nekajkrat se znajdemo tudi pod
mogočnimi previsi konglomeratov, ki
na trenutke delujejo že kar malce za-
strašujoče, po drugi strani pa so lahko
v primeru dežja pravi nadstrešek. Pot,
ki nam bo v eno stran vzela le pičlih
10 minut, je res nekoliko kratka, je pa
zato primerna za “staro in mlado”.

Na koncu poti se nam odpre jasa,
s katere dobimo krasen razgled na
jezero in del Mosta na Soči. Za tiste
pa, ki so se jim med potjo izsušila
usta, so člani TD Most na Soči poskr-
beli za vodo, ki so jo po viseči cevi
speljali z druge strani brega, kjer se
nahaja manjši izvir. Vodo so nato na
domiselni način speljali še v leseno
korito. Poleg tega so pod nadstreš-
kom uredili tudi mizo s klopmi, kjer

Kot nala{~ za vro~e poletne dni
Tokrat vas bomo na zrak za va{ (in na{) zdrav korak popeljali po pred kratkim urejeni sprehajalni
poti, ki vodi po desni strani bre`ine mostarskega akumulacijskega jezera. Pot je kot nala{~ za
popestritev vro~ih poletnih dni, saj je v glavnem speljana skozi gozd, le na koncu se odpre son~na
jasa s ~udovitim pogledom na jezero in Most na So~i.

se lahko spočijete ali načnete svojo
malico, ki ste si jo pripravili že doma.

Turistično društvo pa s tem še zda-
leč ni zaključilo svojega projekta. Po
besedah njenega predsednika Rada

OSVEŽITEV NA KONCU POTI – Na koncu poti je TD Most
na Soči postavilo leseno korito, kjer se lahko tudi odžejate.

Utrinki

INFOFLE[
• Pot nam bo vzela

pi~lih 10 minut hoda
v eno smer.

• Primerna je skorajda
za vsakogar (tako za
najmlaj{e kot tiste
nekoliko starej{e), saj
je speljana po dokaj
ravni trasi desnega
brega akumulacij-
skega jezera.

• Na koncu poti je TD
Most na So~i posta-
vilo leseno korito, kjer
se lahko osve`ite ali
ovla`ite suha usta.

• Pri penzionu in re-
stavraciji [terk si
lahko ogledate “mini
`ivalski vrt”.

Vsi na zrak za zdrav korak

Taljata imajo možnost iz dosedanje
enosmerne nekoč speljati krožno pot,
ki bi z jase vodila naprej na Kozme-
rice in nato nazaj na Most na Soči.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

biološkega krožka je Irena Čujec.

• Veliko dodatnega dela zahteva tudi
tekmovanje za Cankarjevo priznanje.
Za svoj trud so bili Mihaila Sokolo-
va, Bruna Žuber, Minka Obid, Evri-
dika Cuder in Sara Berginc popla-
čani s srebrnim priznanjem, Jan Kra-
gelj, Mojca Zimic in Špela Oberstar
pa z bronastim priznanjem. Mladim
literatom sta ob strani stali Milica
Rutar in Marta Rutar.

• Dijaki, ki so si kot drugi tuji jezik iz-
brali nemščino, so se pomerili na
bralnem tekmovanju Pfiffikus. Najus-
pešnejši, Nataša Kenda in Monika
Ručna, sta prijeli priznanje, še bolj
zadovoljna pa se je z državnega
tekmovanja vrnila Monika Ručna – z
mentorico Simono Saksida sta se
veselili bronastega priznanja.

• Gimnazijska gledališka skupi-
na Zvonko je v svoji 11. sezoni pod
vodstvom Milice Rutar pripravila novo
predstavo. Maj Jukič, dijak 4. letnika
in gonilna sila skupine, se je letos
navdušil nad besedilom J. P. Sartra
Za zaprtimi vrati, zato je napisal us-
pešno priredbo ter ob strokovni pomo-
či Alide Bevk režiral letošnjo pred-
stavo. Uprizoritev je bila zelo uspešna,
o čemer priča tudi to, da se je kot
edina srednješolska skupina severne
Primorske uvrstila na Srečanje gle-
daliških skupin severne Primorske v
Idriji. Selektorica srečanja Tea Rogelj
jo je nagradila s  prav posebno
nagrado – nagrado za iskateljstvo.

Ravnatelj Bojan Tuta je ob številnih
uspehih prepričan, da je prav glas o
dobrem delu na Gimnaziji Tolmin in
uspehih dijakov botroval letošnjemu
izredno dobremu vpisu, profesorski
zbor pa izpolnjuje svojo zavezo, da bo
s kakovostnim delom tudi v prihodnje
skrbel za razvoj Gimnazije Tolmin.

Branka Hrast Debeljak, Gimnazija Tolmin

vina z belo tehniko), kjer si bo Gerli-
ca uredil atelje.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

NOVO OTRO[KO IGRI[^E
Kne`a – S postavitvijo novega otroš-
kega igrišča na Kneži za gasilskim
domom se je naposled uresničila
večletna želja krajanov (predvsem
tukajšnjih staršev in njihovih otrok).
Slednjega so uradno odprli 28. maja,
na najbližjo soboto 25. maju, v spo-
min nekdanjemu dnevu mladosti.
Sredstva za ureditev igrišča so pri-
spevali starši otrok, Krajevna sku-
pnost Kneža in Turistično društvo
Sopota ter drugi krajani, pri tem pa
so mnogi za ureditev igrišča žrtvovali
kar precej svojega prostega časa.
Okoli 25 predšolskih in šolskih otrokIGRIVE SKULPTURE DUŠANA GERLICE si lahko ogledate v parku za Hotelom Lucija.

s Kneže, iz Klavž ter z Ilovice se bo
odslej lahko podilo po toboganu,
vrtelo na vrtiljaku, se pozibavalo na
vzmetenem konjičku in gugalnici ter
se igralo v peskovniku. Glede na
sredstva pa želijo starši in krajani v
prihodnje igrišče dopolniti še z mizo
za namizni tenis ter košarkarskim
igriščem.

T. Š. F.

ZA NAJMLAJ[E
Tolmin, Volarje, Vol~e – Kot vsako
leto je VVO Ilke Devetak – Bignami
tudi letos organiziral dan odprtih
vrat. Namenjen je bil najmlajših, ki
so 12. maja v spremstvu staršev
obiskali vrtce v Tolminu, na Volarjih
in v Volčah, ter si ogledali, kaj vse
lahko pri njih počnejo. Otroci, ki so
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Naj odmeva …

Njegova zgodba se začne leta
1996 in sicer s parodiranjem
rock klišejev, kar na nastopih

v živo nadgrajuje s “krvavim horror-
rock showom”. Ime dobi po stripu,
ki ga ustvarjata dva člana zasedbe.
Publika ga že od samega začetka hi-
tro sprejme in sledijo koncerti po vsej
Sloveniji. S skladbo Kralj, posneto za
film Kruh in mleko, prodre v širši
medijski svet, kasneje pa z njo prile-
ze tudi na sam vrh televizijske oddaje
Videospotnice. Čeprav se člani zased-
be nekoliko menjujejo, ostaja ogrodje
Rodoljubca več ali manj enako: voka-
lista Damirja podpira kitara z Davor-
jem, ritem pa držita Matjaž na bo-
bnih in Domen Jeriha na basu.
Omeniti je treba še Simona, ki je v
bendu pustil kar nekaj žuljev na kita-
ri in obogatil zvočno podobo.

Kronolo{ki pregled
Kaj vse so počeli člani zasedbe v

preteklosti, je razvidno iz kronolo-

Rodoljubac
^isto pravi rockerji, pripadniki T’minske “underground scene”, kakovostno izbru{en oster zvok,
atraktivni koncerti, avtorska (celo filmska) glasba, itd. Vse to in {e ve~ je Rodoljubac, ki po kratkem
premoru spet pridno ustvarja, vadi in snema dalje.

ČLANI SKUPINE RODOLJUBAC po kratkem predahu spet pridno ustvarjajo, vadijo, koncertirajo in snemajo.

Utrinki

OTROCI, KI OBISKUJEJO VRTEC NA VOLARJIH, so si temo za igrico sposodili v Reziji.

v vrtce vključeni, pa so pokazali, kaj
so se med letom naučili. Najmlajši
so na delavnicah izdelovali razne iz-

delke iz papirja, risali, se igrali …
Navdušeni pa so bili tudi nad razi-
granim nastopom članov cirkusa.

S tem pa vrtec v Tolminu ni zaprl vrat
za otroke, ki niso vanj vključeni. Ves
teden (med 16. in 20. majem) so
potekale delavnice ter lutkovne igri-
ce, ki so jih pripravile vzgojiteljice in
njihove pomočnice.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

PESTRO POLETJE Z RDS
Slap ob Idrijci – Rekreativno dru-
štvo Slap (RDS) je bilo ustanovlje-
no leta 1999. Sestavljamo ga mlado
in staro s Slapa ob Idrijci ter okolice,
ki želi oživiti dejavnosti v kraju in
popestriti vsakdanje življenje. Člani
se ukvarjamo s pohodništvom, ple-
zanjem, kolesarstvom in skoki v vo-
do. Organiziramo tudi razne priredi-
tve, ki potekajo na kopališču ob
Idrijci, asfaltnem igrišču in v Kultur-
nem domu Cirila Kosmača. Med
prvomajskimi prazniki, ko reka še

zdaleč ni ogreta na plavalno tempe-
raturo, prirejamo tradicionalne Prvo-
majske skoke v vodo, s katerimi ura-
dno začnemo skakalno sezono. V
okviru skokov pa poteka tudi nogo-
metni turnir trojk.

Da pa nismo samo doma, se nava-
dno v juniju odpravimo na izlet s
kolesi in to kar čez Vršič. Že zgodaj
zjutraj se z avtovlakom odpeljemo
do Bohinja, kjer “zajahamo” svoja
kolesa in se nato vozimo mimo Ble-
da, skozi dolino Radovne, do Kranj-
ske Gore in nato čez Vršič, od koder
sledi spust skozi Bovec, Kobarid in
Tolmin nazaj domov. Na tej poti pre-
kolesarimo okoli 160 km dolgo pot.

Vsa leta smo izkupiček od prireditev
pridno hranili, ter ga namenili izgrad-
nji asfaltnega igrišča. Poleg tega
smo sodelovali na razpisih Občine
Tolmin in tudi na tak način uspeli pri-

EPIcenter, letnik VI, {t. 5-6, maj-junij 2005



( 39 )

EPIcenter, letnik VI, {t. 5-6, maj-junij 2005

škega pregleda, ki pravi nekako ta-
kole:
• 1997: v studiu Rose posnamejo

svoje prve demo posnetke (DEMO
’97) in intenzivno koncertirajo.

• 1998: dobijo prvo ponudbo iz za-
ložbe VinylMania za sodelovanje
na kompilaciji Držite jih, to niso
NIET, ki je bila posvečena legen-
darni pank skupini NIET.

• V hudi konkurenci jim uspe preboj
skoz ozko grlo, ki jih vodi na prire-
ditev Novi rock ‘98. Nastop pozitiv-
no odmeva med publiko, mediji pa

nihajo med zelo dobrimi in zelo
slabimi kritikami.

• Na kompilacijo Festival nikoli več
istega leta prispevajo dve pesmi s
prve demo izdaje DEMO 97.

• 1999: pod taktirko producenta Da-
vida Šinigoja se znajdejo v studiu
Rose in že snemajo gradivo za svoj
prvi album.

• 2000: pri založbi VinylMania izide
težko pričakovan albuma z naslo-
vom Greatest hits. Sledi promocij-

ska turneja Šok-tour, na katero so
se odpravili skupaj s srbsko skupi-
no Kontrabanda. Koncertirajo tudi

Pesniki iz na{ih logov

Bo`aj me sonce

Ker smo zaradi nove rubrike “Pe-
sniki iz naših logov” v EPIcentru

na račun doslej objavljene poezije po-
želi kar nekaj pohval, smo se v ure-
dništvu odločili, da bo slednja z vašo
pomočjo postala stalnica. Vljudno va-
bimo vse posoške pesniške duše in
poete, da nam še naprej pošiljajo svo-
je pesmi in nam tako pomagajo pri
soustvarjanju nove rubrike, ki jo z
veseljem prebiramo ljubitelji poezije.

Pesmi lahko pošljete na naslov:
Uredništvo EPIcentra, Ulica padlih
borcev 1b, 5220 Tolmin; s pripisom:
Za rubriko “Pesniki iz naših logov”.
Pri tem pa ne pozabite pripisati svo-
jega imena in priimka ter telefonske
številke, na katero vas bomo v prime-
ru, da za objavo izberemo prav vašo
pesem, tudi poklicali.

Tokrat predstavljamo pesem Božaj
me sonce, ki jo je v verze strnila Ada
Klinkon iz Zatolmina.
Uredništvo EPIcentra

BOŽAJ ME SONCE

Božaj me sonce,
sonce rumeno,
s krvjo in razumom
prepojeno.

Trpljenje raste in raste.
Nevidno naj ostane v duši,
ki ni kriva ničesar –
le glasbo so ji vzeli,
da se bahajo tisti,
ki je nimajo v sebi.

Ada Klinkon

ki naj bi napovedovali prihod no-
vega albuma.

• 2003: naveličan nenehnega menja-
vanja članov zasedbe se Rodolju-
bac umakne iz glasbene scene.

• 2004: želja po igranju je premočna
za dokončni razpad. Ponovno se
lotijo ustvarjanja in jeseni posna-
mejo promocijsko zgoščenko z na-
slovom Na čelu evolucije, kateri do-
dajo še neobjavljene demo posnet-
ke iz leta 2002.
In kako naprej? Posneli so video-

spot za pesem P.J.A.N.C. Zamisel se
je porodila basistu Domnu, ko je sne-
mal obnovitvena dela v prostorih tol-
minskega mladinskega kluba MINK.
V okviru filmskih delavnic je te po-
snetke zmontiral v videospot. Slednji,
kot tudi promocijski CD Na čelu Evo-
lucije, naj bi skupini povrnila zagon.
Fantje pravijo, da so žejni koncertov
in novih snemanj. Materiala in novih
zamisli jim ne manjka, pogrešajo le
rokovski utrip, ki pa ga na sceni tre-
nutno močno primanjkuje. Po njiho-
vem mnenju je rock scena predvsem
zaradi velikega pomanjkanja sredstev
in medijske pozornosti v zadnjem
času resnično ogrožena. Pravijo tudi,
da “raja” slepo sledi medijem, ki so
na rock pozabili. Zato pa se v zad-
njem času ljudstvo toliko bolj zanima
za glasbo, ki gre menda hitro v uho.
Kljub temu ostajajo optimisti in upa-
jo, da bo ponovno napočil čas rocker-
jev. Nenazadnje so prepričani, da po
vsakem zatišju sledi nevihta.

Peter Domevšček, Posoški razvojni center
Foto: Tatjana Šalej Faletič

na zloglasnem rock festivalu Rock
Otočec in istoimenski kompilaciji
prispevajo nekaj pesmi.

• In že je tu Pula ter igranje na Art&
music festivalu.

• Izide kompilacija tolminskih glas-
benih skupin Upitje spod Migovca,
kjer so podpisani pod tremi sklad-
bami, posnetimi leta 2000 v ta na-
men.

• Za najboljši debitantski album leta
jim Mariborski radio podeli nagra-
do Maršev gojzar.

• Za film domačega režiserja Jana
Cvitkoviča Kruh in mleko prispe-
vajo dve pesmi. Prizore iz filma iz-
koristijo za svoj prvi videospot
skladbe Kralj in z njim zasedejo
prvo mesto v gledani oddaji Tele-
vizije Slovenija Videospotnice.

• 2002: bend se sooča s kadrovskimi
težavami, ki jih uspešno prebrodi
in posname nove demo posnetke,

Utrinki

dobiti nekaj denarja. Tako je v manj
kot osmih letih na nekdanjem odla-
gališču gradbenega materiala nasta-
lo veliko asfaltno igrišče z razsve-
tljavo in zaščitno ograjo. Da naše
Rekreativno društvo Slap res ni od
muh, potrjuje tudi dejstvo, da smo
lani prejeli denarno nagrado Občine
Tolmin  in sicer za aktivno delovanje
na področju športnega ter ostalega
delovanja, pomembnega za oživlja-
nje in promocijo kraja.

S strani skakalcev in obiskovalcev
pa so še vedno najbolj obiskani sko-
ki v mesecu avgustu, ki štejejo tudi
za Pokal regije. Takrat nas obiščejo
skakalci iz vse Slovenije in celo za-
mejstva. Za sodniške ocene se mo-
rajo v vodo pognati dvakrat. Takrat
lahko občudujemo številne prelome,
vijake in salte. Največje simpatije pa
je navadno deležen 65-letni skaka-

lec iz zamejstva, Pino Avber, zma-
govalec številnih tekmovanj v svetov-
nem merilu. Obiskovalci pa se lahko
med skoki hladijo v Idrijci ali pa v
senci mogočnih dreves ob vodi. Po
končanih skokih sledijo družabne
igre in zabava s plesnim ansamblom.
Nina Koren, RDS

AKTIVNI SLAPLJANI
Slap ob Idrijci – Konec minulega
leta je na pobudo deseterice mladih
krajanov Slapa ob Idrijci nastalo no-
vo turistično društvo (TD). Ustanovi-
tvi društva so botrovale želje in na-
mere vzpodbuditi turistično dejav-
nost v kraju z okrog 300 prebivalci,
a velikim deležem mladih. Ti želijo
prispevati k oživljanju kraja, dobre-
mu počutju v njem ter pripomoči k
živahnejšemu življenjskemu utripu.

Slap ob Idrijci se prvič omenja v
srednjeveškem urbarju iz leta 1377
kot “Villa de Slapo”. Kraj je dobil ime
po slapu, ki je padal z Vrat, a je že
pred mnogimi leti presahnil. V tem
delu doline se v Idrijco izliva več po-
tokov in močnih studencev. Zato je
bilo nekoč v vasi veliko mlinov in žag;
ostanki nekaterih objektov so vidni
še danes. V Žlebeh so štiri kraške
jame, dve vodni in dve suhi. Slap ob
Idrijci je širši javnosti poznan kot
rojstni kraj pisatelja Cirila Kosmača
(1910–1980). Domačija, krita s sla-
mo, a obnovljena in preurejena v
muzej skozi projekt Genius Loci s
pomočjo sredstev programa PHARE,
leži v Bukovici, le dva kilometra iz je-
dra vasi. Do nje pridemo po Kosma-
čevi učni poti, ki so jo učenci in uči-
telji Osnovna šola Most na Soči
uredili v letih 1998–2000. Med za-

nimivostmi najdemo tudi del obram-
bnega okopa gradišča iz antičnih
časov, domačini pa poznajo številne
legende in zgodbe, ki jih bo TD
vključilo v turistično ponudbo.

Obiskovalce in izletnike v kraj priva-
blja tudi naravno kopališče. Globina
in temperatura vode reke Idrijce sta
tu primerni tako za izkušene plavalce
kot tudi za najmlajše. Najbolj pogu-
mni se udeležujejo tradicionalnih
tekmovanj v skokih z 10-metrskega
mostu, ki povezuje desni in levi breg
Idrijce. Poleg igrišča za odbojko na
mivki je tik ob kopališču novo asfalt-
no igrišče z urejeno razsvetljavo in
zaščitno ograjo. Na njem se odvijajo
številne športne aktivnosti, najpogo-
steje turnirji v malem nogometu.

Turistično društvo Slap ob Idrijci
se je registriralo januarja letos. Za-
dalo si je številne naloge:
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mentom za sprotno popravljanje po-
škodb, ki so nastale zaradi obstrelje-
vanja. “Predpisano posadko Herma-
nove utrdbe so v avstro-ogrskem po-
veljstvu večkrat spreminjali, zadnjič
aprila 1914. Takrat je bila sestava mir-
nodobne posadke naslednja:
- častnik in 30 mož ljubljanskega 2.

gorskega strelskega polka;
- častnik in 18 mož 1. čete 4. bataljo-

na trdnjavskega topništva, name-
ščene v Naborjetu;

- 2 vojaka osvetljevalnega oddelka 4.
bataljona trdnjavskega topništva.

Skupaj 2 častnika in 50 mož.”
Vojna in varnostna zasedba utrdbe

pa je bila precej številčnejša.
Dalje lahko v knjigi beremo, kaj se

je dogajalo z utrdbami med prvo sve-
tovno vojno in po njej. Vrnemo se v
čas soške fronte. Postanemo vojak, za-
prt med stene trdnjave, na katero na-
sprotnik strelja s topovi. Granate pa
luknjajo mogočno zgradbo.

EPIjeva knji`na polica

Utrdbi pod Rombonom
Pred kratkim je izšla nova knjiga

Marka Simića Utrdbi pod Rombo-
nom s podnaslovom Predstraža soške
fronte. Avtorja že poznamo po njegovi
knjigi Po sledeh soške fronte in soav-
torstvu pri celovečernem dokumentar-
nem televizijskem filmu Bitka za re-
ko. Pričujoča knjiga opisuje zasnovo,
gradnjo in vojno usodo avstro-ogrskih
utrdb na Bovškem. Odkriva tudi ne-
katere, do sedaj malo poznane obje-
kte soške fronte.

V prvem poglavju lahko bralec sledi
zgodovinskemu spopadu med topovi
in utrdbami pred prvo svetovno voj-
no. Predstavljene so avstro-ogrske utr-
dbe na meji z Italijo in njihova oboro-
žitev. Tiste pod Rombonom so bile del
sistema koroških zapornih utrdb, ki
so branile dostope do Trbiža. Skoraj
neverjetno se zdi, ko beremo, kaj vse
se je nahajalo v teh trdnjavah in kako

Knjiga je vsekakor zanimiva tako
za zgodovinarje kot za ljubitelje osta-
lin soške fronte. Je več kot le opis tega,
kar vidimo danes. “Je zgodba o dvo-
boju med trdnjavami in topovi …”

AVTOR: Marko Simi~. NASLOV:
Utrdbi pod Rombonom,
Predstra`a so{ke fronte. KRAJ IN
LETO IZDAJE: Rombon, 2005.
FORMAT: 24,5 X 28,5. [TEVILO
STRANI: 312.

Dve reki
V zbirki Z domišljijo na potep

2004/05 je maja izšla knjiga Dve
reki, ki so jo napisale Patricia Kona-
vec, Valentina Troha, Natali Vola-
rič, Petra Volarič in Nina Žagar,
učenke četrtega razreda Osnovne šole
Kobarid. Slednje so se prijavile na raz-
pis z naslovom Z domišljijo na potep
založbe Smar-team ter s pomočjo

so bile opremljene. Hermanova utrd-
ba je imela električno opremo ter ža-
romete za osvetljevanje ciljev in ob-
močja pred utrdbo, strelovodno nape-
ljavo, pogovorne cevi, protipožarno
opremo, telefonsko in telegrafsko na-
peljavo, vodovodno napeljavo … Za-
ložena je bila s strelivom, hrano za
45-dnevno obleganje, kurivom in ce-

Utrinki

pospeševati turistično dejavnost v
kraju, organizirati kulturne, zabavne,
družabne in druge prireditve ter izle-
te, izvajati akcije za čisto, lepo in go-
stoljubno okolje, skrbeti za ureje-
nost kraja, vzdrževati pešpoti, kopa-
lišče in obrežje reke Idrijce, izdelati
promocijski material (zloženko, raz-
glednice), vključevati zainteresirane
krajane v dejavnost društva, članstvo
vzgajati v turističnem in ekološkem
duhu, povezovati se z drugimi dru-
štvi, predvsem z domačim Rekre-
ativnim društvom Slap, ter zveza-

mi (Turistično zvezo Gornjega
Posočja in Turistično zvezo Slo-
venije). Skrita želja članov društva
pa je tudi urejen kamp ob Idrijci in
urejeno novo igrišče za odbojko na
mivki.

Največji zalogaj v programu dela za
leto 2005 je bila organizacija in iz-
vedba 11. srečanja objezerskih
krajev Slovenije, ki se je odvijala 4.
junija. Kot gostitelj je TD Slap ob
Idrijci med drugim pripravil okroglo
mizo z naslovom Razvojne možno-
sti doline reke Idrijce, opozorili pa

so še na nujnost pravilnega gospo-
darjenja z vodami, na pomen obje-
zerskega turizma in sonaravnega
razvoja ob naših vodah. V sklopu
LesEnDemo so si obiskovalci lahko
ogledali prikaze pridobivanja, rabe
in trženja lesne biomase, pri katerih
je bil poseben poudarek dan tudi na
varnost pri delu z gozdovi. Seveda
pa ob tej priložnosti ni manjkalo niti
družabnih iger niti tekmovalnega in
zabavnega programa.
Mojca Rutar, predsednica Turistične
zveze Gornjega Posočja

DO PLANINE
STADOR V 38-IH MINUTAH
Tolmin–Stador – V nedeljo, 29.
maja, je potekala sedma kolesarska
dirka na planino Stador, ki jo je orga-
niziral Kolesarski klub Tolmin. 70
tekmovalcev se je zbralo pred trgo-
vino Dual šport v Tolminu, od
koder so se zapeljali proti letečemu
startu pri PSC-ju na Poljubinjskem
polju. Samo 38.01 minute je za 13
kilometrov dolgo pot porabil najhi-
trejši Simon Alič iz Poljan. Ob tem
pa seveda ne smemo pozabiti, da je
višinska razlika poti kar 880 metrov.

Najhitrejši v posamezni kategoriji so
bili: Sebastjan Bauman (amaterji
A: letnik 1990-1986); Janez Pusto-
slemšek (amaterji B: letnik 1985-
1981); Dejan Lipušček (amaterji C:

NA OKROGLI MIZI JE MED DRUGIM RAZVOJNA AGENCIJA ICRA PREDSTAVILA
ŠTUDIJO RAZVOJNE MOŽNOSTI DOLINE REKE IDRIJCE, v kateri so želeli opredeliti
dolgoročen razvoj doline. Foto: Mateja Kutin

letnik 1980-1976); Simon Alič (ma-
sters A: letnik 1975-1971); Damjan
Čibej (masters B: letnik 1970-1966);
Igor Sedej (masters C: letnik 1965-
1961); Zoran Šorli (masters D: le-
tnik 1960-1956); Ernest Seljak
(masters E: letnik 1955-1951); Loj-
ze Oblak (masters F: letnik 1950-
1946); Herbert Kotnik (masters G:
letnik 1945-1941); Marko Rejec
(masters H: letnik 1940-1936); in
Blaž Geč (masters I: letnik 1936 in
starejši).

Med šestimi ženskami, ki so bile kos
zahtevni nalogi, sta bili najhitrejši
Katja Šorli v kategoriji ženske A
(letnik 1966 in mlajše) ter Silva
Jevšnik v kategoriji ženske B (letnik
1965 in starejše).
Mateja Kutin

MNK ATILA ZAOKRO@IL
10 LET DELOVANJA
[entvi{ka Gora – Že od nekdaj so
bili ljudje na Šentviški Gori športno
aktivni. Precej pozornosti so posve-
čali zimskim športom, ker pa so bile
zime pred nekaj leti precej zelene,
je ta oblika rekreacije skorajda za-
mrla. Praznino smo zapolnili tako,
da smo si poiskali drugi, “nezimski”
šport. Tako smo se navdušili za no-
gomet, vendar smo se vrsto let
ubadali s prostorskimi težavami. Z
obnovo šole na Šentviški Gori leta
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Utrinki

mentorice Deane Ivančič v okviru
krožka za slovenski jezik domišljiji
pustile prosto pot. Tako je nastala
pravljica Dve reki, v kateri poleg ma-
tere Zemlje osrednjo vlogo igrata tudi
dve posoški reki Soča in Nadiža. Prav-
ljico je strokovna žirija ocenila kot
najboljšo, založba pa jo je kasneje za
nagrado izdala v obliki knjige. Ljubi-
teljem pravljic pa še nasvet: vse prav-
ljice, ki so prispele na natečaj (v treh

letih se jih je nabralo preko tisoč), lah-
ko preberete na spletni strani: www.
smar-team-org.si/smartea.

Učenke so v knjigi Dve reki napi-
sale: “Nekoč v davnih, davnih časih
se je mati Zemlja pogledala v velikan-
sko nebesno ogledalo. Zdelo se ji je,
da je njena podoba nekam dolgoča-
sna. Na pomoč je poklicala tri velika-
ne in jim naročila, naj jo polepšajo.

Velikani so se resno lotili dela …
Prvi je ustvarjal gore. Klesal je in

brusil, valil težke skale in prekladal
kamenje. Nastajali so visoki, zašiljeni
vrhovi, pod njimi pa strme prepadne
stene.

Drugi velikan je ustvarjal doline.
Ponekod široke, prostrane, drugod
ozke, zavite in tako globoke, da še
sonce ni moglo pokukati vanje.

Tretji velikan je zasadil rastline,
mogočna drevesa in cvetoče travnike
v dolinah, nizko ruševje in redke ma-
cesne visoko v gorah. Celo med golo

skalovje je tu pa tam skril šop trave
ali skromno, a prelepo cvetlico.

Ko so velikani končali z delom, se
je mati Zemlja ponovno pogledala v
ogledalo …”

In kaj je videla? Preberite v najno-
vejši posoški pravljici.

AVTORICE: Patricia Konavec,
Valentina Troha, Natali Volari~,
Petra Volari~ in Nina @agar.
NASLOV: Dve reki. KRAJ IN LETO
IZDAJE: Vrhnika, 2005. FORMAT:
21,5 x 21,7.

Tolminsko mosti{~e

Tolminski muzej je hkrati z od-
prtjem razstave ob 90-letnici prvih
bojev na soški fronti, ki bo na ogled
do sredine oktobra, izdal katalog z
naslovom Tolminsko mostišče. S tem
so se želeli v prvi vrsti pokloniti vsem
padlim na bojiščih in tistim, ki so

umrli zaradi posledic prve svetovne
vojne. Hkrati pa so želeli osvetliti po-
men Tolminskega mostišča z vidika
obeh vojskujočih se strani. Razstava
izpostavlja “vojaka kot človeka, ude-
leženca bojev na Soči, ne glede na na-
cionalno pripadnost in stran, na kate-
ri se je boril; prikazati želimo okoli-
ščine, s katerimi se je moral soočiti v
naši tolminski deželi.

…
Po devetdesetih letih so spomini na

dogajanja na Soči le še medla pripo-
ved, ki oživi v vsej svoji nekdanji
bridkosti, ko se zavemo številnih vo-
jaških grobov in pokopališč, ki so še
vedno raztresena vzdolž obeh strani
nekdanje frontne črte. Pričujočo raz-
stavo smo pripravili z mislijo na tiso-
če trpinov, tako na avstro-ogrski kot
italijanski strani. Naša misel velja
tudi padlim slovenskim vojakom, ti-
stim, ki počivajo v slovenski prsti, in
tistim, ki so svoj zadnji počitek našli
na tujem.”

Za postavitev razstave so uporabili
predvsem predmete zasebnih zbirk,
tiste redke in izjemne ter tiste, ki skri-
vajo neko pripoved. Izpostavili so od-
seke bojišč, ki so terjali številne žrtve:
območje Mrzlega vrha, Slemena, Vo-
dil vrha, Mengor in Cvetja. O grozo-
tah, ki so se v začetku 20. stoletja na
naših tleh dogajale, pa najbolj zgovor-
no pričajo fotografije.

AVTORICA: mag. Damjana
Fortunat ^ernilogar. NASLOV:
Tolminsko mosti{~e, 0b 90-letnici
prvih bojev na so{ki fronti. KRAJ
IN LETO IZDAJE: Tolmin, maj 2005.
[TEVILO STRANI: 64.

Knjižno polico napolnila Mateja Kutin

1995 se je ta problem rešil, saj je
bilo poleg šole zgrajeno še asfaltira-
no igrišče. Že istega leta smo prire-
dili prvi turnir trojk v malem nogome-
tu, ki je postal tradicionalen in ga
bomo letos izvedli že desetič zapored.

Kot vsak pravi klub, smo morali iz-
brati še ime. Naposled smo si izmed
številnih predlogov nadeli kar Malo-
nogometni klub (MNK) Atila – po
ustnem izročilu naj bi bil na Prapet-
nem Brdu  v zlati “trugi” pokopan
hunski poglavar Atila. Tri leta kasne-
je smo ustanovili Športno društvo
Šentviška Gora. Gonilna sila smo
bili igralci MNK Atila, ki danes deluje

pod njegovim okriljem. Letos, ko
Atila praznuje deseto obletnico delo-
vanja, je v športno društvo včlanje-
nih več kot trideset mladih članov in
članic.

Kljub asfaltiranemu šolskemu  igri-
šču pa je v nas tlela želja po lastnem
igrišču. Zato smo leta 2000 zavihali
rokave in na travniku na Prapetnem
Brdu, ki nam ga je v najem odstopila
prijazna domačinka Marta Perva-
nja, začeli z deli. Mimogrede naj
omenimo, da naj bi bil prav v bližini
igrišča pokopan omenjeni hunski
poglavar. V dobrih dveh letih so bila
dela na grobo končana. Pri tem so

POŽRTVOVALNA GRADNJA NOVEGA IGRIŠČA. Foto: arhiv društva

nam z denarnimi prispevki pomagali
različni sponzorji, donatorji ter seve-
da domačini. Poleg tega smo tako
člani društva in drugi domačini v iz-
gradnjo igrišča vložili veliko svojega
prostega časa, saj smo opravili okoli
3500 ur prostovoljnega dela. Ven-
dar se je izplačalo – 2. junija 2002
smo igrišče uradno odprli in že na-
slednji vikend organizirali prvi turnir.
Ker pa ni bilo osvetljeno, so tekme
potekale le podnevi. Zato smo na-
slednje leto postavili še reflektorje,
tako da se od takrat dalje turnirji in
prireditve lahko odvijajo v nočnem
času. Lotili smo se tudi urejanja oko-
lice. Danes poleg igrišča stojita še
dve klubski hišici s tlakovano okoli-
co. Igrišče po potrebi tudi oddajamo
za razne namene. Tako se na njem
letno zvrsti kar nekaj prireditev (na
primer: mednarodni turnir policijskih
postaj v nogometu, turnir gospodar-
stvenikov, novinarjev in svetnikov v
občini Tolmin, razne šolske priredi-
tve, šola nogometa za najmlajše …).
Člani MNK Atila smo 10-letnico svo-
jega delovanja proslavili 10. in 11.
junija in sicer z organizacijo nogomet-
nega turnirja z bogatim spremljeval-
nim programom. Med drugim so se
lahko obiskovalci v večernih urah
poveselili s skupino Big foot mama.
Za vse tiste, ki so praznovali kar dva
dni zapored, smo organizirali tudi
brezplačno kampiranje.
Člani MNK Atila
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Posoški razvojni center na podlagi 6.
člena Pravilnika o oddajanju poslovnih
stavb, poslovnih prostorov ter javnih po-
vršin Občine Tolmin v najem, objavlja

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM
PISNIH PONUDB ZA ODDAJO
NEPREMI^NINE V NAJEM
1. Predmet javnega razpisa z zbira-
njem ponudb je oddaja poslovnega pro-
stora objektov, stoječih na zemljišču
parc. št. 606, vpisanega v vl. št. 52 k.
o. Tolmin, v najem. Na tem zemljišču
stojita poslovni stavbi Ulica padlih bor-
cev št. 1/b in 1/c, v njima pa so poslovni
prostori, ki so delno zasedeni. Po skle-
pu občinskih svetov občin Bovec, Koba-
rid in Tolmin z njimi upravlja Posoški
razvojni center.

2. Skupna površina meri 1.564,84 m²,
od tega je 1.132,6 m² pisarniških po-
vršin.

3. Namen. Prostori so namenjeni stori-
tveni in neprofitni dejavnosti.

4. Izhodiščna najemnina za poslovni
prostor se revalorizira skladno z giba-

njem vrednosti točke za ugotovitev vre-
dnosti stanovanja na podlagi Pravilnika
o določitvi vrednosti točke za ugotovi-
tev vrednosti stanovanja (Uradni list
RS, št. 117/2002). V najemnino niso
vključeni obratovalni stroški in morebitni
stroški pogodbe, ki jih plača najemnik.

5. Poslovni prostor se oddaja v na-
jem za nedoločen čas z možnostjo
odpovedi v enoletnem odpovednem
roku.

6. Pogoji za sodelovanje na javnem
razpisu. Na javnem razpisu lahko so-
delujejo vse pravne osebe in samostojni
podjetniki s sedežem dejavnosti v Re-
publiki Sloveniji.

7. Ponudba naj (poleg vsebine, opisa-
ne v tč. 8 tega razpisa) vsebuje:
- podjetje ali ime in naslov ponudnika,
- registracijo pravne osebe – fotokopijo

izpisa iz sodnega registra, za samo-
stojne podjetnike pa priglasitvenega
lista,

- fotokopijo dokazila o državljanstvu
(samo za samostojne podjetnike),

- kratek opis dosedanjega poslovanja,
- morebitne dodatne ugodnosti,
- opredeljeno potrebo po poslovnih pro-

storih (število pisarn, m²) ter
- na tlorisu stavbe označen želen ter še

sprejemljiv poslovni prostor. Tloris
stavb se dobi v sprejemni pisarni PRC.

8. Merila. Najemnik bo izbran po me-
rilih, ki omogočajo realno vrednotenje
ponudbe, objavljenih v 9. členu Pravilni-
ka o oddajanju poslovnih stavb, po-
slovnih prostorov ter javnih površin v
najem:
- najkakovostnejši program v okviru

predvidene dejavnosti,
- opravljanje dejavnosti kot edine de-

javnosti,
- odstotek vlaganj v obnovo prostora

ter
- rok, v katerem namerava najemnik po

podpisu pogodbe odpreti dejavnost
v poslovnem prostoru.

9. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene pisne ponudbe za najem, način
predložitve ponudb ter opremljenost
ponudb:
- pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili

je treba predložiti (neposredno ali po-
slati s priporočeno pošto) vsak me-
sec do zadnjega delovnega dne v
mesecu, prvič do 29. 7. 2005 na
naslov: Posoški razvojni center, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid;

- ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – Ponu-

dba za najem poslovnega prostora”.

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti
se za pravočasno predloženo šteje po-
nudbo, ki je bila naročniku oziroma na-
jemodajalcu dostavljena v roku, ki je do-
ločen v tem razpisu.

10. Odpiranje ponudb za oddajo v na-
jem bo opravila komisija Posoškega
razvojnega centra enkrat mesečno vsak
prvi ponedeljek do konca leta 2005.

11. Ponudniki bodo obveščeni o iz-
boru v 8 dneh po končanem odpiranju
ponudb. Vsak ponudnik, ki se je udeležil
razpisa, ima pravico vložiti ugovor k di-
rektorju Posoškega razvojnega centra
v osmih dneh od prejema obvestila o iz-
boru, če meni, da je z odločitvijo o izbo-
ru kršena njegova pravica. Direktor bo
o ugovoru odločil v roku 30 dni od dneva
vložitve ugovora. Odločitev direktorja je
dokončna.

12. Izbrani ponudnik mora najemno
pogodbo podpisati v 15 dneh po
prejemu obvestila o izbiri oziroma do-
končnosti sklepa o izbiri. Če izbrani po-
nudnik ne sklene pogodbe v roku, dolo-
čenem za sklenitev najemne pogodbe,
se šteje, da je odstopil od najema.

13. Dodatne informacije, vključno z

Javni razpisi

Na podlagi sklepa 22.
redne seje Občinskega
sveta Občine Bovec z dne
19. 5. 2005, v skladu s

7. členom Pravilnika o fi-
nančnih intervencijah za

ohranjanje in razvoj malega gospodar-
stva in turizma ter vzpodbujanje pro-
jektov inovacij v občini Bovec (UG št.
7/04) Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanci-
ranje odpiranja novih zapo-
slitev (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 zavaro-
vanje (M1, M2). Novo odprte zaposlitve
in samozaposlitve morajo obstajati vsaj
5 let po prejeti pomoči za ta namen. Iz-
polnjevanje kriterija novih zaposlitev se
ugotavlja na podlagi dodatnih zaposlitev
v podjetju v primerjavi s povprečjem
preteklih 12 mesecev. Sredstva se do-
deljujejo prosilcem, ki izpolnjujejo naj-
manj dva od kriterijev iz 8. člena Pra-
vilnika.

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 oziroma samozaposlenega.

6. Višina sredstev za ta ukrep v letu
2005 znaša 500.000 SIT.

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
29. 10. 2005 do 12.00. Po izteku roka
jih obravnava imenovana komisija v skla-
du z 9. členom Pravilnika. Vlogo je treba
dostaviti osebno ali poslati (priporočeno)
v zaprti kuverti na naslov: Občina Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in
jo označiti: “Vloga na javni razpis – zapo-
slovanje” s pripisom “NE ODPIRAJ!”.

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

POZIV K ODDAJI VLOG
Na podlagi sklepa 22. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 19.
5. 2005, 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 (UG št. 7/04) poziva Občina
Bovec vse upravičence do sredstev po
ukrepih 2. A (1 – 6) k oddaji vlog za:
2.1 nakup, urejanje in opremljanje ze-
mljišč za poslovne namene vključno s
pridobivanjem projektne dokumentacije

za gradnjo poslovnih prostorov,
2.2 nakup, graditev, adaptacijo poslov-
nih prostorov,
2.3 nakup opreme – osnovnih sredstev,
2.4 posodobitev obstoječih proizvodnih
in storitvenih kapacitet,
2.5 uvajanje novih proizvodnih in stori-
tvenih kapacitet,
2.6 stroške nematerialnih investicij (na-
kup patentov, licenc, know-how, nepa-
tentirano tehnično znanje).

1. Pogoji za sofinanciranje – Na javni
poziv se lahko prijavijo subjekti iz 4. čle-
na Pravilnika. Sredstva se dodeljujejo
prosilcem, ki izpolnjujejo najmanj dva od
kriterijev iz 8. člena Pravilnika. Upravi-
čene stroške teh ukrepov se sofinancira
le, če investicija ne presega vrednosti
2 mio SIT (z DDV). Račun ne sme biti
kombiniran (nanašati se mora izključno
na investicijo, ki je predmet vloge, in na
njem ne sme biti vpisana nobena druga
naložba). Nepovratna sredstva se dode-
ljuje izključno po izvedeni naložbi/sto-
ritvi. Investicija se mora ohraniti v občini
vsaj 5 let po njenem zaključku. Obvezna
dokumentacija vloge je navedena v Po-
gojih za sofinanciranje pri ukrepih 2.A
(2.1 – 2.7) v 11. členu Pravilnika.

2. Višina sofinanciranja – Dodeli se
do 15 % upravičenih stroškov za majhna
podjetja, samostojne podjetnike posa-
meznike in sobodajalce ter do 7,5 % upra-
vičenih stroškov za srednja podjetja.

3. Upravičeni stroški so stroški upravi-
čenih namenov. Med upravičene stro-
ške ne morejo spadati izdatki za nakup
transportnih sredstev in opreme.

4. Višina sredstev za te ukrepe v letu
2005 znaša 2.000.000 SIT.

5. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge
z zahtevano dokumentacijo se zbira
vsak mesec do zadnjega dne v mesecu,
prvič do 31. 7. 2005, in se jih nato obrav-
nava po dospelosti do porabe sredstev
po 9. členu Pravilnika. Nepopolne vloge
se zavrže. Vlogo je treba dostaviti ose-
bno ali poslati (priporočeno) na naslov:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec in jo označiti: “Vloga na
javni poziv – malo gospodarstvo”.

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

Na podlagi sklepa 22. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 19.
5. 2005, v skladu s 7. členom Pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj malega gospodarstva in turi-
zma ter vzpodbujanje projektov inova-
cij v občini Bovec (UG št. 7/04) Občina
Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinancira-
nje 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 teore-
tičnega in praktičnega znanja, uporablji-
vega na sedanjem oziroma prihodnjem
delovnem mestu zaposlenega v podje-
tju, ki je koristnik pomoči oziroma nosi-
lec dejavnosti.

2. Pogoji – Upravičenci do oddaje vlo-
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načinom uporabe meril iz 8. točke tega
razpisa, lahko dobite na Posoškem raz-
vojnem centru oziroma po telefonu: 05/
38-41-514 (Uroš Brežan).

14. Ta razpis ne zavezuje Posoš-
kega razvojnega centra k izbiri naj-
ugodnejšega najemnika in k skle-
nitvi najemne pogodbe.

Roman Medved, direktor

Na podlagi 4. člena Pravilnika o nagraje-
vanju najboljših diplomskih del na temo
“Posočje” Klub tolminskih študentov
(v nadaljevanju KTŠ) v sodelovanju s Po-
soškim razvojnim centrom objavlja:

JAVNI RAZPIS ZA NAJBOLJ[E
DIPLOMSKO DELO NA TEMO
“POSO^JE”
1. Namen razpisa je spodbujati štu-

dente k pripravi diplomskih del na temo
“Posočje”. Pojem Posočja v omenje-
nem razpisu zajema občine Tolmin, Ko-
barid in Bovec.

2. Na razpis se lahko prijavi vsakdo,
ki je/bo diplomiral v obdobju od 1.
septembra 2004 do 30. septembra
2005 na temo, povezano s Posočjem.

3. Na razpis se diplomant prijavi ta-
ko, da izpolni prijavni obrazec, ki ga
dobi na spletni strani KTŠ-ja, in priloži
naslednje priloge:
• povzetek diplomskega dela v pisni

obliki (največ 2 strani A4 format; pisa-
va Times New Roman; velikost črk
12; razmik med vrsticami 1,5);

• fotokopijo prve strani diplomskega
dela, s katere je razvidna ocena;

• fotokopijo potrdila o diplomiranju
ali diplome;

• potrdilo lokalne institucije oziroma
podjetja o uporabni vrednosti di-
plomskega dela z utemeljitvijo (ne-
obvezna priloga, ki lahko kandidatu
prinese 20 točk);

• fotokopija strani, kjer so navedeni
vsi viri, uporabljeni pri nastanku di-
plomskega dela.

4. Rok in naslov za oddajo – Diplo-
mant mora izpolnjeni prijavni obrazec

skupaj z vsemi prilogami osebno oddati
na sedežu KTŠ-ja med uradnimi urami,
v obdobju od 19. septembra 2005 do
5. oktobra 2005 ali pa ga v istem ob-
dobju priporočeno poslati po pošti na
naslov: Klub tolminskih študentov, Dija-
ška ulica 12c, 5220 Tolmin s pripisom
“za razpis”, tako da bo na navedeni na-
slov prispel najkasneje do 5. oktobra
2005.

Prijave na razpis, ki ne bodo prispele v
razpisanem roku, bo ocenjevalna komi-
sija zavrnila.

5. Ožji izbor – Ocenjevalna komisija bo
na podlagi prebranih povzetkov v ožji
izbor uvrstila do 5 diplomskih del. Avtorji
teh diplomskih del bodo pozvani, da ko-
misiji predložijo svoje diplomsko delo.
Diplomska dela se avtorjem vrnejo po
končanem razpisu.

6. Kriteriji – Pri ocenjevanju diplomskih
del bo ocenjevalna komisija upoštevala
naslednje kriterije:
• uporabna vrednost diplomskega

dela do 40 točk  (potrdilo z utemelji-
tvijo lokalne institucije oziroma podje-
tja o uporabni vrednosti diplomskega
dela kandidatu prinese 20 točk)

• sodelovanje pri pripravi diplomskega
dela z lokalnimi organizacijami,

podjetji in institucijami do 30 točk
• edinstvenost in izvirnost diplom-

skega dela do 15 točk
• ocena diplomskega dela do 10 točk
• število uporabljenih virov do 5 točk.

Posamezno diplomsko delo je lahko
ocenjeno z največ 100 točkami.

7. Denarne nagrade – Avtorjem naj-
boljših treh diplomskih del glede na šte-
vilo zbranih točk se podelijo denarne
nagrade, in sicer:
• za prvouvrščeno diplomsko delo

90.000 SIT,
• za drugouvrščeno diplomsko delo

60.000 SIT,
• za tretjeuvrščeno diplomsko delo

40.000 SIT.

8. Razglasitev rezultatov in podelitev
nagrad bo konec oktobra 2005 (na-
tančen datum bo objavljen naknadno na
spletnih straneh KTŠ-ja in v medijih jav-
nega obveščanja). Nagrajenci bodo
objavljeni na spletnih straneh KTŠ-ja in
v medijih javnega obveščanja.

9. Ocenjevalno komisijo sestavljajo:
Tanja Tomažinčič (predsednica komi-
sije), Špela Kranjc, Peter Dakskobler,
Jernej Velikonja in mag. Almira Pirih.

Maša Klavora, predsednica KTŠ-ja

ge za ta ukrep so navedeni v 4. členu
Pravilnika. V vlogi je obvezna navedba
udeležencev ter programov izobraževa-
nja 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 kvali-
tete 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
2005 znaša 300.000 SIT.

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.

8. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge
z zahtevano dokumentacijo se zbira do
29. 10. 2005 do 12.00. Po izteku roka
jih obravnava imenovana komisija v skla-
du z 9. členom Pravilnika. Vlogo je treba
dostaviti osebno ali poslati (priporočeno)
v zaprti kuverti na naslov: Občina Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in
jo označiti: “Vloga na javni razpis – izo-
braževanje” s pripisom “NE ODPIRAJ!”.

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

POZIV K ODDAJI VLOG
Na podlagi sklepa 22. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 19.
5. 2005, v skladu s 7. členom Pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj malega gospodarstva in turi-
zma ter vzpodbujanje projektov inova-
cij v občini Bovec (UG št. 7/04) Občina
Bovec poziva vse upravičence do sred-
stev k oddaji vlog za promocijo izdel-
kov in storitev (ukrep 2.12).

1. Namen ukrepa – Nepovratne vzpod-
bude se namenijo za sodelovanje po-
djetij 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 upravi-
čenost stroškov sta predložen račun o
plačilu najema oz. zakupa, račun o pla-
čilu stroškov promocijskega materiala in
izdelkov ter obratovalni čas sejma.

3. Obvezni kriteriji – Po 8. členu tega
pravilnika, in sicer: 1. prosilci morajo vla-
gati v dejavnosti, ki se ukvarjajo s pro-
izvodnjo, turizmom in storitvami proizvo-
dnega značaja, 2. prosilci morajo vlagati
v dejavnosti oziroma programe, ki so
energetsko varčni in ne onesnažujejo
okolja, 3. prosilci morajo vlagati v pro-
mocijo izdelkov in storitev.

4. Višina sofinanciranja – Do
200.000 SIT za izvedeno aktivnost na
upravičenca na leto v Sloveniji ali tujini,
vendar največ do 50 % upravičenih stro-
škov.

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
2005 je 200.000 SIT.

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge
z zahtevano dokumentacijo se zbira
vsak mesec do zadnjega dne v mesecu,
prvič do 31. 7. 2005, 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 (priporo-
čeno) na naslov: Občina Bovec, Trg go-
lobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in jo oz-
načiti: “Vloga na javni poziv – promocija”.

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

POZIV K ODDAJI VLOG
Na podlagi sklepa 22. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 19.
5. 2005, v skladu s 7. členom Pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj malega gospodarstva in turi-
zma ter vzpodbujanje projektov inova-
cij v občini Bovec (UG št. 7/04) Občina
Bovec poziva vse upravičence do sred-
stev k oddaji vlog za izgradnjo/izdelavo
in trženje turistične infrastrukture/pro-
gramov ter s turizmom povezane proiz-
vodnje in obrti (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 ter zaokrožuje turistična ponudba
na način, ki gostom omogoča kvalitetno
in pestro bivanje na Bovškem, turisti-
čnim ponudnikom konkurenčnost ponu-
dbe, s tem pa ustvarja posredno višjo
dodano vrednost ter povečano zasede-
nost kapacitet.

2. Pogoji – Osnovni pogoji so navedeni
v 4. členu Pravilnika posebej za ukrep
3.2 – investitorji v turistično infrastru-
kturo/programe ter s turizmom poveza-
no proizvodnjo in obrt na območju obči-
ne Bovec. Upravičeni stroški investicije
(vključno z DDV) morajo presegati 2 mio
SIT. Podlaga je že izvedena zgoraj na-
vedena naložba/storitev, od katere Ob-
čina Bovec investitorju subvencionira
protivrednost davka na dodano vrednost
za upravičene stroške. Obvezna doku-
mentacija vloge je navedena 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 onesna-
žujejo okolja, 2. prosilci morajo vlagati
v dvig kvalitete 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 nalo-
žbe/storitve v projekt turistične infra-
strukture/programa ter s turizmom po-
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vezane proizvodnje in obrti na območju
občine Bovec.

6. Višina sredstev za ta ukrep v letu
2005 znaša 500.000 SIT.

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge
z zahtevano dokumentacijo se zbira vsak
mesec do zadnjega dne v mesecu, pr-
vič do 31. 7. 2005, in se jih nato obrav-
nava po dospelosti do porabe sredstev
po 9. členu Pravilnika. Nepopolne vloge
se zavrže. Vlogo je treba dostaviti ose-
bno ali poslati (priporočeno) na naslov:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec in jo označiti: “Vloga na
javni poziv – turizem”.

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

Na podlagi sklepa 22. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 19.
5. 2005, v skladu s 5. in 6. členom Pra-
vilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-
deželja v občini Bovec (UG št. 6/02
ter UG št. 2/04) Občina Bovec objavlja

JAVNI NATE^AJ za sofinancira-
nje malih melioracij za namen
`ivinoreje
1. Namen ukrepa – Namen urejanja
kmetijskih zemljišč je izboljšati pogoje
za strojno obdelavo in omogočiti racio-
nalnejšo izrabo strojev za spravilo krme,
tako da se čim več opuščenih kmetijskih
zemljišč uporabi za prepašo živine.
Sredstva so namenjena upravičencem
za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne
pomenijo posega v prostor (ureditev in
ograjevanje pašnikov, krčenje drevesne
zarasti in grmičevja, planiranje terena,
odstranjevanje kamenja ter druga manj-
ša zemeljska dela z namenom izboljša-

nja rodovitnosti tal oziroma pogojev ob-
delave kmetijskih zemljišč).

2. Višina razpisanih sredstev za ta
namen v letu 2005 je 500.000 SIT.

3. Pogoji in merila za pridobitev sred-
stev:
• upravičenost vlagatelji dokazujejo na

podlagi predloženih računov (iz raču-
na mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve oz. nakupa), lahko pa se upra-
vičenost dokazuje tudi na podlagi pre-
dračunov melioracijskih del (predra-
čuni morajo biti izdelani na podlagi
cenika strojnega krožka),

• iz prijave mora biti razvidno, za kakšen
namen se je zemljišče urejalo,

• urejeno zemljišče mora omogočiti
uporabo kmetijske mehanizacije oz.
prepašo živine,

• zemljišče se mora urejati pod strokov-
nim vodstvom KSS Tolmin,

• urejeno zemljišče se mora funkcional-
no vklapljati v kmetijo.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pro-
silec
• Na javni natečaj se lahko prijavijo last-

niki ali najemniki kmetijskih in gozdnih
zemljišč na območju občine Bovec.

• Nosilec in organizator del je kmeto-
valec, ki usposablja zemljišče.

5. Dokumentacija, ki mora biti prilo-
žena vlogi – Zahtevku mora biti prilo-
žena mapna kopija z orisom območja in
označeno lokacijo melioracije, posestni
list ali izjava o zakupu zemljišča. V prijavi
morajo biti navedeni kompleksi po par-
celnih številkah, kulturah in površinah.

6. Višina sofinanciranja znaša do 15
odstotkov vrednosti melioracijskih del.

7. Upravičeni stroški: farmsko pletivo,
bodeča žica, prevozi s traktorjem, ročno

delo, koli, alkaten cevi, ureditev napaja-
lišč, drobni material in ostale usluge; vre-
dnost gnojila, ki se porabi na urejenem
zemljišču, se kot strošek urejanja zemlji-
šča ne upošteva.

8. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge
(obrazec dobite na Občini Bovec v spre-
jemni pisarni) s popolno dokumentacijo
morajo prosilci oddati osebno ali s pripo-
ročeno pošto na naslov: Občina Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec; z
oznako: “Male melioracije - živinoreja”.

9. Rok za prijavo je 15. 9. 2005. Vloge
obravnava pooblaščena komisija, kot je
predvideno v 7. členu Pravilnika o fi-
nančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 2/04).

10. Dodatne informacije: 05/ 38-41-
911 (Cecilija Ostan).

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

Na podlagi sklepa 22. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 19.
5. 2005, v skladu s 5. in 6. členom Pra-
vilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja v občini Bovec (UG št. 6/02 ter
UG št. 2/04) Občina Bovec objavlja

JAVNI NATE^AJ za sofinanci-
ranje malih melioracij za na-
men poljedelstva in sadjarstva
1. Namen ukrepa – Namen urejanja
je vzpodbujanje razvoja poljedelstva in
sadjarstva, ki predstavlja vzporedno de-
javnost že uveljavljeni živinoreji. Pouda-
rek je na ekološkem načinu pridelave
poljskih pridelkov ter sadja. Sredstva so
namenjena upravičencem za izvedbo
manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo

posega v prostor (ureditev in ograjevanje
polj in nasadov, krčenje drevesne zarasti
in grmičevja, planiranje terena, odstra-
njevanje kamenja ter druga manjša ze-
meljska dela z namenom izboljšanja ro-
dovitnosti tal oziroma pogojev obdelave
kmetijskih zemljišč za namene poljedel-
stva in sadjarstva).

2. Višina razpisanih sredstev za ta
namen v letu 2005 je 125.000 SIT.

3. Pogoji in merila za pridobitev
sredstev:
• upravičenost vlagatelji dokazujejo na

podlagi predloženih računov (iz raču-
na mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve oz. nakupa), lahko pa se upra-
vičenost dokazuje tudi na podlagi pre-
dračunov melioracijskih del (predra-
čuni morajo biti izdelani na podlagi
cenika strojnega krožka),

• iz prijave mora biti razvidno, za kakšen
namen se je zemljišče urejalo,

• prijavljena mora biti zadostna meliora-
cijska površina za poljedelstvo (naj-
manj 3000 m²) oziroma zadostno šte-
vilo posajenih sadik v kompleksu za
sadjarstvo (najmanj 50 kosov),

• zemljišče se mora urejati pod strokov-
nim vodstvom Kmetijske svetovalne
službe Tolmin.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pro-
silec:
• na javni natečaj se lahko prijavijo last-

niki ali najemniki kmetijskih in gozdnih
zemljišč na območju občine Bovec,

• nosilec in organizator del je kmetova-
lec, ki usposablja zemljišče.

5. Dokumentacija, ki mora biti prilo-
žena vlogi – Zahtevku mora biti prilo-
žena mapna kopija z orisom območja in
označeno lokacijo melioracije, posestni
list ali izjava o zakupu zemljišča. V prijavi
morajo biti navedeni kompleksi po par-
celnih številkah, kulturah in površinah.

6. Višina sofinanciranja znaša do 15
odstotkov vrednosti melioracijskih del.

7. Upravičeni stroški: farmsko pletivo,
bodeča žica, prevozi s traktorjem, ročno
delo, koli, alkaten cevi, drobni material
in ostale usluge; vrednost gnojila, ki se
porabi na urejenem zemljišču, se kot

Informacije o namenih, upravi~encih, instrumentih, pogojih, na~inih, kriterijih oziroma merilih ter postopkih za vse
razpisane javne pozive in razpise so navedene v Pravilniku o finan~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj

malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v ob~ini Bovec (UG {t. 7/04), kjer so podani
vsi podatki v zvezi s sprejetimi ukrepi. Na isti ukrep lahko vlagatelj mese~no vlo`i le eno vlogo. Pravilna vloga
vsebuje le originalno izpolnjene obrazce. Pravilnik lahko prejmete v elektronski obliki, tako da ga naro~ite po e-
po{ti: obcina.turizem@bovec.si. Osnovni obrazci za vse vloge so na voljo na Ob~ini Bovec, Trg golobarskih `rtev 8,
5230 Bovec. Dodatne informacije na telefonu: 05/ 38-41-911 (Cecilija Ostan).

Javni razpisi
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strošek urejanja zemljišča ne upošteva.

8. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge
(obrazec dobite na Občini Bovec v spre-
jemni pisarni) s popolno dokumentacijo
morajo prosilci oddati osebno ali s pripo-
ročeno pošto na naslov: Občina Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec; z
oznako: “Male melioracije – poljedel-
stvo in sadjarstvo”.

9. Rok za prijavo je 15. 9. 2005. Vloge
obravnava pooblaščena komisija, kot je
predvideno v 7. členu Pravilnika o finan-
čnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 2/04).

10. Dodatne informacije: 05/ 38-41-
911 (Cecilija Ostan).

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

Na podlagi sklepa 22. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 19.
5. 2005, v skladu s 5. in 6. členom Pra-
vilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja v občini Bovec (UG št. 6/02 ter
UG št. 2/04) Občina Bovec objavlja

JAVNI RAZPIS za podporo de-
lovanju neprofitnih dru{tev,
aktivov in zdru`enj, ki deluje-
jo na podro~ju kmetijstva, s
sofinanciranjem
1. Namen ukrepa je vzpodbujanje or-
ganizirane dejavnosti na področju kme-
tijstva.

2. Višina razpisanih sredstev za ta
namen v letu 2005 znaša 125.000 SIT.

3. Pogoji in merila za pridobitev sred-
stev ter pogoji, ki jih mora prosilec
izpolnjevati – Na razpis za sofinan-
ciranje stroškov udeležbe na strokovnih
seminarjih se lahko na podlagi registra-
cije, predloženih programov dela in izve-
denih aktivnosti prijavijo neprofitna dru-
štva, aktivi ter združenja s področja kme-
tijstva, katerih dejavnost pretežno pote-
ka na območju občine Bovec.

4. Dokumentacija, ki jo morajo upra-
vičenci priložiti vlogi:
• program dela,
• poročilo o izvedenih aktivnostih,
• dokazilo o udeležbi na strokovnih se-

minarjih.

5. Višina sofinanciranja – Sofinancira
se do 30 odstotkov upravičenih stroškov
udeležbe na strokovnih seminarjih.

6. Upravičeni stroški:
• stroški kotizacije za udeležbo na se-

minarjih,
• potni stroški udeležencev strokovne-

ga seminarja; upošteva se veljavna ta-
rifa Občine Bovec za kilometrino.

7. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge
(obrazec dobite na Občini Bovec) s po-
polno dokumentacijo morajo prosilci
oddati osebno ali s priporočeno pošto

na naslov: Občina Bovec, Trg golobar-
skih žrtev 8, 5230 Bovec z oznako:
“Kmetijstvo – neprofitna društva”. Rok
za prijavo je 31. 10. 2005. Vloge
obravnava pooblaščena komisija, kot je
predvideno v 7. členu Pravilnika o fi-
nančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 2/04).

8. Dodatne informacije: 05/ 38-4-
911 (Cecilija Ostan).

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

POZIV K ODDAJI VLOG
Na podlagi sklepa 22. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec z dne 19.
5. 2005, v skladu 5. in 6. členom Pravil-
nika o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Bovec (UG št. 6/02 ter UG št.
2/04) Občina Bovec poziva vse upravi-
čence do sredstev po ukrepih, ki ne pre-
dvidevajo javnega razpisa, k oddaji vlog
za naslednje namene:

a) ŽIVINOREJA:
• Regresiranje preventivnih ukrepov

veterinarske službe na živinorejsko
usmerjenih kmetijah.

• Regresiranje pregledov molznih strojev.
• Regresiranje prevoznih stroškov pri

prisilnih zakolih živine.
• Analiza zemlje, krme in mleka.

Na podlagi 19. člena
Odloka o podeljevanju
priznanj in nagrad Obči-
ne Kobarid (Ur. list RS

57/98) Občina Kobarid
RAZPISUJE nate~aj

za podelitev ob~inskih priz-
nanj in nagrad za leto 2005
1. V letu 2005 razpisujemo nasle-
dnje nagrade in priznanja Občine
Kobarid, in sicer praviloma za:
a) naziv častnega občana,
b) plaketo Občine Kobarid,
c) tri priznanja Občine Kobarid,
d) denarno nagrado Občine Kobarid.

2. Namen – Priznanja in nagrade se
podeljujejo občanom, drugim posame-
znikom, podjetjem, zavodom, društvom,
skupinam, združenjem in drugim orga-
nizacijam ter skupnostim. Priznanja in
nagrade so najvišja priznanja občine za
dosežke, ki prispevajo k boljšemu, ka-
kovostnejšemu in polnejšemu življenju
občanov in dosežkov, ki imajo pomen
za razvoj in ugled občine, življenja v njej
ter podobe krajev.

3. Predlagatelji za občinska prizna-
nja in nagrade so lahko občani, politične
stranke, krajevne skupnosti, podjetja,
društva ter druge organizacije in skupnosti.

4. Podelitev nagrad in priznanj bo
na osrednji prireditvi ob občinskem pra-
zniku dne 15. 10. 2005.

5. Rok za oddajo predlogov in na-
slov – Vaše predloge z obrazložitvijo
pošljite do vključno 11. 07. 2005 na na-
slov: Občina Kobarid, Komisija za po-
deljevanje priznanj in nagrad Občine
Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

Komisija za podeljevanje priznanj in
nagrad Občine Kobarid

b) SPODBUJANJE INVESTICIJ, UVA-
JANJE NOVIH TEHNOLOGIJ IN TE-
HNOLOŠKIH POSODOBITEV NA
KMETIJAH
• Sofinanciranje izdelave poslovnega

načrta, projektne dokumentacije ter
investicij v sirarne.

• Sofinanciranje investicij v hladilne na-
prave za mleko ter v molzne stroje.

c) UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
• Regresiranje stroškov postopka pri

nakupu kmetijskih zemljišč.

d)  PROMOCIJA IN DRUŠTVENE DE-
JAVNOSTI
• Sofinanciranje promocijskih aktivno-

sti, sejmov in prireditev s področja
kmetijstva ter obujanja tradicionalnih
kmečkih običajev.

e) PODPORA PREUSMERITVAM
KMETIJ V EKOLOŠKO KMETOVANJE
• Sofinanciranje izdelave projektne do-

kumentacije, namenjene preureditvi
gospodarskih objektov potrebam eko-
loške reje domačih živali.

f) SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVA-
NJA
• Sofinanciranje programov izobraževa-

nja kmetov.
• Sofinanciranje programov izobraževa-

nja za dopolnilne dejavnosti na kmeti-
jah.

1. Informacije o pogojih, merilih, po-
trebni dokumentaciji ter višini sofi-

nanciranja so navedene v Pravilniku o
finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v ob-
čini Bovec (UG št. 6/02 ter UG št. 2/
04), kjer so podani vsi podatki v zvezi s
sprejetimi ukrepi. Osnovni obrazci vloge
so na voljo na Občini Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, 5230 Bovec.

2.  Višina sredstev za te ukrepe v letu
2005 je 1.750.000 SIT.

3. Naslov in rok vložitve vlog – Vloge
z zahtevano dokumentacijo se zbira
vsak mesec do zadnjega dne v mesecu
in se jih nato obravnava po dospelosti
do porabe sredstev po 8. členu Pravil-
nika o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Bovec (UG št. 6/02 ter UG št.
2/04). Nepopolne vloge se zavrže. Vlo-
ge je treba dostaviti osebno ali poslati
(priporočeno) na naslov: Občina Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec s
pripisom: “Vloga – kmetijstvo”.

4. Dodatne informacije: 05/ 38-41-
911 (Cecilija Ostan).

Danijel Krivec, župan Občine Bovec

Bliža se čas dopustov.
Da vas bo avto varno pripeljal na cilj, vabimo lastnike
vozil SEAT, AUDI, VW in ŠKODA na servis, kjer bomo
strokovno opravili test na najpomembnejših točkah
vozila.

Za vozila vseh znamk lahko koristite storitve:
• vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav,
• splošne avtokleparske in ličarske storitve,
• optiko,
• menjavo in centriranje gum.

Srečno vožnjo!

Nori poletni popusti za nova in testna vozila!

Pooblaščeni serviser vozil:

Vaš pooblaščeni servis:

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

Tel.: 05/ 38 00 560
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DR@AVNI PRVAKINJI TRA-
DICIONALNEGA KARATEJA
@elezniki – 24. aprila smo se člani
pred nedavnim ustanovljenega po-
soškega karate kluba Goryu ude-
ležili državnega prvenstva Sloven-
ske zveze tradicionalnega kara-
teja (SZTK) in poželi odlične rezul-
tate. Domov smo se namreč vrnili s
kar dvema nazivoma državnih prva-
kov. V kategoriji kata mlajše deklice
je državna prvakinja postala Gaja
Kozar iz Kobarida, enak naziv pa si
je v kategoriji kata mlajše mladinke
priborila še Megi Kravanja, prav
tako iz Kobarida. Obe sta kljub mo-
čni konkurenci premagovali nasprot-
nice, ki so imele višjo stopnjo pasu.
Megi se je z rezultatom uvrstila tudi
v državno reprezentanco in se 4. ju-
nija udeležila evropskega prvenstva
na Malti.

Sicer pa je sam karate klub Goryu
pričel delovati marca letos v Tolmi-
nu. Poimenovali smo ga po japonski
besedi “Goryu”, ki pomeni sotočje
ali zlivanje reke, sočasno pa pomeni
tudi zbiranje oziroma zbor ljudi. Tako
smo že z imenom želeli ponazoriti,
da je naš cilj združiti karateiste
Zgornjega Posočja. V klubu trenira-
mo tradicionalni shotokan karate in
tesno sodelujemo z dvema odlični-
ma mojstroma karateja – Mehme-
dom Džananovićem (6. DAN) iz
Škofje Loke in znanim japonskim
mojstrom Takashijem Tokuhiso (6.
DAN), ki je tudi mentor našega kluba.

Z ustanovitvijo kluba Goryu, se je v
Posočju prvič odprla možnost uče-
nja tradicionalnega karateja. Ta po-
tencira samurajski oziroma bojevni-
ški duh in se vadi kot borilna vešči-
na. Poleg tega močno poudarja du-

Popravek

[KRATARIJE
Škrat Fon Feliks je bil ponovno na
delu. Vendar tokrat ni ponagajal ure-
dništvu EPIcentra temveč informa-
torju. Pri utrinku Obeležje partizan-
ski učiteljici je bilo zapisano, da so
sredstva za obeležje prispevali nek-
danji učenci in učitelji partizanskih
šol iz Čadrga, Dolj, Kamnega, Ljubi-
nja, Perble, Tolminskih Raven, Volarij
in Volč. V resnici pa so sredstva pri-
spevali (nekateri so denar oddali na-
knadno): mladinci in učenci parti-
zanske šole iz Tolminskih Raven,
učenci partizanske šole Ljubinj, uči-
telji osnovne šole Tolmin, borci iz
Dolj, Kamnega, Poljubinja, Volarji,
Volč, borci in učenci partizanske šole
Čadrg ter Zadlaz-Čadrg. Na slovesno-
sti ob odprtju plošče pa je nastopil
Učiteljski pevski zbor iz Tolmina.

Uredništvo EPIcentra

Z DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLOVENSKE ZVEZE TRADICIONALNEGA KARATEJA (od
leve proti desni): predsednik strokovnega sveta SZTK Mehmed Džananović, državni prvakinji
v svojih kategorijah Megi Kravanja in Gaja Kozar ter inštruktor Jernej Čufer. Foto: Jure Šubic

hovno komponento. Tekmovanja so
sicer sestavni del tradicionalnega
karteja, nikakor pa niso njegov os-
novni cilj in namen, kot je to pri mo-
dernem športnem karateju. Tradici-
onalni karate namreč temelji na upo-
rabi telesa v celoti (sinhronizacija
dihanja, mišična kontrakcija in rela-
ksacija, telesna dinamika) ter se ne
zanaša zgolj na mišično moč rok in
nog. Z vajo se sicer izboljša posa-
meznikova fizična pripravljenost
(mišično moč, fleksibilnost, hitrost,
agilnost, koordinacija in kardiova-
skularna kondicija), karateist pa so-
časno razvija tudi samozaupanje,
stabilna čustva in jasno presojo. Tra-
dicionalni karate namreč uči slutiti in
slediti nasprotnika ter ga naposled
kontrolirati. Um in telo sta pri tem
neločljiva in eden drugega harmoni-
zirata. Z uporabo vseh orodij, ki jih
tradicionalni karate nudi, postane
velikost nasprotnika nepomembna,
tako da lahko karate vadi vsakdo, ne
glede na spol, starost ali fizično
moč. Trening pa pripomore tudi k
odpravljanju slabih navad, ki jih pri-
našajo moderni časi. Več o novem
posoškem klubu si lahko preberete
na spletnih straneh: www.goryu.tk.
Jernej Čufer, inštruktor karateja

MELINK NAJBOLJ[I
IGRALEC LIGE
Igralec Puntarja Benjamin Melink
je bil po izboru slovenskega portala
malega nogometa kapodol.com
izbran za najboljšega igralca v 1.
Slovenski ligi malega nogometa
(SLMN). Popularni Bendžo, kot ga
kličejo znanci, je s 102 zbranimi
točkami z naskokom prehitel Deja-
na Simiča (Svea Litija, 80 točk) in
Milana Adrinjka (Gip Beton Zagor-
je, 70 točk). Med vratarji je slavil
Darko Tokič (Litija), pred Valterjem
Konavcem (Oplast) in Primožem

Martinčičem (Gip Beton Mto). Med
trenerji je dobil največ podpore še
en Litijan Zoran Tesko, medtem ko
je bil drugi Simon Rosič (Oplast),
tretji Mitja Jontez (Gip Beton), četr-
ti pa Simon Kenda (Puntar).
Izbor najboljših je potekal v dveh
delih. V rednem delu prvenstva so
igralce in vratarje točkovali dopisniki
s tekem 1. SLMN, nato pa so prilož-
nost dobili še trenerji in kapetani
prvoligaških ekip, strokovni štab
reprezentance, predstavniki medijev
in funkcionarji komisije za mali no-
gomet. Melink je ob tem povedal:
“To je zame velika čast, saj komaj
dve sezoni nastopam v družbi naj-
boljših malonogometašev, poleg
tega pa je bila tudi konkurenca
izredno močna. Nagrada je popla-
čilo za ves trud, ki ga vlagam v
šport. Konec koncev sem z žogo
povezan praktično celo življenje.”
Julijan Drago

TEK IN POHOD NA GRAD
Tolmin – Atletsko društvo Poso-
čje je organiziralo že peti tek in
pohod na Grad, kakor domačini
imenujejo vzpetino Kozlov rob. Na
Petelincu, kjer je bil start, se je 22.
maja zbralo osem osnovnošolk in
20 osnovnošolcev ter 11 žensk in
29 moških, ki so se pomerili v teku.
Na Grad se je povzpelo še 48 po-
hodnikov.
V posamezni kategoriji so bili naj-
boljši: • cicibani (do letnika 1994):
Hani Mlekuž Kamarič – Tekaško
društvo (TD) Bovec in Urban Čeho-
vin – TD Burja Vipava; • pionirji
(letnik 1993 do 1990): Neja Čopi
in Tine Zornik – oba TD Bovec; •
mladinci (letnik 1989 do 1976):
Meta Murovec in Uroš Roner –
oba Atletsko društvo (AD) Posočje;
• mlajši člani (letnik 1985 do 1976):
Zorka Bošnjak – Hotedrščica in

Ervin Koder – Svobodni umetnik; •
člani (letnik 1975 do 1966): Vanja
Krapež – AD Posočje in Marjan
Zupančič – KGT Papež, ki je bil s
časom 9:39 najhitrejši; • veterani
(letnik 1965 do 1956): Marta Šorli
– Bača in Vasja Vitez – TD Bovec;
• starejši veterani (letnik 1955 in
starejši): Milena Velišček Rovšček
– AD Posočje in Danilo Pudgar –
TD Burja Vipava.
Mateja Kutin

4. TEK SOTO^JA
Tolmin – V nedeljo, 8. maja, je
Atletsko društvo Posočje organi-
ziralo pri Sotočju v Tolminu četrti tek
Sotočja. Na njem se je pomerilo 157
osnovnošolcev (67 deklic in 90 de-
čkov) ter 25 članic in 73 članov. Na
pohod pa se je odpravilo šest žensk.
Najboljši v posamezni kategoriji
med šolsko mladino: • letnik 1998
(tekli so na 400-metrski progi): Kla-
ra Rutar in Tine Leban (oba AD Po-
sočje); • letnik 1997 (400 m): Vika
Rutar (AD Posočje) in Aljaž Furlan
(ŠD Nanos Podnanos); • letnik
1997 (700 m): Anja Otoničar (AK
Pivka) in Tevž Štrukelj (Tekaško
društvo (TD) Bovec); • letnik 1995
(700 m): Adrijana Stres (TD Bovec)
in Patrick Rupnik (OŠ Črni Vrh); •
letnik 1994 (1000 m): Katarina Ku-
rinčič (TK Kobarid) in Urban Čeho-
vin (TD Burja Vipava); • letnik 1993
(1000 m): Tanja Komac (TD Bovec)
in Matija Bolčina (OŠ Dobravlje); •
letnik 1992 (1000 m): Sindis Čufer
(TD Burja Vipava) in Blaž Karba (TD
Bovec); • letnik 1991 (1800 m):
Petra Lesar (TD Burja Vipava) in
Tine Zornik (TD Bovec); • letnik
1990 (1800 m): Maruša Petrič (TD
Burja Vipava) in Tine Torkar (ŠD
Nanos Podnanos).
Najboljše v posamezni kategoriji
med članicami, ki so tekle na
osem kilometrov: • do 24 let: Pe-
tra Humar (AD Posočje); • 25 do
34 let: Pavlina Ferjančič (ŠD Nanos
Podnanos); • 35 do 44 let: Miha-
ela Tušar (Cerkno); • 45 do 54 let:
Jolanda Kofol (Tolmin); • in nad
55 let: Urška Bizjak (Čarman šport).
Najboljši v posamezni kategoriji
med člani, ki so tekli na osem
kilometrov: • do 24 let: Uroš Vo-
dopivec (ŠD Nanos Podnanos); •
25 do 29 let: Marko Vojska, ki je
bil najhitrejši med vsemi (AD Poso-
čje); • 30 do 34 let: Marko Pintar
(ŠD Sorica); • 35 do 39 let: Tone
Egart (ŠD Sorica); • 40 do 44 let:
Vasja Vitez (TD Bovec); • 45 do
49 let: Miran Kavs (Kratki tekači
Sežana); • 50 do 54 let: Jadran
Nardin (DLT Filipides); • 55 do 59
let: Konrad Merlak (ŠD Trnovski
maraton); • 60 do 64 let: Milan Ko-
goj (ŠD Šentviška Gora); • in nad
65 let: Lucijan Lipušček (Idrija).
Mateja Kutin
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Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

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

1. 7.

1. in 2. 7.

2.7. (9.00)

2. 7. (11.00)

2. 7.

2. in 3. 7.

3. 7.

3. 7.  (19.30)

3. do 9. 7.

7. do 10. 7.

8. 7. (21.00)

8. in 9. 7.

9. 7. (11.00)

9. 7. (21.00)

9. 7. (21.00)

10. 7.

16. 7. (17.00)

17. 7.

18. do 27. 7.

21. 7. (19.00)

22. 7. (18.00)

22. 7. (19.00)

23. 7. (20.00)

24. 7.

24. 7. (19.00)

25. do 31. 7.

28. 7. (20.30)

30. 7.

30. 7.

30. 7.

TRDNJAVA KLUŽE

SLAP OB IDRIJCI

KANIN, Gozdec

BOVEC, Bovški trg

TRDNJAVA KLUŽE

VOLČE

ŽABIJSKI KUK

LOG POD MANGARTOM

ČAVEN, nad Ajdovščino

TOLMIN, Sotočje

TRDNJAVA KLUŽE

DREŽNICA

BOVEC, pred Hotelom Alp

TRDNJAVA KLUŽE

SRPENICA

ZAJAVOR

ČEZSOČA

PLANINA RAZOR

TRENTA

SRPENICA

TRDNJAVA KLUŽE

TRENTA

LOG POD MANGRTOM

ZELENICA

ČEZSOČA

BOVEC

BOVEC, Bovški trg

MALA LOJTRICA

TRENTA

PONIKVE, pri lovski koči

Občina Bovec: 05/ 38-41-900

RDS Slap: 031-563-725

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

Darja Sovdat: 041-933-640

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

Občina Bovec: 05/ 38-41-900

Bojana Pitamic: 041-953-511

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

KMN Tura: 051-355-513

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

PGD Srpenica: 051-603-405

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

TD Čezsoča: 05/ 38-86-360

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

Dom Trenta: 05/ 38-89-330

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

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

Bovec Rafting Team: 05/ 38-86-128

TIC Bovec: 05/ 38-41-919

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

Dom Trenta: 05/ 38-89-330

Lovska družina: 041-508-112

19h: Slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih
priznanj, 19.30h: Odprtje razstave Avanguardia-Retrovie
21h: Kulturni večer – branje poezije Darka Komaca: Uglaševalec

2. tradicionalni turnir mali-nogomet.net. Za zabavo na plaži bosta
skrbela DJ Dante in DJ Jure.

Odprtje gorsko kolesarskega parka Kanin

Festival Kluže: Mini cirkus Buffetto (igrana predstava)

10h: Velika vojna – pozabljena vojna (simpozij)
21h: glasbena predstava R&B stories (Festival Kluže)

Kulturni vikend v Volčah

Pohod na Žabijski Kuk (lahka pot)

Odprtje “Štolna” – Slovesnost ob 100. letnici rudniškega predora
Log pod Mangrtom–Rabelj

8. tabor za mlade planince od 1. do 4. razreda osnovne šole

Soča Reggae Riversplash 2005

Drama Martina McDonagha Samotni zahod v izvedbi AGRFT

Turnir v malem nogometu

Igrana predstava T. Lapajne Od kod si, kruhek? (Festival Kluže)

Glasbeni kabaret: Malo čez

Gasilska veselica. Igral bo ansambel Ajda.

Pohod na Zajavor – Muzci (lahka pot)

20. jubilejne “Kmečke igre”

Tradicionalno srečanje planincev na planini Razor (lahka pot)

Mednarodni glasbeni forum Trenta pod pokroviteljstvom Dunajske
filharmonije

Cirkus na gumbe (otroška predstava)

Razstava del Martine Berginc Igra luči

Papir, kamen, škarje (otroška predstava)

Nastop ansambla Beneški fantje

Pohod na Zelenico

Princeska na zrnu graha (otroška predstava)

Poletna jezikovna šola za najstnike

Bovški četrtkovi večeri (kulturna prireditev)

Pohod na Malo Lojtrico (zelo zahtevna pot)

Trentarski senjem (predstavitev tujih narodnih parkov)

Tradicionalna lovska veselica z ansamblom Primorski fantje
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Za zveste pisce ( 48 )

Kot ste lahko že prebirali v prejšnji
številki, letos EPIcenter praznuje 5
let. Ob tej priložnosti smo v uredni-
štvu izbrskali peterico, ki je v petih
letih za nas napisala največ člankov
(pri tem smo izvzeli zaposlene na Po-
soškem razvojnem centru).

Med najbolj pridnimi prostovoljci,
ki so nam pripravili najrazličnejše za-

EPIjevih 5 “najpiscev”
nimive članke je Pavel Četrtič iz Ko-
barida, drugo mesto je zasedla Karla
Kofol s Šentviške Gore, tretje pa si
delita Mojca Rutar iz Tolmina in Mi-
ha Mlinar z Mosta na Soči. Med pe-
terico smo našli tudi Cveta Zgago,
izseljenca iz Bače, ki danes živi v No-
vi Gorici, ob vikendih pa se rad vrne
v Baško grapo, od koder nam nema-

lokrat poroča o najrazličnejših do-
godkih. Vseh pet bo v zahvalo prejelo
majčko “Že pet let berem … EPI-
center”, čeravno bi bilo morda zanje
bolj primerno, da bi prejeli tako, ki
bi imela napis “Že 5 let pišem za …
EPIcenter”.

Vsem petim ter tudi številnim dru-
gim, ki so za EPIcenter v svojem pro-

stem času brezplačno prispevali bese-
dila in fotografije, se za trud in pri-
pravljenost v uredništvu še enkrat
najlepše zahvaljujemo! Upamo, da
nam boste tudi v prihodnje v pomoč
pri oblikovanju našega in vašega gla-
sila. Hvala!

Tatjana Šalej Faletič, glavna in
odgovorna urednica EPIcentra

Utrinki

PLEZALNA PRIDOBITEV
Kamp Koren (Kobarid) – Od nede-
lje, 5. junija, se lahko Kobarid oziro-
ma natančneje kamp Koren pohva-
li še z eno pridobitvijo. Lastnica kam-
pa Lidija Koren in znani slovenski
alpinist Tomaž Humar sta namreč
slovesno odprla umetno plezalno
steno. Prva sta jo preplezala Humar
in mladi Jakob Koren. Blagoslovil pa
jo je kobariški župnik Branko Melink.

Zamisel, da bi postavili plezalno ste-
no, se je porodila nekdaj odlični po-
soški alpinistki Lidiji. Pridobitev je po-
membna tako za Kobariško kot tudi
za vso dolino. Takoj po odprtju so
se mladi in malo manj mladi nadebu-
dneži preizkusili v spretnosti plezanja.

Na osemmetrskem stolpu, ki ima tri
stene opremljene za plezanje, bodo
lahko plezali vsi, od popolnih zače-
tnikov do vrhunskih plezalcev. Urejen
je namreč tako, da se oprimke prila-
gaja stopnjam težavnosti. V kamp
lahko pridete s svojo opremo. Za
tiste, ki je nimate, pa naj povemo, da
si jo pri njih lahko tudi sposodite.
Seveda pa vam organizirajo tudi va-
rovanje.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

KAM NA PO^ITNICE?
Tolmin – Pred začetkom letošnje
turistične sezone so nas povabili na
odprtje nove turistične agencije
Tmin Tours, ki posluje na Trgu 1.
maja 8, v Tolminu (prostori nekdanje
čevljarne). Kot je povedala lastnica
agencije Nataša Kocič, agencija
posluje tako na področju “outgoinga”
(izleti, potovanja in počitnice v tujini)
kot tudi na področju “incominga”
(prihodi turistov v Posočje in sicer v
povezavi z vsemi ponudniki v Poso-
čju). Poleg informacij lahko obisko-
valci v agenciji dobijo tudi razgledni-
ce, zemljevide, spominke, brošure
itd., ki se vežejo na Posočje. Ker
agencija od svojega odprtja posluje
že dobra dva meseca, smo lastnico
povprašali, kje bodo letos počitni-
kovali prebivalci Zgornjega Posočja.
Po njenih podatkih se je večji del
naših prebivalcev letos odločil za

KAM NA POČITNICE – Letos se je kar nekaj prebivalcev namenilo obiskati tunijzijski otok
Djerba.

PRVA STA STENO PREPLEZALA TOMAŽ HUMAR IN JAKOB KOREN (levo); sledili so jima
mladi in malo manj mladi nadebudneži.

počitnice na hrvaški obali, čeprav je
letos med najbolj ugodnimi ponud-
bami obisk bolgarske Sončne oba-
le. Kar nekaj Posočanov bo letošnje
poletne počitnice preživelo na tuni-
zijskem otoku Djerba. Širšo ponud-
bo agencije si lahko ogledate na
spletnih straneh: www.tmintours.si.

Tovrstni trend povpraševanja in
rezervacij za letošnje počitnice nam
je potrdila tudi Alenka Lednik iz
tolminske agencije Metulj. Med

drugim je povedala, da se naši lju-
dje v glavnem še vedno najbolj zani-
majo za apartmaje (očitno gre za
stvar navade), čeprav niso več naj-
bolj ugodna cenovna različica. Po
novem se nam bo očitno bolj spla-
čal obisk nekaterih hotelov, kjer nas
bo polpenzion stal približno toliko
kot najem apartmaja. Sicer pa so
tudi pri njih največ rezervacij prejeli
za hrvaško obalo – v glavnem se
zanjo odločajo družine z majhnimi

otroki. Sicer pa pravi, da so letos od
nekoliko bolj odmaknjenih držav za-
nimive predvsem Bolgarija, Turčija,
Grčija in Tunizija (predvsem, kot že
opažajo v sosednji agenciji, otok
Djerba).
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

DVOJNA ZMAGA [AHISTOV
Ajdov{~ina – 7. maja je na medna-
rodnem šahovskem ekipnem prven-
stvu osnovnih šol nastopilo 19 ekip
iz Slovenije in sosednje Italije. V
kategorijah fantov in deklet do 12 ter
15 let sta se pomerili tudi dve moštvi
iz Osnovne šole France Bevk
Tolmin: ena v konkurenci fantov do
15, druga pa do 12 let. Obe sta
igrali odlično, saj sta vsaka v svoji
kategoriji poželi zmago. Starejši (v
sestavi: Dani Gabršček, Erik Ho-
zjan, Aleš Rutar in Jakob Uršič)
so premagali svoje šahovske konku-
rente iz Ajdovščine, mlajši (v ekipi so
igrali: Domen Gaberšček, Borut
Grkovič, Primož Kavčič in Tadej
Rutar) pa šahiste iz Dobrovega.
Jožef Uršič, mentor šahovskega krožka
OŠ Tolmin

[KOBERNE – NAJBOLJE
UVR[^ENI SLOVENEC
Portoro` – Na odprtem mednarod-
nem turnirju v Portorožu, ki se je od-
vijal med prvomajskimi prazniki, so
nastopili tudi šahisti Šahovskega
društva AET Tolmin. Izjemen us-
peh si je tokrat priigral Jure Škober-
ne, ki je v močni mednarodni kon-
kurenci 98 šahistk in šahistov osvojil
4. mesto. Enakovredno se je kosal z
mednarodnimi mojstri in velemojst-
rom Draganom Šolakom iz Srbije
in Črne Gore. Prav s slednjim je za-
igral zadnjo partijo, ki je odločala o
prvem mestu. Partija se je končala z
remijem, kar je Šolaku zadostovalo
za prvo mesto, Škoberne pa je z
istim številom točk pristal na četrtem
mestu. Kljub temu je z omenjenim
rezultatom postal najbolje uvrščeni
Slovenec in seveda mladinec.
Jožef Uršič, predsednik ŠD AET Tolmin
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