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Letnik XII, št. 5, 2011

P onudba je prišla kot strela z 
jasnega, saj so menda iz neke 
druge večje medijske hiše za-

radi pomanjkanja kadrov (tudi ob 
tem mi gre na smeh) odpovedali so-
delovanje v sklopu projekta Vsak dan 
novinar – en dan nevladnik. Ti naj 
bi en dan ali vsaj nekaj uric prežive-
li s tolminsko Folklorno skupino (FS) 
Razor, ki letos praznuje 26 let svoje-
ga delovanja. »Naj jim bo, ko so rav-
no naši in ko prav te dni praznujejo 
svoj rojstni dan,« si mislim sama pri 
sebi. Naj bo torej ta prispevek darilo 
našega uredništva za dolgoletno pri-
zadevanje teh kot tudi drugih članov 
različnih nevladnih organizacij, ki 
skrbijo za ohranjanje naravne in kul-
turne dediščine, za naš jezik in šte-
vilne druge dejavnosti, s katerimi 
pripomorejo h kakovostnejši ponud-
bi naših krajev. 
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič, 
za en dan članica FS Razor

Odlo`im telefonsko slu{alko. Predlog Polone Kante iz BIT Planota se zdi po svoje mamljiv, nekaj ve~ 
te`av mi povzro~a le misel na moj prosti ~as, katerega mi zadnje ~ase drasti~no primanjkuje. Nav-
kljub temu se odlo~im in sprejmem izziv, da se v soboto prelevim v »nevladnika«. Ne vem, zakaj  mi 
je ta misel v{e~. Morda zato, ker me ob tem navdaja ob~utek, kot da sicer vladam vsak dan. Dobra 
tola`ba, ni kaj … In `e se vidim v tisti znani sceni – tako kot Audrey Hepburn v filmu Rimske 
po~itnice – kako se izmuznem vsakodnevnim obveznostim in se prelevim v ~isto navadnega »nevla-
dnika«. [e zdaj mi gre na smeh ob tej besedi …

1: POSTAVITEV SCENE – V svoji novi vlogi 
se najprej udeležim scenske postavitve, za 
katero sicer skrbi nekaj članov FS Razor. 
Oder je že okrašen z ročno izdelanimi papir-
natimi cvetlicami, med katerimi ne manjkajo 
nageljni, rožmarin, marjetke, vrtnice in druge 
cvetlice. Skoraj vse je na svojem mestu, 
vključno z »Bohkovim kotkom«. Treba je le še 
priviti nekaj vijakov, da se »hiš’ca« ne podre. 

2: PRED DANTEJEVO JAMO – Razigrani čla-
ni FS Razor in njihovi gosti se popoldan spre-
hodijo do Tolminskih korit in Dantejeve jame, 
kjer prebudijo Dugó Babo. Pristen humor 
Ludvika Janeža, mentorja igralske skupine, 
jo je  omehčal do te mere, da obiskovalcem 
tokrat ni bilo treba pobirati uši iz njenih las. 
Celo več. Njihovo dobro voljo jim je Dugá Ba-
ba poplačala s šilcem kratkega.
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PRC-jeva oglasna deska

Dvig ravni pismenosti (2): 
Branje za znanje in branje 
za zabavo

Razvojni program So~a: 
Mo`nosti so ({e), le prijaviti 
se je treba

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

LAS za razvoj (pode`elja): 
Pred vrati so novi javni 
razpisi v okviru Programa 
razvoja pode`elja RS za 
obdobje 2007–2013

Razvojno dru{tvo Kabi se 
predstavi: »Kabi, d’ so mlad
 u Bc’ aktivń’ …« 

Prakti~no za vsakogar: 
^rni bezeg (Sambucus 
nigra)

MOJ PLANET – ~ist in 
zelen: Mladi lahko 
spremenijo na{ na~in

Pustili so svoj pe~at – 
Benedikt Lergetporer: 
Avtor najstarej{ih fotografij 
Zgornjega Poso~ja

Uokvirili smo Gregorja 
Maverja: Najlep{e di{i 
najbr` krimson rde~a

PUMopis: PUM-ovi 
kuharski mojstri

EPIjeva knji`na polica

Zemljepisna imena po 
etimolo{ko: G: Gmajna in 
Glava

Na kro`niku: Jagnje~ja 
bakalca z zape~enim 
gor~i~nim krompirjem

Javni razpisi in pozivi

Koledar prireditev

Priloga: Bogastvo 
pode`elja ob Smaragdni 
poti

3: PRIHOD »MUSKONTARJEV« OZNANJA, 
da nastop ni več daleč … 

4: V OZRAČJU ŠE NI ČUTITI TREME, saj se 
vsi skupaj prav na moč zabavajo. V zraku je 
čutiti svojevrsten adrenalin – tak prijeten.

5: PO ZADNJIH ODRSKIH VAJAH SLEDI CE-
REMONIJAL, kjer bodo počasi eden za dru-
gim zlezli v najbolj svečana oblačila – sloven-
sko narodno nošo; eni v tolminsko, drugi pa v 
goriško. Opazim, da ženskam največ pregla-
vic povzročajo prav bele gladke rute – gori-
ška ženska noša namreč narekuje, da si te 
preprosto poveznejo čez glavo, brez da bi si 
jo pri tem zavezale. Vse lepo in prav, vse do-
kler se človek ne zavrti. »Na starih fotografi-
jah ni videti, da bi imele ženske v tistih časih 
takšne težave. Res pa je, da tam stojijo pri 
miru,« mi pojasni ena izmed članic in nadalju-
je, da še danes ne vedo natanko, kako so 
lahko – če sploh so – plesale z njimi. Še sre-
ča, da imamo zaponke.

6: ZDAJ PA BO ŠLO ZARES – Povezovalca 
programa Karmen Skrt in Miha Mežnar v za-
kulisju – tik preden ju obsijejo žarometi – po-
navljata besedilo.

7: »IN NA ODER VABIMO PLESNO SKUPINO 
RAZOR!« Tako kot ostali člani FS Razor tudi 
sama danes nastop spremljam izza kulisja. 
Zanimivo! 

8: ZA PODELITEV MAROLTOVIH PRIZNANJ 
redno skrbi Javni sklad za kulturne dejavno-
sti. Letos gredo ta v roke trem članom FS Raz-
or. Vendar pa je večina pozornosti ob tem že 
usmerjena v dolgoletno članico Angelo Bre-
šan, spominjali se jo bomo predvsem po vlo-
gi Pepe, ki se poslavlja od aktivnega sodelo-
vanja v skupini. Ob tej priložnosti ji mentor 
dramske skupine Ludvik Janež in predsedni-
ca FS Razor Klara Skrt podelita mini narodno 
nošo, ki je kopija njene.  
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Ne spreglejte javnega razpisa razvojnega programa 
Soča 2011, vezanega na razvoj človeških virov!

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA KA-
DROV z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec, Kobarid in 

Tolmin v letu 2011:

Predmet razpisa: sofinanciranje upravičenih stroškov dela podjetjem in samostojnim podje-
tnikom za novozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo oz. sofinanciranje prispev-

kov za socialno varnost za zasebnike
Rok za prijavo: 16. avgust 2011

Dodatne informacije: 
mag. Almira Pirih, direktorica PRC 

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

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

Javni razpisi v celoti ter razpisna dokumentacija so dostopni na spletnih straneh: 
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (www.svlr.gov.si) in 

Posoškega razvojnega centra (www.prc.si).

PRC-jeva oglasna deska

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE EPIcentra
Naslednja številka EPIcentra bo predvidoma izšla 24. 6. 2011. Vsi, ki boste v njej želeli 
objaviti prispevek, nam ga do 6. 6. 2010 pošljite na e-naslov epicenter@prc.si. Neak-
tualnih vsebin in vsebin, ki jih bomo prejeli po tem datumu, žal ne bomo mogli upošte-
vati. Besedila naj ne bodo daljša od 2.000 znakov (s presledki), poslane fotogra-
fi je pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb) . Več informacij glede objav najdete 
tudi na naši spletni strani www.prc.si/epicenter. 
Uredništvo

NA VOLJO ŠTIRJE PREDLOGI ZA NOVO IME NAŠEGA MEDIJA

Na glasovnici so na voljo štirje predlogi, od katerih ob-
krožite vam najljubšega. Tisti dve imeni, ki bosta prejeli 
največ glasov, se bosta pomerili v velikem fi nalu. Katero 
ime bo krasilo naslovno stran našega tiskanega medija, 

Glasovalec (ime in priimek):

Naslov:

Telefon:                                                                                                                   E-pošta:

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

Polfi nalni izbor –  tiskanemu periodičnemu mediju naj bo ime:

1) SOČAsnik 2) SOČApis

je odvisno od vas, zatorej vas vabimo, da s skupnimi 
močmi poiščemo najbolj primerno ime. Ob koncu akci-
je bomo izmed vseh prispelih kupončkov izžrebali de-
set tistih, ki bodo prejeli lepe in praktične nagrade.

3) SOČA sporoča 4) SOČA poroča
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Program je za udeležence brezplačen, saj ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

NARAVA NAS UČI

Danes nas številni mediji dnevno »bombandirajo« z različnimi informacijami in nasveti, kako lahko izboljšamo 
naše okoljsko zavedanje in s tem prispevamo k dvigu kakovosti življenja. Večina te nasvete pospravi v tisti 

»nebodigatreba predalček«, nekaj pa je vseeno takšnih, ki jim le ni čisto vseeno.
Slednje Posoški razvojni center vabi, da se nam pridružijo v brezplačnem programu Narava nas uči. 

Izvedeli boste, kako lahko naravo z inovativnimi pristopi, ki izhajajo iz lokalne specifi ke, povežemo še s kulturno 
dediščino in turizmom. S tem bomo tudi v našem okolju aktivno pristopili k načrtovanju učilnice v naravi. V 
okviru tega si bomo ogledali učni poligon v občini Poljčane, ki je dober primer povezovanja posameznih učnih 

poti, lokalnih produktov, turizma itd. 

Ime programa: Narava nas uči
Ciljna skupina: odrasli v starosti od 25 do 55 let.

Začetek: junij
Dodatne informacije: Patricija Rejec, 05/38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si

INTERAKTIVNI PRIROČNIK FERPLEJ

Posoški razvojni center je izdal interaktivni priročnik Ferplej, ki združuje dejavnosti, povezane s športom, 
naravo in okoljevarstvom. Aktivnosti smo izvedli v okviru projekta V krogotoku. 

V priročniku navajamo tudi povezave na e-vsebine, gradiva, publikacije itd., ki so nas navdihovale pri delu. 
Mogoče bo katera izmed vsebin zapeljala tudi vas.

Do e-priročnika lahko dostopate prek spletne povezave: http://prirocnik.prc.si

Zakaj Ferplej? Naši predniki so nam zapustili okolje, ki tej generaciji še omogoča kakovostno življenje. 
Pošteno je, da takšno okolje zapustimo tudi našim zanamcem.
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PREDHODNE NAJAVE ZA 
REGISTRACIJO IN SPREMEMBE 
V PODJETJIH
VEM točka za Idrijsko-Cerkljansko 
in Posočje obvešča uporabnike, 
da se je po novem treba za storitve, 
povezane z registracijo in spremembami v 
podjetjih – samostojni podjetnik (s.p.) ali 
enostavne gospodarske družbe (d.o.o.) 
–, predhodno najaviti.

Telefonska številka: 05/38-41-503 ali 
031-381-692, e-pošta: info@prc.si.
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P red kratkim se je zaključil 25-
urni brezplačni program Bra-
nje za znanje in branje za 

zabavo (BZZ). Program sta sočasno 
vodili dve za to usposobljeni učitelji-
ci Maruša Mavri in Patricija Rejec. 
Slednja nam je v pogovoru zaupala 
zbrane vtise. 

To je prvi program, ki ste ga izvedli 
s takšno ciljno skupino. Vaše dose-
danje izkušnje so bile vezane na 
šolajočo se mladino in odrasle. To-
krat pa ste pod svoje okrilje vzeli 
starše in njihove predšolske otroke. 
Je bil to za vas nov izziv?

Pravzaprav je zame vsaka skupina 
– ne glede na starost – nov izziv, saj 
so programi vsebinsko zelo raznoliki. 
Res pa je, da je bil izziv tokrat neko-
liko drugačen, kot sem jih vajena. 
Predvsem zato, ker so danes že pred-
šolski otroci vključeni v številne ak-
tivnosti in posledično so vanje vpeti 
tudi njihovi starši. Kako torej prepri-
čati starše, da se kljub številnim služ-
benim in družinskim obveznostim v 
tistih pičlih urah »prostega časa«, ki 
ga imajo, pridružijo ravno nam? To 
je bil zame zagotovo največji izziv 
tega programa. 

Najbrž je res težko staršem pojasni-
ti, zakaj je dobro, da se skupaj s 
svojim otrokom v program branja 
vključijo že vrtcu, ko pa se tisto 
»pravo« branje začne šele v drugem 
razredu osnovne šole. Kje je torej 
smisel? Iz imena programa namreč 
lahko sklepamo, da ste največ časa 
posvečali prav branju.

Ne boste verjeli, ampak resnici na 
ljubo je bilo tistega klasičnega branja 
iz knjig bolj malo. Program namreč 
ni namenjen zgolj branju, ampak 
predvsem opismenjevanju, kar lahko 
dosežemo z različnimi pristopi. Mor-
da je samo ime programa res malce 
»preozko«. Zato moram poudariti, da 

Branje za znanje in branje za zabavo
V prej{nji {tevilki smo vam predstavili pet od enajstih brezpla~nih programov, ki jih Poso{ki razvojni 
center (PRC) izvaja v sklopu tako imenovane operacije Dvig ravni pismenosti. Tokrat vam predsta-
vljamo brezpla~ni program za spodbujanje dru`inske pismenosti, v katerega se lahko vklju~ijo 
star{i/stari star{i ter njihovi pred{olski otroci/vnuki.

srečanjih niso manjkali starosti prila-
gojeni zemljevidi. Preden smo zavili 
na policijsko postajo in v muzej, smo 
se s starimi fotografijami in razgle-
dnicami v žepu ter zemljevidom v 
roki sprehodili po Tolminu in odkri-
vali njegovo podobo danes in v pre-
teklosti. Ugotavljali smo, katere stav-
be še vedno stojijo in katerih ni več. 
Tako smo po najinem scenariju pov-
sem »slučajno« trčili ob muzej in 
policijsko postajo. 

Kakšno povezavo ima branje s po-
licijo in muzejem?

Na prvi pogled se zdi res vse sku-
paj brez repa in glave (smeh). V re-
snici pa gre za skrbno načrtovano 
aktivnost, povezano z rdečo nitjo. 
Naj spomnim, da govoriva o funkci-
onalni pismenosti … Morda boste 
lažje razumeli, da gre pri tem našem 
»pohajanju po Tminu« pravzaprav za 
vrsto med seboj povezanih ciljev. Ne 
le, da smo spoznavali lokalno zgodo-
vino in okolje, v katerem živimo, 
srečali smo se tudi z orientacijo, var-
nostjo v prometu, ob vsem tem pa 
smo ves čas brali …

Če vas prekinem … Ko vas človek 
takole posluša, postane kar malce 
zmeden. Toliko vsega naenkrat vse-
skozi pa se ponavlja branje …

Pa saj ne gre, da bi naokoli hodili 
s knjigo v roki (smeh). Kot sem že 
prej omenila, smo veliko časa name-
nili prav razvijanju funkcionalne pi-
smenosti. To pomeni, da smo prepo-
znavali napise in simbole, ki nas 
obdajajo in hkrati sporočajo, čemu je 
določena stavba namenjena, na pri-
mer: pošta, hotel, muzej, avtobusna 
postaja, zdravstveni dom, lekarna, 
glasbena šola itd. Poleg številnih dru-
gih simbolov pa smo »brali« tudi 
prometne znake. 

In če se vrneva nazaj k policistom 
in v muzej. Kaj novega so starši in 

NA OBISKU PRI DUGI BABI. Foto: arhiv PRC

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

bi z Marušo brez pomoči Vrtca Ilke 
Devetak Bignami Tolmin, ki je ustre-
zno motiviral starše, da so nas kon-
taktirali, ogromno energije in časa 
zgubili prav s prepričevanjem poten-
cialnih kandidatov. 

Nam za lažjo predstavo navedete 
kakšen konkretni primer tovrstne-
ga opismenjevanja?

Če lahko na vaše vprašanje odgo-
vorim kar z vprašanjem … Se morda 
spomnite, kako ste se vi naučili poi-
menovati in zapisovati različne sade-
že? Najbrž ne ravno s pomočjo tom-
bole. Še manj verjetno pa je, da ste 
lahko sadeže med spoznavanjem tu-
di pojedli. Na ta način si človek ne 
zapomni zgolj imena in zapisa, tem-
več tudi lastnosti sadeža – predvsem 
okus. 

Ali pa to … Ste imeli možnost spo-
znati tolminska bajeslovna bitja in 

njihove zgodbe? Ste obiskali zlogla-
sno Dugó babo in ob tem zaslužili še 
zlat cekin? 

Za vsako srečanje bi lahko poveda-
la svoj primer, vendar toliko časa 
najbrž nimava. Lahko rečem le, da 
sva z Marušo za vsako srečanje po-
sebej pripravili novo didaktično igro, 
oziroma organizirali sva različne obi-
ske, ki so nam bili v pomoč pri uče-
nju. Ne le Dugó babo, obiskali smo 
tudi policiste, poštne uslužbence, 
knjižničarje in muzealce.

Kaj lahko starši s predšolskim otro-
kom počnejo v knjižnici, si z lah-
koto predstavljam. Nekoliko bolj 
zahtevno se sliši spoznavanje dru-
gih institucij. Najbrž je bilo treba 
dodobra prilagodili nivo zahtevno-
sti.

Nič ni bilo težko. Vidi se, da sva 
obe s kolegico geografinji, zato na 

»Septembra bomo oblikovali {e eno skupino. @elimo si, da bi lahko nasle-
dnjo izvedbo imeli {e v drugem kraju, morda v drugi ob~ini. Veseli bi bili, 
~e bi se lahko ponovno povezali s kak{nim poso{kim vrtcem, ki bi nam 
lahko pomagal pri realizaciji tega projekta.«
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BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO
Skraj{ava imena: BZZ
Kraj izvajanja: Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin
Trajanje programa: 25 ur usposabljanja; zima–pomlad 2011
Vsebina: S programom `elimo, da bi star{i spoznali razli~ne oblike aktiv-
nega pre`ivljanja prostega ~asa z otrokom ter spoznali tudi vsebine, s ka-
terimi lahko prek igre vzpodbujajo otrokovo pismenost.

Brezpla~ni 25-urni program Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ) 
je podrobneje predstavljen tudi na spletni strani Poso{kega razvojnega 
centra http://www.prc.si/programi-projekti/branje-za-znanje-in-branje-za-
zabavo. Na tej spletni strani lahko najdete tudi povezave na Priro~nik za 
spodbujanje dru`inske pismenosti v pdf obliki ter {tiri oddaje Z igro do 
pismenosti.

njihovi otroci izvedeli tam?
Z obiskom policijske postaje sva 

želeli staršem in otrokom približati 
delo policistov. Ti so nam razkazali 
svoje prostore, prevozna sredstva, 
komunikacijski center in nas poučili 
o tem, po kakšno pomoč se lahko 
zatečemo k njim. Otroci so seveda 
najbolj uživali v policijski marici s 
prižganimi lučmi. Danes zagotovo vsi 
dobro vedo, na koga se obrniti, če se 
slučajno izgubijo, ter kdaj morajo 
poklicati 113.

Kar pa se muzeja tiče, je tamkaj-
šnja etnologinja za nas pripravila 

je do danes nabralo kar nekaj. Kon-
kretno za ta program sva lani z Ma-
rušo opravili usposabljanje na Andra-
goškem centru Slovenije v Ljubljani, 
kjer so nas seznanili z ustreznimi 
vsebinami ter literaturo. Na tej osno-
vi in na podlagi ciljev, ki jih moramo 
doseči, nato po lastni presoji doreče-
va konkretne teme za vsako posa-
mezno izvedbo. 

Omenili ste cilje, ki naj bi jih s tem 
programom dosegli.

Če bi vam hotela našteti vse, bi 
morali za to rezervirati vsaj še pol 
strani v EPIcentru (smeh). Zato naj 

zabavno in poučno igro staro-novo. 
Res super zadeva! Iz velike škatle, v 
katero je skrila razne stare in nove 
predmete, smo morali lepo po vrsti 
izvleči vsak svoj predmet in ugotovi-
ti, za kaj se oziroma so ga nekoč 
uporabljali. Nato smo morali poiska-
ti še vsak svoj par. Na primer: nekdo 
je izvlekel star telefon, povezati se je 
moral s tistim, ki je iz škatle izvlekel 
mobitel. Ob posameznih primerih 
smo se nasmejali do solz. Recimo, 
ko je nekdo izvlekel staro gramofon-
sko ploščo in so nato vsi otroci v en 
glas zavpili:  »To je CD!«.

To najbrž ni edina anekdota, ki se 
vam je pripetila?

Res ne. Nasmejala me je tudi izja-
va ene izmed udeleženk, ki je dan 
po srečanju na vprašanje vzgojiteljic 
v vrtcu, kaj smo pa počeli, odgovori-
la: »Več smo se ígrali, nego účili.«

Po tem lahko sklepam, da ste ime-
li narodnostno mešano skupino.

Skupina je bila po tej plati res pi-
sana. Več kot polovico udeležencev 

so predstavljale žene migrantov in 
njihovi otroci. Nekateri so tu že dalj 
časa, spet drugi pa so prišli šele pred 
nekaj meseci. Kar je name naredilo 
res velik vtis, je to, da so bili na sre-
čanjih ti otroci pravzaprav tudi učite-
lji. Velikokrat so namreč prevajali 
svojim materam in nenazadnje tudi 

nama z Marušo. Res zanimiva in ne-
pozabna izkušnja. 

Torej sta morali program prilagodi-
ti ne le starostni strukturi, temveč 
tudi tovrstnim narodnostno mešani 
skupini?

Sploh ne. Najprej sva počakali, da 
sva ugotovili, s kakšno ciljno skupino 
bova delali. Prav zaradi tega sva več 
pozornosti namenili spoznavanju 
zgodovine in institucij v lokalnem 
okolju. Želeli sva, da v tem sklopu 
obiščejo tudi Knjižnico Cirila Ko-
smača. Posamezniki namreč še niso 
bili včlanjeni, prav tako pa sva želeli 
starše seznaniti s pestro knjižnično 
dejavnostjo. Posebej za nas so pripra-
vili uro pravljic z Lisico Mico, star-
šem pa je Maruša kasneje predstavi-

la še virtualno knjižnico Slovenije 
COBISS.

Za letošnje šolsko leto ste s progra-
mom zaključili. Kaj pa v prihod-
nje?

Jeseni bomo oblikovali še eno sku-
pino. Želimo si, da bi lahko nasle-

dnjo izvedbo imeli še v drugem kra-
ju, morda v drugi občini. Veseli bi 
bili, če bi se lahko ponovno poveza-
li s kakšnim posoškim vrtcem, ki bi 
nam lahko pomagal pri realizaciji 
tega projekta.

Kaj pa program, bo ostal enak?
To pa ne. Počakali bomo na sku-

pino in glede na prijavljene udeležen-
ce izbrali novo, ustrezno tematiko. 

Od kje črpate zamisli za pripravo 
vsebin?

Največ iz lastnih izkušenj, izku-
šenj kolegov, s katerimi se srečujemo 
na občasnih izobraževanjih, nekaj 
tovrstnega znanja pa tudi iz teorije, 
ki jo osvojimo na usposabljanjih za 
učitelje različnih programov. Teh se 

omenim le naše glavno vodilo – pri-
zadevamo si, da bi starši spoznali, da 
lahko imajo aktivno vlogo pri spod-
bujanju otrokove pismenosti. Ta je 
namreč ključna za razvoj uspešnega 
bralca, kasneje pa tudi učenca. 

Ker pa se vsi skupaj že tako preveč 
zadržujemo v zaprtih prostorih, si z 
Marušo  prizadevava, da bi starši s 
svojim otrokom čim več prostega ča-
sa aktivno preživeli na prostem. Kon-
kretne cilje, priročnik za spodbujanje 
družinske pismenosti ter štiri oddaje 
Z igro do pismenosti pa lahko najde-
te tudi na naši spletni strani.

Za konec nam ostane le še povabi-
lo vsem staršem in starim staršem, 
ki bi se s svojimi predšolskimi otro-
ci oziroma vnuki želeli udeležiti 
podobnega brezplačnega programa. 
Svoje želje sporočite na e-naslov: 
patricija.rejec@prc.si oziroma na 
telefon: 05/38-41-506 in si že danes 
rezervirajte svoj prostor v novi sku-
pini. 
Pogovor pripravila Tatjana Šalej Faletič
Foto: T. Š. F.

MARUŠA MAVRI PATRICIJA REJEC
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Da je program Soča – s polnim 
imenom Program spodbujanja 
razvoja v Posočju 2002–2006 

(Soča 2006) oziroma Program spod-
bujanja razvoja v Posočju 2007–2013 
(Soča 2013) – uspešen, ni treba po-
sebej poudarjati. Dolg seznam preje-
mnikov, med katerimi najdemo mno-
ga posoška podjetja, turistične ponu-
dnike in štipendiste, kaže na to, da 
država do tega območja Slovenije, ki 
ga je prizadela naravna nesreča, le ni 
bila tako mačehovska. 

Tudi dejstvo, da je realizacija pro-
grama do sedaj praviloma znašala 
čez 90 odstotkov, pomeni, da je bil 
denar porabljen v skladu s zastavlje-
nimi cilji ter da program lahko ozna-
čimo kot primer dobre prakse. 

V ~asu od 2002 do 2010 v 
Poso~je ve~ kot 14 mio evrov 
dr`avnega denarja

Program Soča je nastal kot spod-
buda za izgradnjo občinske gospo-
darske infrastrukture, začetnih inve-
sticij v gospodarstvu, namenjen je 
pridobivanju novih delovnih mest, 
izobraževanju in usposabljanju zapo-
slenih ter štipendiranju dijakov in 
študentov. Do leta 2008 so denar za 
vzpostavljanje razvojne infrastruktu-
re prejele vse tri posoške občine, 
denar za razvoj podjetništva in ka-
drov pa bo na voljo vse do leta 2013. 
Do leta 2009 so bila finančna sred-
stva prek razpisa namenjena tudi 
novim štipendistom, sedaj pa se na-
daljuje le štipendiranje tistih, ki so to 
pravico pridobili v preteklih letih. 

V obdobju od leta 2002 do 2010 se 
je v Posočje s programom Soča »na-
teklo« več kot 14 milijonov evrov 
državnega denarja.

So~a 2010
Država je preko programa Soča 

območju občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin do leta 2013 namenila sku-
pno nekaj več kot 17,5 milijonov ev-
rov nepovratnih sredstev, od tega jih 

Mo`nosti so ({e), le prijaviti se je treba
Potresa leta 1998 in 2004 sta Poso~ju zadala hude rane, kot enega izmed obli`ev pa je dr`ava po-
nudila razvojna sredstva, ki jih je preko razpisov programa So~a mo`no pridobiti od leta 2002 na-
prej. Leta 2013 bo So~a »presahnila«, zato ~asa za vse tiste, ki so s prijavo za pridobitev nepovra-
tnega dr`avnega denarja do sedaj oklevali, po~asi zmanjkuje.

Razvojni program So~a

je bilo v letu 2010 na voljo nekaj več 
kot 1,2 milijona, številka pa ostaja 
enaka tudi letos. Za razliko od let v 
času gospodarske konjunkture, ko so 
bila preko razpisov porabljena prak-
tično vsa sredstva, se je recesija od-
ražala pri izvedbi odobrenih sofinan-
ciranih projektov. V lanskem letu je 
znašala realizacija programa Soča le 
slabih 74 odstotkov, kar pomeni, da 
celoten znesek odobrenega denarja 
ni našel poti do Posočja. Ključni 
vzrok je ta, da prijavitelji niso uspeli 
zagotoviti lastnega deleža za izvedbo 
planiranih investicij.

Trije razpisi programa Soča so bili 
v lanskem letu objavljeni konec fe-
bruarja. Tako imenovani podjetniški 
razpis (Javni razpis za spodbujanje 
začetnih investicij in ustvarjanja no-
vih delovnih mest, razvoja mikro, 
majhnih in srednje velikih podjetjih 

ter razvoja turističnih kapacitet na 
območju občin Bovec, Kobarid in Tol-
min v letu 2010), za katerega je za-
nimanje navadno največje, je ponujal 
skoraj 660.000 evrov, na razpisu pa 
je uspešno kandidiralo 26 prijavite-
ljev, od tega tri majhna oziroma sre-
dnje velika podjetja, 12 mikro podje-
tij in 11 fizičnih oziroma pravnih 
oseb v dejavnosti turizma.

Pravico do sofinanciranja izobra-
ževanja in usposabljanja zaposlenih 
je lani na razpisu (Javni razpis za 
spodbujanje izobraževanja in usposa-
bljanja zaposlenih v podjetjih na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tol-
min v letu 2010) pridobilo 20 podje-
tij, na razpisu za spodbujanje zapo-
slovanja in izobraževanja kadrov 
(Javni razpis za spodbujanje zaposlo-
vanja in samozaposlovanja kadrov z 
najmanj srednješolsko izobrazbo na 

območju občin Bovec, Kobarid in Tol-
min v letu 2010) pa je bilo uspešnih 
osem podjetij.

So~a 2011
Letošnji (prav tako trije) razpisi so 

bili objavljeni v začetku februarja, 
prijava na razpis za spodbujanje izo-
braževanja in usposabljanja ter na 
tako imenovani podjetniški razpis ni 
več mogoča. Kljub temu da so prija-
vitelji na slednjem v lanskem letu 
odobrena sredstva izkoristili le 63-
odstotno, se skrbniki podjetniškega 
razpisa na Posoškem razvojnem cen-
tru (PRC) letos nadejajo boljših rezul-
tatov. Do roka, ki je potekel v prvi 
polovici marca, so prejeli 43 prijav. 

Za nepovratna sredstva je letos 
mogoče kandidirati še na razpisu za 
spodbujanje zaposlovanja in samoza-
poslovanja kadrov z najmanj srednje-
šolsko izobrazbo – rok za prijavo se 
namreč izteče 16. avgusta. Ta razpis 
je letos objavljen zadnjič, saj bodo 
izbrani prijavitelji koristili prejete 
subvencije do leta 2013.

^as pa se po~asi izteka …
V letih 2012 in 2013 bo Soča »na-

plavila« manj sredstev, okoli 830.000 
evrov na leto. V skladu s tem PRC že 
od lani interesente za štipendije 
usmerja na Regijsko štipendijsko she-
mo in novih štipendij z naslova pro-
grama Soča ne razpisuje več. 

Zaradi zmanjševanja sredstev bo-
sta v prihodnjih dveh letih objavljena 
le še dva javna razpisa, in sicer tisti 
za spodbujanje začetnih investicij in 
tisti za spodbujanje izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih. Treba je še 
poudariti, da se razpisi iz leta v leto 
bistveno ne spreminjajo ter da razpi-
sna dokumentacija v primerjavi z 
razpisi, ki vključujejo evropska sred-
stva, ni zahtevna, kar pomeni bistve-
no lažjo prijavo za interesente, zato 
seveda velja izkoristiti ponujene pri-
ložnosti. 

Jerneja Kos

Foto: Blaž Jereb
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Ob~ina Bovec
Ob~inski prora~un za leto 
2011

Občina Bovec je odlok o proraču-
nu za leto 2011 sprejela brez večjih 
težav, čeprav so se pri drugem branju 
sprva pojavljali pomisleki o pravilno-
sti postopka sprejemanja omenjenega 
odloka. Župan občine Bovec Danijel 
Krivec je moral zato predstavnikom 
občinskega sveta obrazložiti način 
sprejemanja odloka in zavrniti 
amandma Liste za Bovško, saj je bil 
ta v neskladju s poslovnikom in zato 
ni šel v nadaljnjo obravnavo. Krivec 
je nato predstavil proračun: višino 
prihodkov in odhodkov, predložene 
obrazložitve posameznih postavk in 
vse zakonsko predpisane priloge. Z 
osmimi glasovi »za«, enim glasom 
»proti« ter dvema vzdržanima člano-
ma občinskega sveta je bil tako v 
drugem branju Odlok o proračunu 
Občine Bovec za leto 2011 skupaj z 
Načrtom razvojnih programov in dru-
gimi obveznimi prilogami sprejet.

Ob koncu leta 2010 je bilo na ra-
čunu Občine Bovec nekaj več kot 
73.000 evrov. Na prihodkovni strani 
proračuna je za leto 2011 predvidenih 
8.342.884,82 evrov, na odhodkovni 
strani pa 9.556.261,40 evrov, kar iz-
kazuje proračunski primanjkljaj v 
vrednosti 1.213.376,58 evrov. Tako se 
bo prvič letos Občina Bovec morala 
zadolžiti za nekaj več kot 1.1 milijo-
na evrov (neto), kar pa naj ne bi 
predstavljalo večjih težav. Tekoči pri-
hodki (davčni in nedavčni) znašajo 
skupaj 4.365.443,82 evrov, transfer-
nih prihodkov pa je za 3.727.848,24 
evrov. Na odhodkovni strani je največ 
investicijskih sredstev – kar za 
6.049.246,79 evrov. To dovolj zgovor-
no kaže, da bo Občina Bovec tudi 
letos veliko sredstev vložila v razne 
investicije. 

Investicijski odhodki (tako kot 
transferni prihodki), ki so predvideni 
v letošnjem letu, so višji kot v prete-
klem zlasti zaradi treh velikih večle-
tnih investicij, ki se bodo pretežno 
izvajale v letu 2011. Gre za projekt 
Letališče Bovec, investicijo v široko-
pasovno omrežje ter gradnjo vodovo-
da, kanalizacije in čistilne naprave v 
Čezsoči. Vse tri investicije bodo sofi-

vitacijskih kanalov, 100 m fekalnega 
tlačnega kanala s črpališčem ter 1,573 
km meteornih kanalov z iztoki v po-
nikovalnico. Vzporedno se bo izvaja-
lo vkop novega vodovodnega omrežja 
v dolžini 3,174 km in gradilo nov vo-
dohran velikosti 114 m3. V letu 2010 
je bila iz sredstev državne pomoči v 
okviru popotresne obnove izdelana 
projektna dokumentacija, katere 
plačnik je Ministrstvo RS za okolje 
in prostor. V oktobru istega leta je 
bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje 
za čistilno napravo, v decembru pa 
še za vodovod in kanalizacijo. Ker je 
naložba za občino veliko finančno 
breme, so se odgovorni odločili za 
možnost sofinanciranja iz sredstev 

EU 07–17 (Razvoj regij – okoljska in-
frastruktura) in v letih 2011 in 2012 
za lastna sredstva vključiti še razpo-
ložljiva sredstva  občin za sofinanci-
ranje investicij na podlagi 23. člena 
ZFO-1.

V letu 2011 je za projekt namenje-
nih 1.138.661 evrov – od tega bo 
470.000 evrov SVLR (sredstev EU) in 
668.461 evrov Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno 
politiko SVLR (23. člen). Čistilna na-
prava bo stala predvidoma še okoli 
400.000 evrov, vse pa bo odvisno od 
pogajanj z izvajalcem del, ki v tem 
trenutku še ni znan. Delež Občine 
Bovec pri tej investiciji je okoli 35 
odstotkov. Pogodba za izvajanje del 

nancirane s sredstvi EU za razvoj 
regij, pri čemer je delež sofinancira-
nja občine povsod minimalen. Pri 
projektu Širokopasovno omrežje se 
sicer še ne ve, kako se bodo razvija-
li dogodki, ostala dva projekta pa sta, 
kot smo v EPIcentru že pisali, že v 
fazi izvajanja. 

Največja investicija za Občino Bo-
vec glede na udeležbo pri financira-
nju je gradnja vodovodnega in kana-
lizacijskega omrežja v Čezsoči, ki bo 
predvidoma zaključena do decembra 
2012. Naselje Čezsoča namreč še ni-
ma kanalizacijskega omrežja in čistil-
ne naprave, fekalne vode se iz gre-
znic neprečiščene odvajajo v poniko-
valnico, meteorne pa v ponikovalnico 
ali najbližje odvodnike. Obstoječe 
vodovodno omrežje in vodohran ne 
zadoščata za kakovostno oskrbo s 
pitno vodo, neustrezna je požarna 
varnost naselja, s tem pa je otežen 
razvoj gospodarskih dejavnosti (go-
stinstvo, turizem, obrtne dejavnosti). 
Vodovodne cevi imajo premajhne 
preseke, poleg tega je večina teh iz 
azbest cementa, vodohran pa ima 
obstoječo kapaciteto le 40 m3. Glede 
na stanje in potrebe po izpolnjevanju 
okoljskih standardov je investicija 
nujna, smiselna pa je tudi sočasna 
izgradnja vodovodnega in kanaliza-
cijskega omrežja s čistilno napravo, 
saj je potek vodovodnega omrežja 
načrtovan po isti trasi kot novo ka-
nalizacijsko omrežje v naselju. V 
naselju Čezsoča bo tako zgrajena no-
va čistilna naprava kapacitete 400 PE, 
zgrajenih bo 3,060 km fekalnih gra-

HANGAR Z UPRAVNO STAVBO. Foto: arhiv Občine Bovec

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKEGA SVETNIKA

MILAN JOJIĆ. Foto: Milan Štulc

Ime in priimek: Milan Jojić
Kraj bivanja: Bovec
Stranka: LDS
Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Da.
Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … si želim prispevati in odlo-
čati o razvoju občine Bovec in so-
delovati pri temah, ki so pomemb-
ne za občane.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v 
tem mandatu? Približati občino 
občanom. Želim tudi, da bi občani 
imeli večjo vlogo pri odločanju o 
pomembnih projektih in strateških 
odločitvah.
Kaj vas v življenju veseli? Veselijo 

me potovanja, še posebej izleti z 
družino ter iskanje novih idej in 
možnosti v turizmu in gospodar-
stvu.
Pripravila: T. Š. F..
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je bila podpisana s CPG Nova Gorica, 
nadzor pa bo izvajal Projekt Nova 
Gorica. 

Največji projekt glede višine vseh 
sredstev, pridobljenih iz evropske 
malhe, pa je projekt Letališče Bovec, 
ki je sofinanciran v okviru Jadranske-
ga čezmejnega programa IPA 2007–
2013 (IPA Adriatic CBC programme). 
Iz tega naslova bo občina zgolj za 
ureditev bovškega letališča pridobila 
skoraj dva milijona evrov nepovratne-
ga denarja. Največji delež (85 odstot-
kov) celotne investicije bo sofinanci-
ran iz Jadranskega čezmejnega pro-
grama, deset odstotkov znaša delež, 
ki ga bo krila SVLR, medtem ko bo 
treba iz občinskega proračuna zago-
toviti pet odstotni delež. Projekt je v 
fazi razpisov za pridobitev izvajalcev, 
s prvimi konkretnimi deli pa bo iz-
bran izvajalec začel po končani po-
letni sezoni oziroma predvidoma v 
prvih septembrskih dneh. Več o sami 
investiciji pa ste lahko bralci EPIcen-
tra brali že v prejšnji številki.

Bovški župan ob vsem tem pravi: 
»V naši občini vsa zadnja leta doka-
zujemo, da so smele investicije za nas 
izziv, s pravim pristopom in odlični-
mi kadri pa smo vedno dosegali tudi 
odlične rezultate. Pri tem ne gre le za 
zagotavljanje proračunskih sredstev, 
temveč v zelo veliki meri za zagotav-

SLOVESNO ODPRTJE NOVE BRVI ČEZ REKO SOČO je zaznamovalo letošnji srpeniški vaški praznik. Foto: Milan Štulc

ljanje nepovratnih razvojnih sredstev 
iz evropskih skladov. Prav letošnje 
glavne investicije v občini Bovec so 
neizpodbiten dokaz za to.« 

Milan Štulc, Odnosi z javnostmi, Občina 
Bovec

Nova brv ~ez reko So~o
Srpeniški vaški praznik, ki je bil 7. 

maja, se je letos začel s slovesnim 
odprtjem nove brvi čez reko Sočo, ki 
so jo poimenovali po snežnem plazu 
Lipuc. Brv povezuje cesto med Lo-
gom Čezsoškim in vasjo Trnovo ob 
Soči na levem bregu reke Soče ter vas 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

Srpenica na njenem desnem bregu. 
Zamisel o povezavi na tem mestu, 

ki bi služila kot pešpot ter tudi kot 
krožna kolesarska pot, se je porodila 
že pred leti. Ker pa je bilo treba prej 
izpolniti vse zakonske zahteve, veza-
ne predvsem na gradnjo v naravnem 
okolju, sta pridobivanje dovoljenj ter 
sama gradnja od investitorjev in iz-
vajalcev terjali daljše časovno obdo-
bje. Izvajalec Cestno podjetje Nova 
Gorica je z deli na brvi zaključil že 
lani oktobra, vendar pa so k temu 
morali svoj prispevek dodati še pre-
bivalci Srpenice, ki so v okviru de-

lovnih akcij v organizaciji Krajevne 
skupnosti Srpenica uredili ter očisti-
li dostopno pot do brvi.

Brv, ki naj bi bila med večjimi tipi 
takšne izdelave v Sloveniji, se na de-
vetih metrih višine razprostira na 
dolžini 63 m med enim in drugim 
bregom reke Soče. Celotna investici-
ja s strani Občine Bovec je znašala 
97.000 evrov. Gre torej še za eno no-
vo pridobitev, ki ne bo služila le do-
mačinom, pač pa jo bodo lahko s 
pridom uporabljali tudi številni obi-
skovalci Bovškega.
Mateja Skok

VISOKO DR@AVNO 
ODLIKOVANJE RED ZA 
ZASLUGE V POSO^JE 
Ljubljana – V dneh, ko mineva 20 
let slovenske državne suverenosti, 
je prav, da se na najvišji državni rav-
ni spomnijo tudi na kulturno-zgodo-
vinsko dediščino in našo poveza-
nost z okoljem, zamejstvom in osta-
lim svetom ter na ljudi, ki svoje spo-
sobnosti podredijo tem ciljem. 
Zdravko Likar zagotovo sodi med 
takšne ljudi, zaradi česar je iz rok 
predsednika Republike Slovenije 
dr. Danila Türka prejel odlikovanje 
Red za zasluge. 

Ob izročitvi visokega odlikovanja je 
predsednik republike v nagovoru 
poudaril, da je Zdravko Likar svoje 
življenje posvetil kulturnemu izročilu, 
povezovanju slovenske biti z zuna-
njim svetom in skrbi za kulturni ra-
zvoj slovenske narodne skupnosti v 
Italiji. Z ustanovitvijo muzeja Soške 
fronte je odlikovanec skupaj s svoji-
mi sodelavci predstavil svetu celovi-
to razumevanje prve svetovne vojne 
in politično dediščino, ki jo je slo-

venski narod podedoval iz te brezu-
pne morije. Njegove neizpodbitne 
zasluge so pri nastajanju evropske-
ga spomenika »Evropska Pot miru« 
na področju od Alp do Jadrana, od 
Loga pod Mangartom do Devina. 

Prepričani smo, da ima načelnik 
Upravne enote Tolmin Zdravko Likar 

pred seboj še vrsto presenečenj in 
načrtov pri ohranjanju dediščine in 
prepoznavanja našega Posočja. 
Prepričani pa smo tudi, da bodo 
dela, ki nastajajo pod njegovo 
taktirko, prej ali slej dobila evropsko 
priznanje. 
PaČ

PREJEMNIK VISOKEGA DRŽAVNEGA ODLIKOVANJA ZDRAVKO LIKAR v družbi borke za slo-
venski jezik Luigie Negro iz Rezije. Foto: arhiv Ustanove Funadacija »Poti miru v Posočju«

REGIJSKA ZVEZA SE JE 
RAZ[IRILA V SLOVENSKO
Slovenija – Kot je v Zgornjem Po-
sočju to bolj ali manj znano, na Se-
vernem Primorskem že nekaj časa 
deluje Zveza klubov zdravljenih alko-
holikov Severne Primorske (ZKZA 
SP) s sedežem v Tolminu. V tej zvezi 
so bili doslej združeni člani šestih 
klubov (dveh ajdovskih, cerkljanske-
ga, idrijskega, novogoriškega in tol-
minskega) zdravljenih alkoholikov 
(KZA), ki so delovali na območju Pri-
morske. Že od same ustanovitve 
ZKZA SP smo tudi člani WACAT-a 
(svetovnega združenja KZA). V sklo-
pu tega smo se udeleževali različnih 
seminarjev, predavanj in kongresov 
v tujini, ki sta jih organizirala WACAT 
in Evropska šola psihiatrije in ekoal-
kohologije. Samostojno pa smo pri-
pravili mednarodno srečanje v Ajdo-
vščini ter nekaj izobraževanj s po-
dročja problematike alkoholizma – 
tako za člane zveze kot nečlane ter 
za različne druge institucije. Za razli-
ko od drugih svetovnih združenj smo 
bili neuspešni le pri sodelovanju s 
šolami. V tujini teh težav nimajo, saj 
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Ob~ina Kobarid
Zelena hi{a je s podpisom
pogodbe dobila nove skrbnike

Zelena oziroma Pepčeva hiša, ki je 
svoja vrata za javnost sicer odprla že 
lani, ko je v njej začel delovati turi-
stično informacijski center (TIC) Ko-
barid, je s podpisom pogodbe dobila 
nove skrbnike. Zanjo poleg Občine 
Kobarid skrbijo še trije javni zavodi: 
Lokalna turistična organizacija 
(LTO) Sotočje, Posoški razvojni cen-
ter (PRC) in Triglavski narodni park 
(TNP).

Po besedah direktorja LTO Sotočje 
Janka Humarja Zelena hiša izpol-
njuje dvojno nalogo, in sicer »vlogo 
informacijskega središča za vse obi-
skovalce občine Kobarid, širšega ob-
močja Doline Soče in celotne regije, 
kot tudi vlogo informacijske točke Tri-
glavskega narodnega parka«. Humar 
se zaveda, da je izjemno naravno 
okolje »osnovni kapital naše turistič-
ne ponudbe, in prav naravne lepote 
in vrednote tudi vsem našim ostalim 
pomembnim programom – vsem obli-

kam športov v naravi, zgodovinski 
dediščini in kobariški gastronomiji – 
zagotavljajo veliko dodano vrednost 
in konkurenčno prednost.« Zavestna 
odločitev o povezovanju turizma in 
nacionalnega parka je po mnenju 
Humarja prvi konkretni korak k ude-
janjanju zelenih smernic nove strate-
gije turizma v Občini Kobarid.

Tudi PRC si želi, kot pravi njegova 
direktorica mag. Almira Pirih, z de-
javnostmi, ki jih izvaja, približati 
prebivalstvu vseh treh posoških ob-
čin. »Zato najrazličnejša izobraževa-
nja, ki so za udeležence brezplačna, 
izvajamo tako v Tolminu, Bovcu in 
Kobaridu; tu do sedaj v prostorih 
osnovne šole in Doma Andreja Man-
frede. Z odprtjem Zelene hiše pa so 
se nam odprle še večje možnosti za 
zagon različnih programov v Kobari-
du. Tako v Zeleni hiši že poteka tečaj 
italijanskega jezika za odrasle, jeseni 
pa bo PRC začel tu izvajati tudi 120-
urni program Izzivi podeželja, s pre-
davanji in delavnicami s področja 

spodbujanja razvoja podeželja,« še 
pojasnjuje Pirihova. Ob tem dodaja, 
da bodo nekateri programi še vedno 
potekali na drugih lokacijah v Koba-
ridu: računalniški tečaji v osnovni 

šoli, krajše delavnice pa v Domu An-
dreja Manfreda. Kljub temu si Piriho-
va želi, da bi Zelena hiša postala 
središče tudi PRC-jevega delovanja v 
občini Kobarid.

Utrinki

ZELENA OZIROMA PEPČEVA HIŠA JE S PODPISOM POGODBE DOBILA NOVE SKRBNIKE, 
ki so si takole segli v roke. Ob tem je kobariška županja Darja Hauptman poudarila, da je zelo 
vesela, da se bodo v Zeleni hiši končno začele odvijati različne aktivnost za tukajšnje občane. 
»Nenazadnje je to sodelovanje med različnimi inštitucijami primer dobre prakse in v prihodnje si že-
lim, da bi bilo takšnih sodelovanj in povezovanj še več.« Iz leve proti desni: mag. Almira Pirih, 
Martin Šolar, Darja Hauptman in Janko Humar.

so osnovne in srednje šole ter drugi 
vzgojni zavodi zelo zainteresirani za 
tovrstne programe, tako zelo, da na-
vadno celo sami zaprosijo različne 
zveze oziroma klube, da pripravijo 
za njihove učence zanimiva predava-
nja in tematiko alkoholizma celo 
vključijo v šolski program izobraže-
vanja. Pri nas zaenkrat ostajamo 
zgolj pri naši želji, da bi v prihodnje 
dobili skupno točko s šolniki, starši, 
otroci in mladostniki. 

Ker pa so naše številne dejavnosti 
odmevale po vsej Sloveniji, so se 
nekateri klubi, s katerimi se tesno 
povezujemo, odločili, da pristopijo k 
naši zvezi. Tako sta se nam pred ča-
som pridružila KZA iz Cerknice in 
Logatca. Naše ime je postalo prak-
tično čez noč preozko, saj ime ZK-
ZA Severne Primorske zajema zgolj 
našo regijo, sprememba imena je 
postala malodane nujna. Zato smo 
na aprilski izredni seji imenovali no-
vo Zvezo KZA, in sicer ZKZA Slove-
nija, ki je tudi prva in edina v Slove-
niji priznana v svetovnem združenju 
in jo zato tudi uradno zastopamo. 
Kljub temu se naslovu v Tolminu ne 

nameravamo odreči, saj menimo, da 
si Tolminci s tem, ko smo zvezo tudi 
kot prvi ustanovili, to zaslužimo. Za-
to do nadaljnjega tudi predsednik in 
tajnica kluba ostajava ista.
Nada Kenda, tajnica, ZKZA Slovenija

S PASAV^KOM DO VE^JE 
VARNOSTI NA[IH OTROK
Kobarid – Spodbujanje pravilne 
uporabe otroških varnostnih sede-
žev ter varnostnih pasov med vožnjo 
je osnovni namen projekta Pasavček, 
saj je zaščita otroka v avtu eden naj-
bolj učinkovitih ukrepov za izboljšanje 
varnosti. Projekt se vsebinsko nave-

zuje na dejavnosti širše akcije Var-
nostni pas, ki teče v okviru nacional-
nega programa prometne varnosti 
pod okriljem Ministrstva RS za pro-
met. Pasavček temelji na pozitivni 
spodbudi, saj nagrajujemo otroke, 
ki so dejavni v projektnem delu in so 
v osebnem avtomobilu pripeti. Otro-
ci za svoj trud prejmejo različne sim-

ZVEZA KLUBOV ZDRAVLJENIH ALKOHOLI-
KOV SEVERNE PRIMORSKE SE JE RAZŠI-
RILA V SLOVENSKO ZVEZO – Ker so števil-
ne dejavnosti odmevale po vsej Sloveniji, so 
se nekateri klubi, s katerimi se tesno povezu-
jemo, odločili, da pristopijo k naši zvezi. Foto: 
arhiv ZKZA Slovenija

OBISK MASKOTE PASAVČKA je najbolj navdušil učence prve triade kobariške OŠ in njenih 
podružničnih šol iz Drežnice ter Smasti. Ti so mu pokazali svoje izdelke in zanj pripravili tudi 
krajši nastop s kulturnim programom. 
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Kobariška Zelena hiša pa je hkrati 
tudi dislocirana enota uprave TNP, 
saj bo tu sedež pisarne naravovar-
stvene službe za Posočje in sedež 
sodelavcev, ki bodo delovali na po-
dročju razvoja, razlaga Martin Šolar, 
direktor TNP. »V informacijski posta-
ji TNP v Kobaridu bo poudarek na 
povezovanju kmetijstva, turizma in 
varstva narave ter sedež upravljanja 
Biosfernega območja Julijske Alpe. 
Cilj TNP je usmeriti razvoj tako, da 
se dejavnosti dopolnjujejo in usklaju-
jejo, zato je sodelovanje z Občino 
Kobarid, Posoškim razvojnim centrom 
in Lokalno turistično organizacijo 
Sotočje izjemno pomembno,« poudar-
ja Šolar.

Pa naj zaključimo z besedami Jan-
ka Humarja, ki pravi, da je »podpis 
dogovora o sodelovanju med Občino 
Kobarid in tremi javnimi zavodi tudi 

formalna zaveza k medsebojnemu 
sodelovanju in graditvi programov, ki 
bodo na odgovoren način prispevali 
k gospodarskemu razvoju in rasti bla-
gostanja prebivalcev.«

Besedilo in foto: T. Š. F. 

Kmalu nov zeli{~ni vrt in 
laboratorijska oprema za 
pridelovanje eteri~nih olj

V okviru projekta Spodbujanje tra-
dicionalne pridelave in uporabe zelišč 
za zmanjšanje socialnih in ekonom-
skih razlik v srednji Evropi bo Koba-
rid dobil zeliščni vrt. S projektom, ki 
ga je na razpis programa »Srednja 
Evropa« Interreg 3C – 2010 prijavil 
vodilni partner Univerza Corvinus iz 
madžarske Budimpešte, želijo razviti 
dolgoročni model za spodbujanje tra-
dicionalne pridelave in uporabe ze-

lišč, s čimer bi lahko ranljivim cilj-
nim skupinam zagotovili trajni vir 
prihodkov. Na dolgi rok naj bi to pri-
spevalo k zmanjšanju visoke stopnje 
brezposelnosti med omenjenimi cilj-
nimi skupinami, med katere sodijo 
tudi ženske s podeželja. 

Gre za mednarodni projekt, v ka-
terem sodeluje devet partnerjev iz 
štirih držav: Češke, Madžarske, Polj-
ske in Slovenije. Njegova skupna 
vrednost znaša 1.181.630 evrov za 
obdobje treh let. Eden izmed dveh 
slovenskih partnerjev Ustanova Fun-
dacija BIT Planota (BiT Planota) je 
k sodelovanju povabil tudi občine v 
naši regiji. Na povabilo so se odzvale 
le tri občine, in sicer Občina Kanal 
ob Soči, Občina Kobarid in Mestna 
občina Nova Gorica, v teh občinah 
bodo s pomočjo evropskih sredstev 
postavili več zeliščnih vrtov. 

Iz ob~inskih uprav

Kot nam je povedala kobariška žu-
panja Darja Hauptman, so bili z 
uvodnim srečanjem zadovoljni. »V 
okviru tega projekta smo na prvi de-
lavnici določili, da bo naš zeliščni 
vrtiček svoje mesto našel v samem 
Kobaridu, in sicer na občinskem ze-
mljišču med šolo in Domom Andreja 
Manfrede. Dogovorili smo se tudi, da 
se z delom začne v maju. Najprej je 
namreč treba urediti območje, za kar 
bo poskrbel Kmetijski zavod Tolmin. 
Tamkajšnji zaposleni bodo obdelali 
zemljo, prinesli semena ter jih poma-
gali posaditi.« Tudi sama udeležba 
na informativnem srečanju je bila po 
besedah županje zadovoljiva, saj se 
je »prvega sestanka udeležilo več kot 
deset občanov, kar je primerna ude-
ležba, saj skupina ne sme biti preve-
lika«. Po besedah predstavnika Bit 
Planota želijo z omenjenimi zeliščni-

DANICA HRAST. Foto: iz domačega albu-
ma

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKO SVETNICO

Ime in priimek: Danica Hrast 
(podžupanja)
Kraj bivanja: Podbela
Stranka/lista: Stranka mladih – 
Zeleni Evrope
Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Ne. To je moj četrti 
mandat v občinskem svetu.
Za kandidaturo sem se odločila, 
ker ... sem v razvojno dogajanje 
Breginjskega kota ter Občine Ko-
barid vključena že od začetka de-
lovanja v krajevni skupnosti leta 
1980. Tekom vseh teh let se je mo-
je službeno in širše družbeno 
udejstvovanje prepletalo tudi z lju-
dmi in kraji v kobariški občini. 

Dodobra sem imela priliko spoznati 
naše kraje, ljudi in zakonitosti delo-
vanja področja. Leta 2010 sem se 
upokojila, s tem mi ostaja več časa, 

ki ga lahko namenim  delovanju v 
dobro krajevne skupnosti in občine. 
Mislim, da s svojim bogatim znanjem 
s številnih področij delovanja lahko 
še pripomorem k razvoju občine in 
k boljši kvaliteti življenja naših obča-
nov.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Želim biti aktivna sou-
stvarjalka politike razvoja tako naše 
krajevne skupnosti kot tudi občine 
kot celote. Želim si, da bi bila občina 
Kobarid aktivnejša in uspešnejša na 
razvojnih projektih. Da bi delovala po 
načelih zakonitosti, enakih možnosti 
in enake dostopnosti za vse ter ena-
komernega razvoja celotnega obmo-
čja. K sodelovanju in v razvojne to-
kove občine si želim pritegniti čim 
več mladih. Občina bi morala biti 

odprta za vse, ki želijo kakor koli 
sodelovati in prispevati k napred-
ku. Mislim, da imamo ogromno 
idej in ogromno potreb – za ure-
sničitev čim večjega števila teh je 
treba združiti vse moči, vse poten-
ciale, ne glede na strankarsko pri-
padnost in svetovnonazorska pre-
pričanja. 
Kaj vas v življenju veseli? Naredi-
ti komu dobro delo. Pomagati lju-
dem, ki so osamljeni. Boriti se za 
pravice ljudi, kateri sami nimajo 
dovolj moči in energije. Veselijo 
me tudi potovanja in sprehodi. Ra-
da sem v družbi številnih sorodni-
kov in prijateljev. Uživam v naravi, 
v prebiranju knjig ter v številnih 
drugih stvareh.
Pripravila: M. S.

Utrinki

bolične nagrade (zapestnico, figuri-
co, tattoje, balone itd.) z likom pa-
savčka. Ta lik je bil izbran zato, ker 
ima ta žival v jezikih vseh sodelujo-
čih držav v svojem imenu tudi bese-
do pas in tako se z besedno igro še 
posebej poudarja uporaba varno-
stnega pasu. Največja nagrada je fi-
gurica Pasavčka, ki je narejena ta-
ko, da se lahko z ježki pripne na var-
nostni pas in jo ima otrok tudi v avtu. 
V občini Kobarid je Svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu 
(SPV CP) v sodelovanju z OŠ Simo-
na Gregorčiča Kobarid sredi aprila 
organiziral preventivno prireditev Pa-
savček. Na njej so sodelovali de-
monstratorji Javne agencije RS za 

varnost prometa, ki so z »demo« se-
deži in ustreznimi otroškimi sedeži 
prikazali njihovo pravilno uporabo. 
Učenci prve triade kobariške OŠ in 
njenih podružničnih šol iz Drežnice 
ter Smasti pa so bili najbolj navduše-
ni nad obiskom maskote Pasavčka, 
kateremu so pokazali svoje izdelke 
in zanj pripravili tudi krajši nastop s 
kulturnim programom. Pasavček je 
ob tem izkoristil priložnost in otroke 
povprašal, ali uporabljajo otroški se-
dež. Po demonstriranju pravilne 
uporabe jih je nagradil s svojimi iz-
delki (baloni in tattoji). Ob tem je 
Srednja prometna šola iz Nove Gori-
ce pripravila tudi zanimiv preizkus 
vožnje s kolesi po kolesarski progi. 

Otroke pa sta ob tej priložnosti na-
govorila tudi županja občine Kobarid 
Darja Hauptman in komandir Poli-
cijske postaje Bovec Sejad Jusić.
Besedilo in foto: Janko Volarič, tajnik 
SPV CP Občina Kobarid 

V SPOMIN NA JUNA[KO 
SMRT MORNARJA
Kobarid – Okroglih 70 let je prete-
klo, odkar je 17. aprila poročnik boj-
ne ladje Sergej Mašera s svojim to-
varišem M. Spasičem – raje kot da 
bi ga kapitulantsko prepustil italijan-
ski mornarici – razstrelil rušilec ju-
goslovanske kraljeve mornarice in z 
njim potonil. Več o tem smo v EPI-

centru že pisali (št. 6/7, leto 2006). 
V počastitev tega dogodka so se ju-
naku slovenskih mornarjev poklonili 
tudi v Kobariškem muzeju. Direktor 
muzeja Jože Šerbec je v uvodnih 
besedah predstavil namen prireditve 
in svečanosti ob obletnici tega do-
godka, ki so ga pred leti tuji vojaški 
pomorski časniki proglasili za vzor 
junaštva, narodne zavesti in domo-
ljubja. Slovesnosti so se udeležili 
častni gostje slovenske vojske: na-
mestnik načelnika generalštaba, 
kontraadmiral Renato Petrič, nje-
gov pribočnik, stotnik Žagar Milan, 
načelnik upravne enote Tolmin 
Zdravko Likar, županja občine Ko-
barid Darja Hauptman, kustosinja 
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SLIKARSKA DELAVNICA – Prvi slikarski ex-tempore Kobarid v barvah mladih slikarjev je bil 
namenjen osnovnošolcem, ki obiskujejo kobariško OŠ Simona Gregorčiča. Foto: Petra Škr-
janc

mi vrtovi vzpodbuditi ljudi h gojenju 
in uporabi zelišč. Da bi tovrstno zna-
nje zajelo čim več ljudi, si prizadeva-
jo zeliščne vrtičke postaviti v bližino 
šol ter s tem sočasno vzpodbuditi 
tudi izobraževalne ustanove pri pou-
čevanju otrok in mladostnikov.

V okviru omenjenega projekta bo 
po besedah Hauptmanove najprej 
nastal zeliščni vrt, v nadaljevanju pa 
nameravajo izdati še brošuro in na-
baviti laboratorijsko opremo, ki bo 
služila za učenje pridelovanja eterič-
nih olj. Vse to naj bi sčasoma prive-
dlo do izdelave končnih produktov, 
ki bi jih lahko kasneje tudi tržili. »V 
naši občini imamo zelo veliko ponud-
bo zelišč, saj se precej ljudi ukvarja z 
nabiranjem in sušenjem zelišč. Na-
men tega projekta je ravno to, da vsi, 
ki jih zelišča zanimajo in se z zelišči 
ukvarjajo že sedaj, začnejo razmišlja-
ti o pridobivanju produktov, ki bi jih 
kasneje lahko tržili. Tako upamo, da 
se bo po treh letih ob zaključku pro-
jekta kdo odločil ter se s tem začel 
tudi profesionalno ukvarjati,« še do-
daja Hauptmanova.
Mateja Skok
Vir: 
USTANOVA Fundacija BiT Planota. (2010). 
Traditional and Wild. [Online]. Ustanova Fun-
dacija BiT Planota. [Citirano: 10. 5. 2011, 
13:35]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.fundacija-bitplanota.si/p1-projek-
ti/p1-traditional-and-wild.html

Kobarid v barvah mladih 
slikarjev

Kobariški »plac« in sosednje uličice 
so na prvo majsko soboto zasedle 
mize in slikarska stojala mladih 
ustvarjalcev, udeležencev prvega sli-
karskega ex-tempora Kobarid v bar-
vah mladih slikarjev. Pobudnik pri-
reditve je bil dr. Hrvoje Korošec, ki 

je želel kobariškim osnovnošolcem 
podariti nekaj lepega in nepozabne-
ga. Zamisel je bila takoj všeč tudi 
županji Darji Hauptman, ki se kot 
pedagoginja dobro zaveda potenciala, 
ki leži v mladih ljudeh, in zato vneto 
spodbuja tudi ustvarjalnost svojih 
krajanov. Mentor slikarske delavnice, 
novomeški slikar in pedagog Jože 
Kotar, ki se je z veseljem odzval po-
vabilu Korošca, meni, da »s takimi 
dogodki spodbujamo pozitiven odnos 
otrok do umetnosti. Tudi ko bodo 
otroci odrasli v zdravnike in odvetni-
ke, se bodo vedno spominjali, da so 
se nekoč udeležili slikarske delavnice 
in bodo na to ponosni.«

Slikarska delavnica je bila name-
njena osnovnošolcem, ki obiskujejo 
OŠ Simona Gregorčiča. Na dogodku 
jih je spremljala njihova likovna pe-

ODPRTJE RAZSTAVE – Po en izdelek od 
vsakega od 38-ih udeležencev so razstavili v 
Zeleni hiši. Sledila je pravcata likovno-teorij-
ska analiza vseh razstavljenih izdelkov, ki jo 
je številnim obiskovalcem predstavil mentor 
Jože Kotar. Foto: Simon Skočir

dagoginja Petra Škrjanc, na županji-
no pobudo pa se jim je z veseljem 
pridružilo še nekaj odraslih ljubitelj-
skih slikarjev iz Zgornjega Posočja, 
sicer članov Društva slikarjev ama-
terjev, kateremu predseduje Gregor 
Maver. Otroci so z velikim zanima-
njem opazovali odrasle umetnike pri 
ustvarjanju, vsi skupaj pa so v svo-
jem delu zelo uživali, saj je bilo tudi 
vreme kot naročeno. Mladi slikarji so 
zbudili veliko pozornosti pri naključ-
nih mimoidočih, ustvarjanju pa so se 
spontano pridružili tudi nekateri 
malčki, ki so si s starši prišli ogledat, 
kaj ustvarjajo njihovi starejši bratje 
in sestre – najmlajša udeleženka ex-
tempora je imela komaj tri leta.

Po en izdelek od vsakega od 38-ih 
udeležencev so nato izobesili na raz-
stavi v Zeleni hiši. Nekaj okvirjev za 
slike so umetnikom rade volje poso-
dili v Ustanovi Fundacija »Poti miru 
v Posočju«, da pa je bila razstava 

lahko pripravljena na kakovostnem 
nivoju, je pripomogel Korošec, ki je 
za to priložnost udeležencem podaril 
deset velikih montažnih okvirjev za 
slike, ki bodo v prihodnosti uokvir-
jali otroške izdelke v knjižnici koba-
riške šole. Odprtje razstavljenih del 
je s skladbama za violino popestrila 
učenka kobariške osnovne in tolmin-
ske glasbene šole Kristina Lah. Sle-
dila je pravcata likovno-teorijska ana-
liza vseh razstavljenih izdelkov, ki jo 
je številnim obiskovalcem predstavil 
mentor Jože Kotar. Ob tem pa je vsak 
udeleženec prejel tudi priznanje za 
udeležbo. 

Po mnenju mentorja in ostalih or-
ganizatorjev so kakovostni izdelki na 
razstavi pokazali, da je prvi slikarski 
ex-tempore v Kobaridu uspel nad 
pričakovanji, zato je padla odločitev, 
da bo prireditev postala kar tradicio-
nalna. 
P. Š., OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

Utrinki

muzeja Sergeja Mašere iz Pirana 
mag. Nadja Terčon, direktorica tol-
minskega muzeja mag. Damjana 
Fortunat Černilogar, nečak juna-
škega mornarja dr. Andrej Mašera 
s soprogo, družina Mašera in drugi 
sorodniki iz Kobarida. Poleg častnih 
gostov so se spominske prireditve 
udeležili še številni drugi gostje. Ži-
vljenje Sergeja Mašere sta predsta-
vila mag. Terčon in admiral Sloven-
ske vojske Renato Petrič. Nekaj za-
nimivosti iz življenja in tragične smrti 
pa so dodali gostje iz ozadja. 
Ob tej priložnost je kustos Željko 
Cimprič v prvem nadstropju muzeja 
postavil pregledno razstavo s prika-
zom življenja slavnega junaka, ki sta 

jo odprla dr. Andrej Mašera in admi-
ral Petrič. Predstavitev knjige Tvorci 
slovenske pomorske idenditete, v 
kateri je predstavljeno 21 pomemb-
nih osebnosti, tvorcev zgodovine 
slovenskega pomorstva, med kateri-
mi Sergej Mašera nedvomno zase-
da pomembno mesto, je zaradi 
opravičene odsotnosti glavnega av-
torja odpadla. Po uradnem delu pri-
reditve je v prostorih muzeja poteka-
la sproščena razprava o dogodku in 
osebnosti rojaka (Mašerov oče Fra-
njo je bil Žganov iz Kobarida, mati 
Ida pa Zarlijeva iz Tolmina), ki je v 
zgodovini slovenskih domoljubov 
pustil trajen pečat. 
Pavel Četrtič – PaČ
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Ob~ina Tolmin praznuje

Iz ob~inskih uprav

»O na{i prihodnosti v veliki 
meri odlo~amo ob~ani sami.«

Ob občinskem prazniku imamo 
navado, da se v pogovoru z županom 
ozremo na dogajanje v občini v pre-
teklem letu. Tokratni intervju so nam 
z nekaterimi vprašanji pomagali so-
oblikovati občani. Posameznike smo 
namreč povprašali, kakšno vprašanje 
bi – če bi bili na našem mestu – za-
stavili županu. 

Večino vprašanih je zanimalo, kaj 
se dogaja s turistično usmerjenim 
projektom nad Žabčami, koliko par-
cel je še na voljo v poljubinjski po-
slovni coni in kdaj bodo lahko nemo-
teno dostopali do spletnih povezav. 
Vprašanj pa je bilo še veliko več. Na 
jesenskih volitvah ponovno izvoljeni 
župan Uroš Brežan je nanje odgovo-
ril takole:

Kako ocenjujete svoje dosedanje 
delo? Kaj štejete za svoj največji 
uspeh? Kje vam je spodletelo?

Moje delo naj ocenjujejo občanke 
in občani. Za uspeh štejem to, da 
sem si v štirih letih uspel pridobiti 
njihovo zaupanje. Spodletelo mi je 
oziroma nam je zaenkrat pri izvedbi 
projekta širokopasovnih povezav za 
deset severnoprimorskih občin. Ven-
dar ne mečemo puške v koruzo, am-
pak se borimo naprej. 

Če ostaneva pri sodobnih komuni-
kacijskih povezavah ... V času pred 
volitvami so vam nekateri očitali, 
da se vse preveč posvečate »asfaltu« 
namesto, da bi uredili druge pove-
zave – predvsem spletne. Da bi ovrgli 
tovrstne očitke, ste jeseni javnost 
potolažili s prijavo na razpis za so-
financiranje širokopasovnih omre-
žij. Kot ste za EPIcenter omenili že 
pred časom, je bil neuspeh povsem 
nepričakovan. Na kakšen način bo-
ste sedaj poizkusili vsem prebival-
cem zagotoviti dostop do sodobnih 
komunikacijskih sredstev?

Res smo veliko energije vložili v 
pripravo projekta, s katerim bi deset 
severnoprimorskih občin pridobilo 
dobrih 22 milijonov evropskih sred-
stev in še 15 milijonov za partnerja 
v projektu. Na ta način bi zagotovili 
širokopasoven dostop dobrim 9.000 

gospodinjstvom na območju vseh 
desetih občin. Ker je imela občina 
Tolmin največji delež gospodinjstev, 
ki bi jih pokrili s tem projektom, je 
tudi prevzela vodilno vlogo v konzor-
ciju. Z neuspehom na razpisu se ob-
čine nismo sprijaznile, saj menimo, 
da smo bili v postopku izbora izigra-
ni. Zato se prav sedaj pripravlja tož-
ba, s katero bomo skušali pridobiti 
tisto, kar menimo, da nam pripada. 
Druga pot je, da se na nacionalni 
ravni, ob spremembah operativnih 
programov, ki opredeljujejo porabo 
evropskih sredstev, zagotovijo doda-
tna sredstva za ta namen, za kar smo 
tudi že večkrat dali pobudo. Tretja 
pot, ki jo bomo ubrali že letos, pa je, 
da bomo s krajevnimi in s sicer ome-
jenimi sredstvi občinskega proračuna 
poskušali reševati najbolj pereča ob-
močja v občini ter jim zagotoviti pri-
meren internetni dostop. 

V svojem volilnem programu ste 
vedno poudarjali tudi pomen novih 
stanovanj, predvsem za mlade. Kje 
se je zataknilo, da stanovanj še ve-
dno ni dovolj oziroma še niso zgra-
jena?

Kdor je pričakoval, da bodo nova 
stanovanja zgrajena pol leta po voli-
tvah, je prevelik optimist. Sicer pa se 

na področju tržnih gradenj dogaja 
veliko. Zaključuje se projekt v Polju-
binju, izdano je gradbeno dovoljenje 
v Lavričevi ulici, na katerega je bila 
vložena pritožba, ponovno je izdano 
tudi gradbeno dovoljenje na Kosove-
lovi ulici, na katerega je prav tako 
drugič vložena pritožba. Pred štirimi 
leti se na tem področju ni dogajalo 
praktično nič. V okviru popotresne 
obnove pripravljamo skupaj z Držav-
no tehnično pisarno dva projekta. 
Enega v Tolminu in drugega na Idri-
ji pri Bači, s katerima bomo pridobi-
li predvidoma deset neprofitnih sta-
novanj. Pomemben projekt bo tudi 
ureditev komunalno opremljenih ze-
mljišč za individualno gradnjo, ki pa 
čaka še sprejem novega občinskega 
prostorskega načrta – predvidoma 
jeseni. 

Ima mlad, izobražen kader po va-
šem mnenju sploh perspektivo v 
domačem okolju? 

Ima. Na Tolminskem imamo kar 
nekaj večjih podjetij. Menim, da je 
znotraj takih sistemov vedno prilo-
žnost za uveljavljanje mladega, am-
bicioznega in sposobnega kadra. 
Imamo kar nekaj manjših in srednjih 
podjetij, ki so pomembni igralci na 
svetovnem ali domačem trgu. Njiho-

vi direktorji mi večkrat potožijo, kako 
težko je pri nas priti do primernega 
kadra. Res je, da gre v teh primerih 
predvsem za kader z naravoslovno 
izobrazbo. Če pa govorimo o druž-
boslovcih, ki se vidijo v javnem sek-
torju, lahko ugotovimo, da se število 
delovnih mest na Tolminskem na 
tem področju z veliko verjetnostjo ne 
bo povečevalo. Ne glede na to je z 
nekaj prilagodljivosti ali podjetniške 
žilice tudi v takih primerih mogoče 
priti do delovnega mesta doma. Se-
veda to lahka naloga – tako kot za 
vse mlade iskalce zaposlitve kjerkoli 
v Sloveniji. 

Gospodarska kriza je prizadela tu-
di Posočje. Kakšno je trenutno sta-
nje v občini; lahko govorimo o iz-
boljšanju? Je res, da nekatere par-
cele v poljubinjski poslovni coni še 
vedno samevajo? Zakaj?

Naloga občine je predvsem ustvar-
janje pogojev za razvoj gospodarstva. 
V zadnjem desetletju je bila v občini 
Tolmin najpomembnejša investicija 
na tem področju ureditev poslovne 
cone v Poljubinju, ki je bila zaklju-
čena v letu 2008. Tako smo pridobi-
li 15 komunalno opremljenih parcel, 
ki smo jih ponudili podjetjem in pod-
jetnikom. Takrat, še v času gospodar-
skega optimizma, je bilo prodanih 10 
parcel. Ker se je kmalu zatem začela 
gospodarska kriza, marsikateremu 
podjetju ni uspelo uresničiti investi-
cijskih načrtov in zato, kot pravite, 
nekatere že prodane parcele tudi se-
daj še samevajo. Gospodarska kriza 
se je v občini Tolmin odražala tudi v 
tem, da skoraj dve leti ni bilo nika-
kršnega povpraševanja po zemljiščih 
za gospodarsko dejavnost, v zadnjem 
času pa se je interes za take nakupe 
močno okrepil. Tako smo že jeseni 
prodali 11. parcelo v poslovni coni, 
sedaj pa smo ravno pred izvedbo 
dražbe za 12. in 13. parcelo. Da za-
gotovimo razvojne možnost podje-
tjem, ki imajo v tem trenutku potre-
bo in ambicije po širitvi dejavnosti in 
novih investicijah, bomo pozvali tista 
podjetja, ki na kupljenih parcelah v 
poslovni coni v treh letih niso začela 
aktivnosti, da jih vrnejo občini, ki jih 
bo potem lahko prodala tem podje-

ŽUPAN OBČINE TOLMIN UROŠ BREŽAN pravi, da lahko z medsebojnim razumevanjem in so-
delovanjem v prihodnosti premagamo izzive, ki nam jih zastavlja življenje. Foto: T. Š. F.

»V procesu priprave razvojnega programa `elimo motivirati ~im ve~ ljudi 
in institucij, da prispevajo svoje ideje, ki jih bo treba strokovno ovrednotiti, 
nato pa sprejeti odlo~itev o prioritetah.«
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tjem. To možnost smo si zagotovili 
skozi pogodbo o prodaji parcel, ker 
smo se na ta način želeli izogniti 
špekulativnim nakupom, ki so bili v 
času gospodarske konjunkture v Slo-
veniji običajna praksa.

Na kakšen način lahko občina 
sploh pomaga gospodarstvu?

Ukrep, ki ga Občina Tolmin izvaja 
na področju gospodarske politike, se 
nanaša na večletno subvencioniranje 
obrestne mere za kredite. Ta ukrep 
je bil lani na predlog Območne obrtne 
zbornice Tolmin posodobljen in sedaj 
omogoča subvencioniranje obrestne 
mere za višje zneske kreditov ter 
vključuje kredite za obratna sredstva. 
Sicer pa imajo podjetja v Posočju še 
do leta 2013 možnost koriščenja 
spodbud Razvojnega programa Soča 
za začetne investicije, spodbujanje 
zaposlovanja ter izobraževanje.

Gospodarska kriza ni prizadela ob-
čine Tolmin tako močno kot nekate-
ra druga območja v Sloveniji. Pri nas 
ni bilo stečajev velikih podjetij in ma-
sovnih odpuščanj. Številna podjetja 
so morala prilagoditi število zaposle-
nih zaradi upada povpraševanja, ven-
dar se po mojih informacijah v za-
dnjem času stanje izboljšuje. Na 
podlagi povpraševanja po zazidljivih 
zemljiščih v naši poslovni coni, zni-
ževanja stopnje brezposelnosti v za-
dnjih mesecih in tudi rezultatov na-
ših največjih podjetij smo lahko glede 
gospodarskih rezultatov v bližnji pri-
hodnosti optimistični. 

Tudi pred revščino si ne gre zati-
skati oči. Se gmotni položaj prebi-
valcev v občini izboljšuje ali slabša? 
Na kakšen način lahko blažite sti-
sko nezaposlenih oziroma vseh, ki 
živijo pod pragom revščine?

Glede na zmanjševanje števila ne-
zaposlenih v zadnjih mesecih in bolj-
šo klimo med podjetniki in podjetji 
bi rekel, da se gmotni položaj naših 
občanov ne poslabšuje. Direkten 
ukrep, ki ga občina v sodelovanju s 
centrom za socialno delo izvaja za 
blaženje finančne stiske, je dodelje-
vanje enkratnih socialnih pomoči. Za 
ta namen smo znesek v proračunu v 
zadnjih dveh letih povečali. Čutiti je 
slabšanje gmotnega položaja pred-
vsem starejših občanov pri doplače-
vanju oskrbe v domovih za ostarele, 
ki ga je občina dolžna izvajati po Za-
konu o socialnem varstvu. To blaži-
mo tako, da povečujemo delež sred-
stev, ki ga občina za ta namen pri-
speva v občinski proračun. 

ci Petra Skalarja. Obsežna dela zopet 
predvidevamo na vodovodu Zadlašči-
ca. Na komunalnem področju je zelo 
pomemben tudi projekt Regijskega 
centra za ravnanje z odpadki Nova 
Gorica, ki ga bomo, upam, skupaj s 
partnerji uspešno pognali v tek. 

Pred časom smo lahko poslušali 
burne razprave o možnih trasah 
tolminske obvoznice. Je konsenz 
dokončno dosežen in kdaj/če lahko 
pričakujemo začetek gradnje?

Prav je, da so razprave o tako po-
membnem projektu poglobljene in 
nič ni narobe, če so tudi burne. Če 
pa bomo pri takih projektih iskali 
popoln konsenz, potem ne bomo ni-
koli nič naredili. V takih primerih je 
treba poiskati neko zadovoljivo sto-
pnjo podpore in skozi postopke 
vključevanja javnosti zagotoviti upo-
števanje ključnih interesov okolja. 
Upam si trditi, da je bilo to v tem 
primeru storjeno. Spremenjena južna 
varianta, ki je bila potrjena na občin-
skem svetu, je po mojem mnenju 
dober kompromis in je sprejemljiva 
za veliko večino Tolmincev. V tem 
trenutku se zaključuje priprava idej-
nega projekta. Ko bo dokončan, nas 
čaka javna razgrnitev, kjer bo javnost 
zopet lahko podala svoje pripombe, 
nato mora biti na Vladi Republike 
Slovenije sprejet državni prostorski 
načrt za tolminsko obvoznico. Sledi-
jo faze pridobivanja gradbenega do-
voljenja, zemljišč in nato še izbor 
izvajalca. Če želimo za projekt tol-
minske obvoznice prejeti evropska 
sredstva, kot je predvideno, potem 
moramo vse omenjene faze projekta 
zaključiti do konca leta 2013. To ne 
bo lahka naloga, vendar skupaj z Di-
rekcijo RS za ceste, ki ta projekt vodi, 
ostajamo optimisti. 

Bliža se čas festivalov, ki so se v 
Tolminu kljub nekaterim težavam 
v preteklosti dobro »prijeli« …

Ja, festivali so gotovo ena prepo-
znavnejših turističnih zanimivosti 
Tolminskega. Če želimo ustvariti sta-
bilno okolje in možnost za nadaljnji 
razvoj festivalov, bi se morali lastniki 
zemljišč, kjer večina festivalov pote-
ka, združiti in znati organizatorjem 
ponuditi prizorišče skupaj s potrebno 
infrastrukturo in logistiko. To je pra-
va festivalska poslovna priložnost 
Tolminskega. Tak poskus je sicer 
pred nedavnim propadel, a vseeno 
menim, da je to prava pot. Če bi la-
stniki pokazali interes, lahko občina 
skupaj z razvojnimi institucijami od-
igra povezovalno vlogo.

V pripravi je nov razvojni program 
za občino Tolmin za obdobje od 
2012 do 2020. Ravno pred dnevi 
smo že ujeli prvo kritiko, češ da gre 
za program, ki bolj kot stroko upo-
števa politiko. Je po vašem mnenju 
kritika upravičena?

Ni upravičena. Na občinskem sve-
tu je bil sprejet program priprave 
razvojnega programa občine Tolmin 
brez pripomb. V njem smo opredeli-
li vsebino tega razvojnega dokumen-
ta, roke za dokončanje določenih 
aktivnosti, način vključevanja stro-
kovne, širše javnosti in občinskega 
sveta. Za pripravljavca tega najpo-
membnejšega razvojnega dokumenta 
občine smo določili Posoški razvojni 
center. Kot župan sem imel nalogo 
imenovati delovno skupino za pripra-
vo tega dokumenta in v njem ni no-
benega politika. V procesu priprave 
razvojnega programa želimo motivi-
rati čim več ljudi in institucij, da pri-
spevajo svoje ideje, ki jih bo treba 
strokovno ovrednotiti, nato pa spre-
jeti odločitev o prioritetah. Ta odlo-
čitev in tudi dokončna potrditev ra-
zvojnega programa bo politična. 
Sprejel jo bo namreč občinski svet. 
Sam ne poznam ne strokovnjaka ne 
stroke, ne v Sloveniji in ne v svetu, 
ki bi si upal prevzeti odgovornost za 
razvojne odločitve. To je naloga in 
odgovornost politike, ki – če je razu-
mna – v pripravo in vrednotenje od-
ločitev vključuje stroko in širšo jav-
nost, tako kot to počnemo v tem 
primeru. 

Čistilna naprava v Podbrdu je zgra-
jena, obnova ceste s strani države 
in s tem urejanje vodovoda in ka-
nalizacije se tudi nadaljujejo. Letos 
občina sicer namenja precej denar-
ja komunalni infrastrukturi oziro-
ma čistilnim napravam. Kateri pro-

jekti na tem področju bodo konča-
ni letos?

Najprej bi izpostavil dva projekta, 
za katera smo pridobili tudi evropska 
sredstva. Čistilna naprava Modrej bo 
dokončana v tem letu, projekt uredi-
tve komunalne infrastrukture v Za-
tolminu se bo začel izvajati letos in 
bo končan v letu 2012. Skupaj z Di-
rekcijo RS za ceste urejamo cesto, 
vodovod, kanalizacijo, pločnike in 
javno razsvetljavo skozi Podbrdo. Na 
področju cestne infrastrukture bi iz-
postavil dokončanje asfaltacije ceste 
Ljubinj–Sela nad Podmelcem in Kne-
ža–Loje. Na področju kanalizacijske-
ga omrežja zaključujemo večji pro-
jekt v Poljubinju in začenjamo z 
urejanjem kanalizacije Na Doru v 
Tolminu, ki bo trajalo do leta 2013. 
Manjši posegi na kanalizacijskem 
omrežju so letos predvideni še na 
Čiginju, Kozarščah, Selih pri Volčah, 
Prapetnem in Volarjih. V letošnjem 
letu predvidevamo tudi izvedbo del 
na področju vodooskrbe, in sicer v 
Doljah, na Prapetnem in Idriji pri 
Bači, začeli bomo tudi z dvoletnima 
projektoma na Selih pri Volčah in v 
Hudajužni. V Tolminu smo zaključi-
li s posodobitvijo vodovoda v Gregor-
čičevi ulici, čakajo nas še dela v uli-

»Da zagotovimo razvojne mo`nost podjetjem, ki imajo v tem trenutku po-
trebo in ambicije po {iritvi dejavnosti in novih investicijah, bomo pozvali 
tista podjetja, ki na `e kupljenih parcelah v poslovni coni v treh letih niso 
za~ela aktivnosti, da jih vrnejo ob~ini, ki jih bo potem lahko prodala tem 
podjetjem.«
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Katero turistično ponudbo je po 
vašem mnenju treba še nadgraditi? 
Se bomo lahko v prihodnosti kopa-
li v Žabčah?

Na področju turizma že dolgo ugo-
tavljamo, da smo prišli do neke meje, 
prek katere bomo težko stopili, če ne 
bomo prišli do bistvenega izboljšanja 
turistične infrastrukture. To je mogo-
če le z velikimi investicijami, kot je 
denimo ta, ki je predvidena na starem 
strelišču med Žabčami in Poljubi-
njem. V tem trenutku je na svetov-
nem trgu konkurenca takih projektov 
izredno ostra, količina investicijskih 
sredstev pa se je v primerjavi s časom 
pred gospodarsko krizo bistveno 
zmanjšala. Zato se bo treba domisliti 
koncepta, ki bo nekaj posebnega v 
svetovnem merilu in bo hkrati pome-

nil nadgradnjo naše turistične ponud-
be. Zanimiv bo moral biti za vlagate-
lje in na drugi strani sprejemljiv za 
okolje. To vsekakor ni lahka naloga. 
Zato sem oblikoval skupino, ki bo 
tudi na podlagi ogleda dobrih praks 
pripravila tak koncept. Na področju 
razvoja turistične infrastrukture nas 
čakajo tudi pomembne naloge pri 
vzpostavljanju kolesarskih stez, vsto-
pno-izstopnih mest na Soči, postavlja-
nju označevalne signalizacije, izbolj-
ševanju dostopa do Tolminskih korit, 
Javorce ter odskočišča na Kobali. 

Občina med drugim sofinancira 
tudi vožnjo avtovlaka. Ne le da pre-
voz potnikov brez avtomobila vča-
sih ni možen, zgodilo se je tudi, da 
je avtovlak vozil, avtomobilov pa ni 
sprejemal, kar ste menda občutili 

tudi na lastni koži. Kakšno je na 
splošno sodelovanje Občine Tolmin 
s Slovenskimi železnicami (op. ure-
dništva SŽ)? Ima bohinjska proga 
po vašem mnenju prihodnost?

To je vprašanje za Slovenske žele-
znice. Res je bil za kratek čas prevoz 
avtomobilov moten, vendar se je to 
hitro uredilo. Na splošno lahko re-
čem, da je sodelovanje s Slovenskimi 
železnicami dobro, še posebej z od-
govornimi na lokalni ravni. Ko pride-
mo do višjih nivojev v podjetju, po-
stanejo stvari bolj zapletene. Ne 
glede na to smo v zadnjem času us-
pešno rešili nekaj problemov, ki smo 
jih imeli glede avtovlaka – sicer pa se 
avtovlak v zadnjih letih vse bolj uve-
ljavlja in predvsem v času turistične 
sezone zelo dobro opravlja svojo na-

logo. To je tudi razlog, da Občina 
Tolmin skupaj z Občino Bohinj sofi-
nancira avtovlak. Gotovo je na tem 
področju mogoče narediti še več in 
tu bi si želel nekoliko večjo koopera-
tivnost s strani SŽ.

Bliža se občinski praznik. Kaj bi ob 
tej priložnosti sporočili občanom in 
občankam ter tistim, ki so se zara-
di različnih vzrokov izselili, a z 
mislimi še vedno ostajajo doma?

Občankam in občanom ter vsem, 
ki so tako ali drugače povezani z na-
šo občino, sporočam, da o naši pri-
hodnosti v veliki meri odločamo sa-
mi. Z medsebojnim razumevanjem 
in sodelovanjem lahko v prihodnosti 
premagamo izzive, ki nam jih zasta-
vlja življenje.
Zbrala in uredila Tatjana Šalej Faletič

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKE SVETNIKE

Ime in priimek: Karel Laharnar
Kraj bivanja: Šentviška Gora
Stranka: Nisem član nobene stran-
ke, kandidiral sem na listi Social-
demokratske stranke (SDS).
Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Ne, volivke in volivci 
s Planote in Baške grape so mi za-
upali drugi mandat.
Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … me zanima delovanje raz-
ličnih skupnosti. Še posebej zani-
miva se mi zdi lokalna skupnost, 
saj zadeva prav vsakega posame-
znika v občini. S svojimi izkušnja-
mi, pridobljenimi na različnih po-
dročjih, želim vplivati na odločitve 
v občinskem svetu. Ker vem, da 
lahko pripomorem k bolj enako-
mernemu razvoju celotne občine 
Tolmin, odločitev za kandidaturo 
zame ni bila samo želja po odlo-
čanju, ampak tudi soodgovornost 
za odločitve občinskega sveta v 
aktualnem mandatu.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v 
tem mandatu? Moja prizadevanja 
so usmerjena predvsem v hitrejši 
razvoj podeželja, ki je bil v prete-
klosti zapostavljen. Tukajšnje kra-
jevne skupnosti še zmeraj znajo in 
zmorejo pridobljena sredstva ople-
meniti s svojim delom. Zaustaviti 
moramo tudi odseljevanje mladih 
s podeželja; občina bi skozi vlaga-
nja v infrastrukturo morala zago-
tavljati boljše pogoje, da si bodo 
lahko mladi v svojem domačem 

kraju ustvarili družine, kajti le tako 
bo zagotovljen dolgoročen obstoj po-
deželja. V tem primeru se na pode-
želju ne bodo več zapirale šole, vra-
čale se bodo trgovine, gostilne … in 
življenje na sploh. Z vidika ohranja-
nja kulturne krajine in samooskrbe s 
hrano poudarjam pomen kmetijstva, 
saj marsikomu poleg glavnega ali do-
polnilnega vira zaslužka v odročnej-
ših krajih zagotavlja prepotrebno 
delovno mesto. Tu pa je še turizem, 
saj se zavedam, da se lahko z vlaga-
nji to področje pospeši v skladu z 
načeli trajnostnega razvoja. Zato bom 
podpiral primerne investitorje na tem 
področju, ki bodo dali nov zagon in 
s tem omogočili razvoj novih panog 
v občini, seveda z vključevanjem lo-
kalnega prebivalstva.
Kaj vas v življenju veseli? Iz vsakega 
trenutka v življenju se naučim kaj 
novega. Uživam v vlogi gasilca, lovca 
in člana turističnega društva. Moja naj-
večja vloga je še zmeraj vloga očeta. 

Ne predstavljam pa si življenja brez 
dobre družbe, ki mi skozi druženja 
daje zadovoljstvo, iz katerega črpam 
moč in ideje, ki jih marsikdaj upora-
bim tudi pri odločanju v občinskem 
svetu. Ker sem po poklicu avtomeha-
nik, za katere pravijo, da jim po žilah 
ne teče samo kri, ampak tudi nekaj 
bencina, so moja ljubezen še motor-
ji oziroma vse, kar diši po bencinu.

*****

Ime in priimek: Miro (Friderik) La-
panja
Kraj bivanja: Slap ob Idrijci
Stranka: DeSUS (Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije)
Je to vaš prvi mandat v občinskem 
svetu? V občinskem svetu imam prvi 
mandat. Sem pa že drugi mandat član 
Krajevne skupnosti Slap ob Idrijci, 
zato dobro poznam problematiko kra-
jevnih skupnosti in Občine Tolmin.
Za kandidaturo sem se odločil, ker 
… smatram, da lahko s svojimi dol-
goletnimi izkušnjami pri delu v vzgo-
ji in izobraževanju v lokalnih sku-
pnostih in na področju humanitarnih 
organizacij prispevam k hitrejšemu 
razvoju občine. 
Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Moj cilj je, da bi uspeli 
zagotoviti vsem generacijam v občini 
Tolmin boljše razvojne možnosti, za-
to bom aktivno deloval pri izdelavi, 
sprejemu in izvajanju strategije ra-
zvoja občine na vseh področjih, pred-
vsem pa na področju turizma, gospo-
darstva, družbenih dejavnosti in s 
tem ustvarjanja novih delovnih mest. 
Pri tem se bom zavzemal za skladen 

KAREL LAHARNAR. Foto: iz domačega al-
buma

MIRO LAPANJA. Foto: arhiv DeSUS

razvoj vseh območij občine – pred-
vsem demografsko ogroženih kra-
jev in v dolini reke Idrijce – na po-
dročju razvoja turizma, kmetijstva 
in gradnje novih hidroelektrarn. 
Posebno skrb bom namenil večji 
finančni podpori občine za delova-
nje in programe humanitarnih or-
ganizacij, predvsem Rdečega križa 
in Karitas. Vztrajal bom pri izbolj-
šanju cestnih povezav proti Idriji 
in Novi Gorici. Zavzemal se bom 
tudi za ureditev ceste proti Oblako-
vem vrhu in Čepovanu iz Dolenje 
Trebuše. Moj cilj je tudi, da bi v Tol-
minu uvedli dnevni center za starej-
še in da bi v nekdanji šolski stavbi 
na Pečinah zaživela dejavnost. 
Kaj vas v življenju veseli? Spreho-
di v naravo in delo na vrtu ter v 
sadovnjaku. Posebno pa sem vesel, 
če s svojim prostovoljnim delom 
pomagam ljudem v stiski. Dobrota 
ni sirota!
Pripravili: Š. M. in T. Š. F.

Iz ob~inskih uprav
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Nagrajenci Ob~ine Tolmin za 
leto 2011

Občinski svet Občine Tolmin je na 
6. seji sredi aprila sprejel Sklep o po-
delitvi nagrad Občine Tolmin. Na 
slavnostni podelitvi konec maja bodo 
naziv častni občan občine Tolmin 
podelili Marku Munihu, in sicer za 
življenjsko delo na področju glasbe-
nega ustvarjanja. Plaketa občine Tol-
min bo letos, ko mineva 20 let od 
osamosvojitve Republike Slovenije, 
romala v roke Območnemu združe-
nju veteranov vojne za Slovenijo 
Gornje Posočje, medtem ko bosta 
priznanja deležna Društvo »Peski 
1915–1917« Tolmin za ohranjanje 
spomina na žrtve 1. svetovne vojne 
in Župnija Tolmin za dolgoletno pro-
stovoljno delo z otroki in mladimi. 
Zahvalo občine Tolmin bodo tokrat 
prejeli Igor Leban za požrtvovalno 
delo v Krajevni skupnosti Dolje, trije 
člani družine Zgaga, oče Cveto, ma-
ma Olga in hči Alenka, ki s številni-
mi dejavnostmi pomagajo pri razvoju 
Baške grape, ter Sebastjan Leban za 
posebne dosežke pri delovanju v 
Enoti reševalnih psov Slovenije.

O zaslugah posameznikov boste 
lahko podrobneje prebrali v prihodnji 
številki EPIcentra.

T. Š. F.

Leto{nji prora~un te`ak 
dobrih 14 milijonov evrov

Tolminski občinski svet je na svoji 
peti seji v tem mandatu, ki je bila 
konec marca, sprejel proračun Obči-
ne Tolmin za leti 2011 in 2012. Viši-
na letošnjega proračuna je 14,3 mili-

jona evrov, župan Uroš Brežan pa v 
njem izpostavlja pet največjih projek-
tov, za katere občina pridobiva držav-
ni oziroma evropski denar. 

Med prihodki tolminske občine bo 
tudi letos najpomembnejši vir doho-
dnina v višini dobrih osem milijonov 
evrov, dober milijon se bo v občinski 
blagajni nabralo evropskega denarja, 
732.000 evrov se bo vanjo steklo iz 
vira koncesij za vodno pravico, 
620.000 evrov načrtujejo iz državne-
ga proračuna za investicije na podla-
gi 23. člena Zakona o financiranju 
občin, 465.000 evrov bodo z najemni-
nami prispevale gospodarske javne 
službe, 330.000 evrov bodo občini 
prinesle koncesije za igre na srečo, 
Brežan pa je kot pomemben vir na-
vedel še 125.000 evrov, ki jih je ob-

DELA NA CESTI SKOZI PODBRDO z vmesnimi premori predvsem zaradi pomanjkanja držav-
nega denarja potekajo že kar nekaj let. Letos naj bi uredili cestni odsek, in sicer od konca nek-
danje tovarne Bača do odcepa za vasi Trtnik oziroma Porezen. Foto: Jerneja Kos

čina pridobila prek razpisa Ministr-
stva za kulturo za ureditev dela pri-
tličnih prostorov tolminske knjižni-
ce.

Na odhodkovni strani je občinski 
denar precej razpršeno porazdeljen, 
župan pa med številnimi projekti 
prednost daje predvsem petim. Naj-
večji oziroma glede na zahtevana fi-
nančna sredstva tudi najdražji projekt 
bo izgradnja komunalne infrastruk-
ture v Zatolminu. Letos bo Občina 
Tolmin zanj namenila 840.000 evrov, 
prihodnje leto pa še dodatnih 1,2 mi-
lijona evrov. Velik del denarja bo 
pridobila od Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Iz istega naslova 
bo sofinancirana tudi izgradnja čistil-
ne naprave za naselje Modrej, ki bo 
občino stala 660.000 evrov. Na tem 

mestu velja omeniti še obnovo vodo-
voda Zadlaščica, za kar bo občina 
letos namenila slabih 300.000 evrov, 
v prihodnjem letu pa jih bo morala 
za dokončanje projekta dodati še 
150.000. 

Že kmalu na začetku leta je v Pod-
brdu steklo nadaljevanje skupne na-
ložbe občine z Direkcijo RS za ceste 
(DRSC). Dela na cesti skozi naselje z 
vmesnimi premori predvsem zaradi 
pomanjkanja državnega denarja po-
tekajo že kar nekaj let, DRSC pa na-
merava letos urediti cesto od konca 
nekdanje tovarne Bača do odcepa za 
vasi Trtnik oziroma Porezen. Župan 
Brežan pojasnjuje, da bo občina obe-
nem prispevala svoj delež za ureditev 
komunalne infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, pločnik, javna razsvetlja-
va), čemur proračun letos namenja 
830.000 evrov.

Dvoletni projekt je tudi velika re-
gijska investicija, in sicer izgradnja 
regijskega centra za ravnanje z od-
padki v Stari Gori pri Novi Gorici. Po 
Brežanovih besedah gre za »zelo po-
memben projekt, ki zahteva veliko 
truda od vseh občin za izpeljavo in je 
ključnega pomena za upravljanje z 
odpadki v prihodnosti. Glavno breme 
je sicer na Mestni občini Nova Gori-
ca, veliko pa prispeva tudi Kohezijski 
sklad.« Občina Tolmin tej postavki 
letos namenja slabih 30.000 evrov, 
medtem ko jih bo morala prihodnje 
leto vložiti skoraj 600.000. 

Posebno veliko pozornosti bosta 
župan in njegovo moštvo posvetila 
izgradnji odprtega širokopasovnega 
omrežja. »Delež občine je bil mišljen 
v višini 45.000 evrov. Deset severno-

Utrinki

NAZIV MUZEJSKI SVETNIK je letos prejela tudi direktorica Tolminskega muzeja mag. Damjana 
Fortunat Černilogar. Ob prejemu naziva je poudarila, da je to hkrati zaveza za prihodnje delo, 
saj jo v okviru njenega dela čaka še kar nekaj izzivov – tudi na področjih, ki so ji najbližja: prva 
svetovna vojna in 20. stoletje. Foto: Tatjana Šalej Faletič (arhiv EPIcentra)

PREJELA NAZIV MUZEJSKI 
SVETNIK
Tolmin – Ministrica za kulturo Maj-
da Širca je sredi aprila v veliki sejni 
sobi Ministrstva RS za kulturo slove-
sno podelila nazive svetnik, ki jih je 
doslej prejelo 112 strokovnih delav-
cev v državi. Naziv svetnik se pode-
ljuje v arhivski, konservatorski, kon-
servatorsko-restavratorski in muzej-
ski dejavnosti. Med drugimi je naziv 
muzejski svetnik letos prejela tudi di-
rektorica Tolminskega muzeja mag. 
Damjana Fortunat Černilogar. 

Naziv svetnik se podeljuje od leta 
1996 in je najvišji strokovni naziv na 
področju varstva kulturne dediščine 
in varstva arhivskega gradiva. Prido-
bi se ga z dosežki oziroma naborom 
celotnega dela v kariernem obdob-

ju. Kdor želi pridobiti naziv, mora 
izpolnjevati zahteve iz predmetnega 
pravilnika. Svetnik lahko postane le 
strokovnjak z visoko izobrazbo, naj-
manj 20 leti delovnih izkušenj na 
področju varstva ali sorodnem stro-
kovnem področju, obsežno biblio-
grafijo ter prepoznavnim in kakovost-
nim strokovnim delom. Na svojem 
delovnem področju mora izkazati 
neprekinjeno aktivnost, njegov pri-
spevek varstvu kulturne dediščine 
pa mora izpričevati vrhunske do-
sežke v dejavnosti, za katero je pri-
dobil naziv. Poleg tega mora svoje 
znanje in izkušnje posredovati stro-
kovnim kolegom in tudi s tem skrbeti 
za kontinuiran razvoj stroke. Fortu-
nat Černilogarjeva je ob prejemu na-
ziva poudarila, da je svetniški naziv 
zaveza tudi za prihodnje delo, saj jo 
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primorskih občin je pripravilo skupni 
projekt, kandidirali smo na razpisu 
Ministrstva za visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo, na katerem pa 
nismo uspeli. Pri analizi sklepa smo 
ugotovili, da v postopku odločitve ni-
smo bili obravnavani korektno in bi 
morali biti izbrani, zato smo že vlo-
žili pritožbo. Če z njo ne bomo uspe-
li, razmišljamo celo o tožbi, za kate-
ro imamo podlago,« nastalo situacijo 
komentira Brežan. Občina namerava 
po županovih zagotovilih omenjenih 
45.000 evrov vsekakor vložiti v do-
grajevanje omrežja in s tem pridobi-
ti čim več novih širokopasovnih pri-
ključkov v problematičnih vaseh in 
zaselkih. Prepričan je namreč, da 
prav ta infrastruktura danes predstav-
lja eno temeljnih infrastruktur, za 
naše območje pa bi pomenila tudi 
dvig razvojnih potencialov. »Glede na 
obsežnost problema v naši občini si 
ne predstavljam, da bi ga lahko v 
kratkem rešili brez dodatnih finanč-
nih sredstev od zunaj. Za vseh deset 
občin je bilo na primer v skupnem 
projektu od 37 milijonov evrov pred-
videnih več kot 20 milijonov sredstev 
s strani Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, preostanek bi prispeval 
zasebni partner, ki smo ga tudi že 
izbrali, občine pa bi dodale le mini-
malna sredstva,« še razmišlja Brežan. 
O posledicah neuspeha na omenje-
nem razpisu smo sicer pisali že v 
prejšnji številki EPIcentra.
Špela Kranjc

GOSTITELJI SO DELEGACIJO IZ BELJAKA POPELJALI VSE DO CERKVICE SV. DUHA NA 
JAVORCI – Prav poveljnik Gasilske zveze Tolmin Jože Dakskobler, ki je prijateljske vezi z dol-
goletnim županom Beljaka spletel kar na Črni prsti, je »glavni krivec« za preplet  vse boljših od-
nosov med obema občinama. Foto: Verena Tuta

Vse tesnej{a navezava 
Beljak – Tolmin

Občina Tolmin je v sredo, 4. maja, 
gostila desetčlansko delegacijo iz 
avstrijske Občine Beljak na čelu z 
županom Helmutom Manzenreiter-
jem. Slednjemu so se v Tolminu pri-
družili še direktor tamkajšnje občin-
ske uprave dr. Hans Mainhart, di-
rektor gradbeništva Ubald Nassim-
beni, okrajni gasilski poveljnik An-
dreas Sroitz, poveljnik glavne straže 
v Beljaku Harald Geissler, dva pred-
stavnika občinskega sveta ter drugi 
predstavniki gasilcev. 

Obisk se je začel s predstavitvama 
obeh občin. Tolminski župan Uroš 
Brežan je  ob pomoči direktorja ob-
činske uprave Davorina Simčiča ter 
vodij oddelkov Janje Bičič in mag. 
Mirana Droleta gostom predstavil 
organiziranost in delovanje tolminske 
občine, goste pa so v nadaljevanju 
pozdravili še poveljnik Gasilske zveze 
(GZ) Tolmin Jože Dakskobler, pred-
sednik GZ Tolmin Aleš Poljak ter 
Verena Tuta, odgovorna za občinski 
protokol. Prav Dakskobler je tudi 
»glavni krivec« za vedno boljše odno-
se Tolmina z Beljakom. Pred časom 
je namreč na Črni prsti po naključju 
naletel na pohodniško razpoloženega 
župana Manzenreiterja, ki se je, kot 
je povedal, takrat prvič sprehajal po 
teh krajih. Beseda je dala besedo in 
tako se je pripetilo, da so se naši ga-
silci minulo leto  odzvali povabilu 
tamkajšnjega župana in se srečali s 

V ZNAK MOČNE POSLOVNO-PRIJATELJSKE NAVEZE je župan Uroš Brežan iz rok avstrijske-
ga kolega Helmuta Manzenreiterja v dar prejel orla, narejenega iz kristala Swarovski. Foto: 
Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

prav v okviru Tolminskega muzeja 
čaka še kar nekaj izzivov – tudi na 
področjih, ki so ji najbližja: prva sve-
tovna vojna in 20. stoletje.
Špela Mrak

GIMNAZIJA Z DOBRIM 
VPISOM ZA PRIHODNJE LETO
Tolmin – Na Gimnaziji Tolmin smo 
po zelo slabem vpisu v preteklem 
šolskem letu z vrsto novosti in okre-
pljeno promocijo skušali zaustaviti in 
preobrniti negativno gibanje in odliv 
osnovnošolcev na druge gimnazije. 
Dijakom, ki so se za šolanje drugod 
odločali zaradi širše ponudbe tujih 
jezikov, bomo v prihodnje poleg ob-
vezne angleščine in že obstoječega 
pouka nemščine ali italijanščine ter 
krožka latinščine ponujali še pouk 
francoščine ter krožek španščine. 
Poleg tega je Gimnazija Tolmin že 
letos vključena v projekt Obogateno 
učenje tujih jezikov, v okviru katere-

ga Ministrstvo za šolstvo šoli zago-
tavlja učitelje jezikov iz teh držav. Ta 
hip na šoli gostimo jezikovno asi-
stentko Tanio iz Litve in učitelja itali-
janščine Andrea in Beluna. Dijaki 
drugih letnikov pa bodo prvič del 
pouka jezikov izvedli »v živo« na jezi-
kovnem taboru na tromeji Avstrije, 
Italije in Slovenije na avstrijskem Ko-
roškem.

Mnogi osnovnošolci so na šolanje 
izven Posočja odhajali tudi na umet-
niške in športne gimnazije. Na gim-
naziji Tolmin svojim dijakom tako kot 
druge šole ponujamo status športni-
ka ali umetnika z razširjeno in okre-
pljeno ponudbo umetniških skupin – 
plesna skupina Torzo, gledališka 
skupina Zvonko, likovne dejavnosti 
in pevski zbor, športni tedni doma in 
v tujini … Z vsemi temi dejavnostmi 
si namreč prizadevamo, da bi šolo 
približali tudi tistim dijakom, ki želijo 
svojo pot nadaljevati na umetniškem 
in športnem področju. 

Z organizacijo različnih srečanj in iz-
obraževanj skušamo okrepiti pove-
zavo med osnovnimi šolami ter Gim-
nazijo Tolmin kot edino srednješol-
sko ustanovo na tem območju. Cilj 
srečanj je predstaviti osnovnošol-
cem ponudbo gimnazije – ne le ko-
vosten pouk, pač pa tudi vse dejav-
nosti, ki bogatijo srednješolska leta 
naših dijakov. Ob okrepljenem zave-
danju lokalnih skupnosti o pomenu 
Gimnazije Tolmin za razvoj Posočja 
ter njihovi pomoči želimo na Gimna-
ziji Tolmin postati dejavnejši nosilci 
dogajanja na tem območju. 

Slab vpis v preteklem letu je pomenil 
tudi streznitev vseh, ki smo odgovor-
ni za obstoj in razvoj šole. V promo-
cijske aktivnosti smo se zato dejav-
no vključili vsi zaposleni, še zlasti pa 
so se z besedami »nekaj je treba 
nardit, akcija« angažirali in potrudili 
dijaki, ki so v okviru Dijaške skupno-
sti pripravili kar nekaj dogodkov. Z 

vabilom Veliki Brat Te Vabi so osnov-
nošolce povabili na dan odprtih vrat 
in na svoj način predstavili življenje 
in delo na šoli. Nekdanji dijaki Gim-
nazije Tolmin, danes uspešni štu-
denti, pa so pomagali izvesti infor-
mativni dan in bodočim gimnazijcem 
predstavili dobro osnovo, ki jim jo je 
za nadaljnje šolanje dala Gimnazija 
Tolmin. Prav vsi so poudarili, da jim 
šolanje na tolminski gimnaziji danes 
dviguje ugled pri profesorjih, saj se 
nekateri nekdanji dijaki redno uvr-
ščajo med pet odstotkov najboljših 
študentov, katerih evidence vodijo 
na fakultetah. 

Ob koncu aprila, po preteku vpisne-
ga roka, nam 52 vpisanih bodočih 
gimnazijcev zagotavlja dva skoraj 
povsem polna oddelka, predvsem 
pa dokazuje, da ne gre kar obupati, 
pač pa stremeti naprej in storiti vse, 
da bi, ob upoštevanju potreb lokal-
nega gospodarstva, mladim iz Poso-
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svojimi kolegi iz Beljaka. Na drugem 
srečanju v Avstriji pa se je gasilcem 
pridružil tudi župan Brežan, tako da 
je bilo majsko delovno srečanje v 
Tolminu pravzaprav nadgradnja do-
govorov o medsebojnem sodelovanju 
na različnih področjih – na področju 
turizma, na področju sodelovanja pri 
evropskih projektih in prenosu do-
brih praks. Gostitelji so v okviru sre-
dinega delovnega srečanja po kosilu 
avstrijske goste popeljali še na ogled 
Tolminskih korit ter cerkvice Sv. Du-
ha na Javorci.
T. Š. F.

EKOpraznik 2011
Dnevi so vse daljši, toplejši in kar 

kliče nas v naravo na vrtove, njive, 
polja. Vse smo že pripravili in naš vrt 
čaka na sadike. Tak je pač maj. Po-
mladanska utrujenost pojenjuje, 
opravil na vrtovih in njivah ne manj-
ka, delo je v polnem zamahu, vsi 
skupaj pa upamo na dobro letino. 
Časa za praznovanja ni veliko, kljub 
temu pa se ekološki kmetovalci in 
drugi ponudniki ekoloških pridelkov 
in izdelkov prvo soboto v maju vsako 
leto znova veselijo tradicionalnega 
EKOpraznika. Dobijo se v Tolminu, 
ki je najmanjše mesto v Sloveniji s 
tovrstnim praznikom, ki nas vsako 
leto znova opominja na to, da je tre-
ba v kmetijstvu delati s pametjo, 
preudarno in predvsem prijazno do 
narave. Ekološki kmetje so tisti glas, 
ki opozarja na to, da smo dolžni 

ohraniti tudi kaj za zanamce. To do-
kazujejo s svojim trdim delom, kjer 
agresivna sredstva ne pridejo v po-
štev. Pri takem načinu kmetovanja 
brez načrtovanja pač ne gre. Potreb-
ni so čisto drugi tehnološki pristopi, 
kot smo jih vajeni. To pa je vse prej 
kot enostavno in lagodno, saj je ka-
pitalno usmerjen vsakdan do njih 
neusmiljen. Kljub temu se ne vdajo 
in trdno stojijo za svojimi načeli. 

Tudi letošnji, 9. EKOpraznik je za-
dostil pričakovanjem obiskovalcev in 
organizatorjev. Na njem je s svojo 
ponudbo sodelovalo 18 ekoloških 
kmetij – med njimi celo predstavniki 
iz Toskane – in trije rokodelci. Glav-
ni organizator Združenje ekoloških 
kmetov Severne Primorske (ZEKSP) 
je ob pomoči Občine Tolmin, Poso-
škega razvojnega centra (PRC), Tu-
ristične zveze Gornjega Posočja, 
Javnega zavoda Triglavski narodni 
park (JZ TNP) in Društva od ovce 
do izdelka poskrbel za prijeten spre-
mljevalni program s številnimi pred-
stavitvami in pokušinami. Obiskoval-
cem se je premierno predstavila 
pevska zasedba Društva podeželskih 
žena Zgornjega Posočja, s svojimi 
izdelki pa so na prazniku sodelovali 
tudi otroci in učenci tolminskega in 
mostarskega vrtca ter tolminske 
osnovne šole. Člani društva Od ovce 
do izdelka so pripravili okusne bov-
ške krafe in »hitro šolo« filcanja. Na 
EKOprazniku je bila obiskovalcem na 
voljo tudi nova knjižica receptov 

EKO PRAZNIK – Vsako prvo soboto v maju se v najmanjšem slovenskem mestu s tovrstnim 
praznikom zberejo številni zagovorniki in simpatizerji ekološkega in trajnostno naravnanega raz-
mišljanja ter drugi naključni obiskovalci. Foto: Peter Domevšček

PREDSEDNICA ZEKSP MARIJA BONČINA  je v svojem nagovoru nasmejala zbrano množico, 
na koncu pa vse skupaj povabila še na jubilejni 10. EKOpraznik, ki bo maja prihodnje leto. Foto: 
Robert Zabukovec (arhiv LAS za razvoj)

Utrinki

čja in drugod ponudili kakovostne 
programe in izobraževanje, ki jim bo 
omogočalo nadaljevanje kariere v 
Posočju ali drugod.
mag. Branka Hrast Debeljak, 
profesorica, Gimnazija Tolmin

EKOVRTEC TOLMIN NA 
EKOPRAZNIKU
Tolmin – Prvo soboto v maju se je 
na 9. EKOprazniku predstavljal tudi 
Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin. 
Praznik se je začel s kulturno-zabav-
nim programom in nadaljeval z raz-
stavami ter delavnicami. V uvodnem 
delu dogajanja so nastopale različne 
pevske in plesne skupine, med ka-
terimi je bila tudi skupina Miška iz 
našega vrtca, ki jo je vodila vzgojite-
ljica Lea Dakskobler. Otroci so se 
potrudili in ob spremljavi kitare do-
bro odpeli dve otroški pesmici.

Naš vrtec je imel na ta prav poseben 
dan tudi svojo stojnico, ki je bila 

obložena z različnimi izdelki. Te so 
otroci naredili iz naravnega ali odpa-
dnega materiala. Tu pa so bili še pla-
kati s fotografijami in zapisi različnih 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru 
projektov EKOšole (ločevanje od-
padkov, gibanje, zdrava prehrana, 
skratka vse o zdravem načinu življe-
nja). Hkrati smo ob stojnici pripravili 
delavnico, na kateri so lahko zainte-
resirani izdelovali obeske iz soških 
prodnikov in slike iz peska. Delavni-
co sta vodili vzgojiteljici Martina L. 
Lenarčič in Marta Šorli. Udeležba 
je bila številčna, saj je tovrstno 
ustvarjanje privabilo precej mimoido-
čih. Med njimi seveda ni manjkalo 
otrok, pa tudi odrasli so poskusili 
ustvarjati in izdelati lastne obeske. 
Vsem skupaj je bilo tovrstno druže-
nje prijetno in želimo si, da bi lahko 
tudi v prihodnje sodelovali na tolmin-
skem EKOprazniku. 
Tina Leban, EKOkoordinatorka, VVZ 
Ilke Devetak Bignami

ENA IZMED STOJNIC NA EKOPRAZNIKU je bila rezervirana za predstavitev tolminskega vrtca. 
Foto: arhiv Vrtca Tolmin
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PRC-ja Jedi iz sirotke in skute, v ka-
teri je zbranih okoli 50 receptov in je 
izšla v okviru projekta LAS za razvoj 
Sirarska skuta in sirotka. Obiskovalci 
pa so si lahko na eni izmed stojnic 
ogledali tudi razstavljena dela nedav-
no zaključenega likovno-literarno-
multimedijskega natečaja za otroke 
in mladostnike Moj planet – čist in 
zelen, ki sta ga podprla PRC in Obči-
na Tolmin. 

EKOpraznik je tokratnim obisko-
valcem postregel z eno novostjo, in 
sicer s pripravo zorjenega mesa, ki je 
v vakuumu zorelo na dveh stopinjah 
celzija polnih šest tednov. Okus, ki 
ga v naši tradicionalni prehrani sicer 
še nismo navajeni, je bil naravnost 
božanski. Sicer pa so se zagovorniki 
in simpatizerji ekološkega in trajno-
stno naravnanega razmišljanja ter 
drugi naključni obiskovalci letos med 
stojnicami sprehajali ob etno zvokih 
zamejske skupine iz Trsta I benan-
danti, ki je pričarala pristno in spro-
ščeno vzdušje. Predsednica ZEKSP 
Marija Bončina pa je vse skupaj že 
letos povabila na jubilejni 10. EKO-
praznik, ki bo maja 2012. 
Peter Domevšček, svetovalec za razvoj 
podeželja, Posoški razvojni center

Nove turisti~ne table na 
avtocestnih izvozih 
opozarjajo na na{e kraje

Uporabniki avtoceste na relaciji 
Nova Gorica–Ljubljana se lahko od 
maja dalje med vožnjo orientirajo 

NOVE TURISTIČNE TABLE NA AVTOCE-
STNIH IZVOZIH VOGRSKO IN LOGATEC – 
Tabla na izvozu Logatec prikazuje idrijski 
grad Geverkenegg z značilno idrijsko čipko 
in Tolminski muzej, tabla na izvozu Vogrsko 
pa Tolminska korita z medvedjo glavo in Ko-
barid s kostnico in Krnom v ozadju – slednje 
so »zapakirali« pod skupni naslov Triglavski 
narodni park. Foto: Janko Humar

PEVSKA ZASEDBA DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA ZGORNJEGA POSOČJA se je obiskoval-
cem EKOpraznika predstavila prvič. Foto: Robert Zabukovec (arhiv LAS za razvoj)

NA PRODAJNIH IN RAZSTAVNIH STOJNICAH sodelujejo najrazličnejši ponudniki in predstav-
niki. Med drugim so se letos s svojimi izdelki obiskovalcem predstavili tudi otroci Vrtca Ilke De-
vetak Bignami in Vrtca Most na Soči (na fotografiji) ter učenci OŠ Franceta Bevka Tolmin s svo-
jimi mentorji. Foto: Robert Zabukovec (arhiv LAS za razvoj)

tudi po novih turističnih tablah na 
izvozih Vogrsko in Logatec. Štiri ob-
vestilne table – po dve za vsako smer 
– voznike obveščajo o kulturnih spo-
menikih, varovanih območjih narave 
ter pomembnejših turističnih zname-
nitostih na območju idrijske, kobari-
ške in tolminske občine. Po besedah 
Janka Humarja, direktorja Lokalne 
turistične organizacije (LTO) Sotočje, 
so table ob avtocesti postavili ob fi-
nančni podpori omenjenih treh ob-
čin, celotna vrednost investicije pa je 
znašala 32.700 evrov oziroma 18.763 
evrov (brez idrijskega deleža). 

Table so izdelali in postavili ob 
pomoči izvajalca Kanja Brege in dru-
gih pristojnih služb: DDC svetovanje 
in inženiring, Družba za avtoceste 
v RS (DARS). Avtorja fotografij na 
obvestilnih tablah pa sta Janko Hu-
mar in Matevž Lenarčič. »Tabla na 
izvozu Logatec prikazuje idrijski grad 
Geverkenegg in Tolminski muzej, ta-
bla na izvozu Vogrsko pa Tolminska 
korita in Kobarid, pod skupnim na-

slovom Triglavski narodni park,« je 
še pojasnil Humar.
Tatjana Šalej Faletič

Lokalno, medregionalno, 
nacionalno in svetovno 
obarvan GM4O 

Letošnji jubilejni 10. gorski mara-
ton štirih občin (GM4O) je zastavljen 
večplastno, saj se bo hkrati odvijalo 
tudi 8. svetovno prvenstvo v gorskem 
maratonu in 2. državno prvenstvo 
Slovenije v gorskem maratonu.

Največji atletski dogodek leta v 
Posočju in tudi v Sloveniji se pribli-
žuje s svetlobno hitrostjo, gorski te-
kači bodo s Petrovega Brda po trasi 
gorskega maratona štirih občin 
(GM4O) krenili v soboto, 18. junija 
2011, ob 8. uri. Organizacija 10. gor-
skega maratona štirih občin, ki nosi 
težo 8. svetovnega prvenstva v gor-
skem maratonu ter 2. državnega pr-
venstva Slovenije v gorskem marato-
nu, je že vse leto v polnem teku. 
Poleg tolminskega župana Uroša Bre-

žana, ki vsa leta prispeva največji 
finančni delež, so finančno pomoč 
potrdili tudi župan Železnikov Miha 
Prevc, župan Bohinja Franc Kramar 
in novi župan Cerknega Miran Ci-
glič. Župani so vsak po svojih močeh 
potrdili finančno pomoč priredite-
ljem, posebej je donacijo povišala 
bohinjska občina, nenazadnje pa se 
bo denar na bohinjsko stran v veliki 
meri tudi vrnil, saj bodo reprezen-
tančna moštva vse turistične kapaci-
tete v času tekmovanja koristile na 
bohinjski strani. 

V pomladnih dneh se »oče« gor-
skega maratona v Baški grapi Jože 
Dakskobler in Tomo Šarf, predse-
dnik odbora Združenja za gorske 
teke pri Atletski zvezi Slovenije (AZS) 
ter veliki tekaški zanesenjak, ki že od 
začetka močno verjame v svetovni 
nivo dogodka in tudi strokovno pod-
pira izpeljavo svetovnega prvenstva 
v gorskem maratonu, ukvarjata z 
opremljanjem in urejanjem tekaške 
trase. Pri izvedbi maratona pa v ce-
loti sodeluje velika ekipa prostovolj-
cev, ki šteje okoli 400 posameznikov, 
večinoma domačinov. Proga marato-
na je bila po letošnji zimi že izho-
diščno v dobrem stanju. Največ ško-
de navadno povzroči spomladanski 
sneg, letos pa slednji ni podiral dre-
ves in s tem organizatorjem oteževal 
pripravo poti. Dakskobler in Šarf sta 
progo tudi natančno izmerila in po-
trdila napovedano dolžino 37,5 km, 
ki se ujema z dolžino v razpisu, kljub 
temu da je proga letos spremenjena 
in se za vse kategorije končuje v Pod-
brdu. Novi del proge je tudi že ozna-
čen z značilnimi rumenimi tablicami, 
poteka pa po obstoječih transverzal-
nih planinskih poteh čez Trtniško 
planino mimo Robarja v Podbrdo. 
Sprememba je le za vasjo Kal, kjer 
nadaljuje proti Stržiščam in šele nato 
prečka travnik in se zopet priključi 
obstoječi trasi. 

Od novega leta deluje aktualna 
spletna podstran Gorskega maratona 
štirih občin (GM4O): http://www.
wmra.gm4o.si, kjer so večjezično 
predstavljene podrobnosti tekmova-
nja, na strani pa so možne prijave s 
plačilom prijavnih stroškov. Zanimiv 
je tudi virtualni tekač – program, ki 
obiskovalca strani tridimenzionalno 
popelje po trasi maratona. 

Prijave tekačev, med katerimi je 
veliko tujcev, so rekordne, saj je pri-
javljenih že nekaj manj kot 400 po-
sameznikov, veliko jih bo lovilo tudi 
zadnje dni maja, ko organizatorji še 
sprejemajo posamezne prijave. Ker 
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gre za svetovno prvenstvo, se posebej 
prijavljajo reprezentance – do maja 
so prejeli prijavo enajstih reprezen-
tanc, pričakujejo pa še nekatere, med 
njimi zagotovo prijavo Italije, Franci-
je in Švice, ki spadajo v vrh svetovne 
sile v gorskem teku. Vsekakor med 
najbolj konkurenčne sodi tudi Slove-
nija z domačinom Mitjo Kosoveljem 
ter drugimi aduti. 

PORTRET PRIREDITVE: 
Kaj: 10. gorski maraton štirih 
občin, 8. svetovno prvenstvo v 
gorskem maratonu, 2. državno 
prvenstvo Slovenije v gorskem 
maratonu

Kdaj: 18. junija 2011 ob 8h

Organizatorji: Lokalna turistič-
na organizacija Sotočje in Turi-
stično društvo Podbrdo

Sodelujejo: Občine Bohinj, Cer-
kno, Tolmin in Železniki ter 
Atletska zveza Slovenije in 
WMRA

Tekmovalci: posamezniki (okoli 
400 tekmovalcev), reprezentance 
(do 200 reprezentančnih teka-
čev)

Start: Petrovo Brdo v Baški gra-
pi

Cilj: Podbrdo v Baški grapi – 
športno igrišče »Na bazenu«

Vzponi: 2.500 m

Spusti: 2.800 m

Dolžina: 37,5 km

Število okrepčevalnic: 17

Število sodelujočih prostovolj-
cev: 400

Rekordi proge: ženske: 3:56:25 
– Ines Hižar in moški: 3:21:52 
– Marko Šubic (oba leta 2004 in 
na trasi 35 km s startom in ci-
ljem na Petrovem Brdu) 

Opozorila: 18. junija 2011 obča-
sne popolne zapore cest na Pe-
trovem Brdu med 6.30 in 8. uro 
ter v Hudajužni med 10. in 12. 
uro 

Dogodki vredni ogleda: start 
maratona ob 8. uri na Petrovem 
Brdu, spodbujanje tekačev ob 
progi, čakanje na prve tekače 
pod Črno prstjo in na Poreznu, 
pričakovan prihod zmagovalcev 
ob 11.30, podelitev odličij in ma-
ratonski koncert po prireditvi od 
17. ure dalje, v nedeljo »pomara-
tonska zabava« za otroke in do-
brodelni koncert.

V organizacijskem štabu se že na-
črtuje in oblikuje svečana slovesnost 
ob odprtju in zaključku, ki bo na 
nivoju mednarodnega tekmovanja, 
organizatorji pa so se ob tem odloči-
li tudi za dobrodelno potezo, ki se 
bo zgodila z organizacijo dobrodelne 
prireditve dan po izvedbi gorskega 
maratona, in sicer v nedeljo, 19. ju-
nija 2011, v Podbrdu.
Špela Mrak 

Rde~a lu~ za spremembe 
odloka o So~i

Potem ko sta bovški in kobariški 
občinski svet že potrdila spremembe 
Odloka o rabi in varovanju vstopno-
izstopnih mest za športno plovbo ob 
reki Soči in njenih pritokih na obmo-
čju od izvira Soče do Volčanskega 
mostu, pa se tolminski svetniki in 
svetnice s predlogom Medobčinske 
uprave občin Bovec, Kobarid, Tol-
min in Kanal ob Soči niso strinjali. 
V Zgornjem Posočju tako kljub novi 
sezoni športne plovbe po Soči in nje-
nih pritokih še vedno nimamo eno-
tnega odloka, ki bi urejal to področje 
športnega turizma.

Župani vseh treh posoških občin 
so že decembra lani na seji Posoške-
ga kolegija sklenili svojim občinskim 
svetom predlagati spremembe ome-
njenega odloka, s čimer bi namesto 
pristojnih Lokalne turistične organi-
zacije (LTO) Bovec in LTO Sotočje 
nosilec dejavnosti po odloku postala 
medobčinska uprava. Soglasno odlo-
čitev so župani utemeljili z načelom 
racionalnosti, saj je nadzor že pred 

tem vršila medobčinska uprava, med-
tem ko je distribucija dovolilnic za 
športno plovbo ostajala v domeni 
zunanjih izvajalcev (največja sta bila 
prav oba LTO-ja), ki jih je bilo treba 
plačevati. Župani so se za medobčin-
sko upravo odločili, ker je zaradi 
neposredne podrejenosti županom 
občin ustanoviteljic, ki imajo na nje-
no delovanje vsi enak vpliv, po nji-
hovem najbolj nevtralen organ. 

V Kobaridu in Bovcu sta občinska 
sveta predlagane spremembe odloka 
sprejela na februarskih sejah, zato te 
na območju obeh občin že veljajo v 
novi sezoni športne plovbe po Soči 
in njenih pritokih, ki se je začela 15. 
marca in bo trajala do 31. oktobra. 
Pristojnost nad izvajanjem odloka in 
prodajo dovolilnic za plovbo ima se-
daj medobčinska uprava, povsem pa 
jo je izgubil LTO Bovec. Na Tolmin-
skem predlagane spremembe niso 
naletele na podporo. Kot je pojasnil 
župan Uroš Brežan, »so se resni po-
misleki pojavili že na odboru za kme-
tijstvo, turizem in razvoj podeželja, ki 
je osnutek obravnaval že dan pred 
sejo občinskega sveta in ga zavrnil. 
Prav tako je bilo veliko pomislekov 
med svetniki, ki so se na koncu po 
mojem mnenju utemeljeno odločili, 
da tega odloka ne podprejo.« Skupna 
občinska uprava namreč ni bila usta-
novljena za ta namen in tovrstne 
dejavnosti v svojem odloku nima vpi-
sane, zato se je pojavila bojazen, da 
bi z njo ogrozili sredstva, ki jih štiri 
vključene občine od Službe Vlade RS 
za lokalno samoupravo in regional-

no politiko dobijo za izvajanje nalog 
skupne občinske uprave. Po Breža-
novih besedah gre za 50-odstotno 
sofinanciranje, kar na letni ravni v 
tem primeru znaša več kot 100.000 
evrov.

Vseh vstopno-izstopnih mest v Po-
sočju je 19 – od tega na območju 
občine Bovec deset, v občini Kobarid 
pet in na območju občine Tolmin 
štiri. Direktor medobčinske uprave 
mag. Simon Leban pojasnjuje, da 
nesprejem odloka na tolminskem ob-
činskem svetu v praksi pomeni, »da 
tudi letos izvajamo režim samo do 
Napoleonovega mostu v Kobaridu. 
Brezplačne letne dovolilnice za kajak 
smo resda razdelili tudi udeležencem 
čistilne akcije, ki so čistili Sočo v ob-
čini Tolmin, sicer pa nov režim velja 
na območju bovške in kobariške ob-
čine, kjer za upravljanje in nadzor 
skrbi medobčinska uprava.« Kot je še 
povedal Leban, so dovolilnice na vo-
ljo na kakšnih 25 prodajnih mestih. 
Pripravili in razdelili so že informa-
tivno gradivo z zemljevidom plovne-
ga območja, označenimi prodajnimi 
mesti dovolilnic, kontakti, pravili v 
štirih jezikih in cenami dovolilnic. 
Očistili so plovno pot in opravili 
vzdrževalna dela na dostopnih poteh. 
Predvidoma v maju bodo zastarele in 
poškodovane informativne panoje na 
vstopno-izstopnih mestih nadomesti-
li z novimi. »Po več letih bomo tako 
za silo primerno in enotno pričakali 
glavno sezono športne plovbe,« je za-
ključil Leban.
Špela Kranjc

Utrinki

RDE^I KRI@ BOVEC – 
SRE^ANJE STAREJ[IH 
OB^ANOV 
Bovec – Tretjo soboto v aprilu je 
Občinska organizacija Rdečega kri-
ža (OO RK) Bovec organizirala sre-
čanje starejših občanov, ki imajo 80 
ali več let. Od 200 povabljenih se je 
druženja udeležilo 37 občanov, med 
katerimi je najstarejša udeleženka iz 
Kal Koritnice štela 96 let. Srečanje 
s kosilom in razvedrilnim progra-
mom, ki so ga s folklornim nasto-
pom sooblikovali otroci bovškega 
vrtca in učenci OŠ Bovec, je bilo or-
ganizirano v bovškem Hotelu Alp. 
Otroci so prikazali stare otroške 
igre, zaplesali plese iz starih časov 
in razveselili povabljene s šaljivimi 
pripovedkami iz naših krajev. Ob tej 
priložnosti je zapel tudi Moški pevski 
zbor Golobar, udeležence pa je poz-

nje o življenju nekoč in danes. Sni-
denje so zaključili zadovoljni in polni 
lepih vtisov ter v upanju, da se po-
novno srečajo prihodnje leto.
Besedilo in foto: Nada Mrakič, OO RK 
Bovec

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV je lepa priložnost za obujanje spominov, utrjevanje starih 
znanstev in prijateljstev ter kramljanje o življenju nekoč in danes. Druženje so s folklornim nasto-
pom popestrili otroci bovškega vrtca in šole. 

dravil Vojko Hobič, predsednik Ob-
močnega združenja RK Tolmin.
Srečanje je potekalo v zadovoljstvo 
vseh, saj je bila to lepa priložnost za 
obujanje spominov, utrjevanje starih 
znanstev in prijateljstev ter kramlja-
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Pred vrati so novi javni razpisi v okviru 
Programa razvoja pode`elja RS za 
obdobje 2007–2013

Sredi aprila je z objavo v Uradnem listu RS {t. 28/2011 v veljavo stopila Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. 
osi Programa razvoja pode`elja 2007–2013 v letih 2011–2013. Ta dolo~a spremembe in novosti, ki 
se prete`no nana{ajo na `e omenjeni program za obdobje 2007–2013. In zakaj je pravzaprav do-
bro, da ste o tem obve{~eni tudi vi? Odgovor je preprost: zaradi mo`nosti ~rpanja evropskih in 
dr`avnih sredstev.

Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja 
(PRP) 2007–2013 določa: ukre-

pe, dejavnosti, upravičence, naložbe, 
pogoje za pridobitev sredstev, upra-
vičene in neupravičene stroške, me-
rila za izbor projektov, nadzor nad 
izvajanjem ukrepov, višino razpolo-
žljivih finančnih sredstev za posame-
zen ukrep ter finančna merila za iz-

vajanje. Njena zadnja, četrta dopol-
nitev prinaša nekatere pomembne 
spremembe in novosti, pri čemer so 
odgovorni upoštevali tudi predloge 
lokalnih akcijskih skupin (LAS) in 
Društva za razvoj slovenskega pode-
želja. Tako lahko rečemo, da je be-
sedilo uredbe dokaz, da se lahko s 
skupnimi močmi in veliko sodelova-
nja doseže razumne rešitve in spre-

jemljive poenostavitve tudi na tako 
zahtevnem programu kot je program 
LEADER. 

Kmalu `e prvi javni razpisi, 
objavljeni na podlagi nove 
uredbe

Ministrstvo RS za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je 19. maja iz-
dalo okvirni terminski načrt objave 

javnih razpisov (JR) za ukrepe 1. in 
3. osi PRP 2007–2013 za letošnje le-
to. 
• JR ZA MLADE PREVZEMNIKE bo 

predvidoma objavljen junija in bo 
tako kot doslej »odprtega tipa«. To 
pomeni, da bo Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja 
(ARSKTRP) odpirala in obravnava-
la vloge ter zahtevala odpravo nji-

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

EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

MATILDA SE NE DA
Tolmin – Stanovalka Doma upoko-
jencev Tolmin Matilda Gaberšček 
je 5. aprila letos praznovala svoj 
102. rojstni dan. Prelepo pomladno 
vreme je dodalo svoj čar k praznova-
nju. Polna radosti je tisti dan Matilda 
pričakovala obiske svojcev, delavcev 
in stanovalcev doma, ki so ji prihajali 
voščit ob visokem jubileju. Ob tem 
nam je zaupala, da se ji večkrat zazdi, 
da kar predolgo živi, saj njenih vrstni-
kov ni več. Kljub temu je voščila spre-
jemala z veseljem in zadovoljstvom, 
saj, kot pravi, ni nikoli pričakovala, 
da bo dočakala tolikšno starost. 

Veliko veselje so ji pripravili tudi svojci 
in vaščani Čiginja, ki so jo ob vaškem 
prazniku, ko so obeležili hišna imena, 
povabili medse v njen domači kraj. 
Ivica Podgornik, vodja Doma upokojen-
cev Tolmin

IZNAJDLJIVI LOMLJANI
Kanalski Lom – V Kanalskem Lo-
mu stoji cerkvica, na katero smo Lo-
mljani zelo ponosni. Posvečena je 
bila leta 1775 v čast sv. Primožu in 
Felicijanu, zanimiva pa je predvsem 
zato, ker je edini sakralni objekt v 
Posočju, ki je krit s skrilami – kamni-
to streho. Domačini se vseskozi tru-

dimo, da bi ohranila lep videz, saj 
gre navsezadnje za kulturno dedišči-
no, ki so nam jo zapustili naši pred-
niki. Poleg tega je to prostor, ki en-
krat tedensko združi večino kraja-
nov. Prav zato tukajšnja mladina re-
dno skrbi za urejeno okolico cerkve 
in pokopališča. Ko se je v preteklo-
sti na primer zrušil podporni zid, 
smo krajani z lastnim denarjem in 
delom zgradili novega. 

Cerkev v tem času »doživlja« popo-
tresno obnovo – trenutno se na njej 
vrši iniciranje in odstranjevanje ome-
ta. Cerkev, ki je bila v potresu po-
škodovana, ima tudi zelo staro in 
dotrajano električno inštalacijo, ven-
dar pa ta ni vključena v omenjeno 
sanacijo. Domačini smo zato razmi-
šljali, kaj naj storimo. Ker se bojimo, 
da bi lahko zaradi dotrajane napelja-
ve v cerkvi zagorelo, smo se odloči-
li, da je morda sedaj, ko je cerkev 
že tako odeta v prah, ravno pravi 
čas, da se obnovi tudi ostale dotra-
jane stvari. Poleg nevarne električne 
inštalacije so namreč tu še številne 
druge potrebe: dotrajani podporni 
zidovi, oltar, podlaga pod klopmi in 
še bi lahko našteval.

Zato smo se na Turistični kmetiji Ši-
roko odločili, da priredimo koncert, 

ves izkupiček pa namenimo obnovi 
cerkve. Tako smo 12. maja pripravili 
dobrodelni koncert kantavtorja Adi-
ja Smolarja. Koncert je zelo uspel, 
saj se ga je udeležilo kar 161 obi-
skovalcev. Prenabita dvoranica je bi-
la napolnjena do zadnjega kotička. 
Smolar nam je pojasnil, da se do-
brodelnih koncertov brezplačno 
udeleži le, če gre za potrebe bolnih 
ljudi. A kljub temu, da smo morali za 
njegov nastop plačati, je izkupiček 
koncerta znašal kar 1.928 evrov. Z 
namenom, da bi se zbralo več sred-
stev, smo pobirali tudi vstopnino. Vse 
ostalo – prostor, ozvočenje, organi-
zacijska dela – pa smo donirali do-
mačini. Omeniti je treba še to, da so 
se skoraj vsi krajani in drugi udele-
ženci iz vse občine z veseljem odzvali 
povabilu na koncert. Smolarjev na-
stop je trajal kar dve uri in kljub veliki 
vročini, ki je nastala v prenapolnjeni 
dvorani, ni nihče zapustil dvorane, 
vsi udeleženci koncerta so veselo 
prepevali priljubljene refrene in s 
tem prispevali k čudovitemu vzdušju. 
Bilo je res nepozabno, saj tako veli-
kega človeka, kot je Adi Smolar, Ši-
roko še ni gostilo, kar pa seveda ne 
pomeni, da ga nikoli več ne bo.
Aljaž Bevk, Turistična kmetija Široko

MATILDI GABERŠČEK, KI JE APRILA DOPOLNILA 102 LETI, želimo, da bi ostala čila in zdra-
va. Foto: arhiv Doma upokojencev Tolmin

Utrinki
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PREJŠNJE DOLOČBE  v Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. 
osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013

NOVE DOLOČBE  v Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa 
razvoja podeželja 2007–2013 v letih 2011–2013

Sofinanciranje LEADER projektov se deli na profitnost in 
neprofitnost projektov:
• naložba v infrastrukturo in urejanje prostora 
 (do 30 odstotkov),
• naložba v turistično infrastrukturo in storitve 
 (do 40 odstotkov),
• promocija proizvodov in storitev (do 40 odstotkov),
• podpora trženju proizvodov in storitev 
 (do 40 odstotkov),
• naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva 
 (do 40 odstotkov),
• drugi profitni projekti (do 50 odstotkov),
• neprofitne naložbe (do 50 odstotkov),
• drugo usposabljanje in izobraževanje (do 60 odstotkov),
• drugi neprofitni projekti (do 100 odstotkov)

Sofinanciranje LEADER projektov je 85-odstotno od upravičenih 
stroškov (DDV ni upravičen strošek), razen kadar se projekt izvaja 
po drugih ukrepih, ki predpisujejo drugačne odstotke sofinanciranja.

Stroškov koordinacije in vodenja projekta se ne 
omejuje. 

Stroške koordinacije in vodenja projekta se omejuje na 10 odstotkov 
vrednosti od upravičenih stroškov projekta.

Prispevek v naravi lahko predstavlja do vključno 20 
odstotkov skupne vrednosti projekta (v skladu s 54. 
členom Uredbe Komisije 1974/2006). 

Prispevek v naravi znaša do vključno 15 odstotkov upravičenih 
stroškov projekta (v skladu s 54. členom Uredbe Komisije 
1974/2006).

Podpore se ne dodelijo za: 
• stroške materiala in storitev za zasebno rabo,
• plačilo davkov, vključno z DDV, carin in dajatev pri uvozu,
• bančne stroške in stroške garancij,
• nakup rabljene opreme,
• naložbe v prostore za zasebno rabo,
• naložbe v ribištvu in ribogojstvu,
• prevozna in transportna sredstva za zasebno rabo.

Podpore se ne dodelijo za: 
• nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc 
 in nepatentiranega tehničnega znanja,
• stroške materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
• plačilo taks in drugih dajatev v upravnih postopkih,
• plačilo zavarovalnih premij,
• plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
• bančne stroške in stroške garancij, 
• stroške opominov in zamudnih obresti,
• nakup rabljene opreme,
• stroške materiala in storitve, vezane na aktivnosti v ribištvu 
 in ribogojstvu,
• štipendije, nagrade,
• prevozna sredstva, namenjena zasebni rabi,
• članarine za organizacije, ki niso neposredno povezane z LEADER,
• nakup kmetijske, gozdarske mehanizacije in opreme,
• nakup IKT opreme za namen izvedbe delavnic, izobraževanj, 
 seminarjev in enodnevnih dogodkov,
• naročnine na časopise in drugo periodiko, ki ni neposredno 
 povezana s pristopom LEADER,
• izobraževanja, usposabljanja, oglede dobrih praks, ki niso 
 neposredno povezani s pristopom LEADER,
• študije, strategije, ocene, pripravo projektnih dokumentacij in 
 druge podobne raziskave, razen v primeru, kadar predstavljajo 
 del splošnih stroškov v projektu. 

Letno izvedbeni načrt (LIN) Načrt izvedbenih projektov (NIP)

Rok za predložitev LIN ni določen. Zadnji NIP mora LAS predložiti do 31. oktobra 2012.

Posamezni projekt ima lahko največ dve fazi. Projekt 
do skupne vrednosti dodeljenih sredstev vključno do 
10.000 evrov ima lahko največ eno fazo, nad 10.000 
evrov pa dve fazi.

Posamezni projekt ima lahko največ dve fazi.  Projekti do skupne 
vrednosti vključno do 20.000 evrov (brez DDV) imajo lahko največ 
eno fazo, projekti s skupno vrednostjo nad 20.000 evrov (brez DDV) 
pa največ dve fazi.

Ni določeno. Lokalna akcijska skupina lahko v skladu s 54. členom ZKme-1 po izdaji 
odločbe o potrditvi NIP in pred potekom rokov za vložitev zahtevkov 
vloži največ tri obrazložene zahtevke za spremembo časovnih, vsebin-
skih in finančnih obveznosti, opredeljenih v odločbi o potrditvi NIP.

Ni določeno. Prenašanje sredstev med projekti znotraj NIP  ni možno.

Pri projektih, ki bi bili lahko sofinancirani iz drugih 
ukrepov PRP 2007–2013, se upošteva določba 64. 
člena Uredbe 1698/2005/ES. (Če se dejavnosti v 
okviru lokalne strategije ujemajo z ukrepi iz te uredbe 
za druge osi, se uporabijo ustrezni pogoji v skladu z 
oddelki 1, 2 in 3.)

Pri projektih, ki bi jih bilo možno sofinancirati prek drugih ukrepov 
PRP 2007–2013, se sredstva dodelijo v skladu s pravili shem 
pomoči, ki veljajo za posamezni ukrep. Za projekte, ki jih ni možno 
sofinancirati prek drugih ukrepov PRP 2007–2013 ali končni 
prejemnik sredstev ni občina in izpolnjujejo pogoje za državne 
pomoči, se pomoč dodeli na podlagi pravila »de minimis«. Končni 
prejemnik sredstev lahko na podlagi tega pravila pridobi največ 
200.000 evrov v obdobju zadnji treh proračunskih let. 

DODATNE INFORMACIJE: Za ve~ informacij v zvezi z novostmi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP 2007–2013 v 
letih 2011–2013 in s posameznimi javnimi razpisi se lahko obrnete na Poso{ki razvojni center (PRC), Kmetijsko 
svetovalno slu`bo Tolmin, na info to~ko Kmetijsko gozdarskega zavoda v Novi Gorici (KGZS – Zavod GO) ali 
na Agencijo za kmetijske trge in razvoj pode`elja. Javni razpisi in razpisna dokumentacija bo dostopna na sple-
tni strani: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi

hovih pomanjkljivosti po vrstnem 
redu oddaje oziroma po vrstnem 
redu prejema popolnih vlog pa vse 
do porabe razpisanih sredstev. Po-
membna novost pri tem ukrepu je, 
da se odslej za lastniški prenos 
šteje vpis v zemljiško knjigo. Tako 
zgolj potrdilo o predlogu za vpis v 
zemljiško knjigo v času oddaje vlo-
ge ne bo več zadostovalo. Poleg 
tega se pri določanju višine pod-
pore ne bo upoštevalo gozdnih 
površin.

• V maju pa je predviden JR za iz-
vajanje ukrepa • DIVERZIFIKACI-
JA V NEKMETIJSKE DEJAVNO-
STI. Pomemben pogoj pri tem 
predstavlja zaposlovanje. Če na-
mreč vlagatelj ob oddaji vloge na 
JR nima zaposlenih, mora imeti po 
zaključku naložbe najmanj enega 
zaposlenega. 

Enako velja tudi pri ukrepih 

• PODPORA USTANOVITELJEM IN 
RAZVOJU MIKRO PODJETIJ 
(predvidena roka za objavo javnih 
razpisov sta maj in november) in 
pri ukrepu 

• OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE 
DEDIŠČINE PODEŽELJA (predvi-
dena objava razpisov je v juniju in 
novembru). Po novi uredbi so 
predmeti podpore združeni v tri 
sklope. Natančneje so definirani 
pogoji za pridobitev sredstev in 
soglasja, ki jih je treba predložiti 
ob vlogi, kot upravičen strošek so 
dodana konservatorsko-restavrator-
ska dela, postavitev nezahtevnih in 
enostavnih objektov, namenjenih 
za potrebe varovanja, hranjenja in 
predstavljanja zbirk etnološke de-
diščine, ter konservatorski načrt, 
kadar ga je seveda v skladu s pred-
pisi treba izdelati. 

Več o predvidenih objavah različ-
nih javnih razpisov si lahko prebere-
te na spletni povezavi: http://www.
mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/pro-
gram_razvoja_podezelja_2007_2013

Pomembnej{e spremembe in 
novosti v programu LEADER

Ker naša lokalna akcijska skupina 
»LAS za razvoj« razpisuje Javne po-
zive, smo za zainteresirane pripravi-
li preglednico, v kateri so opredeljene 
nekatere pomembnejše spremembe 
in novosti, ki jih za program LEADER 
določa nova uredba. 

Strokovna vodja LAS Greta Pavšič, Po-
soški razvojni center in Michaela Vidič, 
KGZS – Zavod GO
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( 24 )Razvojno dru{tvo Kabi se predstavi

Utrinki

»Kabi, d’ so mlad  u Bc’ aktivń’ …«
Dru{tvo Kabi sestavlja skupina mladih Bov~anov in Bov~ank. Nastalo je na podlagi skupnih zani-
manj, usmerjenih predvsem v celostni razvoj na{ega kraja.

L ani avgusta si je naša idejna 
»voditeljica« in danes podpred-
sednica društva Evridika Cu-

der zadala nalogo, da organizira 
okroglo mizo z naslovom Zakaj mla-
di odhajajo iz Bovca. Kot pripravo na 
sestanek je v sodelovanju s Klubom 
tolminskih študentov  organizirala 
srečanje, na katerega je povabila vse 
mlajše občane bovške občine. Že na 
uvodnem sestanku je postalo jasno, 
da je zanimanje za tovrstno proble-
matiko v teh krajih precejšnje, same 
težave pa morda še večje, kot so bile 
videti na prvi pogled. 

Vztrajamo naprej
Kasnejša okrogla miza je bila prav-

zaprav čisti zadetek v polno. Obiska-
lo jo je okoli 100 občanov (mladih in 
starejših), kar je bil jasen znak, da v 
Bovcu nekaj ni v redu. Pridružili so 
se nam tudi predstavniki različnih 
institucij: župan občine Bovec Dani-
jel Krivec, takratna v. d. direktorja 
Posoškega razvojnega centra mag. 
Almira Pirih, Anka Velušček z za-

voda za zaposlovanje … Analiza okro-
gle mize je bila zelo pozitivna, njeni 
zaključki pa so nas tako ohrabrili, da 
smo se odločili vztrajati tudi naprej. 

Po začetnih spoznavanjih in usta-
novitvi Bovške sekcije Kluba tolmin-
skih študentov (KTŠ) smo ugotovili, 
da za naše potrebe potrebujemo bolj-
šo organizacijo znotraj skupine. Tako 
smo 6. novembra 2010 registrirali 
Društvo Kabi. 

Pomo~ pri celostnem razvoju 
Bovca

Naša primarna želja in dejavnost 
sta vezani na pomoč pri celostnem 
razvoju Bovca, pri čemer brez pove-
zovanja z lokalnim prebivalstvom in 
lokalno oblastjo ter podpornimi in-
stitucijami pač ne gre. Tako smo si 
na začetku zadali več projektov, ki so 
namenjeni predvsem našemu izobra-
ževanju.
• Prvi tak projekt se veže na organi-

zacijo ekskurzij v različne kraje, 
kjer nam tamkajšnji prebivalci in 
gospodarstveniki predstavijo svoje 
poglede na razvoj. V sklopu tega 
projekta smo že obiskali občino 
Solčava, ki je naši občini sorodna 
v več pogledih. 

• Naslednji projekt je bila organiza-
cija programa izobraževanj v sode-

vili kresovanje s spremljevalnim 
programom na bovškem letališču. 
Poleg velikega in malega kresa 
smo pripravili tudi popoldanske 
delavnice za najmlajše ter večerno 
zabavo s skupino Ikebana. Na ža-
lost pa so bili nekateri kar neuča-
kani ter so nam veliki kres zažgali 
že dan poprej. Tako smo morali s 
pomočjo malce starejših Bovčanov, 
ki so nam rade volje priskočili na 
pomoč, postaviti še drugi kres. To 
nam je tudi uspelo in obiskovalci 
so tako v večernih urah lahko uži-
vali ob tradicionalnem prvomaj-
skem kresu. 
V prihodnje upamo, da bomo s 

pomočjo Lokalne turistične organi-
zacije Bovec, Občine Bovec, društev, 
različnih športnih agencij ter drugih 
tudi v prihodnje organizirali podobne 
prireditve, ki bodo popestrile turistič-
no ponudbo v Bovcu. Upamo tudi, 
da se bo za delovanje našega društva 
našel kak primeren prostor, saj je 
delovanje brez tega precej oteženo.

Za konec naj poudarimo, da se 
zavedamo, da bodo naše dejavnosti 
v začetku delovanja društva preizkus 
naših spretnosti in sposobnosti, pred-
vsem pa volje. Vendar verjamemo, da 
nam predvsem slednje v prihodnje 
ne bo primanjkovalo. 
Jernej Skok, predsednik društva

OKROGLA MIZA je bila zadetek v polno. Foto: Miran Mihelič

ZMAGA [OLSKIH ATLETOV V 
EKIPNEM SE[TEVKU 
Novo mesto – Sredi maja je v do-
lenjski prestolnici potekalo državno 
prvenstvo v krosu za osnovne šole. 
OŠ Franceta Bevka Tolmin že vrsto 
let sodi v sam vrh šolske atletike ter 
krosa in tudi letos smo ponovno do-
kazali, da so naši učenci med naj-
boljšimi v Sloveniji. V ekipnem se-
števku vseh kategorij smo namreč 
premagali vse šole in stopili na naj-
višjo stopničko. Blesteli pa so tudi 
posamezni učenci, ki so se pomerili 

v različnih kategorijah. V kategoriji 
šestega in devetega razreda so naši 
šolski atleti osvojili prvo mesto, v ka-
tegoriji osmega razreda so bili drugi, 
medtem ko so v kategoriji petega in 
sedmega razreda osvojili šesto mesto.

Posebej gre pohvaliti Jetona Hasa-
nija, ki je v kategoriji devetošolcev 
osvojil srebrno medaljo. Učence so 
na tekmovanju spremljali učitelji 
športne vzgoje: Blanka Rot, Matej 
Gaberšček in Saša Kolman.
Alenka Kragelj, OŠ Franceta Bevka 
Tolmin

lovanju s Posoškim razvojnim 
centrom. V okviru tega smo izpe-
ljali tri delavnice s poudarkom na 
podjetništvu in marketingu, saj 
smo iz njih želeli potegniti kar naj-
več koristnega za delovanje dru-
štva v prihodnje. Na žalost naš 
program zaradi racionalizacije stro-
škov ni bil izpeljan v celoti, zato 
upamo, da bo čim prej prišla mo-
žnost za njegovo nadgradnjo.

• Zadali pa smo si še tretji večji cilj. 
Prizadevamo si, da bi po svojih 
močeh oplemenitili turistično po-
nudbo v kraju in v okviru tega v 
času prvomajskih počitnic pripra-

OGLED PRIMERA DOBRE PRAKSE v občini 
Solčava. Foto: arhiv RD Kabi
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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4. OS – PROGRAM LEADER

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2007–2013  

KAJ JE LEADER?

V času priprave na novo programsko obdobje 2007–2013 se je politika 
Evropske unije (EU) v primerjavi s preteklimi leti na področju kmetijstva 
nekoliko spremenila. Če je prej podpirala zgolj kmetijske ukrepe in 
ohranjanje narave, se je v tem času preusmerila k podpori celovitega 
razvoja podeželja. Pri tem si je pomagala s pozitivnimi izkušnjami starih 
držav članice EU pri izvajanju pristopa LEADER. Gre za poseben pristop k 
razvoju podeželja, ki ga na lokalni ravni izvajajo že od leta 1991, in je do 
danes postal sestavni del politike razvoja podeželja. Namenjen je vsem 
zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne 
pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi. 
Temelji namreč na uresničevanju lokalnih razvojnih strategij (LRS) in 
izvajanju projektov, pri čemer brez aktivne vloge lokalnega prebivalstva 
ne gre. Lokalno okolje namreč samo pripravi LRS, ki mu nato služi kot 
podlaga za izvajanje nadaljnjih dejavnosti.

BOGASTVO PODEŽELJA OB SMARAGDNI POTI
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IZVAJANJE PROJEKTOV LEADER
Postopek izvajanja projektov se zdi na prvi 
pogled kar malce zapleten. Vse skupaj 
se začne z objavo javnih pozivov, ki jih 
pripravijo posamezne lokalne akcijske 
skupine. Prijavitelji na tej podlagi prijavijo 
svojo projektno idejo, ki mora biti v skladu 
z lokalno razvojno strategijo. Na osnovi 
lastnih in vnaprej določenih kriterijev ter 
meril LAS iz nabora prispelih projektov 
izbere najboljše, ki jih umesti v svoj načrt 
izvedbenih projektov (NIP). Tega nato pošlje 
v potrditev tako imenovani pisarni LEADER, 
ki deluje na Ministrstvu RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP). Tu najprej 
preverijo skladnost načrtovanih projektov z 
lokalno razvojno strategijo posamezne LAS. 
Če ti ustrezajo kriterijem, MKGP izda odločbo, 
s katero potrdi izvajanje in fi nanciranje 
projektov. 
Med posameznimi projektnimi fazami ali ob 
zaključku projekta LAS pisarni LEADER predloži 
še poročilo in zahtevek, s katerim je prijavitelj 
upravičen do povračila sredstev LEADER.

NAČELA PRISTOPA LEADER
Pristop LEADER  deluje po različnih načelih. 
Ta so:
•  priprava LRS, ki izhaja iz območja in temelji 

na medsektorskem povezovanju,
•  upoštevanje pristopa »od spodaj navzgor«, 
•  upoštevanje inovativnosti pri pripravi in 

izvajanju projektov,
•  vzpostavitev mreže lokalnih partnerstev in
•  izvajanje projektov medsebojnega 

sodelovanja.
•  Tu pa je še načelo, ki se veže na pripravo in 

izvajanje LRS. Skrb za to prevzame lokalna 
akcijska skupina (LAS), ki je sestavljena 
iz predstavnikov javnega sektorja, civilne 
družbe in ekonomskega sektorja – pri 
tem javni sektor ne sme imeti več kot 50 
odstotkov glasov odločanja.

OSEBNA IZKAZNICA LAS ZA RAZVOJ

Sedež: 

Poslovni prostori:

Upravljavec LAS za razvoj:

Število prebivalcev:

Območje:

Površina območja:

Organi LAS:

LAS za razvoj 

Trg svobode 2
5222 Kobarid

Ulica padlih borcev 1b
5220 Tolmin
T: 05/38-41-507
F: 05/38-41-5 04
e-pošta: las@prc.si
spletna stran: www.prc.si

Posoški razvojni center (PRC)

45.668 (popis 2002)

ozemlje občin Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal 
ob Soči, Kobarid, Tolmin in Trnovsko-Banjška 
planota, ki je del Mestne občine Nova Gorica

1.681,8 km2

skupščina (organ upravljanja), programski 
odbor (organ odločanja, voli predsednika 
in podpredsednika), nadzorni odbor 
(organ nadzora), upravljavec (strokovno 
administrativno telo, strokovni vodja in 
fi nančni vodja)

Priloga EPIcentra, letnik XII, {t. 5, 2011BOGASTVO PODEŽELJA OB SMARAGDNI POTI



EPIcenter, letnik XII, {t. 5, 2011

( 4 )

Viri: Lokalna razvojna strategija za hribovski del Severne Primorske.

Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti – priloga EPIcentra. Besedilo: Greta Pavšič in Tatjana Šalej Faletič. Izbor vsebine: Greta 
Pavšič in Meta Medved. Uredila: Tatjana Šalej Faletič. Foto: Robert Zabukovec in Božo Uršič (arhiv LAS za razvoj). Izdal in 
založil: Posoški razvojni center. Oblikovanje in tisk: Gaya Cerkno. Naklada: 7.400 izvodov. Kraj in datum izida: Tolmin, maj 2011.

BOGASTVO PODEŽELJA OB SMARAGDNI POTI

ZGODOVINA LAS ZA RAZVOJ
Sredi februarja 2008 je 41 partnerjev s podpi-
som družbene pogodbe ustanovilo Lokalno ak-
cijsko skupino (LAS) za razvoj. Z njo je želelo 
sedem predstavnikov občin, pet predstavnikov 
drugih javnih institucij, šest predstavnikov eko-
nomskega sektorja, štiri društva in 19 predstav-
nikov zasebnega sektorja vzpodbuditi razvoj 
podeželja na tako imenovanem hribovskem 
delu Severne Primorske. Območje, ki ga pokri-
va LAS za razvoj, zaobjema šest občin (Bovec, 
Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin) 
ter območje Trnovsko-Banjške planote, ki leži v 
Mestni občini Nova Gorica. 
Ob ustanovitvi so podpisniki sprejeli tudi lokal-
no razvojno strategijo za obdobje 2007–2013. 
Glavno vodilo pri njenem izvajanju je skupna 
razvojna vizija. Vse skupaj – tako priprava lo-
kalne razvojne strategije za hribovski del se-
verne Primorske kot sama ustanovitev LAS za 
razvoj – predstavlja osnovo za pripravo in sofi -
nanciranje projektov s strani Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja.

VIZIJA
»V prihodnosti želimo s sodelovanjem in par-
tnerskim povezovanjem varovati okolje, kultur-

no dediščino ter razvijati različne potenciale 
podeželja, prednostno tipične proizvode hribo-
vskega-gorskega dela Severne Primorske, ki 
bodo ohranjali značilnosti območja, bodo tr-
žno zanimivi in bodo krepili prepoznavnost ob-
močja v širšem prostoru.«

PROGRAM
Program lokalne razvojne strategije za hribo-
vski del Severne Primorske je usklajen z ostali-
mi razvojnimi programi in politikami na obmo-
čju ter vključuje razvoj lokalnega območja z 
upoštevanjem pristopa LEADER in izkorišča-
njem lokalnih virov. Projektne ideje se obliku-
jejo po principu »od spodaj navzgor« in se za 
posamezno leto potrjujejo z načrtom izvedbe-
nih projektov (NIP).

REFERENCE
V okviru LAS za razvoj smo do danes izpeljali tri 
javne pozive za nabor projektnih predlogov za 
pridobitev sredstev iz programa LEADER. V le-
tno izvedbenih načrtih  za obdobje 2008, 2009 
in 2010 je bilo skupaj prijavljenih 30 projektov. 
Njihova vrednost znaša 1,2 mio evrov – od tega 

smo zanje prejeli 800.000 evrov LEADER sred-
stev. Za samo delovanje LAS za razvoj pa je bilo 
odobrenih 160.000 evrov LEADER sredstev.
Prijavitelji so v sodelovanju s projektnimi par-
tnerji v okviru izvajanja projektov:
•  organizirali več kot 100 usposabljanj in de-

lavnic, ki se jih je udeležilo okoli 2.000 ude-
ležencev na celotnem območju LAS za ra-
zvoj; 

•  uredili in opremili dva prostora (Podeželsko 
ustvarjalni center v Bovcu in Čipkarsko šolo 
v Idriji);

•  uredili in opremili dva objekta (Večnamen-
ski objekt v Levpi in Pepčevo  oziroma Zele-
no hišo v Kobaridu);

•  podprli več kot 40 dogodkov v okviru etno-
loških prireditev na celotnem območju LAS 
za razvoj;

•  izdali več kot deset različnih tiskanih gradiv 
(knjižico receptov Jedi iz mesa drobnice, knji-
žico receptov Sirarska skuta in sirotka, zlo-
ženko Mlečna skrivnost – sirotka, zemljevid 
Mlečne planine v Zgornjem Posočju …) itd.

Prihodnjič več o posameznih, že izvedenih pro-
jektih LEADER.
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^rni bezeg (Sambucus nigra)
Po slovenskem ljudskem izro~ilu so na{i predniki navadnemu divjemu bezgu pripisovali {tevilne 
magi~ne lastnosti. Verjeli so, da v njem prebivajo dobri hi{ni duhovi, ki skrbijo za na{o varnost in 
dobro po~utje. Zato so bili ob njem razni »coprniki« in vsi, ki bi `eleli {kodovati z uroki, povsem 
brez mo~i. Njegove {ibe pa naj bi strah v kosti pognale samemu zlomku. Sicer pa je bezeg – ne le 
zaradi vra` ampak tudi zavoljo svojih {tevilnih blagodejnih lastnosti – navadno svoje mesto na{el v 
bli`ini domov.

Arheologi so ostanke bezga odkrili celo v koliščarskih nasel-
binah, iz česar lahko sklepamo, da naj bi že tedaj poznali 
njegove učinkovine. Bezeg so v različne zdravstvene namene 

uporabljali že grški in rimski zdravniki – predvsem kot diuretik, ki 
poveča izločanje vode iz telesa v obliki urina, z njim so zdravili 

tudi kožna vnetja in čire. Od srednjega veka dalje je ta rastlina po-
stala poznana tudi kot pospeševalka znojenja in izkašljevanja.

GOJENJE IN RAZMNO@EVANJE
Za gojenje ni ravno zahtevna rastlina, saj uspeva tako na vlažnih kot na pro-

pustnih apnenčastih tleh. Najbolje raste na sončnih legah, zato ga v gozdu 
navadno ne srečamo. Najpogosteje ga najdemo na obronkih gozdov in jas ter 

v bližini podeželskih hiš oziroma gospodarskih poslopij. 
Če bezeg gojimo načrtno, potem je priporočljivo, da grm pred zimo 

temeljito obrežemo, saj bo spomladi pognal mlade veje in tako ne bo po-
stal previsok in nedosegljiv za nabiranje cvetov oziroma zrelih plodov. 

SESTAVINE
Bezgovo cvetje vsebuje eterična olja (veliko je prostih maščobnih 

kislin, kot je na primer palmitinska), čreslovine, sluz, organske 
kisline in njihove glikozide, flavonolne glikozide (rutin), ciano-

gene glikozide (sambunigrin), saponine, minerale (morda je 
pri tem omembe vreden kalij), smolo, sladkor itd. Tudi 

zrele jagode vsebujejo flavonolne glikozide, cianogene 
glikozide, čreslovine … V jagodah je v primerjavi s cve-

tovi manj eteričnih olj, so pa zato toliko bolj bogat vir 
vitamina C, betakarotenov (vitamin A) ter vitaminov 

B kompleksa. 

OPIS
Črni bezeg je velik trajen listnat grm, ki lahko zraste tudi do 10 m 

visoko. Njegovi listi so žagasto nazobčani in skupaj z vejami oblikuje-
jo ovalno krošnjo. Gre za trdoživo rastlino, ki jo z rezanjem težko uni-
čimo – tudi če grm posekamo, bo po vsej verjetnosti ponovno pognal. 
Zato ni nič nenavadnega, če doseže starost okoli 100 let. Cveti od maja do 
junija, v višje ležečih predelih tudi kasneje. Njegova rumenkasto bela socve-
tja, ki dišijo po muškatu, sestavljajo drobni, zvezdasti cvetovi, ki se v času 
bujnega razcveta bohotijo s cvetnim prahom in privabljajo številne opraševalce. 
Iz bezgovih cvetov se razvijejo viseči grozdi najprej zelenih jagod – zgodaj je-
seni se  obarvajo v sočne škrlatno črne jagode, ki so prava poslastica 
mnogim pticam.

Foto: silencefoto - Fotolia.com

EPIcenter, letnik XII, {t. 5, 2011
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Foto: Wikipedia, originalni knjižni vir: THOMÉ, Otto Wilhelm. (1885). Flora von 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Germany: Gera.

GOSPODINJSTVO
• Sredstvo za zatiranje mrčesa: 

Bezeg v času cvetenja s svojim vo-
njem privablja številne žuželke, muh 
pa očitno ni prepričal. Ravno naspro-
tno – celo odganja jih. Tako ima 
cvetlični aranžma ali venček iz be-
zgovih cvetov dvojni učinek: služi 
kot okras in je hkrati sredstvo za za-
tiranje mrčesa.

• Naravni insekticid: Bezgove li-
ste lahko uporabimo za zatiranje uši 
na rastlinah. Pripravek dobimo, če 
225 g listov kuhamo v litru vode – ta 
naj počasi vre 30 minut. Prevretek 
nato dobro premešamo, precedimo in 
ohladimo. Posebej naribamo košček 
naravnega mila – toliko, da napolni-
mo 5 ml žličko – in ga raztopimo v 
približno 570 ml hladne vode in pri-
mešamo pripravljen prevretek bezgo-
vih listov. Namesto mila lahko upora-
bimo tudi naravi prijazno sredstvo za 
pomivanje posode.

POMO^ PRI LAJ[ANJU 
TEGOB

Pri bezgu, tako kot tudi pri mnogih 
rastlinah, vse sestavine ter njihovo 
delovanje še niso popolnoma pozna-
ne in raziskane, zato previdnost pri 
uporabi ne bo odveč. V starejši litera-
turi zasledimo podatek, da je užitna 
in zdravilna vsa rastlina, vendar pa 
danes vemo, da le pod določenimi 
pogoji. Stranski učinki pri pravilni 
uporabi cvetov zaenkrat niso znani, 
medtem ko lahko nezreli in surovi 
deli rastline (plodovi, listi, stebla in 
skorja) povzročijo slabost, bruhanje, 
krče, drisko, mrzlico in omotico. Zato 
jih je treba pred uporabo toplotno obdelati. Zeliščarji tudi odsvetujejo uporabo bezga v času no-
sečnosti in dojenja, ravno tako naj ga ne bi uživali srčni bolniki.
• Razstrupljanje: Tako čaj kot tudi poparek iz bezgovih cvetov spodbujata delovanje žlez znoj-

nic in s tem pospešita potenje. Zato ju zeliščarji priporočajo za čiščenje in odstranjevanje 
strupov iz telesa. Pomagata pri težavah s prehladom, gripo, ošpicami, škrlatinko, bronhi-
tisom, začetno pljučnico ter pri lajšanju revmatičnih obolenj.

• Opekline: Sestavine bezgovih cvetov delujejo blagodejno pri opeklinah, zato iz njih pri-
pravljajo mazila za blaženje opeklin, medtem ko mazila iz listov lajšajo posledice zvinov 
in površinskih poškodb.

 • Driska: Posušene zrele jagode lahko podobno kot suhe borovnice uporabljamo za 
preprečevanje driske. Lahko si pripravimo čaj ali pa jih večkrat na dan žvečimo (10 
do 15 posušenih zrelih bezgovih jagod). Vendar pozor – surove jagode lahko pov-
zročijo ravno nasprotni učinek.

• Vneto grlo in kašelj odlično pomirja sirup, ki ga dobimo, če zrele bezgove jagode 
kuhamo s sladkorjem. Dobljeni sirup moramo pred uporabo le še precediti.

• Nevralgije in išias1 – pri teh težavah nam lahko pomaga čežana iz bezgovih 
jagod ali prekuhan gosto-tekoči sok (30 g soka dvakrat na dan).

• Več koristnih lastnosti pripisujejo tudi bezgovemu vinu, pripravljenemu iz 
zrelih jagod, ki naj bi pomagal pri urejanju odvajanja blata, izboljšanju in 
čiščenju krvi, pomirjanju trebušnih krčev in črevesne kolike (kolitis), 
zbuja tek in odpravljanju motenj v krvnem obtoku. Kot topel napitek 
dobro služi tudi pri začetni gripi, bronhitisu ali celo pljučnici. Zelo 
razredčenega lahko dajemo tudi šolskim otrokom.

OSEBNA NEGA
• Kreme in losjoni: Bezgovo cvetje 

se lahko uporablja tudi pri izdela-
vi različnih krem in losjonov, saj 
njegove učinkovine krepčajo vse 
vrste kože, zlasti blagodejno vpli-
vajo na starejšo kožo in kožo ne-
zdrave barve. Sestavine bezga tudi 
mehčajo kožo in gladijo gube, po-
svetlijo sončne pege in pomirjajo 
opekline.

• Mlečna kopel z bezgom za mehča-
nje kože: V vrečko iz tanke gaze ali 
muslina2  damo 3 žlice mleka v 
prahu (neposnetega), 50 g posuše-
nih ali 110 g svežih bezgovih cve-
tov. K bezgovim cvetovom lahko 
dodamo tudi cvetove kamilice in 
lipe.
Pripravek za kopel lahko naredimo 

tudi tako, da sveže cvetove 2 uri na-
makamo v 275 ml hladnega mleka, 
precedimo in dodamo v kopel.

HRAMBA
Nabiramo samo odprte bezgove cve-

tove, pa še te le v suhem in sončnem 
vremenu. Za pripravo čajnih mešanic 
jih sušimo počasi (pazimo, da ne por-
javijo), in sicer tako, da so peclji obr-
njeni navzgor. Ko so cvetovi posušeni, 
jih otresemo, peclje pa zavržemo. Tudi 
obrane zrele jagode sušimo počasi – ta-
ko kot borovnice. Če jih sušimo v sušil-
niku, je priporočljivo, da je temperatura 
sušenja sprva nekoliko nižja. Dobro po-
sušene so uporabne tudi več let. Posu-
šene cvetove in jagode shranjujemo v 
dobro zaprtem steklenem kozarcu.

STE VEDELI …
… da je nekoč veljal črni bezeg za varovalno 

zelišče, saj naj bi po ljudskem izročilu sodil med 
uročnice3. Naši predniki so tako bezeg sadili za 

hlevom, saj so verjeli, da jim bo pomagal varova-
ti živino pred uroki. Verjeli so še, da se bezga boji 

sam zlomek. Zato si je hlapec, kadar so peljali mr-
liča na pokopališče, nataknil bič na svežo bezgovo 

palico in s tem onemogočil hudiču, da bi med potjo 
ukradel pokojnikovo dušo.

… da so bezgovi cvetovi zelo uporabni tudi v čajnih 
mešanicah, še posebno takih, ki vsebujejo grenke snovi, 

saj zabrišejo neprijeten okus in jih potem tudi otroci laž-
je uživajo. 

… da lahko iz črnega bezga izdelamo tudi zeliščno barvilo. 
Iz njegovih listov lahko pridobimo olivno zeleno barvo (če 

uporabimo za jedkalo4 baker in ocetno kislino) ali sivo zeleno 
barvo, če dodamo še ščepec železa, ter zelenkasto rumeno 

barvo (če uporabimo za jedkalo galunovec in kremo vinskega 
kamna). Iz jagod pa pridobimo škrlatno barvo (če uporabimo za 

jedkalo galunovec in sol).

Prakti~no za vsakogar
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Iz bezga lahko pripravimo okusne 
napitke in sirupe (sokove, čaje, celo 
vino in žganja) ter različne jedi (ju-
ho, cvrtje, marmelade). 

BEZGOVA JUHA S SNEŽNIMI KE-
PAMI – okusen poobedek
Potrebujemo:
500 g bezgovih jagod
60 g rjavega sladkorja
1/2 l jabolčnega soka 
stržen vanilijevega stroka
1/2 čajne žličke cimeta v prahu
2 banani 
1 neškropljena limona
1 beljak
10 g sladkorja v prahu

Bezgove jagode preberemo, ope-
remo in jih s sladkorjem, jabolčnim 
sokom, vanilijevim strženom in ci-
metom kuhamo v 1/2 litra vode. 
Zavremo in pretlačimo skozi sito. 
Banani olupimo in narežemo. Bezgo-
vo juho in banani zmeljemo v elek-
tričnem mešalniku. Limono opere-
mo, olupimo, iztisnemo sok in ga 
zlijemo v juho. Beljak stepemo s 
sladkorjem v čvrst sneg. V široki po-
sodi zavremo vodo, jo odstavimo, s 
čajno žličko zajemamo beljakov sneg 
in ga polagamo v vodo. Posodo po-
krijemo in pustimo, da se beljak 
malo napoji. Nato poberemo snežne 
kepe iz vode in jih položimo na be-
zgovo juho.

Na vsak kg bezgovih jagod prili-
jemo 1/2 do 3/4 l vode in kuhamo 
(vremo) 10 do 15 minut. Sok nato 
precedimo skozi napet prtič. Na 
vsak liter soka dodamo 1/4 kg slad-
korja. Sok naj ponovno vre še 10 do 
15 minut. Še vrelega nalijemo v se-
grete steklenice in zapremo. Zama-
ške zalijemo s parafinom in shrani-
mo na hladnem. Vroč razredčen sok 
je dobro domače sredstvo v boju 

proti prehladu. Okus izboljšamo z 
malo limone in cimeta.

OCVRTO BEZGOVO CVETJE 
Potrebujemo:
6 do 12 bezgovih cvetov
1/4 l mlačnega mleka
28 dkg moke
pol žličke soli
žlica sladkorja
3 rumenjaki
sneg iz 3 beljakov
žlica ruma ali kisa
maščoba za cvrtje

Bezgove cvetove operemo pod 
tekočo vodo in jih osušimo. Pripra-
vimo gosto tekoče testo: razžvr-
kljamo mleko, rumenjake, sol, 
sladkor in moko, dodamo trd sneg 
iz beljakov, rum ali kis. Bezgove 
cvetove pomakamo v testo in 
ocvremo. Ocvrte potresemo s 
sladkorjem. Če želimo bolj krhko 
ocvrto cvetje, vzamemo več jajc 
in manj moke. 

ŠABESA
Potrebujemo:
4,5 litrov vode
700 g sladkorja
sok in tenko olupljena lupinica 
1 limone
2 žlici jabolčnega ali vinskega 
kisa 
12 bezgovih cvetov

Zavremo vodo in jo nalijemo 
v sterilizirano posodo. Dodamo 
sladkor in pomešamo, da se 
raztopi. Ko se ohladi, dodamo 
sok in lupinico limone, kis in 
bezgove cvetove. Prekrijemo z 
nekaj krpami in pustimo stati 
24 ur. Skozi krpo precedimo v 
steklenice iz debelega stekla. 
Pijača je gotova čez dva tedna. 
Ponudimo jo dobro ohlajeno.

BEZGOVO VINO
Potrebujemo:
3 kg zrelih jagod črnega bezga
3 l vode
1 kg sladkorja 
3 l lahkega rdečega vina

Bezgove jagode in vodo kuhamo 
pol ure. Zmes pretlačimo skozi sito 
ali platneno krpo. Soku dodamo 
sladkor in vino ter dobro premeša-
mo. Pustimo na sobni temperaturi, 
da zavre. Ko se vretje umiri, prelije-
mo v čiste steklenice in jih zapremo. 
Vino hranimo v temnem in hladnem 
prostoru.

BEZGOV KOMPOT
Potrebujemo:
1 l zrelih bezgovih jagod
20 dkg sladkorja
klinček
cimetova skorja

Po želji lahko dodamo tudi 1 l zre-
lih češpelj (izkoščičenih, prepolovlje-
nih).

Kuhamo skupaj s sladkorjem in 
ponudimo ohlajeno.

BEZGOV SOK I.
30 bezgovih cvetov namočimo v 3 

l vode za 24 ur. Precedimo in dodamo 
10 dag citronske kisline (lahko tudi 
vinske) in 3 kg sladkorja. Dobro pre-
mešamo, da se sladkor raztopi, in 
napolnimo steklenice.

Uživamo ga razredčenega z vodo. 

BEZGOV SOK II.
Potrebujemo:
40 bezgovih cvetov
2 limoni (neškropljeni)
5 dkg citronske kisline
1kg sladkorja
košček ingverja (po želji)

Limoni operemo in skrtačimo v vro-
či vodi, ki smo ji dodali ščepec sode 

bikarbone (priporočamo uporabo 
neškropljenih limon). Narežemo ju 
na tanke rezine. Bezgovim cvetom 
odstranimo stebla. V loncu zmeša-
mo bezgove cvetove, limoni, ingver, 
citronsko kislino in 2 l vode. Vse 
skupaj pustimo stati 24 ur, nato pre-
cedimo skozi krpo, primešamo slad-
kor in zavremo. Še vroč sok (sirup) 
nalijemo v čiste steklenice in zapre-
mo.

Pijemo razredčenega z vodo, lah-
ko ga dodamo tudi čajem.
Nataša Klobučar Štrancar, univ. dipl. 
ing. živ. teh., PRC
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uporabo zelišč. Ljubljana: Mladinska knji-
ga.

• TOPLAK GALLE, Katja. (2002). Zdravilne 
rastline na Slovenskem. Ljubljana: Mladin-
ska knjiga.

• KALINŠEK, Felicita. (1972). Slovenska 
kuharica. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

• Biohrana za zdravje in užitek. (1989). Ljub-
ljana: Mladinska knjiga. 

Opombe:
1 Muslín – zelo lahka, tanka, navadno pro-
sojna tkanina; definicija po Slovarju sloven-
skega knjižnega jezika (SSKJ)
2 Definicija po SSKJ opredeljuje nevralgije 
kot bolečine v živcu, išias pa kot vnetje 
bedrnega živca.
3 Uročnice – rastline, ki naj bi ščitile oziro-
ma varovale pred uroki. Zelišča zoper uro-
ke so bila nekoč zelo cenjena, vendar so 
pred kakimi 150 leti skupaj s čarovniškimi 
veščinami začela toniti v pozabo.
4 Jedkalo – sredstvo za jedkanje; nekateri 
ga imenujejo tudi utrjevalec ali fiksativ, saj 
se uporablja za »fiksiranje« barve. Barvilo 
namreč močneje veže na uporabljen ma-
terial in hkrati vpliva na končni barvni odte-
nek. Običajna jedkala so navadno na voljo 
v lekarnah ali pri prodajalcih barv.

Objavljeni podatki so namenjeni splošne-
mu informiranju javnosti in ne morejo na-
domestiti osebnega obiska pri zdravniku 
ali drugem ustreznem strokovnjaku. Če 
menite, da potrebujete strokovno ali 
zdravniško pomoč, se obrnite na osebne-
ga zdravnika oziroma ustrezno ustanovo.

PRIPRAVA HRANE

Utrinki

UDELEŽENKE DELAVNICE so iz starih pla-
stičnih vrečk s pomočjo peki papirja in likalni-
ka kreirale plastične pole blaga, ki so jih zaši-
le spretne šivilje. Vrečke, ki bi se brez zarde-
vanja lahko kosale tudi z najsodobnejšimi 
modnimi torbicami v trgovinah, so v začetku 
maja naprodaj postavili na stojnici na Ekopra-
zniku v Tolminu. Foto: T. Š. F. ali Robert Za-
bukovec (arhiv LAS za razvoj)
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PLASTI^NA VRE^KA JE 
LAHKO VE^ KOT TO 
Tolmin – V navdihu ob dnevu zemlje 
je pod vodstvom Maje Kristan v 
aprilu potekala zanimiva kreativna 
delavnica Plastična vrečka. Šlo je za 
izdelovanje novih uporabnih pred-
metov iz starih plastičnih vrečk in 
podobnega materiala, ki je nad vse 
kreativna ter obenem še ekološko 
obarvana dejavnost. Povabljeni so 
bili vsi, ki imajo voljo do ustvarjanja, 
predelave odpadkov in prostovoljne-
ga dela. Tehnika je bila podrobno 

predstavljena, delo pa je potekalo 
samostojno – udeleženke so iz sta-
rih plastičnih vrečk s pomočjo peki 
papirja in likalnika kreirale plastične 
pole blaga, ki so jih zašile spretne 
šivilje. 
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NOVA STANOVANJA 
V POLJUBINJU

LEGA:  Nova stanovanja se nahajajo v vasi Poljubinj, ki je l,5 km 
oddaljena od Tolmina. Večstanovanjska objekta, ki skupaj s sto-
pniščem tvorita celoto, sta umeščena na plato ob potoku Godiča 
pod lokalno cesto Tolmin – Ljubinj.

OBJEKT: Umestitev objekta omogoča dovoz na pokrito 4. etažo 
s 6-imi parkirnimi mesti in v delno vkopano klet z 11-imi parkir-
nimi mesti, skupno kolesarnico in servisnimi prostori za strojne 
instalacije. Vse etaže povezuje skupno stopnišče z dvigalom z 
glavnima vhodoma v nivoju kleti in 4. etaže. Zunanji dvoriščni 
prostor nad kletjo, ki ga oklepata objekta, je namenjen skupni 
uporabi in omogoča namestitev otroških igral.

1. NADSTROPJE

( 28 )

STANOVANJA: V pritličju in ostalih treh nadstropjih je skupno 
9 stanovanj, ki so z dnevnimi prostori in ložami orientirana na 
sončno jugozahodno stran. Nizkoenergijska stanovanja s talnim 
ploskovnim ogrevanjem in umetnim prezračevanjem imajo kleti v 
svojih etažah.

FINANCIRANJE: Financiranje nakupa stanovanj bo možno z 
najetjem stanovanjskih kreditov pod ugodnejšimi pogoji pri Novi 
KBM d.d., Podružnica Tolmin.

INFORMACIJE: Stanovanja bodo vseljiva predvidoma pred po-
letjem 2011. Za dodatne informacije pokličite na podjetje Portal 
d.o.o., Na logu 10, Tolmin na številko gsm: 031 622 574 ali 
pišite na e-mail: portal.danilo@siol.net

Utrinki

DO 15. JUNIJA 2011 vsem podpisnikom 

kupoprodajne pogodbe priznamo 5 % POPUSTA 

pri nakupu nepremi~nine.
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Udeleženci delavnice so izdelali več 
izdelkov, saj naj bi vsak udeleženec 
izdelal vsaj dva izdelka za prodajo. 
Vrečke, ki bi se brez zardevanja lah-
ko kosale tudi z najsodobnejšimi 
modnimi torbicami v trgovinah – ne-
katere barvite, ki so očarale otroške 
kupce, nekatere pa so bile zasnova-
ne kot velik in trpežen pomočnik za 
nakupe – so v začetku maja na pro-
daj postavili na stojnici na Ekopra-
zniku v Tolminu, kjer so izdelki poželi 
veliko zanimanja. Veliko nekdaj sa-
mo plastičnih vrečk pa je dobilo tudi 

nove lastnike, saj so prodali večino 
izdelkov. Zaslužek od prodanih iz-
delkov bo doniran OŠ Franceta Bev-
ka Tolmin v šolski sklad. 
Špela Mrak

TEDEN MULTIPLE SKLEROZE
Severna Primorska – Multipla skle-
roza (MS) je najpogostejša kronična 
nevroimunska bolezen osrednjega 
živčevja – to je možganov z možgan-
skimi živci in hrbtenjače – mlajših 

odraslih ljudi v razvitem delu sveta. 
Bolezen lahko vodi v manjšo ali ve-
čjo invalidnost.
Združenje MS za Goriško, ki ga že 
nekaj let vodi Henrik Kelher iz Ko-
barida, šteje 128 članov, prizadetih 
s to boleznijo, od tega je kar 20 čla-
nov iz občin Zgornjega Posočja. Ob 
tednu MS konec meseca maja in 
mednarodnem dnevu MS 27. maja 
podružnica združenja MS Slovenije 
za Goriško ponavadi pripravi vsako-
letno srečanje s priložnostno priredi-
tvijo. Na letošnjem občnem zboru 

podružnice v gostišču Boka so se 
dogovorili, da bodo letošnjo osre-
dnjo prireditev s stojnico pripravili v 
Sežani, prihodnje leto pa v Zgor-
njem Posočju; najverjetneje v Tolmi-
nu.

Poleg dejavnosti v podružnici in 
združenju MP so številni člani iz na-
ših treh občin aktivni tudi na podro-
čju športa in športnih tekmovanj v 
okviru združenja. Vsak petek se pod 
streho pokritega balinišča v Tolminu 
zberejo balinarji, ob četrtkih pa se 
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1. NADSTROPJE 2. NADSTROPJE 3. NADSTROPJE

STANOVANJE A3 STANOVANJE B2 STANOVANJE A4 STANOVANJE B3 STANOVANJE A5 STANOVANJE B4

95,95 m2 
3,5 sobno

88,48 m2 

3 sobno
89,40 m2 
3,5 sobno

76,28 m2 

3 sobno
79,70 m2 
2,5 sobno

76,28 m2 

3 sobno

dnevni prostor 28,15 m2 30,95 m2 28,15 m2 30,75 m2

38,95 m2
30,75 m2

kuhinja 5,70 m2 5,70 m2

spalnica 12,75 m2 12,05 m2 12,75 m2 12,05 m2 12,15 m2 12,05 m2

soba 10,45 m2 9,55 m2 10,45 m2 9,55 m2 9,55 m2

kabinet 8,95 m2 8,95 m2 8,95 m2

kopalnica 4,65 m2 4,95 m2 4,65 m2 4,95 m2 4,75 m2 4,95 m2

predprostor 3,35 m2 3,35 m2

hodnik 8,70 m2 9,43 m2 5,30 m2 9,05 m2 9,15 m2 9,05 m2

utility 8,00 m2 11,10 m2

10,10 m2 9,93 m2
5,75 m2

9,93 m2

shramba 5,25 m2 10,45 m2

V ceno je vključeno:

klet v etaži 3,80 m2 4,00 m2 3,85 m2 3,90 m2 3,85 m2 3,90 m2

loža 5,00 m2 4,60 m2 5,00 m2 4,60 m2 4,60 m2

terasa 11,55 m2 13,85 m2

parkirišče 3 kos 2 kos 2 kos 2 kos 2 kos 2 kos

Vsem stanovanjem je na voljo uporaba skupne kolesarnice v kleti.

2. NADSTROPJE 3. NADSTROPJE
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Utrinki

ZDRUŽENJE ULTIPLE SKLEROZE ZA GO-
RIŠKO, ki ga že nekaj let vodi Henrik Kelher 
iz Kobarida, šteje 128 članov. Številni člani iz 
naših treh občin so aktivni tudi na področju 
športa in športnih tekmovanj v okviru združe-
nja.

EPIcenter, letnik XII, {t. 5, 2011

člani pod strokovnim vodstvom zbe-
rejo na skupni telovadbi v Zdravstve-
nem domu Tolmin. Redno se na tek-
movanja pripravljajo tudi strelci in ri-
biči. Da so priprave naših članov na 
skupna srečanja in vsakoletna špor-
tna tekmovanja prizadetih z MS re-

sne, nam dokazujejo številčne pla-
kete, medalje in pokali za dosežene 
rezultate, ki krasijo vitrine domov 
tekmovalcev iz Posočja. Od teh pa 
trenutno izstopata republiški prvak v 
streljanju Milan Ostrožnik iz Tolmi-
na in republiški prvak v plavanju He-
nrik Kelher. Program združenja MS 
pa bi bil zagotovo še pestrejši, de-
javnost prizadetih z MS pa zanesljivo 
večja, če tudi njim ne bi zmanjkovalo 
sredstev za delo in druženje.
Besedilo in foto: Pavel Četrtič
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Nagrajencev je več. Preden pa 
izdamo njihova imena, naj 
povemo, zakaj smo se na Po-

soškem razvojnem centru (PRC) od-
ločili, da pri dejavnosti osveščanja o 
pomenu varovanja okolja posebno 
pozornost namenimo prav mladim. 
Ugotavljali smo, da je zavest o nuj-
nosti odgovornega ravnanja z oko-
ljem med prebivalstvom vedno bolj 
prisotna, za kar se gre zahvaliti pred-
vsem številnim posameznikom, akti-
vistom, okoljskim društvom in orga-
nizacijam, ki nas neprestano opozar-
jajo na oblike neprimernega ravnanja. 
Kljub temu je med nami žal še vedno 
veliko takih, ki se v prizadevanjih za 
izboljšanje stanja v okolju še vedno 
ne trudijo dovolj. Če torej želimo bi-
ti na dolgi rok zares učinkoviti, je 
nujno, da spremenimo vzorce razmi-
šljanja. To pa zlasti pri odraslih ni 
vedno lahko. Saj poznate star sloven-
ski pregovor: Stara navada – železna 
srajca. Zato se je izoblikovala zamisel 
o objavi likovno-literarno-multimedij-
skega natečaja, ki bi otroke in mla-
dostnike motiviral, da aktivno razmi-
slijo o različnih okoljskih problemih, 
povezanih s kopičenjem odpadkov, 
njihovem neustreznim odlaganjem, o 
divjih odlagališčih in neustreznem 
skladiščenju nevarnih odpadkov. 

Mladi nam imajo veliko za 
povedati

Z opazovanjem in raziskovanjem 
navad in ustaljenih praks odraslih 
(pa tudi lastnega vedenja) lahko mla-
di neposredno prepoznavajo vpliv 
človekovega delovanja na okolje. Z 
natečajem smo jim želeli dati prilo-
žnost, da na svoj način interpretirajo 
težave, ki so jih zaznali v lokalnem 
okolju in hkrati zanje predlagajo 

Mladi lahko spremenijo na{ na~in 
razmi{ljanja

V za~etku marca je Poso{ki razvojni center v sodelovanju z Ob~ino Tolmin objavil likovno-literarno-
multimedijski nate~aj MOJ PLANET – ~ist in zelen. Medtem ko je bila velika ve~ina likovnih izdelkov 
javnosti predstavljena na leto{njem 9. EKOprazniku v Tolminu, pa tokrat bralcem EPIcentra v branje 
ponujamo tudi dvoje nagrajenih literarnih del. In kdo so pravzaprav nagrajenci nate~aja?

dela. Prav vsak izdelek je nosil po-
membno sporočilo in je bil zato po 
svoje poseben in čudovit. Vsi avtorji 
so se zelo potrudili, da so nam pri-
kazali svoje videnje in dojemanje 
okoljske problematike. Zato si vsi 
zaslužijo pohvalo in priznanje. Kljub 
temu se je komisija odločila in glav-
no nagrado podelila osemletni učen-
ki PŠ Šentviška Gora Nini Pisk, ki je 
pod mentorstvom učiteljice Erike 
Laharnar narisala sliko z naslovom 
Ekološki otok. Slika, ki je nastala v 
sožitju več likovnih tehnik, nas na 
preprost in poučen način uči, kako 
naj pravilno pristopimo k ločevanju 
odpadkov in kateri materiali sodijo v 
posamezen smetnjak. 

Kategorija: Literarni natečaj
Tekmovalna skupina: 9–11 let
Avtor: Maša Mlakar, 3. razred, 
PŠ Šentviška Gora

PLO^EVINKA 
PRIPOVEDUJE ALI 
MOJA ZGODBA

Joj, kako lep sončen dan je, jaz 
pa tu pod cesto v grmu tičim. Nek-
do, ki je popil pivo iz mene, me je 
vrgel iz avta. Najprej sem ležala v 
travi. Nekega dne, ko je pihal mo-
čan veter, pa me je prineslo pod ta 
grm. Tu bom ostala toliko časa, 
dokler se ne bom razkrojila do kon-
ca. In to bo 200 let. Namesto, da 
bi me odvrgli v smetnjak, bom mo-
rala pa tukaj tičati, ker sem na 
tako skrivnem mestu. Takole sem 
razmišljala in kar naenkrat sem 
zaslišala govorjenje. Le kdo bi to 
bil?

Zagledala sem četico otrok, ki so 
nosili v eni roki vrečke, z drugo pa 
so pobirali odpadke. Zaželela sem si, 
da bi me kdo zagledal in pobral. Ne-
kaj časa sem takole mislila in kar 
naenkrat so se pred mano pojavili 
otroci. Nisem vedela, od kje so, saj se 
mi niti sanjalo ni. Neki otrok je rekel: 
»Maša, pojdi ti po cigaretno škatlico 
v travi pod cesto.« Maša je res šla 
pobrat škatlico. Videti je bila jezna, 
ker mora pobirati za odraslimi »pack-
oni«. Potem je stopila še do grma, da 
bi videla, če je kaj pod njim. Zagle-
dala me je. Res je bilo tako, kot sem 
mislila. Pobrala me je in me vrgla v 
vrečo k drugim plastičnim odpad-
kom. Nosili so me in nosili, smeti so 
kar padale name. Kmalu je bila vre-
ča polna. Potem so morali nabirati 
odpadke v drugo vrečo. Zelo je bilo 
zanimivo, ker sem poslušala njihov 
pogovor. Celo peli so. Pesmico o zele-
nem nahrbtniku, ki si ga je nadel 

zeleni Zmajček na hrbet, da bi od-
šel čistit Planoto. Povabil je tudi 
cicibane – šolarje s šole na Šentvi-
ški Gori. 

Ko sem zaslišala, da bomo kma-
lu na cilju – na Pečinah, sem zače-
la misliti, kam me bodo odložili. 
Ker sem že po poti slišala, da loče-
no zbirajo odpadke, bom sigurno 
pristala v rumenem smetnjaku za 
embalažo. Zelo hitro smo prišli na 
Pečine in tam so me res odložili v 
rumeni zabojnik. Ker je bilo notri 
veliko plastenk in pločevink, nisem 
prav globoko padla. Tu bom čaka-
la, dokler ne pride po nas tovor-
njak in nas odpelje v tovarno za 
recikliranje. O, le v kaj se bom 
spremenila? Morda v novo ploče-
vinko ali v kaj drugega. No, v kar 
koli me bodo spremenili ali prede-
lali, vse bo koristno za okolje in 
veliko bolje, kot da bi umirala pod 
grmom.

ustrezne rešitve. Z drugimi besedami 
– dali smo jim priložnost, da »pov-
zdignejo svoj glas« in jasno izrazijo 
svoje mnenje ter nas hkrati opomni-
jo na naše napake. 

In nismo se zmotili. Mladi nam 
imajo veliko za povedati. Do 15. apri-
la, ko se je iztekel rok za oddajo, je 
na naš naslov prispelo veliko zanimi-
vih izdelkov. Najbolj množično so se 
v sodelovanje vključili otroci oziroma 
mladostniki  Podružnične šole (PŠ) 
Antona Majnika iz Volč, PŠ Šentvi-
ška Gora in OŠ Franceta Bevka iz 
Tolmina, prejeli pa smo tudi prispev-
ke iz OŠ Dušana Muniha z Mosta 
na Soči ter celo prispevke iz OŠ To-
neta Čufarja iz Ljubljane. Seveda je 

svoje prispevke poslalo tudi veliko 
samostojnih avtorjev, ki na natečaju 
niso sodelovali v okviru določene 
osnovne šole. Prispeli izdelki so kar 
tekmovali v izvirnosti, in če bomo 
znali prisluhniti vsem zamislim mla-
dih, se bomo lahko od njih še veliko 
naučili. 

Nagrajenci nate~aja
Največ izdelkov se je za nagrado 

– otroško kolo, ki ga je prispeval Ko-
lesarski center Bonča iz Idrije – po-
tegovalo v likovni kategoriji. Štiričlan-
ska ocenjevalna komisija v sestavi 
Tjaše Maurič, Mete Medved, Patri-
cije Rejec in Tatjane Šalej Faletič z 
izborom najboljše umetnine nemalo 



EPIcenter, letnik XII, {t. 5, 2011

( 31 )

Kategorija: Literarni natečaj
Tekmovalna skupina: 9–11 let
Avtorica: Megi Hvala, 4. razred, 
PŠ Šentviška Gora

PRVO[OLEC LEON IN 
NJEGOVE EKO 
DOGODIV[^INE

Nekoč je živel star smetnjak. Ne-
kega dne je mimo njega prišel de-
ček. Zanimalo ga je, kaj se dogaja 
v smetnjaku. Zanima tudi vas?

Prav na dnu smetnjaka je bil 
tetrapak in odločil se je, da bo pri-
šel na vrh. Srečal je bananin olu-
pek in začela sta se pogovarjati.

Bananin olupek: »Kam pa kam, 
tetrapak?«

Tetrapak: »Naveličal sem se te-
me na dnu smetnjaka. Šel bom 
ven.«

Bananin olupek: »Zanimivo. 
Grem lahko s tabo?«

Tetrapak: »Seveda, bom imel 
vsaj družbo.«

In sta šla naprej, gor in gor. Spet 
sta nekoga srečala: »O, žvečilni 
gumi.«

Žvečilni gumi: »Kam pa kam?«
Bananin olupek: »V svet.«
Žvečilni gumi: »Zakaj pa?«

DVD-ju. Delavec mu je povedal, kaj 
vse si lahko ogleda: kako odvažajo 
smeti, kako jih pripeljejo do smeti-
šča … Vsega pa mu ni povedal, da 
bi se mu zdel DVD bolj zanimiv. 

Leon se mu je zahvalil in rekel, 
da mora iti domov, ker ga mama 
že kliče z balkona. Ko je prišel do-
mov, je mami veselo povedal, kaj 
je doživel. Pokazal ji je DVD in pro-
spekt. »Super!« je rekla mama, 
»zdaj bova lahko preverila, ali si 
smeti pravilno ločil. Kaj pa DVD? 
Poglejva si ga.« Ko se je filmček 
začel, je Leon vzkliknil: »Saj to je v 
Tolminu!«. Od veselja je kar zapel: 

»Smeti pobiraj,
okolje varuj
in naravo spoštuj,
odpadke ločuj,
lepo sodeluj!
Tako bodo travniki zeleni
in pločniki pometeni.«
Mama je presenečeno pogledala, 

kako njen Leon prepeva. Začudeno 
ga je vprašala: »Ste se v šoli učili 
to pesmico?« Leon ji je odvrnil, da 
ne. »Spomnil sem se jo sam. Tudi 
zgodbico o tetrapaku, bananinem 
olupku in žvečilnem gumiju sem 
napisal. Te zanima? Začni od za-
četka moje pravljice.« 

gospodinjski odpadki zelo smrdeli. 
Celo muha je bila notri. Čeprav je 
bilo žvečilnemu gumiju toplo, saj je 
bil zavit, je bil vesel, da se ni dotikal 
drugih odpadkov. Kmalu se je znoči-
lo in odpadki so noč preživeli v novih 
»domovih«. 

Naslednje jutro je mama Leonu 
naročila, naj nese vreče smeti na eko-
loški otok. V eni vreči je bil papir, v 
drugi steklo, v tretji pa plastika. Ta 
je bila najbolj polna. Nesel je prvo 
vrečo, v kateri je bil papir, in jo od-
ložil v modri kontejner. Potem je od-
nesel steklo v bel kontejner, plastiko 
pa v rumenega. 

Ko je nesel zadnjo vrečo, je pripeljal 
kamion komunale. Leon je odložil 
vrečo na tla in opazoval, kako stresa-
jo odpadke iz kontejnerja na kamion. 
Leon je pozdravil delavce in rekel: 
»Kako zanimivo delo!« 

Eden od delavcev ga je vprašal: 
»Misliš, da je res zanimivo? No, za 
kdaj pogledati res mogoče, če pa to 
delaš ves čas, ni več tako.« Delavec 
je Leonu ponudil prospekt in DVD. 

»Na prospektu lahko vidiš, kam 
odložimo katere odpadke.« Leon mu 
je povedal, da si kontejnerje zapomni 
po barvi, saj še ne zna brati. Leon je 
bil radoveden, kaj pa je posneto na 

Tetrapak: »Ker naju zanima, kako 
je zunaj.« 

Žvečilni gumi: »Lahko grem z va-
ma?«

Bananin olupek: »Seveda, bomo pa 
trije.«

In so šli. Gor in gor. Dokler niso 
prišli do vrha.

Žvečilni gumi: »Kako bomo dvigni-
li pokrov?«

Tetrapak: »Vsi skupaj poskusi-
mo.«

Vsi: »Ena, dve, tri!«
In uspelo jim je dvigniti pokrov. Ko 

so pogledali ven, je bilo tako svetlo, 
da bi skoraj oslepeli. Tetrapak je naj-
prej zaskrbelo, kako bodo lahko gle-
dali, a bananin olupek je vedel, da 
se bodo počasi svetlobi privadili. Šli 
so si ogledat, kako živijo in kaj dela-
jo ljudje. Ravno tisti dan so imeli 
otroci čistilno akcijo. Ko so šli, so na 
poti videli na tleh bananin olupek, 
tetrapak in žvečilni gumi. Lara, ki je 
imela vrečko za embalažo, je pobrala 
tetrapak, Simon je odnesel bananin 
olupek v kontejner za gospodinjske 
odpadke. Žvečilni gumi pa so zavili 
v papirček in ga vrgli v sivi kontejner. 
Tetrapak se je začudil, saj se je znašel 
med samimi sorodniki. Bananin olu-
pek si je zatiskal nos, saj so nekateri 

NAJVEČ IZDELKOV SE JE ZA PRAKTIČNE NAGRADE POTEGOVALO V LIKOVNI KATEGORIJI, kjer je imela štiričlanska ocenjevalna komisija z 
izborom najboljšega likovnega dela kar veliko dela. Foto: Greta Pavšič

V kategorijah literarni natečaj in 
multimedijski natečaj je bila udelež-
ba skromnejša. Ker nismo prejeli 
nobenega literarnega izdelka v staro-
stni skupini od 12 do 14 let, se je 
komisija odločila, da bo nagradila 
dva izdelka iz starostne skupine od 
9 do 11 let. Nagradi – mobilna tele-
fona Samsung Champ C3300, ki ju je 
v ta namen prispevala trgovina Mo-
bitmin (Skrtel d.o.o.) iz Tolmina – 
sta tako prejeli Megi Hvala in Maša 
Mlakar iz PŠ Šentviška Gora, men-
torica obeh pa je bila ponovno Erika 
Laharnar. Obe zgodbici si lahko pre-
berete spodaj. Benjamin Žbogar pa 
je nagrajenec v multimedijski katego-
riji. Razveselil nas je s kratkim fil-
mom Miška sporoča – čistilna akcija 
in zanjo prejel nagrado – digitalno 
kamero JVC Full HD GC-FM, prispe-
vek Elektrocentra Laharnar iz Tol-
mina. Kratki film je posnel pod men-
torstvom Andreja Rutarja z OŠ Du-
šana Muniha Most na Soči. Vsi osta-
li udeleženci pa so za svoj trud in 
izvirnost prejeli praktične tolažilne 
nagrade.
Tjaša Maurič, svetovalka na področju 
okolja in prostora, PRC
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Leta 1903 je v Ljubljani nesre~ne smrti umrl Simon Rutar, profesor na tamkaj{nji ni`ji gimnaziji. 
^ez tri leta so pri Sv. Lovrencu nad So~o v grob polo`ili truplo pesnika Simona Gregor~i~a, po prete-
ku nadaljnjih {tirih let – to je leta 1910 – pa so nekateri ~asniki na Kranjskem sporo~ili, da je na 
Bledu umrl fotograf B. Lergetporer. Kdo je bil mo`ak z imenom, ki ga nosi sedanji pape`, in priim-
kom, ki zveni tuje in si ga ni prav lahko zapomniti – Lergetporer? V Telefonskem imeniku Slovenije 
s tem priimkom danes ne najdemo nobene osebe …

Avtor najstarej{ih fotografij 
Zgornjega Poso~ja 

Pustili so svoj pe~at

O Simonu Gregorčiču, čigar 
prvi zvezek poezij je izšel v 
Ljubljani leta 1882, se učimo 

že v osnovni šoli. Njegovega soime-
njaka Simona Rutarja, katerega Zgo-
dovino Tolminskega je istega leta iz-
dal dolgoletni tolminski župan Josip 
Devetak, bolje poznajo nekateri zgo-
dovinarji, arheologi in geografi, med-
tem ko slovenski strokovnjaki Bene-
diktu Lergetporerju doslej še niso 
namenili kaj dosti besed. Ta blejski 
fotograf je na Bled prišel leta 1884 in 
prav njemu gre zahvala za 85 nasta-
lih posnetkov Zgornjega Posočja, ki 
jih je posnel zanesljivo pred letom 
1892, vsaj delno pa že leta 1884. Na 
njih je predstavil gore, doline, slapo-
ve, mostove, mline, planinsko kočo, 
kraje, trge, cerkve in drugo. Prvi po-
snetek ima naslov Spomenik na Pre-
delu, zadnji pa Vodnjak pri Volčah, 
1588.

»U`e lepo {tevilo svitlopisov«
Prvi časnik, ki je Lergetporerja 

omenil po njegovi priselitvi na Bled, 
je bila goriška Soča, ki je 6. avgusta 
1886 med drugim poročala: »Vrhu 
tega bil je uže dve leti pri nas fotograf 
Lergetporer z Bleda. Tudi njegovi svi-
tlopisi so lični; nabralo se jih je uže 
lepo število. Podpisi so se vé da le 
hohtajč! Kedor bi se za to zanimal, 
more jih dobiti v Bolci.« Novička da-
nes že zahteva nekaj pojasnil. Svetlo-
pis je slovenski prevod besede foto-
grafija, saj v grščini beseda fos (ro-
dilnik fotós) pomeni svetloba, grafein 
pa pisati. Hohtajč je popačenka bese-
de »hochdeutsch« (izgovarja se ho-
hdojč), ki pomeni knjižnonemški, 
Bolec pa je seveda Bovec. Z N. pod-

pisani dopisnik je poročal, da je bil 
že leta 1884 na Bovškem blejski fo-
tograf Lergetporer, ki je tamkaj po-
snel precej fotografij, ki so v Bovcu 
tudi na prodaj. Te so sicer lepe, pod-
napisi na njih pa samo v knjižni 
nemščini. 

Lergetporerjeve zasluge za 
Slovenijo

Res je, da so podnapisi na Lerge-
tporerjevih fotografijah in razgledni-
cah praviloma nemški. Vendar je 
kljub temu v 27 letih svojega bivanja 
na Bledu za Slovenijo naredil izredno 
veliko. V članku, ki je izšel 1. maja 
1925 v Slovencu, lahko med drugim 
preberemo: »Pred več kot 40 leti se je 
naselil B. Lergetporer na Bledu. Bil je 
Nemec. Kot starejši človek se ni mogel 
dobro naučiti slovenščine, kar je sam 
obžaloval, toda nikdar ni nihče niti 
najmanj občutil, da je Nemec. Ljubil 
je Bled in svojo drugo slovensko do-
movino in storil zanjo več kakor sto 
in sto kričačev s svojimi puhlimi fra-
zami. Njegovi otroci so pohajali samo 
slovenske šole in najmlajša hči je ce-
lo prej znala slovenski kakor nemški. 
Za odkritje Vintgarja ima on največje 
zasluge. Vintgar je bil tedaj še nedo-
stopen in celo med domačimi le samo 
nekaterim znan. Opozorjen od teda-
njega gorjanskega župana Žumra na 
to sotesko je bil Lergetporer prvi do l. 
1887., ki je prodrl v dotlej še nedosto-
pne kraje. Bil je takoj tako navdušen 
za to naravno lepoto, da je napravil 
mnogo prekrasnih slik in delal na vse 
kriplje, da se je sestavil odbor na Ble-
du, ki je imel nalogo, da se naredi 
skozi skalovje dostopna pot. Na pod-
lagi njegovih slik se je izposlovala 

Arheolog Dragan Bo`i~ sicer razpolaga s podatki iz kataloga, iz katerih je 
razvidno, da je fotograf Benedikt Lergetporer veliko posnetkov napravil 
tudi v Zgornjem Poso~ju. Ker pa originali zaenkrat ostajajo nepoznani, 
poziva bralce EPIcentra, da mu pomagajo pri iskanju tega dragocenega 
dokumentarnega slikovnega gradiva, ki je nastalo pred letom 1892 – se 
pravi vsaj {tiri leta pred pojavom najstarej{ih razglednic, na katerih so bili 
tudi pokrajinski posnetki.

PORTRET BLEJSKEGA FOTOGRAFA BENEDIKTA LERGETPORERJA (1845–1910). Foto: fo-
tografijo hrani njegov pravnuk Mario Pfeifer iz Monze
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znatna podpora Kranjske hranilnice, s katero je 
bilo omogočeno to izvršiti. To je bila res velika re-
klama za Bled in okolico. Tisoči in tisoči tujcev in 
izletnikov so posečali Vintgar in se naslajali ob 
njegovi krasoti. Zelo veliko zaslugo si je pridobil 
Lergetporer tudi za zopetno vpoštevanje naše naro-
dne noše.«

Če sta bila Lergetporerjeva soudeležba pri od-
krivanju Radovniške soteske in njegovo načelovanje 
gradbenemu odboru za izgradnjo turistične poti v 
njej pomembna predvsem za razvoj blejskega tu-
rizma, pa je za ves slovenski narod pomembno 
njegovo fotografsko delo. 

S te`ko kamero oprtan popotnik
Lergetporer se je rodil leta 1845 v Salzburgu. V 

Schwazu na Tirolskem se je poročil z domačinko 
Mario Hussl. Ko je imel 30 let, sta dobila prvo 
hčerko Eleonoro, ko pa se je družina leta 1884 iz 
Zella am See na Salzburškem preselila na Bled, je 
štela poleg staršev še tri hčerke. Oče je na Bledu 

Prodajni katalog pokrajinskih 
posnetkov

O tem, kaj vse je zabeležilo oko njegove kame-
re v prvem desetletju njegovega bivanja na Gorenj-
skem, bi vedeli bore malo, če se ne bi v dveh 
ljubljanskih arhivih in v zasebni zbirki zbiralca 
Leopolda Kolmana v Zasipu pri Bledu ohranilo 
nekaj izvodov prodajnega kataloga, ki ga je dal 
Lergetporer leta 1892 natisniti v Ljubljani. Katalog 
ima naslov 1000 fotografskih pokrajinskih posnet-
kov B. Lergetporerja, Bled na Gorenjskem. Na na-
slovni strani je dal s ponosom natisniti tudi podat-
ka, da je dobil leta 1890 na Deželni razstavi v 
Gradcu častno diplomo za makete zemeljskega 
površja in naslednjega leta v Trstu razstavno me-
daljo za fotografijo, ki mu jo je podelilo Društvo 
prijateljev umetnosti. 

Pa pokukajmo še v sam katalog. Ta je razdeljen 
na 29 delov. Prvi obsega posnetke Bleda in okolice, 
drugi Kranja, Škofje Loke in okolice, predzadnji 
Opatije in vzhodne obale Istre ter zadnji Zella am 
See in okolice. Poleg številnih krajev so zastopane 
doline (na primer Krma, Vrata in Planica) in go-
rovja (na primer Triglavsko pogorje in Kamniške 
Alpe), predstavljene so Škocjanske jame in celo 
notranjost Deželnega muzeja Rudolfinuma v Lju-
bljani ter številne arheološke najdbe, ki so bile v 
njem razstavljene. Za bralce EPIcentra bo zagoto-
vo zanimiv zlasti podatek, da v 23. delu kataloga 
našteva 43 fotografij z območja Predela, Bovca in 
Kobarida, v 24. delu 29 posnetkov Trente, v 25. 
delu pa 13 fotografij Tolmina in njegove okolice. 

Fotografije iz Zgornjega Poso~ja
Blejski fotograf je med drugim napravil več po-

snetkov Mangarta (Manhart), Jalovca (Jalouc) in 
Rombona. Slikal je Predel (Predil), Strmec (Ober-
breth), Log pod Mangartom (Mittelbreth), Bovec 
(Flitsch), Čezsočo (Čersoča) in Žago (Saga). Pri 
Logu je v objektiv ujel mlin, v Bovcu pa pošto in 
celo oltar v župnijski cerkvi. Seveda ni pozabil na 
slapove, ki so bili zelo priljubljen motiv pokrajin-

LERGETPORERJEVA NAJSTAREJŠA HČI ELEONORA v go-
renjski ljudski noši. Foto: hrani Zemljepisni muzej pri Geo-
grafskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU v Ljubljani

HRBTNA STRAN KARTONA, na katerem je Lergetporerjev 
posnetek Spodnjega Jezerskega. Foto: hrani Gorenjski mu-
zej v Kranju

LERGETPORERJEVA FOTOGRAFIJA ŠKOFJE LOKE je veli-
ka 9,7 x 5,7 cm. Na Loškem gradu še stoji mogočni srednji 
stolp, ki so ga leta 1892 podrli. Foto: iz zbirke Petra Pippa v 
Sv. Duhu pri Škofji Loki

skih fotografov druge polovice 19. stoletja. Posnel 
je slap Virje pri Plužni in Boko. V Kobaridu (Kar-
freit) je napravil samo štiri posnetke: Kobarid s Sv. 
Antona, Kobarid s Sv. Antonom, Star most pri 
Kobaridu in Mlini pri Kobaridu. Od posnetkov, 
napravljenih v Tolminu (Tolmein) in okolici, naj 
omenim tiste, ki prikazujejo trg v Tolminu in mlin 
pri tem kraju, most čez Tolminko in Dantejevo 
jamo. V smeri proti Gorici je poslikal še kužno 
znamenje v Volčah (Woltschach), potem pa do 
Solkana (Solcano) ničesar več. 

Lergetporerjeve fotografije so večinoma kabine-
tnega formata1. Narejene so bile na tankem albu-
minskem papirju in nato nalepljene na nekoliko 
večji karton ter obrobljene z okvirom rdeče ali 
črne barve. Pod fotografijo je nemški podnapis. Na 
hrbtni strani kartona je običajno napisano Fotogr. 
atelje B. Lergetporer, Bled Gorenjska, včasih pa je 
na njej seznam krajev, gora in dolin, ki jih po-
snel. 

Poziv k iskanju
Fotografije, ki jih je Lergetporer posnel v Zgor-

njem Posočju, so zelo dragoceno dokumentarno 
slikovno gradivo, ki je nastalo pred letom 1892, to 
je vsaj štiri leta pred pojavom najstarejših razgle-
dnic, na katerih so bili tudi pokrajinski posnetki. 
Žal pa za enkrat ne poznam niti ene. V Tolmin-
skem in Kobariškem muzeju jih nimajo. Bilo bi 
izredno pomembno, da bi tudi s pomočjo bralcev 
EPIcentra prišli vsaj do nekaterih. Iskati jih je 
treba v zasebnih zbirkah, v kulturnih ustanovah v 
Italiji, pa tudi pri potomcih izseljencev iz krajev, 
ki ležijo v zgornji dolini Soče. 

Bo spomin nanj zbledel?
Temeljno biografsko delo Slovencev je še vedno 

Slovenski biografski leksikon, ki je začel izhajati 
sedem let po koncu prve svetovne vojne, zaključen 
pa je bil pred 20 leti, v letu slovenske osamosvo-
jitve. Če bi držalo, da se pomembnost neke osebe 
odraža v tem, ali je bila uvrščena vanj ali ne, in če 
je bila, kako dolgo je njej posvečeno geslo, potem 
od treh navedenih mož prvenstvo nesporno pripa-
da Gregorčiču, katerega geslo, ki ga je napisal li-
terarni zgodovinar Ivan Grafenauer, obsega kar 
30.600 znakov. Rutarja je v leksikonu predstavil 
geograf Valter Bohinec z vsega malo več kot 
14.700 znaki, Lergetporerja pa v njem sploh ni. 
Dragan Božič , arheolog, Inštitut za arheologijo Znan-
stvenoraziskovalnega centra SAZU v Ljubljani

Opomba:
1 Fotografije kabinetnega formata so bile približno dvakrat ve-
čje kot fotografije vizitnega formata in so bile zato nalepljene 
na kartone, velike okrog 10x15 cm. Uporabljale so se pred-
vsem za posnetke dveh ali več oseb in za pokrajinske posnet-
ke.

Opomba uredništva:
Tik pred tiskom smo v uredništvo od avtorja prispevka Dragana 
Božiča, prejeli obvestilo, v katerem pravi, da je: »v ponedeljek, 
16. maja, zaradi neke fotografije obiskal Kartografsko in slikov-
no zbirko v prvem nadstropju Narodne in univerzitetne knji-
žnice v Ljubljani. Med pogovorom s tam zaposleno Ireno Ei-
selt je beseda nanesla tudi na fotografa Benedikta Lergetpo-
rerja. Izvedel sem, da v slikovni zbirki hranijo precej njegovih 
fotografij, med katerimi je tudi nekaj posnetkov Zgornjega Po-
sočja, na primer Bovec s Svinjakom v ozadju in Dantejeva ja-
ma pri Zatolminu.« Več o tem v eni izmed prihodnjih številk EPI-
centra.

odprl fotografski atelje. V nemškem Vodniku po 
Kranjski in deželnem glavnem mestu Ljubljani Pe-
tra von Radicsa, ki je bil izdan v Ljubljani nasle-
dnje leto, je že objavil sledeči oglas: »Fotografski 
atelje B. Lergetporer na Bledu, Gorenjska priporoča 
svoje najnovejše pokrajinske posnetke Gorenjske, 
prosi za številna naročila portretnih storitev in za-
gotavlja hitro in solidno postrežbo.« Iz njega izha-
ja, da se Lergetporer ni zadovoljil z ateljejskim 
slikanjem posameznikov, zakoncev in skupin, am-
pak je vzel pot pod noge in s težko kamero pre-
potoval in prehodil velik del Gorenjske. Na Bov-
škem je bil, kot izhaja iz zgoraj omenjene novice, 
objavljene v Soči, že istega leta, kot je prišel na 
Bled. 
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Najlep{e di{i najbr` krimson rde~a
Brez ustvarjanja bi pre`ivel, a `ivel bi te`ko, saj je to njegov na~in izra`anja. Sila ustvarjanja se 
odra`a v nenehnem delovanju, prav z njim pa Gregor Maver iz Poljubinja osmi{lja svoje `ivljenje, 
kot da je tudi v njegovo du{o francoski pisatelj Albert Camus zapisal misel, da ustvarjati pomeni 
dvakrat `iveti.

Fizi~no izkustvo slikanja
Nekatere barve dišijo. Najlepše 

najbrž krimson rdeča. Dobesedno. In 
če ne zanemarim dejstva, da so njen 
prvotni izvor kermezinske uši, imam 
že dva različna občutka. Lahko pa bi 
preprosto rekel, da za neko sliko po-
trebujem to barvo in nič drugega. 
Navadno se tako odločamo o vsako-
dnevnih stvareh in so uši le v be-
žnem mimohodu, pa še te je s časom 
zamenjala umetna snov. Dišeča. 

Proces ustvarjanja
Ko te nekaj vznemiri in pritegne 

tvojo pozornost, začneš o tem najprej 
razmišljati. Približno tako se začne 
in do končnega rezultata lahko mine 
precej časa. V procesu raziskovanja 
je najprej počečkanega nič koliko 
papirja in ostalih priročnih površin, 
ko tega ni ravno pri roki. Knjižne 
police se praznijo in polnijo, čeprav 
jih počasi, a vztrajno, vse bolj nado-
mešča »core duo«, kjer se zdi, da je 
vse bolj pregledno in hitreje doseglji-
vo. Odločitev, kateri medij je za do-
sego cilja najustreznejši, je v procesu 
raziskovanja samem. In ko tako tudi 
zid v ateljeju počasi dobiva novo 

barvno razsežnost, pretežno okoli 
mesta, kjer je postavljeno platno, je 
vse skupaj že v zaključni fazi. Tukaj 
je pomembno samo še tehnično ob-
vladovanje medija, v katerem ustvar-
jaš, kvaliteta pa je zopet odvisna od 
tega, koliko delaš. In to, da nepresta-
no delaš, je pomembno.

Proces se tako nikoli ne konča, 
kvečjemu se nadgrajuje in odkriva 
nove načine izražanja. Svet, v kate-
rem razmišljam, mi omogoča to, da 
se mi ni treba omejevati. Če se ti ne-
kje na poti zazdi, da bi neka stvar 
bolje delovala kot slika, jo pač nare-
diš podobno sliki. To seveda drži, ko 
ustvarjaš sam, brez omejitev, drugače 
je, kadar so stvari določene vnaprej. 

Gledalci in pogledi
Trenutno delam na več projektih 

prostorskih postavitev, pri katerih 
vrednost ne temelji na produkciji sa-
mi, pač pa jo določajo gledalci s svo-
jim dojemanjem. S tremi besedami: 
gledati je delati. Povedano preprosto, 
ko gledalci podobam dovolijo, da se 
jih dotaknejo, ter nanje usmerijo po-
zornost svojega zaznavanja in kogni-
tivnega aparata, pravzaprav ustvarja-
jo in poustvarjajo njihovo vrednost. 
Vrednost pa si seveda lahko razlaga-
mo na več načinov.

Ustvarjanje in delo
Ustvarjanje je zame delo. Če bi 

rekel, da ustvarjam za dušo, to ne bi 
bila povsem resnična trditev. Potem 
tudi ne bi študiral na Akademiji za 
vizualno umetnost in bi danes počel 
kaj drugega. Za nekoga, ki se tako 
ali drugače ukvarja z umetnostjo, je 

to pravzaprav poklic, čeprav mnogi 
še vedno tega ne razumejo tako. Ko 
za nekoga pravijo: »ta je pa ume-
tnik,« s tem ne mislijo, da ima za-
ključeno akademijo, narejen magiste-
rij in da končuje doktorat iz vizualne 
umetnosti. Ali pač?

Nagovarjanje
Zgodbe, ki jih sporočam skozi svo-

je delo, so zelo različne in odvisne 
od področja trenutnega zanimanja. 
Prostorske postavitve, fotografije in 
video so načeloma družbeno kritični, 
obravnavajo politiko sodobne ume-
tnosti in vprašanje, ali je sodobna 
umetnost zmožna poseči in spreme-
niti kapitalistične in druge odnose 
izkoriščanja, ki vladajo v širšem 
družbenem kontekstu. Pri slikah je 
nekoliko drugače in gre bolj za 
obravnavo različnih likovnih prvin. 
Je predvsem raziskovanje vpliva 
osmih osnovnih barv med seboj in 
na nas kot gledalce. 

Delovanje v dru{tvu
V tolminsko društvo slikarjev, ki 

združuje ljubiteljske ustvarjalce, me 
je že pred leti prignala predvsem ra-
dovednost. Do danes se je to spreme-
nilo, saj mi funkcija predsednika 
društva, kjer se letno realizira pribli-
žno 17 projektov kot zaključenih 
vsebinskih enot, narekuje veliko orga-
nizacijskega, »papirnega« dela, in za 
radovednost ostaja manj časa. Sem 
pa v društvu spoznal svojo življenj-
sko sopotnico, s katero sva aktivna na 
paleti raznolikih barv najinega življe-
nja, kjer je tudi krimson rdeča.

Kot vedno se človeku želja, da bi 
zaživel polno življenje, uresniči šele 
tedaj, ko tako uspe zaživeti znotraj 
sebe. Gregorju to uspeva.
Pogovor pripravila Dea Volarič, Društvo 
slikarjev amaterjev Tolmin
Foto: Gregor Maver

AVTOPORTRET – akril na platno

IZ SERIJE »WHAT IS TIME« – akril na platno
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PUM-ovi kuharski mojstri
O posameznih dejavnostih na PUM-u smo vas letos `e obve{~ali. Vendar pa {e ne veste, da pri nas 
ob~asno stopimo tudi za {tedilnik in si pripravimo kaj okusnega za pod zob. Dejstvo, da program 
obiskujemo predvsem fantje, ni ovira za izkazovanje mojstrskih »kuharij« in kakovostnega prehra-
njevanja v programu. No, vsaj na{e mentorice se ni~ kaj ne prito`ujejo nad na{imi skupaj pripra-
vljenimi kosili. ☺

Običajno so srede rezervirane 
za gurmansko PUM-ovo kuhi-
njo. Poleg tega tudi vsakogar, 

ki praznuje bodisi rojstni dan bodisi 
uspešno opravljen izpit, razveselimo 
s posebej zanj pripravljeno dobroto. 
Kaj bomo dali v lonec, se po navadi 
dogovorimo že dan prej, tako da 
mentorice lahko nakupijo vse potreb-
ne sestavine. Izbor jedi se razlikuje 
glede na to, kako se počutimo in kaj 
bi radi jedli. Vedno pa izberemo tisto, 
kar je vsem všeč. Najbolj hvaležna 
jed so testenine – na sto in en način. 
Vendar pa se nikoli ne ustrašimo je-
di, ki je še nismo pripravljali. Tako je 
eden izmed naših kolegov prvič v 
življenju pripravil čisto pravo domačo 
joto. Drugi si je za izziv zadal pripra-
viti rižev narastek. Prazne posode in 
krožniki so bili dokaz, da je jed obe-
ma uspela. Včasih lahko pride tudi 
do manjšega spodrsljaja in kosilo ni 
čisto tako, kot ga pripravijo naše ma-
me, ampak vseeno iz solidarnosti do 
našega sotrpina, ki nam je pripravil 
kosilo, pojemo vse. 

Občasno se na PUM-u lotimo tudi 
raziskovanja nam sicer tujih kultur. 
Spoznavamo jih na različne načine 
– tudi s pomočjo kulinarike. Katere 
kulture sveta so na prednostnem se-
znamu, smo se odločili na podlagi 
naših želja in zanimanj. V letošnjem 
letu je tako zmagala Indija in njena 
kulinarika, saj slovi po pestri kulturi 
in bogatem naboru začimb. Spozna-
li smo torej indijsko kuhinjo, poleg 
tega pa izvedeli vse o zgodovini In-
dije, hinduizmu in svetovno znanem 
templju Tadž Mahal. Nazadnje smo 
pogledali tudi odlomke iz filmov tako 
imenovanega indijskega »Bollywoo-
da«. Ob tem smo pripravili posebno 
indijsko kosilo: piščanec s curry-jem, 
rižem in lečo kot prilogo. Jed nam je 
šla neizmerno v slast, zato smo se 
odločili, da recept delimo tudi z bral-

• 2 zelena sesekljana čilija

Priprava:
Lečo operemo in jo kuhamo sku-

paj s kurkumo, koriandrom in soljo. 
Ko je kuhana, jo odcedimo, vendar 
vodo prihranimo. Maslo (prečiščeno 
indijsko maslo ghee) segrejemo in 
dodamo vse začimbe razen garam 
masale. Začimbe nekaj časa pražimo, 
da se razvije polna aroma. Dodamo 
čebulo in jo prepražimo, malo pred 
koncem praženja dodamo česen in 
čilije ter še nekoliko popražimo. Do-
damo odcejeno lečo in dobro preme-
šamo. Zalijemo z vodo, v kateri se je 
kuhala leča, da dobimo zelo gosti 
omaki podobno jed (vendar ne sme 
biti tekoča). Čisto na koncu potrese-
mo z garam masalo in po želji z na-
sekljanim koriandrom. Takoj postre-
žemo. 

Pa dober tek!

Vaši PUMovci

ci EPIcentra – tako si boste čare In-
dije lahko prikuhali kar sami.

PIŠČANČJI CURRY

Sestavine: 
• 1 srednje velik piščanec
• 2 žlici praška ali curryjeve paste 
• 1 žlica paradižnikove mezge
• 2 večji čebuli
• 1 strok česna
• malo mletega čilija
• sol po okusu
• 1 žlička sladkorja
• ščepec belega popra
• maslo za pečenje
• 1 skodela jušne osnove

Priprava:
Drobno narežemo čebulo in stlači-

mo česen ter piščanca narežemo na 
kose, primerne za postrežbo. V po-
sodo damo žlico masla ter popečemo 
čebulo in česen – vendar ne smeta 
porjaveti. V drugi posodi popražimo 
prašek ali pasto curry (samo toliko, 
da se segreje) in zalijemo z jušno 
osnovo. Tekočina naj zavre. Dodamo 
rdečo papriko in s tekočino prelijemo 
pečenega piščanca. V omaki naj se 
kuha na nizki temperaturi uro ali 
dve. Preden postrežemo, dodamo 
nekaj sladkorja in poper. Postrežemo 
na rižu, okrasimo s trdo kuhanimi 
jajci ali narezano papriko. 

PRILOGA: INDIJSKA LEČA 

Sestavine:
• 300 g opranega dala (rjave leče, 

lahko tudi rdeče leče)
• 1 žlička kurkume /turmerika/
• 1 žlička mletega koriandra sol
• prečiščeno maslo (ghee)
• 0,25 žličke indijske kumine
• 0,25 žličke janeževih semen
• 1 sesekljana čebula
• 0,25 žličke mletega čilija
• 2 stroka česna (sesekljanega)
• 1 žlička garam masale

Vir: 
PEČJAK, Marinka. (2010). Kulinarika net – 
največji slovenski kulinarični portal. [Online]. 
Kulinarika d.o.o. [Datum in čas citiranja: 13. 
april 2011, 11:38]. Dostopno na spletnem na-
slovu: http://www.kulinarika.net/recepti/10808 
/mesne-jedi/piscancji-curry

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

Utrinki

Foto: arhiv PUM Tolmin

TOLMINSKI GIMNAZIJCI 
OBISKALI ISLANDIJO
Islandija – Evropski projekt Moj 
glas – demokracija v akciji, v kate-
rem Gimnazija Tolmin sodeluje s šo-
lami iz šestih evropskih držav, se je v 
aprilu nadaljeval s srečanjem dijakov 
in učiteljev vseh sodelujočih držav 
na Islandiji – državi, ki šteje le 
300.000 prebivalcev in se zna že na 
svojih letalih pred vstopom v državo 
pohvaliti, da je pri njih demokracija 
tudi to, da lahko telefonsko številko 
njihove predsednice vlade najdemo 
kar v imeniku. Gostitelji, zasebna 
srednja komercialna šola, ki je v lasti 
islandske trgovinske zbornice, so 
svojim gostom predstavili svoj po-
gled na demokracijo, oblikovan v su-
rovem in neprijaznem okolju, kjer je 
človek v preteklosti, pred razcvetom 
bančništva, turizma in industrije, lah-

ko preživel le z železno voljo in dela-
vnostjo. Na demokracijo pa niso le 
zelo pozorni, ampak so nanjo tudi 
ponosni. Goste so zato peljali na 
ogled svojega parlamenta, kjer so 
se že pred tisočletjem enkrat letno 
zbirali poslanci vseh naseljencev in 
odločali o skupnih vprašanjih. Prav 
zato naj bi bil to najstarejši primer 
parlamenta na svetu. Danes v njem 
sedi in odloča izredno veliko mladih 
poslancev in kar je še zanimivo, je 
to, da je med poslanci skoraj polovi-
ca žensk. 

Tudi prvi vtis ob prihodu na letalo, je 
dal slutiti, da prihajamo v deželo pri-
dnih in delovnih ljudi. Na vsakem ko-
raku smo srečevali zelo veliko zapo-
slenih starejših ljudi, od stevardes 
do trgovcev in natakarjev. Tudi islan-
dske učiteljice so trdile, da bi bile 
užaljene, če bi se morale upokojiti 
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Grajske stavbe v 
zahodni Sloveniji

Dr. Igor Sapač je novo, četrto knji-
go Grajske stavbe v zahodni Sloveni-
ji že predstavljal tudi v Tolminu in 
Kanalu, kjer je delo naletelo na veliko 
zanimanje splošne javnosti, saj so 
gradovi stavbe, ki obenem zbujajo 
zanimanje in spoštovanje pa tudi že-
ljo po prenovi in raziskovanju. Zani-
miv primer je Dvorec v Kanalu, ki je 
nastajal v istem času kot dvorec na 
Dobrovem v Brdih, a žal sodi med 
najbolj zanemarjene stavbe v občini. 

stal grad oglejskega patriarha, ki se 
omenja v listinah. Ob celovitih opisih 
stavb so tudi mnoge skice in barvne 
fotografije ter obširne opombe in do-
datne razlage. Sapač, ki predava na 
Katedri  za arhitekturo in prostor Fa-
kultete za gradbeništvo v Ljubljani, je 
za opravljeno raziskavo na področju 
kastelologije že prejel Prešernovo na-
grado Fakultete za arhitekturo in 
Filozofske fakultete v Ljubljani. 

NASLOV: Grajske stavbe v zaho-
dni Sloveniji. Knj. 4, Brda in Zgor-
nje Poso~je. AVTOR: Igor Sapa~. 
ZALOŽBA: Viharnik. ZBIRKA: Graj-
ske stavbe {t. 23. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Ljubljana, 2011. FORMAT: 
17 x 24,5 cm. NAKLADA: 600 iz-
vodov. OBSEG: 368 strani. VEZA-
VA: trda.

O nedelji: zgibi 
~asovnosti in nekaj 
etnografskih izhodi{~

Delo O nedelji: zgibi časovnosti in 
nekaj etnografskih izhodišč je nasta-
lo na podlagi diplomske naloge, ki jo 
je pod naslovom Od svete nedelje k 
profani: o preživljanju in doživljanju 
nedelje v vasi Rut v Baški grapi leta 
2005 na Filozofski fakulteti v Lju-

Temu so tudi botrovala vprašanja po-
slušalcev avtorju po predstavitvi – ka-
kšne so možnosti za obnovitev kanal-
skega gradu in s tem ohranitev zgo-
dovinske ter kulturne dediščine. Dr. 
Sapač, arhitekt, umetnostni zgodovi-
nar, kastelolog, ki se ukvarja s topo-
grafijo grajske arhitekture v Sloveniji, 
ob tovrstnih predstavitvah in vprašan-
jih odgovarja, da so te stavbe tudi 
danes pomembne in jih je vredno 
obnavljati ter oživljati v ponovna kul-
turna in druga interesna središča. 
Ostanki mogočnega Kozlovega roba, 
grajska utrdba Kluže, lokacija patri-
arškega dvora v Tolminu in novoveški 
tolminski dvorec so tisti spomeniki, 
ki nobenega poznavalca slovenske 
grajske dediščine ne morejo pustiti 
ravnodušnega, piše Sapač. Grajske 
stavbe v Zgornjem Posočju je zazna-
movala pokrajina, med Sočo in Idrijo, 
med Sabotinom in Korado je prepo-
znavna povezava med Jadranskim 
morjem, Furlanijo, Julijskimi Alpami, 
Dolomiti, Trnovskim gozdom, Vipa-
vsko dolino in Krasom, ki jo te zgrad-
be utelešajo. Avtor v delu omenja 
tudi domnevne grajske stavbe, kot je 
na primer stavba vrh vzpetine Plešar-
ski vrh, ob sotočju Idrijce in Hotenje 
pri Dolenji Trebuši. Tu naj bi morda 

Utrinki

bljani (Oddelek za etnologijo in kul-
turno antropologijo) zagovarjala Tina 
Volarič. Kot piše avtorica v uvodu 
knjige, se je njeno zanimanje za ne-
deljo v okviru te raziskave začelo z 
začudenjem nad tem, kako je lahko 
dan v tednu določen z zelo specifično 
vsebino, ki sme na nekoga vplivati s 
sugestijo, kaj naj na ta dan počne, 
kako naj se obnaša in celo o čem naj 
razmišlja. Terenski del raziskave je bil 
opravljen v Rutu v Baški grapi, ko je 
po metodi opazovanja z udeležbo 
etnografsko iskala smisel nedelj v Ru-
tu. O tem se je pogovarjala tudi z več 
domačini v vasi, skoraj šestino vseh, 

PO OBISKU SOVRSTNIKOV NA ISLANDIJI se tolminski gimnazijci ta čas že pripravljajo na je-
senski srečanji, ki bosta v Španiji in Turčiji. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

pred svojimi moškimi kolegi, torej 
pred 65. letom. Dijaki pa so svojim 
gostom razlagali, da imajo pravico 
biti pri pouku in da nočejo zamuditi 
niti ene same ure. Vse dejavnosti so 
bile zato organizirane tako, da zares 
niso ničesar zamudili. Smo pa zato 
imeli priložnost opaziti, da morajo 
tamkajšnji dijaki veliko dela opraviti 
in predstaviti sami in da je na Islan-
diji pouk veliko bolj sproščen – nič 
ni recimo narobe, če da dijak pri de-
lu z računalnikom nogo kar na kate-
der. Na drugi strani pa denimo obisk 
bara ali diskoteke, ki je za naše 
najstnike sam po sebi umeven, na 
Islandiji pred 20 letom sploh ni mo-
goč. Nakup alkoholnih pijač, ki so 
naši mladini tako lahko dostopne, 
pa je v mestu Rekyavik mogoč le v 
treh specializiranih trgovinah.

Projekt sam pa ni namenjen le izme-
njavam dijakov, temveč zahteva tudi 
veliko domačega dela. Pred odho-
dom so nekateri naši dijaki obiskali 
župane občin, iz katerih prihajajo, in 

jih povprašali, kako zagotavljajo ena-
kost vseh občanov, kako skrbijo za 
ranljivejše skupine in kako lahko sa-
mi uveljavljajo svoj glas. Pri tem so si 
pridobili mnoge pomembne spre-
tnosti: od spretnosti javnega nasto-

panja, predstavljanja ciljev projekta 
in namena obiskov do postavljanja 
vprašanj, kasneje pa montiranja pri-
spevkov, vstavljanja podnapisov, pri-
prave in objave prispevka na spletni 
strani. Torej spretnosti, ki jim bodo v 

njihovi karieri še kako koristili. Druga 
skupina pa je medtem svojim kole-
gom predstavila delovanje parla-
mentov svoje države in se v glavnem 
spraševala, ali so v njej res zastopa-
ne vse skupine, oba spola, manjši-
ne … Svoje ugotovitve so predstavili 
tudi na spletni strani projekta, ki je 
dostopna tudi s spletne strani Gim-
nazije Tolmin. 

V nadaljevanju projekta – ta čas je 
že namenjen pripravam na jesenski 
srečanji v Španiji in Turčiji – bodo di-
jaki pod drobnogled vzeli svoje usta-
ve ter preverjali, ali te zagotavljajo 
enakost spolov, veroizpovedi, manj-
šin in drugih skupin. Ugotovitve vseh 
držav bodo nato zbrali v brošuri, ki 
jo bodo uredili prav dijaki naše gim-
nazije. Poleg tega bodo morali dijaki 
v vseh državah pri pouku jezika razi-
skati, kako se njihovi domači filmi in 
filmi iz drugih držav ukvarjajo s pro-
blemom nedemokratičnosti.
Mag. Branka Hrast Debeljak, koordi-
natorica projekta, Gimnazija Tolmin

EPIcenter, letnik XII, {t. 5, 2011



EPIcenter, letnik XII, {t. 5, 2011

( 37 )

mesto leta«, saj so naravne nesreče 
skupna tema alpskega prostora. Prva 
letošnja številka Idrijskih razgledov 
tako prinaša nagovor idrijskega žu-
pana Bojana Severja z naslovom 
Simpozij o Idrijskem potresu v sklopu 
prireditev Alpskega mesta leta 2011, 
dolgoletni direktor Rudnika živega 
srebra Idrija Marko Cigale je prispe-
val razširjeno misel o idrijskem čude-
žnem srebrnem studencu, minister za 
okolje in prostor Roko Žarnić piše o 
znanstvenem posvetu o naravnih ne-
srečah v Sloveniji, ki je potekal v sklo-
pu dogodkov ob obletnici, naravnim 
nesrečam pa se posvečata tudi znan-
stvenika Matija Zorn in Blaž Ko-
mac. O zgodovinskem vidiku sprego-
vorita zgodovinar Matevž Košir in 
inženir arhitekture Rafael Bizjak. 
Potres 26. marca 1511 v luči novih 
raziskav obravnavata Košir in Ina 
Cecić, Jože Čar in Andrej Gosar pa 
predstavljata Idrijski prelom in premi-
ke ob njem. Več avtorjev se ukvarja 
tudi s potresi ob Idrijskem prelomu. 
Slikovit in izviren je tudi članek Petra 
Suhadolca o potresu skozi filatelistič-
no gradivo. Na zadnjih straneh zbor-
nika je predstavljena še razstava An-
no domini 1511, ki se je v Idriji zapr-
la v maju, v juniju se seli v Škofjo 
Loko, v Posočju pa si jo bomo lahko 

med katerimi so bili posamezniki 
vseh spolov, stari med 16 in 68 let, 
zaposleni, nezaposleni, upokojeni, 
različnih prepričanj in tudi »vikenda-
ši«. Raziskava ugotavlja, da je na 
nedeljo v Rutu vezanega veliko tiste-
ga, česar se prebivalci vasi sploh ne 
zavedajo in kar jemljejo kot samou-
mevno. Osrednja asociacija nedelje je 
izrečena v stavku: »Nedelja bi bla, da 
se ne dela.« Na nedeljo so bila tudi v 
Rutu, podobno kot drugod v Sloveni-
ji, upravičena samo najnujnejša dela, 
večinoma neodložljiva kmetijska opra-
vila – skrb za živino, spravilo sena 
ipd. »Toliko stvari je, ki delajo nede-
ljo, in toliko med njimi jih sega v 
intimo, v polje zelo osebnega, tudi 
čustvenega, in prijetnega, domačega. 
Tisti, ki imajo družino, ki jim je bli-
zu, vse to pogosto iščejo in ustvarja-
jo v družinskih odnosih,« navaja 
avtorica. Večina nedelje izkoristi tudi 
za izmenjave in obiske, prijateljske 
ali družinske. Rutarji so se še pred 
nekaj leti družili tudi v manjši sobi 
v nadstropju nad gostilno. Iz preteklo-
sti pa pomnijo tudi srečanja domači-
nov pod lipo, ki je najmonumental-
nejša točka v vasi. Nadaljevanje dela 
obravnava tudi značilne druge asoci-
acije nedelje, kot so gostilna, igra, 

šport in rekreacija, sprehodi, izleti, 
planinarjenje, nedeljska maša in po-
dobno. Nedeljo v Rutu pa je primer-
jala tudi z nedeljami drugje. V skle-
pnem delu avtorica povzema nedeljo 
kot nezamenljiv dan v tednu – z be-
sedami Rutarjev: »Ja, na vem, kaku 
bi blu, ko je že tolk stoletij tule. Že 
od zmerej. Sej že od kar se jst za-
vem, je nedelja, ne.« 

NASLOV: O nedelji: zgibi ~asovno-
sti in nekaj etnografskih izhodi{~. 
AVTORICA: Tina Volari~. IZDALO: 
Slovensko etnolo{ko dru{tvo. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Ljubljana, 
2010. FORMAT: 16,5 x 23,5 cm. 
NAKLADA: 600 izvodov. OBSEG: 
115 strani. VEZAVA: mehka.

Anno domini 1511
Letos so v Idriji odmevno obeležili 

500-letnico doslej najhujšega znanega 
potresa na Slovenskem. Ob pestrem 
dogajanju in razstavi je izšla tudi po-
sebna edicija Idrijskih razgledov z 
naslovom Anno domini 1511. Potres 
leta 1511 je nastal vzdolž Idrijskega 
preloma in je z ocenjeno magnitudo 
6,8 najmočnejši znani zgodovinski 
potres na območju Slovenije. Obletni-
ca potresa pa sovpada tudi z letom, 
ko je Idrija nosilka naziva »alpsko 

ogledali v jesenskih dneh, saj bo v 
Tolminskem muzeju gostovala med 
8. septembrom in 6. novembrom 
2011. Razstava obiskovalca popelje v 
preteklost, med zanimive dogodke 16. 
stoletja, odstre podobo, utrip in življe-
nje Idrije v tem času, predstavi Idrijo 
pred, med in po potresu ter na polju-
den in strnjen način povzema sicer 
zahtevno teorijo tektonike plošč, seiz-
mografov skozi stoletja ter nekatera 
sodobna spoznanja te stroke.

NASLOV: Anno domini 1511. URE-
DNIK: Jo`e Jane`. REVIJA: Idrijski 
razgledi, {t. 1. KRAJ IN LETO IZDA-
JE: Idrija, 2011. FORMAT: 22 x 
23,5 cm. NAKLADA: 600 izvodov. 
OBSEG: 142 strani. VEZAVA: mehka.

Knjižno polico napolnila: Špela Mrak
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PO PRAVLJI^NIH POTEH
Vol~e – Letos smo se v OŠ Volče 
odločili, da v maju, ko naša občina 
praznuje, sodelujemo in izvedemo 
javno prireditev. Poimenovali smo jo 
Po pravljičnih poteh in si pri tem po-
magali z neštetimi pravljičnimi liki. 
Teh se otroci nikdar ne naveličajo, 
saj ob njih vedno občutijo čarobnost 
in skrivnostnost. Izbrali smo like 
Rdeče Kapice, Pepelke, Mojce Po-
krajculje, Miš-Maša, Kekca in mno-
ge druge pravljične živali. Vsi so ho-
dili k bolni babici in jo želeli pozdra-
viti, kar jim je s skupnimi močmi ob 
koncu tudi uspelo.

Nastopajoči liki imajo častitljivo sta-
rost in nosijo s seboj pomembno 
sporočilo o življenju. Ne le, kaj člo-
vek zna in zmore, temveč tudi, kaj 
sme in česa ne. Razkrivajo življenje, 
kot ga vidimo, občutimo ali samo 
slutimo. In prav v tem je skrivnost 
neminljivosti in aktualnosti pravljic. 
S predstavo, v kateri so sodelovali 
vsi učenci šole, smo navdušili star-

še, stare starše, povabljene goste in 
krajane, ki so si vzeli čas za ogled 
predstave, ob koncu pa nagradili 
nastopajoče z velikim aplavzom.

S tem pa predstava še ni bila konča-
na. Naši sosedje – otroci vrtca iz 
skupine Zmajček skupaj z vzgojitelji-

cama in pomočnico – so na prisr-
čen način gledalcem predstavili veli-
ko starih ljudskih iger in pesmi. In 
tudi oni so s svojim nastopom narav-
nost očarali občinstvo.
Martina Šavle, vzgojiteljica, 
Podružnična šola Anton Majnik Volče

BRALNA ZNA^KA 
PRAZNOVALA ABRAHAMA
Tolmin – Tudi letos je potekalo sre-
čanje učencev, ki so devet let pri-
dno brali knjige za bralno značko. 
Srečanja so se udeležili učenci iz 
OŠ Bovec pod mentorstvom Slavi-
ce della Bianca, učenci iz OŠ Du-
šana Muniha Most na Soči pod 
mentorstvom Zorke Pavlina, učen-
ci OŠ Simona Kosa Podbrdo pod 
mentorstvom Jelke Urbas in učenci 
OŠ Franceta Bevka Tolmin pod 
mentorstvom Denise Šuler Rutar. 

Letos bralna značka praznuje 50. 
rojstni dan. Tovrstno branje je po-
sebnost naše države, ki je drugje v 
Evropi ne poznajo. Na to tradicijo 
smo lahko ponosni in na nas vseh 
je, da jo ohranimo za prihodnje ge-
neracije. Letos smo med nas pova-
bili mladinskega pisatelja Primoža 
Suhodolčana. Pisatelj je s svojim 
humorjem poskrbel, da smo se na-
smejali do solz. Mlade bralce, zbra-
ne v avli Knjižnice Cirila Kosmača 

IN TAKO SO VSI HODILI K BOLNI BABICI in jo želeli pozdraviti, kar jim je na koncu s skupnimi 
močmi tudi uspelo … Foto: arhiv šole
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G: Gmajna in Glava
Gmájna -e ž (večkrat pokr. im., kraj. im.), za 

kraj. im. G. pri Slovenj Gradcu (V 15°3’ S 46°31’): 
na Gmájni, prid. gmájnski, preb. im. Gmájn-
čan,** -ka,** lok. Gmájnar, -ica in Zagmájnčan, 
-ka, star. zapisi: 1. 1452 in der Gemain, 1498 in 
der Gmain, pribl. 1500 in der Gmain. 

Občnoimenski pomen sloven. gmájna je pr-
votno ‘skupnost’ in ‘zemljišče v skupni vaški ali 
srenjski lasti’. Ker je bilo tako zemljišče navadno 
gozd, se je iz tega razvil danes prevladujoči po-
men ‘gozd’. Beseda je prevzeta iz srvnem. gemei-
ne ‘skupna vaška ali srenjska posest’, kar je izpe-
ljano iz srvnem. gemein ‘skupen’. Iz manjšalnice 
te osnove sta večkratni kraj. im. Gmájnica ž in 
Gmájnice ž mn., iz *Gmajniščina pa kraj. im. 
Gmájnšna (15°46’ S 46°19’). 

Bezlaj, ESSJ I, 151; Snoj, SES2, 176.

Gláva -e ž (večkrat gor. im.), na Glávi, pogosto 
v večbes. im., npr. gor. im. Ôrlo va gláva (1682 m 
V 13°50’ S 46°15’), Čŕna gláva (826 m V 13°47’ 
S 56°1á). Na Slovenskem je tudi več gor. im. 
Glavíca, ki izvirajo iz manjšainice. 

Občnoimenski pomen sloven. gláva ni samo 
‘najvišji del človeškega ali žival skega telesa’, tem-
več tudi ‘gorski vrh’, tj. ‘najvišji del gore’. Ime 
Gláva ali Glavíca lahko nosijo tudi razni debeli 
kamni in manjše, praviloma zaobljene vzpetine. 
Gorska imena iz osnove gláva < slovan. *golva 
so znana po vsem slovan. svetu. Glej tudi Govíc, 
Láva, Kóble, Tríglav. 

Badjura, LG, 120.

Vir: SNOJ, Marko. (2009): Etimološki slovar slovenskih ze-
mljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan založba, d.o.o., in Založ-
ba ZRC.

Zemljepisna imena iz etimolo{kega slovarja Na kro`niku

JAGNJE^JA BAKALCA 
Z ZAPE^ENIM GOR^I^NIM 

KROMPIRJEM

^as priprave: 
50 minut

Potrebujemo
500 g jagnječjega mesa 

(pleče, vrat …)

60 g olja

100 g čebule

80 g korenja

40 g peteršiljeve korenine

40 g gomoljne zelene

0,5 l jagnječje osnove

začimbe in dišave (lovor, šatraj, 

timijan, sol, beli poper, zeliščni kis)

20 g moke

600 g krompirja

30 g masla

60 g sladke smetane

100 g mleka

40 g gorčice z gorčičnimi semeni

2 jajci

Priprava
Na maščobi prepražimo sesekljano čebu-

lo, naribano korenje in na koščke nare-

zano meso. Prepražimo in zalijemo s 

polovico jagnječje osnove. Ko ta izpari, 

jed oprašimo z moko, dodamo zeliščni 

kis, zalijemo s preostalo osnovo in poča-

si dušimo. Poleg ponudimo krompirjev 

pire, ki smo ga obogatili z gorčico s se-

meni in z beljakom. Krompir dekorativno 

nabrizgamo v ognjevarno posodo, prema-

žemo z rumenjakom in zapečemo – pri-

bližno 10 minut na 160 °C. Pečenemu 

krompirju pred serviranjem v sredino na-

devamo bakalco, potresemo s sveže sese-

kljanimi začimbami in ponudimo.

Recept: Robert Merzel, 
kuharski mojster 

Recept je povzet iz knjižice receptov Jedi iz mesa 
drobnice, ki jo je v sodelovanju s Posoškim ra-
zvojnim centrom (PRC) izdalo Društvo rejcev 
drobnice. Knjižico v pdf obliki lahko brezplačno 

dobite na spletni strani PRC-ja: www.prc.si

Utrinki

Tolmin, je na zelo pozitiven način pozval k prebira-
nju knjig tudi v prihodnosti. Srečanju je sledil 
ogled Tolminskih korit in kosilo. Preživeli smo za-
nimiv in vesel dan, ki nam bo vsem ostal še dolgo 
v spominu. 
Besedilo in foto: Denise Šuler Rutar, mentorica OŠ 
Franceta Bevka Tolmin

NADGRADNJA FILMA S TEMATSKO 
POTJO
Grahovo ob Ba~i – Društvo Baška dediščina 
(DBD) je sredi aprila na Grahovem ob Bači v so-
delovanju s krajevno skupnostjo organiziralo dva 
dogodka, katerih cilj so bile priprave na realizacijo 
projekta Tematska pot »Na svoji zemlji«. Idejno ga 
je zasnovala etnologinja Slovenskega etnograf-
skega muzeja Nadja Valentinčič Furlan že leta 
2008 ob praznovanju 60-letnice prvega sloven-
skega igranega filma Na svoji zemlji, vendar takrat 
zanj nismo uspeli pridobiti finančnih sredstev. 

DBD skuša pripraviti elaborat, ki ga bodo vsebin-

sko in s svojo strokovnostjo nadgradili povabljeni 
partnerji oziroma strokovne inštitucije, ki so delo-
ma že povezane z obravnavano tematiko. April-
skega srečanja so se poleg idejne vodje udeležili 
tudi Aleš Doktorič iz Kinoateljeja Gorica, etnolo-
ginja Karla Kofol iz Tolminskega muzeja, Ingrid 
Kovač in Ivan Merljak iz Radia Slovenija, Miloj-
ka Magajne iz Idrijskega muzeja ter Maja Stego-
vec iz Kinoateljeja Gorica. V konstruktivni razpravi 
so potrdili predlagano vsebino poti, ki bo oboga-
tena z informacijskimi tablami in zgibanko ter pod-
prta s spletno stranjo.

Udeleženci so se zvečer pridružili krajanom v dvo-
rani krajevne skupnosti na promocijskem začetku 
projekta, na katerem so predstavili enega od part-
nerjev – Zavod Kinoatelje, Gorizia – Gorica. Nje-
govo delovanje je skozi pogovor orisal direktor 
Aleš Doktorič. Po predvajanju zadnjega, večkrat 
nagrajenega dokumentarnega filma »Trenutek 
reke« v produkciji Kinoateljeja Gorica je stekel še 
pogovor z Nadjo Velušček, eno od avtoric. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

NA ZAKLJUČNEM SREČANJU MLADIH BRALCEV, ki so 
vseh devet let pridno brali knjige za bralno značko, se nam je 
letos pridružil mladinski pisatelj Primož Suhodolčan. Pisatelj 
je s svojim humorjem poskrbel, da smo se nasmejali do solz, 
mlade bralce pa je na zelo pozitiven način pozval k prebiranju 
knjig tudi v prihodnosti.

PROJEKTA TEMATSKA POT »NA SVOJI ZEMLJI« – Udele-
ženci so se zvečer pridružili krajanom v dvorani krajevne sku-
pnosti na promocijskem začetku projekta, na katerem so 
predstavili enega od partnerjev – Zavod Kinoatelje iz Gorice. 
Na fotografiji direktor zavoda Aleš Doktorič in idejna vodja 
projekta Nadja Valentinčič Furlan. Foto: Ivan Merljak
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Na osnovi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni 
list RS, št. 26/05-UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 99/09), Uredbe o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 
in 99/09-ZIPRS1011), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 
2013) (Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega progra-
ma razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2011 (Sklep Vlade RS št. 
30301-5/2010/3, z dne 16. 12. 2010) in Sheme državne pomoči »Regionalna shema 
državnih pomoči« (številka priglasitve: BE01-1783262-2007 in BE01-1783262-2007/
I), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno poli-
tiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana 

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

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

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

bi zaradi povečanja stopnje izkorišče-
nosti zmogljivosti s pomočjo nove na-
ložbe.

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

v podjetju in pri samostojnih podjetni-
kih,

- obvezni prispevki za socialno varnost 
za zasebnike. 

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

Utrinki

li vlagatelj.

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

II. Pogoji dodeljevanja

Na razpis se lahko prijavijo:

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

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

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

prisilne poravnave ali likvidacije, 
- ne pridobivajo državne pomoči za 

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

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

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

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

- nimajo neporavnanih zapadlih obve-
znosti do Republike Slovenije,

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

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

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

igralniško koncesijo; 
- ki delujejo na področju ribištva ali 

premogovništva;
- ki delujejo na področju pridelave 

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

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

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

PASIVNE HI[E [IR[EGA 
OBMO^JA POSO^JA
Tolmin – Po tem, ko so si razstavo 
Arhitektura Posočja v sodobni preo-
bleki: med tradicijo in energijsko 
učinkovitostjo ogledali že v Bovcu in 
Kobaridu, so panoje natečajnih ela-
boratov razstavili še v avli Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin. Razstavljena 
dela prikazujejo pasivno grajene 
enodružinske hiše, ki navkljub so-
dobnosti vsebujejo vse pomembne 
elemente obstoječe arhitekturne ti-
pologije tega območja. Sklop raz-
stav, o katerih smo več pisali že v 
prejšnjih številkah EPIcentra, je re-
zultat javnega, idejnega, anonimne-
ga in odprtega arhitekturnega nate-
čaja za izbor strokovno najprimer-
nejše rešitve za pasivne hiše širšega 
območja Posočja (bovško, kobari-
ško-tolminsko in škofjeloško-cer-
kljansko). Natečaj, v katerem je so-
delovalo 24 avtorjev, sodi v okvir 

mednarodnega projekta Enerbulid, 
pripravila pa sta ga Posoški razvojni 
center in Zbornica za arhitekturo in 
prostor Slovenije.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

OTRO[KI PEVSKI ZBOR 
O[ TOLMIN SI JE PRIPEL 
SREBRO
Bratislava (Slova{ka) – Med 14. in 
17. aprilom je v Bratislavi potekalo 
5. mednarodno pevsko tekmovanje 
»Slovakia Cantat 2011«. Tekmovanja 
se je udeležilo 21 pevskih zborov iz 
desetih različnih držav (Češke, Fin-
ske, Hrvaške, Izraela, Latvije, Ma-
džarske, Poljske, Rusije, Slovenije 
in Švedske), ki so tekmovali v 13 
različnih kategorijah. Tekmovanja 
smo se udeležili tudi pevci Otroške-
ga pevskega zbora OŠ Franceta 
Bevka Tolmin – člani zbora na tol-
minski osnovni šoli obiskujejo 3. do 

RAZSTAVA ARHITEKTURA POSOČJA V SODOBNI PREOBLEKI – V objektiv smo ujeli arhitekt-
ko Natašo Štrukelj, ki je skupaj s kolegi sodelovala na arhitekturnem natečaju, in bila za svoje 
delo tudi nagrajena. Nataša Štrukelj v pogovoru s tolminskim županom Urošem Brežanom in 
urbanistom Občine Tolmin Zoranom Štanta – vsi trije so pred leti sodelovali pri mednarodnem 
projektu NENA, za katerega lahko rečemo, da je bil predhodnik projekta Enerbuild, v okviru ka-
terega se je izvedel omenjeni natečaj.
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• pomoč pogojena s tem, da se del-
no ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce;

- ki delujejo na področju jeklarstva ali 
železarstva;

- ki delujejo na področju proizvodnje 
sintetičnih vlaken;

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

- za aktivnosti povezane z izvozom, ko 
je pomoč neposredno vezana na iz-
vožene količine, na vzpostavitev in 

delovanje distribucijskega omrežja ali 
na druge tekoče izdatke, povezane z 
izvozno aktivnostjo;

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

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

III. Merila za izbiro 

Merila za vrednotenje vlog so navedena 
v preglednici.

Merila so podrobneje opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

Za dodelitev sredstev mora vloga dose-
či najmanj 51 točk. Vloge bodo razvr-
ščene glede na število doseženih točk. 
Razpisana sredstva bodo vlagateljem 
dodeljena po vrstnem redu do porabe 
sredstev. V primeru, da dosežeta dve 
vlogi enako število točk, ima prednost 

tista vloga, ki je dosegla večje število 
točk po merilu e. Če imata vlogi še ve-
dno enako število točk, ima prednost 
tista vloga, ki je dosegla večje število 
točk po merilu f.

IV. Okvirna višina sredstev in obdo-
bje financiranja

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

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

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

V kolikor proračunska sredstva za izva-
janje pogodbenih obveznosti v letu 
2012 in/ali 2013 ne bodo zagotovljena, 
pogodbene obveznosti Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko prenehajo, 
pogodbene obveznosti prejemnika gle-
de trajanja zaposlitev pa se proporcio-
nalno zmanjšajo.

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

V. Način prijave in razpisni roki

Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) 

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

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

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

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

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

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

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

VI. Vsebina vloge

Vloga je popolna, če vlagatelj do pred-
pisanega roka za oddajo vlog v javnem 
razpisu, predloži pravilno zapečateno 
ovojnico in izpolnjene, podpisane ter 

Preglednica: Merila za vrednotenje vlog

Merilo Število točk

a. Čas ustanovitve podjetja največ 10 

b. Število novih zaposlitev največ 22

c. Vlagatelj zaposluje štipendista PRC-ja največ 4

d. Lokacija vlagatelja največ 4

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

največ 20

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

največ 30

g. Predhodno dodeljena sredstva največ 10

SKUPAJ 100

Utrinki

Javni razpisi in pozivi

6. razred. V kategoriji otroških pev-
skih zborov do 12 let smo se pred-
stavili izvrstno. Izmed vseh otroških 
zborov smo zasedli prvo mesto in z 
osvojenimi točkami (24, 80) prejeli 
srebrno diplomo ter tako samo za 
dve desetinki zgrešili zlato priznanje. 
Na tekmovanju je bilo kar šest slo-
venskih zborov, poleg nas še dva 
otroška zbora in trije mešani pevski 
zbori. Med slednjimi pa smo zasedli 
drugo mesto.

Naša šola se je prvič udeležila med-
narodnega pevskega tekmovanja in 
na svoj dosežek smo zelo ponosni. 
Doživeli smo nepozabno pevsko po-
potovanje, bili smo prepričljivi pred-
stavniki naše domovine in mesta, v 
katerem živimo. Izkušnje, ki smo jih 
pridobili s tekmovanjem, pa nam bo-
do dragocena popotnica pri nadalj-
njem delu. 
Zborovodkinja Barbara Kovačič, OŠ 
Franceta Bevka Tolmin

PEVCI OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN so v Bratislavi izmed vseh otroških zborov zasedli prvo mesto in z 
osvojenimi točkami (24, 80) prejeli srebrno diplomo ter le za dve desetinki zgrešili zlato priznanje. Foto: arhiv šole
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žigosane dokumente, zvezane v skupen 
dokument, po naslednjem vrstnem re-
du:
- izpolnjena, podpisana in žigosana 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Datum in način obravnave vlog

Odpiranje vlog bo 19. 8. 2011.

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

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

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

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

Na podlagi predloga strokovne komisije 

bodo vlagatelji s strani Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko v roku 45 
dni od odpiranja vlog obveščeni s skle-
pom o odobritvi sredstev oziroma zavr-
nitvi.

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

VIII. Pogodba

V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi 
sredstev, bo upravičenec s Službo Vla-
de Republike Slovenije za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko podpisal 
pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni 
del razpisne dokumentacije). V pogodbi 
bo določen način financiranja, ostali 
pogoji in obrazec zahtevka za sofinan-
ciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko 
jo bosta podpisali obe pogodbeni stran-
ki. 

Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, 
da pristopijo k podpisu pogodbe s Služ-
bo Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko. Če 
se v roku osmih (8) dni ne bodo odzva-
li na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo 
za pridobitev sredstev.

Upravičenec mora zagotoviti razliko 
med dodeljenimi sredstvi in dejansko 
vrednostjo projekta.

IX. Razpisna dokumentacija

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

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

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

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

Duša Trobec Bučan, ministrica

Na podlagi 6. člena Odloka Občine Tolmin o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih 
prostorov ter javnih površin v najem Posoški razvojni center objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PISNIH PONUDB ZA ODDAJO 
POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM 

1. Predmet javnega razpisa je od-
daja poslovnih prostorov v objektu, 
stoječem na  zemljišču parcela št. 
606, vpisanem v vl. št. 52 k. o. Tol-
min, v najem. Na tem zemljišču stoji-
ta poslovni stavbi Ulica padlih borcev 
št.1/B in 1/C, v stavbah pa poslovni 
prostori, ki so delno zasedeni. Po 
sklepu občinskih svetov občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin z njimi upravlja Po-
soški razvojni center.
Skupna površina poslovnih prostorov 
v obeh stavbah znaša 1.132,60 m2; 
predmet javnega razpisa so tri pra-
zne pisarne: pisarna št. 13 (13,4 
m2), pisarna št. 33 (13,51 m2) in 
pisarna št. 37 (11,24 m2), kar sku-
paj predstavlja 38,15 m2.

2. Namen  –  Poslovni prostori so 
namenjeni storitveni in neprofitni de-
javnosti in se oddajajo v najem za 
nedoločen čas z enomesečnim od-
povednim rokom.

3. Pogoji za sodelovanje na jav-
nem razpisu – Sodelujejo lahko vse 
pravne osebe in samostojni podjetni-
ki s sedežem dejavnosti v Republiki 
Sloveniji. 

4. Ponudba naj poleg vsebine, 
opisane v točki 8 tega razpisa, 
vsebuje: 
-  ime in naslov ponudnika oziroma 

podjetja
-  registracijo pravne osebe – fotoko-

pijo izpisa iz sodnega registra, za 
samostojne podjetnike pa fotokopi-
jo priglasitvenega lista,

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

-  kratek opis dosedanjega poslova-
nja,

-  morebitne dodatne ugodnosti,
-  opredeljeno potrebo po poslovnih 

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

še sprejemljiv poslovni prostor. Tlo-
ris stavbe dobite na Posoškem ra-
zvojnem centru, Ulica padljih bor-
cev 1b, 5220 Tolmin, v pisarni št. 
2 (pri poslovni sekretarki Katji Kra-
vanja). 

5. Merila – Najemnik bo izbran po 
merilih, ki omogočajo realno vredno-
tenje ponudbe, objavljenih v 9. členu 
Odloka o oddajanju poslovnih stavb, 
poslovnih prostorov ter javnih povr-
šin v najem. Merila so naslednja:
a) najkakovostnejši program v okviru 
predvidene dejavnosti, 
b) opravljanje dejavnosti kot edine 
dejavnosti, 
c) odstotek vlaganj v obnovo poslov-

nega prostora, 
d) rok, v katerem namerava ponudnik 
odpreti poslovni prostor.

6. Rok za oddajo, način predloži-
tve in opremljenost ponudb – Pi-
sne ponudbe z zahtevanimi dokazili 
je treba predložiti (neposredno ali 
poslati s priporočeno pošto) vsak 
mesec do zadnjega delovnega dne v 
mesecu – prvič do 31. 5. 2011 na 
naslov Posoški razvojni center, Ulica 
Padlih borcev 1b, 5220 Tolmin.
Ponudba mora biti oddana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – po-
nudba za najem poslovnega prosto-
ra.«
Če ponudnik pošlje ponudbo po po-
šti, se za pravočasno predloženo 
šteje tisto ponudbo, ki je bila naro-
čniku (najemodajalcu) dostavljena v 
roku, ki je določen v tem razpisu.

7. Odpiranje ponudb za oddajo v 
najem bo komisija Posoškega razvoj-
nega centra opravila po poteku raz-
pisnega roka in zatem enkrat meseč-
no, vsak prvi ponedeljek v mesecu 
do konca leta 2011.

8. Obveščanje o izboru – Ponudni-
ki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh 
po končanem odpiranju ponudb. 
Vsak ponudnik, ki se je udeležil raz-
pisa, ima pravico vložiti ugovor, ki ga 
naslovi na direktorico Posoškega ra-
zvojnega centra, v osmih dneh od 
prejema obvestila o izboru, če meni, 
da je z odločitvijo o izboru kršena 
njegova pravica. Direktorica bo o 
ugovoru odločila v roku 30 dni od 
dneva vložitve ugovora. Odločitev 
direktorice je dokončna.

9. Najemna pogodba  –  Izbrani 
ponudnik mora najemno pogodbo 
podpisati v 15 dneh po prejemu ob-
vestila o izbiri oziroma dokončnosti 
sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik 
ne sklene pogodbe v roku, določe-
nem za sklenitev najemne pogodbe, 
se šteje, da je odstopil od najema.

10. Dodatne informacije – Ponu-
dniki lahko dobijo dodatne informaci-
je, vključno z načinom uporabe meril 
iz 7. točke tega razpisa, na poslovni 
enoti Posoškega razvojnega centra 
(kontaktna oseba: Katja Kravanja), 
Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin 
ali po telefonu: 05/38-41-500.

11. Dodatno – Ta razpis Posoškega 
razvojnega centra ne zavezuje k izbi-
ri najugodnejšega najemnika in skle-
nitvi najemne pogodbe.

mag. Almira Pirih, direktorica
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I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA so 
sredstva Banke Koper d.d. (v nadalje-
vanju: b+anka) in proračunska sredstva 
Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju 
dolgoročnih kreditov za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini 
Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v 
letu 2011 sofinancirala obrestno mero 
(v nadaljevanju: krediti, kreditna sred-
stva).

II. POGOJI IN MERILA ZA DODELI-
TEV KREDITOV:

II.1 Namen, za katerega se krediti 
dodeljujejo – Upravičenci morajo pri-
dobljena kreditna sredstva vložiti v ra-
zvoj, razširitev ali posodobitev poslova-
nja oziroma opravljanja dejavnosti ter 
odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih 
delovnih mest, povezanih z investicijo v 
občini Tolmin, oziroma za financiranje 
obratnih sredstev, in sicer za naslednje 
namene:

1. investicije v: 
-  nakup zemljišča,
-  nakup, graditev, rekonstrukcijo ali 

adaptacijo poslovnih prostorov,
-  nakup opreme – osnovnih sredstev,

2. financiranje obratnih sredstev: nakup 
materiala.

II.2 Upravičenci do dodelitve kredi-
tov so:
- mikro podjetja, 
- mala podjetja in
- samostojni podjetniki posamezniki
(v nadaljevanju: podjetja, prosilci, upra-
vičenci), registrirani po Zakonu o go-
spodarskih družbah. Za opredelitev 
velikosti podjetja se uporabljajo določbe 
iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o 

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 
58/2010 – v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011 (Uradni list RS, št. 25/2011) in mnenja o skladnosti sheme »de minimis« 
pomoči Ministrstva za finance, št. M001-5881455-2011 z dne 7. aprila 2011, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV KREDITOV S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO ZA POSPE[EVANJE RAZVOJA 
MALEGA GOSPODARSTVA V OB^INI TOLMIN V LETU 2011

razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive s skupnim trgom z uporabo členov 
87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 
214/2008), in sicer število zaposlenih 
in najvišje finančne vrednosti, ki določa-
jo vrsto podjetja:
- mikro podjetje pomeni podjetje, ki ima 

manj kot 10 zaposlenih in ima letni 
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki 
ne presega 2 milijona €;

- malo podjetje pomeni podjetje, ki ima 
manj kot 50 zaposlenih in ima letni 
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki 
ne presega 10 milijonov €.

Do dodelitve kreditov po tem razpisu 
niso upravičena:
- podjetja, ki delujejo na področju ribi-

škega in ribogojskega sektorja, kakor 
jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 
104/2000; 

- podjetja, ki delujejo na področju pri-
marne proizvodnje kmetijskih proizvo-
dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti;

- podjetja, ki delujejo na področju sek-
torja premogovništva, kakor so opre-
deljena v Uredbi Sveta (ES) št. 
1407/2002 in

- podjetja v težavah v skladu s Smerni-
cami Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah (Uradni list EU C, št. 
244/2004) in Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospo-
darskih družb v težavah.

II.3 Kriteriji upravičenosti do dode-
litve kreditov:

1. Krediti se dodeljujejo upravičencem, 
ki izpolnjujejo pogoje in kriterije upravi-
čenosti do dodelitve kreditov, objavljene 
v pravilniku in v tem javnem razpisu, ter 

izpolnjujejo pogoje, ki jih določa ban-
ka.

2. Krediti se dodeljujejo za investicije 
oziroma za financiranja obratnih sred-
stev, ki so se začela izvajati v tekočem 
letu (tj. v letu 2011). 

3. Sedež podjetja oziroma registrirane 
podružnice in mesto investicije morata 
biti na območju občine Tolmin. 

II.4 Omejitve pri dodelitvi kreditov:

1. Krediti ne smejo biti namenjeni izvozu 
oziroma z izvozom povezani dejavnosti 
v tretje države ali države članice, in sicer 
za pomoč, neposredno povezano z iz-
voženimi količinami, z ustanovitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali z 
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo.

2. Dodelitev kreditov ne sme biti pogo-
jena s prednostjo rabe domačega blaga 
pred rabo uvoženega blaga. 

3. Krediti, dodeljeni podjetjem v cestno-
prometnem sektorju, ne smejo biti na-
menjeni za nabavo vozil za cestni prevoz 
tovora.

II.5 Merila za dodelitev kreditov – 
Krediti se prednostno dodeljujejo upra-
vičencem, katerih investicije oziroma 
financiranja obratnih sredstev so name-
njena predvsem:
1. zagotavljanju novih delovnih mest ali 
ohranjanju obstoječih delovnih mest;
2. vlaganju v dejavnosti, ki so energet-
sko varčne in ne onesnažujejo okolja;
3. dopolnjevanju proizvodnih programov 
ostalega gospodarstva;
4. doseganju višje kvalitete proizvodov 
in storitev;
5. zagotavljanju visoke stopnje dono-
snosti.

II.6 Višina sredstev – Skupna višina 
razpisanih kreditnih sredstev oziroma 
kreditni potencial, namenjen dodeljeva-
nju dolgoročnih kreditov s subvencioni-
rano obrestno mero za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini 
Tolmin v letu 2011, znaša 590.000 €. 
Sredstva proračuna Občine Tolmin, na-
menjena subvenciji obrestne mere v 
letu 2011, znašajo 30.000 € in so za-
gotovljena na proračunski postavki 
041401 »Subvencioniranje obrestnih 
mer malemu gospodarstvu«.

II.7 Upravičeni stroški:

a. Upravičeni stroški investicij, za katere 
je možno dodeljevati kredite, so:
- strošek nakupa zemljišča,
- strošek nakupa, graditve, rekonstruk-

cije ali adaptacije poslovnih prosto-
rov,

- strošek nakupa opreme – osnovnih 
sredstev.

b. Upravičeni strošek obratnih sredstev, 
za katerega je možno dodeljevati kredi-
te, je strošek nakupa materiala.

II.8 Krediti se bodo dodeljevali pod 
naslednjimi pogoji:

Letna obrestna mera za kreditojemal-
ce: 
EURIBOR (6 mesečni) + 0,00 odstotnih 
točk letno, subvencija je že vključena.

Doba vračanja kredita: 
a. Krediti se za investicije dodeljujejo z 
dobo vračanja od najmanj treh (3) do 
največ desetih (10) let.
b. Krediti, namenjeni financiranju obra-
tnih sredstev, se dodeljujejo z dobo 
vračanja od najmanj enega (1) do največ 
treh (3) let.

Javni razpisi in pozivi

ŠEMPAV je poleg pirhov letos postregel tudi s humoristično obarvanim spremljevalnim kultur-
nim programom.

LETO[NJI [EMPAV 
»KRAT’K, A SLAD’K«
Poljubinj – Ne zgodi se ravno po-
gosto, da bi v Poljubinju in okoliških 
vaseh proslavljali kar dva praznika 
naenkrat. Tokrat pa se je datum sta-
rega vaškega praznika Šempav, ki je 
nujno povezan s pisanjem verzov in 
risanjem pomladanskega cvetja na 
pirhe, usodno povezal s 1. majem – 
praznikom dela. Šempav praznuje-
mo vaščani Poljubinja, Prapetna, 
Zadlaz-Žabč in Žabč ter z njim vsako 
leto znova obujamo spomin na bla-
goslov cerkvice sv. Pavla, ki je bila 
zgrajena v 16. stoletju na Šempavu 
oziroma Žabijskem vrhu. Kot pravi 
legenda, je »malar«, ki je pleskal 
omenjeno cerkvico, tukajšnja dekle-
ta in žene »za lon« oziroma v zahva-

lo, ker so mu nosile vodo za barva-
nje, naučil pisanja in risanja na pir-
he. 

Že dan poprej je Krajevna skupnost 
(KS) Poljubinj v sodelovanju s Skupi-
no pisalk pirhov iz Poljubinja in nji-
hovo mentorico Danico Krivec pri-
pravila  delavnico pisanja pirhov z 
voskom. Od dima sveč zamegljena 
dvorana KS je ta dan gostila okoli 
20 udeležencev, med katerimi so – 
kot že praviloma – prevladovala de-
kleta in žene. Na pirhe so risali cve-
tlične vzorčke pomladanskega cve-
tja in prepisovali različne pesmice 
(ljubezenske, šaljive, domovinske, 
spominske), ki so se prav na ta na-
čin ohranile vse do danes.

Drugi dan, na Šempav, pa je poleg 

Utrinki
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Najvišji znesek kredita: 
a.  Krediti se za investicije dodeljujejo 
največ v višini 50 % predračunske vre-
dnosti upravičenih stroškov investicije, 
vendar največ do 100.000 € na posa-
meznega upravičenca v letu 2011 ob 
upoštevanju prej navedenega pogoja.
b.  Krediti se za obratna sredstva dode-
ljujejo največ v višini 50 % predračunske 
vrednosti upravičenih stroškov obratnih 
sredstev, vendar največ do 30.000 € 
na posameznega upravičenca v letu 
2011 ob upoštevanju prej navedenega 
pogoja.

Način vračila kredita – Kredit (glavnica) 
se odplačuje v mesečnih obrokih, skla-
dno s podpisano kreditno pogodbo. 
Moratorija na vračilo kredita ni. Predča-
sno odplačilo kredita, namenjenega fi-
nanciranju obratnih sredstev, ni mo-
žno.

Obračun in plačilo obresti – Obresti se 
obračunavajo in plačujejo mesečno.

Zavarovanje kredita – Način zavarova-
nja kredita za vsak posamezen primer 
določi banka po dogovoru s kreditoje-
malcem, v odvisnosti od ocenjene tve-
ganosti naložbe in bonitete komitenta 
ter upoštevaje bančno prakso. Možni 
načini zavarovanja kredita so: 
a. hipoteka,
b. depozit,
c. z dvema kreditno sposobnima poro-
koma,
d. drugo.

Vsi stroški zavarovanja kredita bremeni-
jo kreditojemalca.

Rok koriščenja kredita – Kreditojema-
lec lahko odobren kredit na podlagi 
predložitve ustrezne dokumentacije čr-
pa od dneva sklenitve kreditne pogodbe 
do porabe kreditnega potenciala oziro-
ma največ do vključno 20. decembra 
2011. Kreditojemalec mora odobren 
kredit praviloma začeti črpati v roku ene-
ga meseca od sklenitve kreditne pogod-
be. V primerih ko kreditojemalec v enem 
mesecu od podpisa kreditne pogodbe 

kredita še ni začel koristiti, je možno, v 
odvisnosti od dinamike investiranja, do-
govoriti podaljšanje roka za začetek 
koriščenja kredita, če so za to izpolnje-
ni pogoji, določeni v kreditni pogodbi. 

Način koriščenja kredita – Koriščenje 
kredita je dokumentarno, po predložitvi 
ustreznih dokazil (predračunov, ponudb, 
(pred)pogodb, ipd.), na podlagi katerih 
bo zagotovljena namenskost koriščenja 
odobrenih kreditnih sredstev. 
Možna je tudi refundacija že nastalih 
upravičenih stroškov investicij oziroma 
financiranj obratnih sredstev pod pogo-
jem, da se le-ta niso začela izvajati pred 
začetkom tekočega leta (tj. pred 01. 
januarjem 2011). V tem primeru mora 
kreditojemalec banki poleg ustreznih 
dokazil (računi, situacije, pogodbe, ipd.) 
predložiti tudi pripadajoča dokazila o 
plačilu teh.

Nadomestila in stroški za opravljene 
storitve, ki bremenijo kreditojemalca:
Kreditojemalec plača nadomestilo za 
odobritev kredita v višini 0,2 % od zne-
ska odobrenega kredita. Drugih stro-
škov kredita ni. 

Komitentstvo kreditojemalca pri banki 
ni pogoj za dodelitev kredita.

Drugi pogoji:
a. kreditojemalec mora med viri financi-
ranja zagotavljati lastna sredstva najmanj 
v višini 25 % upravičenih stroškov inve-
sticije oziroma obratnih sredstev;
b. kredit, pridobljen na podlagi tega raz-
pisa, se lahko porabi izključno za na-
men, za katerega je bil odobren;
c. kredit se lahko dodeli le v primeru, 
kadar predstavlja potrebno spodbudo 
za izvedbo zastavljenega namena oziro-
ma je zanj nujno potreben;
d. v primeru kredita za namen investici-
je je kreditojemalec dolžan izpolniti tudi 
naslednje pogoje: 
- dokončati investicijo v roku, ki bo do-

ločen v kreditni pogodbi;
- ohraniti predmet investicije na obmo-

čju občine Tolmin in v uporabi za isti 

namen, za katerega so bila kreditna 
sredstva dodeljena, vsaj še pet (5) let 
po zaključku investicije ter

- zagotoviti, da predmet investicije ne 
bo prodan, oddan v najem ali leasing 
tretjim osebam vsaj še pet (5) let po 
zaključku investicije;

e. kreditojemalec mora podati pisno 
izjavo (Obrazec 3 iz razpisne dokumen-
tacije), iz katere je razvidno, da za isti 
namen oziroma za iste upravičene stro-
ške, za katere kandidira na razpisu, še 
ni prejel oziroma ne prejema pomoči 
»de minimis« in drugih pomoči iz javnih 
virov (iz državnega ali občinskega pro-
računa ali mednarodnih virov), oziroma 
koliko sredstev je iz teh virov za isti na-
men oziroma za iste upravičene stroške 
že prejel oziroma je zanje zaprosil.

Subvencija obrestne mere za kredite, 
odobrene na podlagi tega razpisa, pred-
stavlja pomoč po pravilu »de minimis«. 
Z dodeljenim zneskom pomoči »de mi-
nimis« v zvezi z istimi upravičenimi stro-
ški ne smejo biti presežene intenzivnosti 
pomoči, ki so določene za posebne 
okoliščine vsakega primera v uredbi o 
skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je 
sprejela Komisija (ES). Intenzivnost po-
moči »de minimis« za namen pospeše-
vanja razvoja malega gospodarstva ne 
sme preseči 55 % upravičenih stroškov 
investicije oziroma obratnih sredstev. 

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena 
posameznemu upravičencu, ne sme 
presegati 200.000 €, upravičencu iz 
cestnoprometnega sektorja pa 100.000 
€, v katerem koli obdobju treh prora-
čunskih let. Ti zgornji meji se uporablja-
ta ne glede na obliko in namen pomoči 
»de minimis« ter ne glede na to, iz kate-
rih javnih virov je pomoč dodeljena. 

Komisija za pospeševanje razvoja male-
ga gospodarstva v občini Tolmin (v na-
daljevanju: komisija) bo pred dodelitvijo 
pomoči pri Sektorju za spremljanje dr-
žavnih pomoči Ministrstva za finance za 
vsakega upravičenca posebej preverila 

višino že prejete pomoči po pravilu »de 
minimis«.

III. VSEBINA VLOGE IN ROK(I) ZA 
PRIJAVO: 

Vloga za prijavo na javni razpis obse-
ga:
1.  predpisane prijavne obrazce: Obra-
zec 1 »Podatki o prosilcu«, Obrazec 2 
»Podatki o predvideni investiciji oziroma 
financiranju obratnih sredstev« in Obra-
zec 3 »Izjava«;
2.  priloge in dokazila, ki so za posa-
mezno kategorijo prosilcev navedene 
na seznamu »Dokumentacija za odobri-
tev kredita«.

Razpisno dokumentacijo skupaj s pred-
pisanimi prijavnimi obrazci in seznamom 
zahtevane dokumentacije za odobritev 
kredita lahko zainteresirani prosilci od 
dneva objave razpisa dalje dvignejo vsak 
delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvih 
Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 
Tolmin. Razpisna dokumentacija je do-
stopna tudi spletni strani Občine Tolmin, 
http://www.tolmin.si.

Izpolnjene in podpisane prijavne obraz-
ce skupaj z zahtevanimi prilogami mo-
rajo prosilci poslati s priporočeno pošto 
ali oddati osebno na naslov: Občina 
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 
Tolmin. Vloge morajo biti oddane v za-
prti ovojnici, in sicer za investicije z 
oznako »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA 
JAVNI RAZPIS – Subvencioniranje obre-
sti MG 2011 – investicija« oziroma za 
obratna sredstva z oznako »NE ODPI-
RAJ, PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – Sub-
vencioniranje obresti MG 2011 – obra-
tna sredstva« in opremljene z naslovom 
pošiljatelja. 

V primeru da prosilec zaproša za dode-
litev kredita za namen investiranja in za 
namen financiranja obratnih sredstev 
istočasno, mora pripraviti in oddati lo-
čeni vlogi, in sicer posebej za del, ki se 
nanaša na investicijo, in posebej za del, 
ki se nanaša na obratna sredstva.

Utrinki

razstave pirhov sledil še humoristič-
no obarvan spremljevalni kulturni 
program, ki so ga organizatorjem 
pomagali oblikovati Tercet Juhana, 
člana dramske sekcije iz Folklorne 
skupine Razor ter harmonikar Aleš 
Podobnik iz Glasbene šole Palbin. 
Med posameznimi točkami so izzve-
neli tudi verzi kratkih ljubezenskih, 
hudomušnih in domovinskih pesmic, 
ki so in še krasijo tukajšnje šempa-
vske pirhe. Nekoč so dekleta pirhe 
z izbrano pomenljivo pesmico poklo-
nile v dar fantom, deležni pa so jih 
bili tudi sorodniki, prijatelji in znanci. 
In nič drugače ni bilo tudi to prvo-
majsko nedeljo.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič, 
KS Poljubinj-Prapetno

VESELO SRE^ANJE MALO 
MANJ MLADIH
Kobarid – Območno združenje 
Rdečega križa (RK) Tolmin, ki deluje 
na območju vseh treh posoških ob-
čin, je še vedno največje območno 
združenje v Sloveniji in verjetno edi-
no, ki ga vodi neprofesionalni funk-
cionar; volontersko delo sekretarja 
že vrsto let opravlja Valerij Bizjak. 
Poleg številnih dobrodelnih dejavno-
sti, kot so pomoč občanom v stiski, 
organizacija letovanja otrok in starej-
ših na Debelem rtiču ter številne 
druge dobronamerne akcije, je kra-
jevna organizacija RK tudi letos pri-
pravila srečanje starejših občanov v 
Kobaridu. Prvo podobno prireditev 
so pripravili v Breginju že pred 12 le-
ti, po njih pa se s prirejanjem po-

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV V KOBARIDU – V večnamenskem prostoru OŠ Simona 
Gregorčiča se je kulturnega in družabnega srečanja starejših občanov občine Kobarid letos 
udeležilo več kot 80 malo manj mladih občanov. Foto: Pavel Četrtič
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Vloge morajo biti ne glede na način vlo-
žitve predložene na Občino Tolmin v 
razpisnem roku, ki začne teči z dnem 
objave razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije in je odprt do porabe sred-
stev razpoložljivega kreditnega potenci-
ala v proračunskem letu 2011 oziroma 
do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do 
vključno srede, 30. novembra 2011, 
do 12. ure. 

IV. OBDELAVA VLOG:

Komisija bo prispele vloge odpirala in 
obravnavala praviloma enkrat mesečno 
na seji, sklicani praviloma prvi teden v 
tekočem mesecu oziroma največ osem 
(8) dni po preteku posameznega vme-
snega roka oziroma zadnjega roka za 
vložitev vlog. Na posamezni seji bo ko-
misija obravnavala vloge, ki bodo pri-
spele v preteklem mesecu, in sicer do 
izteka posameznega (vmesnega oziro-
ma zadnjega) roka za vložitev vlog. Po-
samezen vmesni rok za oddajo vloge je 
zadnji delovni dan v posameznem me-
secu znotraj razpisnega roka.

Vloge, ki bodo prispele po izteku razpi-
snega roka (to pomeni 30. novembra 
2011 od 12. ure dalje oziroma po datu-
mu, s katerim bodo sredstva razpoložlji-
vega kreditnega potenciala porabljena 
in bo objavljen v sredstvih javnega ob-
veščanja) in vloge, vložene v nepravilno 
opremljenih ovojnicah, komisija zavrže. 
Neutemeljene in neupravičene vloge, ki 
ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in kri-
terijev upravičenosti do dodelitve sred-
stev, komisija zavrne. Vlagatelje, katerih 

vloge so nepopolne, komisija v roku 
osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno 
pozove, da vloge dopolnijo. Rok za do-
polnitev vlog je osem (8) dni od dneva 
vročitve poziva za dopolnitev.

Komisija vloge po preteku roka za do-
polnitev nepopolnih vlog ponovno 
obravnava, in sicer na prvi redni seji 
komisije, po potrebi pa lahko tudi na 
posebej sklicani izredni seji komisije. 
Če pozvani vlagatelji nepopolnih vlog ne 
dopolnijo v zahtevanem roku ali pa jih 
dopolnijo neustrezno, komisija vloge 
zavrže kot nepopolne.

Vse popolne in upravičene vloge komi-
sija obravnava v skladu z merili, objavlje-
nimi v tem javnem razpisu, in na tej 
podlagi pripravi predlog dodelitve kre-
ditov ter iz njih izhajajoče višine pomoči 
»de minimis« v obliki subvencij obrestne 
mere posameznim upravičencem. Pri-
stojni organ občinske uprave Občine 
Tolmin na podlagi navedenega predloga 
komisije izda posameznemu upravičen-
cu obrazložen sklep o višini dodeljene 
pomoči »de minimis« v obliki subvencije 
obrestne mere, ki obsega tudi podatek 
o višini in odplačilni dobi dodeljenega 
kredita in višini upravičenih stroškov za 
posamezen namen, oziroma izda sklep 
o zavrnitvi ali zavrženju vloge v skladu s 
predlogom komisije. 

Komisija bo predlog o dodelitvi kreditnih 
sredstev pripravila in ga predložila pri-
stojnemu organu občinske uprave Ob-
čine Tolmin najkasneje v tridesetih (30) 
dneh od poteka posameznega roka za 

vložitev vlog. Prosilcem bodo sklepi po-
sredovani v nadaljnjih osmih (8) dneh 
oziroma takoj po pridobitvi podatkov o 
prejetih pomočeh „de minimis“ za po-
sameznega upravičenca iz centralne 
evidence Ministrstva za finance. 

Banka bo z upravičenci, katerim bo iz-
dan sklep o odobritvi kreditnih sredstev, 
sklenila kreditne pogodbe ter dogovori-
la in zagotovila ustrezno zavarovanje 
kredita. Banka bo izvajala nadzor nad 
porabo in vračanjem odobrenih kredi-
tnih sredstev, po potrebi pa tudi nadzor 
nad njihovo izterjavo. Nadzor nad na-
mensko porabo dodeljenih kreditnih 
sredstev ter izvajanjem določil kreditne 
pogodbe bosta opravljala tudi pristojni 
organ občinske uprave Občine Tolmin 
in komisija. Namenskost in smotrnost 
porabe dodeljenih kreditnih sredstev bo 
lahko ugotavljal tudi Nadzorni odbor 
Občine Tolmin. 

Prejemnik kreditnih sredstev po tem 
javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, 
da:
- kreditnih sredstev delno ali v celoti ni 

porabil za namen, za katerega so mu 
bila dodeljena ali

- so mu bila kreditna sredstva dodeljena 
na podlagi neresničnih navedb v vlogi 
ali

- je kršil druga določila kreditne po-
godbe,

je dolžan v primeru nenamenske porabe 
iz prve alineje takoj vrniti neodplačani 
del nenamensko porabljenih kreditnih 
sredstev oziroma v primerih iz druge in 

tretje alineje vsa neodplačana kreditna 
sredstva, skupaj s celotno pripadajočo 
višino subvencije obrestne mere in s 
pripadajočimi zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, ki se obračunajo od dneva 
nakazila do dneva vračila sredstev. Pre-
jemnik v teh primerih izgubi tudi pravico 
do pridobitve kreditnih sredstev po pra-
vilniku za naslednji dve leti.

V. NASLOV IN ROK ZA REŠEVANJE 
PRITOŽBE:

Če se prosilec z odločitvijo ne strinja, 
lahko poda pisno pritožbo županu v ro-
ku osmih (8) dni od dneva vročitve skle-
pa. Pritožba mora biti poslana s pripo-
ročeno pošto ali dostavljena osebno na 
naslov: Občina Tolmin, Urad župana, 
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. 
Odločitev župana je dokončna.

VI. DODATNE INFORMACIJE IN PO-
JASNILA:

Zainteresirani prosilci lahko dodatne 
informacije in pojasnila v zvezi z javnim 
razpisom dobijo: 
- na Občini Tolmin, kontaktna oseba je 

Janja Bičič na telefonski številki 
05/381 95 30 vsak delovni dan med 
8.00 in 14.00 ali na elektronskem 
naslovu janja.bicic@tolmin.si; 

- na Banki Koper d.d., PE Nova Gorica, 
Agencija Tolmin, Mestni trg 8, Tolmin, 
kontaktna oseba je Katja Štrukelj 
Valentinčič na telefonski številki 
05/38-84-151 vsak delovni dan med 
8.30 in 16.30.

Uroš Brežan, župan

Utrinki

Javni razpisi in pozivi

dobnih srečanj zgledujejo krajevne 
organizacije v Bovcu, Kobaridu, na 
Mostu na Soči, v Podbrdu in Tolminu. 

V večnamenskem prostoru OŠ Si-
mona Gregorčiča se je kulturnega in 
družabnega srečanja starejših obča-
nov občine Kobarid letos udeležilo 
več kot 80 malo manj mladih obča-
nov. Po pozdravnih nagovorih koba-
riške županje Darje Hauptman in 
predsednika Vojka Hobiča je v ime-
nu gostiteljice OŠ Kobarid goste 
pozdravila namestnica ravnateljice 
Pjerina Sovdat. Sledil je bogat in 
prijeten kulturni program, ki so ga 
oblikovali učenci kobariške šole, 
Tercet Juhana in predsednik Hobič 
z recitacijami maminih pesmi. V ve-
černih urah so udeleženci srečanja 
nadaljevali nevsakdanje druženje. 
Mnogi med njimi zagotovo nimajo 
priložnosti, da bi pogosto srečevali 
stare znance in vrstnike, zato je bil 
tudi letošnji večer priložnost za spro-
ščen klepet, obujanje spominov in 
druženje ob okusnem prigrizku, ko-
zarčku soka in žlahtne kapljice. 

Drugo leto, »upamo«, se spet sreča-
mo, je bil najpogostejši pozdrav 
osemdesetletnikov ob slovesu. 
Pavel Četrtič

NA PRVEM LETOŠNJEM GASILSKEM TEKMOVANJU ZA POKAL SLOVENIJE so morali tek-
movalni pari v najkrajšem času in brez napak v popolni zaščitni opremi z uporabo izolirnih dihal-
nih aparatov premagati najprej visoko oviro, se nato splaziti skozi tunel, po lestvi povzpeti na 
stolp in po vrvi pravilno spustiti na tla. Foto: arhiv PGD Tolmin

TEKMOVANJE, KI VELJA MED 
GASILCI ZA ZAHTEVNEJ[E
Tolmin – Prostovoljno gasilsko dru-
štvo (PGD) Tolmin je kot eno od pri-
reditev v počastitev 130-letnice svo-
jega delovanja organiziralo prvo le-
tošnje gasilsko tekmovanje za pokal 
Slovenije »Fire Combat«, ki je tretjo 
aprilsko soboto potekalo v Tolminu. 
Tekmovanja se je udeležilo 46 dvo-
jic iz vse Slovenije. Udeleženci so 
se pomirili v štirih kategorijah: A – 
moški do 30 let, B – moški nad 30 
let, C – mešane ekipe in E – žen-
ske. Prvič odkar namreč obstaja to 
tekmovanje, ki velja med gasilci za 
zahtevnejše, je nastopilo tudi mo-
štvo v ženski postavi. 

Na tekmovanju so morale ekipe v 
najkrajšem času in brez napak v po-
polni zaščitni opremi z uporabo izo-
lirnih dihalnih aparatov premagati 
najprej visoko oviro, se nato splaziti 
skozi tunel, po lestvi povzpeti na 
stolp in po vrvi pravilno spustiti na 
tla. Nato sta tekmovalca morala pre-
nesti še 70 kg težko lutko in na ko-
cu povleči 30 m cevi, polne vode. 
Čeprav tekmovanje, ki je potekalo 
ves dan, zahteva izjemen fizični na-
por, so na koncu do cilja prišla prav 

vsa moštva. Merjenje tovrstnih moči 
si je na osrednjem tolminskem par-
kirišču z zanimanjem ogledalo veliko 
gledalcev, katere sta s svojo spre-
tnostjo in najhitrejšim časom tekme 
(1:53,67) najbolj navdušila Seba-
stjan Gantar in Miha Modic iz eki-
pe Ravbarkomanda. Ta sta drugou-
vrščeni par v kategoriji A premagala 

za več kot pol minute. Med domači-
ni pa sta se najbolje odrezala Klara 
in Valentin Šuligoj, ki sta sestavlja-
la moštvo po imenu Šuligoj na kva-
drat, na cilj pa sta prišla s tretjim ča-
som (4:04,91) v kategoriji mešanih 
skupin. 
Gasilski častnik Miha Vencelj, poveljnik 
PGD Tolmin
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Javni razpis (JR) je prvi izmed večih 
načrtovanih ukrepov spodbujanja 
podjetništva, ki se bodo izvajali na 
podlagi novega Zakona o spodbuja-
nju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2, Uradni list RS št. 20/11). 

Upravičeno območje izvajanja 
investicij: območje občin: Ajdov-
ščina, Brda, Cerkno, Kanal ob Soči, 
Miren-Kostanjevica in območje obči-
ne Vipava. 

Predmet JR je sofinanciranje zače-
tnih investicij podjetij na obmejnih 
problemskih območjih, s ciljem 
ustvarjanja novih delovnih mest, in 
pospeševanje podjetništva in razvoja 
ter s tem ohranitve poseljenosti na 
obmejnih problemskih območjih v 
letu 2011 in 2012.

Namen in višina razpisanih sred-
stev: razpisanih je 14.658.200 evrov 
nepovratnih sredstev za začetne in-
vesticije v nakup objektov, gradnjo in 

V Uradnem listu RS št. 37 z dne 20. maj 2011 je Slovenski regionalni razvojni sklad objavil 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZA^ETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJE NOVIH 
DELOVNIH MEST NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMO^JIH.

obnovo objektov, nakup strojev in opre-
me, vlaganje v nematerialne naložbe in 
stroške dela na novo zaposlenih delav-
cev. 

Prijavitelji/upravičenci: velika, srednje 
velika, mala in mikro podjetja, ki so bila 
registrirana do vključno 31. marca 2011, 
se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 
in bodo izvajala začetno investicijo na 
obmejnih problemskih območjih.

 Oblika in višina sofinanciranja: 
-  Dodeljujejo se nepovratna sredstva v 

odstotku od vrednosti upravičenih 
stroškov investicije (brez DDV). Skraj-
ne dovoljene meje državne pomoči 
so:

• 30 % za velika podjetja in podjetja v 
sektorju transporta,

• 40 % za srednja podjetja in
• 50 % za mala oziroma mikro podjetja.

-  Maksimalna višina odobritve nepovra-
tnih sredstev je omejena na 500.00 
evrov, minimalna pa na 10.000 evrov.

-  Minimalni delež lastnih sredstev prija-
vitelja mora biti najmanj 25 % upravi-
čenih stroškov.

Rok za oddajo vlog: 30. junij 2011.

Pomembno za Posočje: Ne glede na 
to, da v obdobju izvajanja ukrepov po 
Zakonu o popotresni obnovi objektov 
in spodbujanja razvoja v Posočju po 
tem JR območje občin Bovec, Kobarid 
in Tolmin ni upravičeno ter da v upravi-
čeno območje po uredbi ne sodi obmo-
čje občin Idrija, Mestne občine Nova 
Gorica, območje občine Renče-Vogr-
sko in občine Šempeter - Vrtojba, lahko 
na JR kandidirajo tudi podjetja izven 
upravičenih območij, v primeru, da bo-
do začetno investicijo izvedla na obmej-
nih problemskih območjih. 

Razpisna dokumentacija se nahaja 
na spletnih straneh Slovenskega regio-
nalnega razvojnega sklada: http://www.
regionalni-sklad.si. 

Dodatne informacije v povezavi z raz-

pisom in besedilo razpisa lahko dobi-
te pri svetovalcih razvojnih agencij 
oziroma svetovalcih VEM vstopnih 
točk, in sicer:
- za Idrijsko-Cerkljansko območje pri 

Mateji Bizjak – ICRA d.o.o. Idrija 
(telefon: 05/37-43- 911, e-naslov: 
mateja.bizjak@icra.si)

- za Zgornjo Vipavsko dolino pri Sil-
vani Peljhan – Razvojna agencija 
ROD (telefon: 05/36-53-602, e-
naslov: silvana.peljhan@ra-rod.si)

- za ožje Goriško območje pri Brunu 
Mihlju – RRA severne primorske 
d.o.o. Nova Gorica (telefon: 05/33-
06-686, e-naslov: bruno.mihelj@
rra-sp.si)

- za Zgornje Posočje pri Vesni Kozar 
– Posoški razvojni center (telefon: 
05/38-41-503, e-naslov: vesna.
kozar@prc.si)

Informacije glede razpisa lahko dobi-
te tudi na Skladu v Sektorju za izvaja-
nje spodbud: telefon: 01/83-61-953, 
vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Regijska predstavitev JR bo predvi-
doma v začetku junija v Ajdovščini. 
Natančne informacije vam bodo lah-
ko posredovali zgoraj navedeni sve-
tovalci.

Zbrala: Andreja Trojar Lapanja, 
Severnoprimorska mrežna regionalna 
razvojna agencija

Utrinki

ČLANI MOTO KLUBA SOČA na letošnjem aprilskem izletu na hrvaški peščeni otok Susak pri Malem Lošinju. Foto: Alenka Zgaga

MOTO KLUB »SO^A« TRDNO 
V SEDLU
Vol~e – Dejavnost Moto kluba »So-
ča« Tolmin, ki od leta 2006 združuje 
prek sto ljubiteljev jeklenih konjičk-
ov, je iz leta v leto pestrejša. Poroči-
lo o delu v preteklem letu so potrdili 
na občnem zboru v marcu na sede-
žu društva v Volčah. Dejavnost kluba 
je zaradi lepega vremena z novo 
motoristično sezono oživela že v za-
četku aprila. Člani so se pred prvo-
majskimi prazniki odpeljali na tradici-
onalno štiridnevno strokovno ek-
skurzijo – letos ponovno na Mali Lo-
šinj, kjer so se srečali s tamkajšnjim 
Moto klubom Lošinj. Vseh 40 udele-
žencev je v zavedanju, da ceste 
uprizarjajo vedno več zahtevnih pa-
sti, vozilo strpno, razsodno in disci-
plinirano. 

Člani kluba se v želji, da naredijo ne-
kaj dobrega za soljudi, pridružujejo 
tudi različnim humanitarnim akcijam. 
Tako so se v maju najprej udeležili 
krvodajalske akcije, v okviru občin-
skega praznika pa jih čaka še sode-
lovanje na prireditvi Rešujmo življe-
nja. Poleg tega v svojih srcih ohra-
njajo spomin na tragično preminule 
motoristične prijatelje. V ta namen 

se vsako poletje zberejo na Čerino-
vem memorialu in se jim poklonijo s 
panoramsko vožnjo do njihovih poči-
vališč. 

Po lanskem uspešnem prvem zboru 
motoristov v Tolminu se že nekaj ča-
sa z vso vnemo pripravljajo na drugo 
moto srečanje, ki bo v juliju. Nadvse 

ponosni so, da je ta dogodek v svoj 
koledar vključila tudi Zveza moto klu-
bov Slovenije. Sicer pa so člani klu-
ba zabeleženi v vpisnih knjigah šte-
vilnih moto zborov, saj se jih v manj-
ših skupinah redno udeležujejo. Ta-
ko celo leto navezujejo poznanstva, 
se obiskujejo, razpravljajo in 
izmenjujejo informacije s področja 

motociklizma. 

Seveda imajo člani tudi želje. Veseli 
bi bili za okolje nemotečih prostorov, 
kjer bi se družili in izobraževali v var-
ni vožnji ob demonstrativnih vožnjah, 
filmih, razstavah, predavanjih … 
Obogatiti želijo tudi spletno stran. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina
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Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij je 28. januarja 2011 
na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS (št. 6/2011) objavil

JAVNO POVABILO K PRIJAVI ZA 
SOFINANCIRANJE [OLNIN ZA ZMANJ[EVANJE 

IZOBRAZBENEGA PRIMANJKLJAJA V [OLSKIH LETIH OD 
2007/2008 DO 2012/2013.

Namen programa: pridobitev višje 
ravni izobrazbe; večja dostopnost 
izobraževanja, povečanje splošne 
izobrazbene ravni odraslih do zaklju-
čene srednješolske izobrazbe.

Predmet razpisa: 90 odstotkov so-
financiranja šolnin za uspešno opra-
vljene obveznosti srednješolskega 
izobraževanja odraslih v šolskih letih 
od 2007/2008 do 2012/2013. 

Prijavitelji so lahko: posamezniki 
(odrasle osebe stare med 25 in 64 
let), ki nimajo dokončane V. stopnje 
srednješolske izobrazbe.

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

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

Trajanje programa je odvisno od 
programa, v katerega se posameznik 
vključi.

Razpoložljiva sredstva: 
6.923.610 evrov 

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

Rok prijave: do porabe sredstev ozi-
roma do 15. julija 2013. 

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

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

Javni razpisi in pozivi

USPEHI NA 
NAJSLIKOVITEJ[EM GOLF 
IGRI[^U V SLOVENIJI
Bovec – Drugi »Ski & Golf Challen-
ge 2011«, ki je potekal 16. aprila na 
Kaninu in v Bovcu, je navdušil z dve-
ma »Hole in one« že na igrišču na 
Kaninu. Sicer pa je sam turnir še 
posebej zanimiv zaradi lokacije, saj 
je prvi del potekal na devetih luknjah 
na nekajmetrski snežni odeji na več 
kot 2.200 metrov visokem in hkrati 
najvišjem slovenskem smučišču Ka-
nin. Še isti dan pa so se igralci  po-

merili še na slikovitem in že pozele-
nelem golf igrišču v dolini, na višini 
350 metrov.

Format turnirja je bil letos prilagojen 
zabavno-športni naravi dogodka. 
Igralo se je v moštvih s štirimi ali tre-
mi igralci po prilagojenem sistemu 
»Texas scramble« na 18 lukenj. V 
vsaki ekipi je bil tudi eden golfa ne-
vešč igralec. Čeravno brez izkušenj, 
so tudi ti prispevali marsikatero točko. 

Turnir je bil prvič organiziran leta 
2009 ob odprtju prenovljenega igri-
šča za golf v Bovcu. Imel je res velik 

SREČEN TANDEM Hole in one Sanda Lah Kravanja iz Bovca in Gorazd Grjol iz 
Ljubljane. Foto: Aleksander Kravanja

Popravek

[KRATARIJA
Naš tiskarski škrat Fon Feliks ne bi bil 
naš tiskarski škrat, če nam je ne bi po-
novno zagodel. Pri objavi prispevka o 
skupščini Turistične zveze Gornje-
ga Posočja (TZGP) in priznanjih Turi-
stične zveze Slovenije (TZS) je v 
prejšnji številki pripomogel k napačni 
navedbi, da je TZGP prejela častni 
bronasti znak, kar pa ne bo držalo, saj 
je to priznanje »rezervirano« za posa-
meznike. Res pa je, da je TZGP tokrat 
prejela pisno priznanje s srebrnim zna-
kom za svoje uspešno 20-letno delo-
vanje na področju razvoja turizma, 
medtem ko je pisno priznanje z brona-
stim znakom dobila že leta 2005.

Vendar pa to ni bila edina zdraha, ki jo 
je ušpičil. Zmedo je naš škrat povzro-
čil tudi pri vstavljanju fotografije v rubri-

ki Praktično za vsakogar. 
Tu je sicer prizanesel podpisu 
k fotografijam, ki pravi, da moramo biti 
previdni, da listov čemaža ne zamenja-
mo z zelo strupenimi listi jesenskega 
podleska. Vendar pa je na fotografiji 
namesto jesenskega podleska upora-
bil kar posnetek rastline, ki ji pri nas 
pravimo žafran. Podlesek cveti jeseni, 
spomladi pa se razvijejo listi, ki so po-
dobni listom čemaža, medtem ko so li-
sti žafrana, ki so vidni tudi na fotografi-
ji, drugačni – bolj tanki in suličasti. 

Za neljubi napaki se bralcem opraviču-
jemo, našega škrata Fon Feliksa pa v 
želji, da nam bo v prihodnji številki pri-
zanesel z »mešanjem štren«, pošilja-
mo na dopust.

Uredništvo EPIcentra

BLAGOSLOV ZA 
VARNO VO@NJO

Koritnica v Ba{ki grapi – Letošnje 
nič kaj aprilsko obarvano vreme je v 
Kamp Šorli na Koritnici privabilo 
prek 150 motoristov s Tolminskega, 

Gorenjske in drugih krajev Sloveni-
je. Moto klub Soča Tolmin in lastnik 
kampa Vilko Šorli sta jih povabila 
na tradicionalno »žegnanje«. Motori-
sti namreč še vedno sodijo med naj-
bolj ogroženo skupino udeležencev 
v cestnem prometu, v kar so se 

mnogi lahko že prepričali. 
Motoriste in njihove jeklene ljubljen-
ce je blagoslovil župnik z Grahovega 
Evgen Gantar. Zaželel jim je sreč-
no vračanje z njihovih poti domov. 
Vzpodbujal jih je, naj jim bo vožnja 
užitek, pri čemer naj ne pozabijo, da 

TRADICIONALNO ŽEGNANJE MOTORISTOV IN NJIHOVIH JEKLENIH LJUBLJENCEV – Leto-
šnje nič kaj aprilsko obarvano vreme je na Koritnico privabilo prek 150 motoristov iz vse Slove-
nije. Foto: Andrej Šorli

ima na cesti vsak svoje pravice in 
dolžnosti. Gostitelj je motoristom 
poklonil tudi oljčno vejico z željo, da 
bi jih njena globoka simbolika ple-
menitila v strpnosti in razsodnosti. 
Olga Zgaga, 
Društvo Baška dediščina
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odmev, saj je v tej obliki praktično 
edinstven na svetu. Nikjer namreč 
ne igrajo golfa na takšni višinski raz-
liki – najvišja luknja je bila namreč 
postavljena na prelazu Sedlo, na vi-
šini 2.300 metrov. Poleg »VIP« go-
stov, med katerimi je bil tudi legen-
darni slovenski smučar Bojan Kri-
žaj, sta bila zvezdi dneva Gorazd 
Grjol iz Ljubljane in Sanda Lah 
Kravanja iz Bovca, ki sta zadela 
»Hole in one« na Kaninu. Sanda Lah 
Kravanja je prva zadela na osmi lu-
knji, ki je bila postavljena na nad-
morski višini 2.220 m. Ko se je v re-
stavraciji na postaji D kaninske žični-
ce že začelo slavje, je nato svoj tako 
imenovani »Hole in one« na sedmi 
luknji dosegel še Grjol. Že tako do-
bro vzdušje se je v nadaljevanju pre-
neslo v dolino, kjer so moštva odi-
grala še drugih devet lukenj na sliko-
vitem in atraktivnem igrišču za Golf 
Club Bovec, kjer je bilo posneto tudi 
drugo nadaljevanje legendarne 
zgodbe iz Narnije.

Tovrstna prireditev predstavlja tudi 
velik potencial za promocijo celotne 
turistične destinacije Bovec kot tudi 
Slovenije. Nad dogajanjem ob smu-
čišču so bili prijetno presenečeni tu-
di mnogi smučarji, ki so igralce golfa 
večkrat nagradili z aplavzom. 

Sicer pa so se po izvedenem turnir-

ju že začele priprave na prireditev, ki 
bo že prihodnje leto, in bo postregla 
z nadgradnjo dogodka ter še obse-
žnejšim zabavnim programom.
Aleksander Kravanja, direktor Golf 
Kluba Bovec

[OLSKI ATLETI USPE[NI NA 
PODRO^NEM TEKMOVANJU 
Kobarid, Nova Gorica – V torek, 
10. maja, je kar 15 učencev OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid osvojilo 

eno od prvih treh mest na 
področnem posamičnem atletskem 
tekmovanju za osnovne šole v Novi 
Gorici.

Področni prvaki pri mlajših so 
postali: 
•  tek na 60 m: Maja Perinčič 

(8:71) in David Uršič (7:97),
•  skok v daljino: Ana Marcola 

(4.40). 

Pri starejših pa so se med prvake 
vpisali: 

•  tek na 60 m: Tomaž Gregorčič 
(7.86), 

•  tek na 1.000 m: Admir Shazima-
novski (2:57:61) 

•  skok v daljino: Meta Marcola 
(4.90). 

Po rezultatih so mariborskemu final-
nemu nastopu blizu še Tomaž Ivan-
čič in Anej Valentinčič v skoku v vi-
šino, Kevin Skočir v suvanju krogle, 
Matic Berginc v teku na 600 m in 
Hana Cukjati v teku na 300 m. 
Matjaž Sovdat

NA PODROČNEM POSAMIČNEM ATLETSKEM TEKMOVANJU ZA OSNOVNE ŠOLE V NOVI GORICI je kar 15 učencev OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid osvojilo eno od prvih treh mest. Foto: arhiv šole
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Datum Kraj Prireditev Informacije

27. 5. (17.00) TOLMIN, Športni park Brajda Tradicionalno srečanje veteranov Kobarida in Tolmina v košarki KK Tolmin

27. 5. (18.00) TOLMIN, Kinogledališče Tolmin Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Tolmin Občina Tolmin (Verena Tuta): 05/38-19-513
verena.tuta@tolmin.si

28. 5. (9.00) SUŽID 9. tek prijateljstva Zdravko Likar: 041-743355

28. 5. (17.00) TOLMIN, pred gasilskim domom 
PGD Tolmin

Praznovanje 130-letnice PGD Tolmin – gasilska parada in 
veselica

PGD Tolmin (Miha Vencelj): 041-604-739, 
vencelj.miha@gmail.com

28. 5. (19.00) TOLMIN, Kinogledališče Tolmin Kresniček – otroška spevoigra OŠ Franceta Bevka (Alenka Kragelj): 
041-654-015, aka.kragelj@gmail.com

28. 5. (20.00) PODBRDO Koncert ob 5. obletnici delovanja Noneta Bača Podbrdo z 
gosti Jazz Punt Big Band

Kulturno društvo Podbrdo (Branko Kemprle): 
041-677-250, branko.kemprle@siol.netz

28. 5.–4. 6. KOBARID Vabljeni na ogled tekem v jadralnem padalstvu British open 2011 Društvo Adrenalin: www.drustvo-adrenalin.si

29. 5. (16.00) KOSEČ, Turistična kmetija Kranjc Ustvarjalna delavnica: Lepota v lesu in kamnu 2011 Turistična kmetija Kranjc (Irena Kranjc): 
051-671-580

31. 5. (17.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

Predavanje in predstavitev tehničnih pripomočkov za 
naglušne osebe

31. 5. (20.00) TOLMIN, Tolminski muzej »Nomen est omen« - razstava o starih čiginjskih hišnih imenih Tolminski muzej: 05/ 38-11-360, 
muzej@tol-muzej.si

3. 6. (18.00) TOLMIN, Glasbena šola Tolmin Na odru Glasbene šole Tolmin 1951–2011 – prireditev ob 60-
letnici delovanja 

Glasbena šola Tolmin

3. 6. (18.00) BOVEC, Bovški trg Slovesnost ob odprtju: Spominska smučarska tekma »Mangrt 
1945«

Občina Bovec (Milan Štulc): 041-714-080, 
milan.stulc@siol.net

4. 6. (10.00) BOVEC, Mangrtsko sedlo Spominska smučarska tekma »Mangrt 1945« Občina Bovec (Milan Štulc): 041-714-080, 
milan.stulc@siol.net

11. 6. GRAHOVŠ PRI TRŽIČU Pohod na Stegovnik PD Tolmin (Nada Gaberšček): 031-876-010, 
pdtolmin@gmail.com

11. 6. (9.00) BOVEC, pred hotelom Kanin 4. BOVEC TREK RACE  - start ob 9.00 izpred hotela Kanin Robert Rot: 031-460-474, www.treking.si

11. 6. (9.00) LOG POD MANGARTOM, zbor 
na športnem igrišču pri Štolnu

6. tradicionalni pohod (1. pohod prijateljev – vikendašev) TD Log pod Mangrtom (Peter): 041-748-585, 
td.logpodmangartom@gmail.com

11. 6. (20.00) TOLMIN, Kinogledališče Tolmin Koncert ob 5. obletnici delovanja Noneta Bača Podbrdo z gosti 
Jazz Punt Big Band

Kulturno društvo Podbrdo (Branko Kemprle): 
041-677-250, branko.kemprle@siol.netz

17.–19. 6. BOVEC, TRNOVO OB SOČI ICF Svetovno prvenstvo v spustu

17. 6. (16.45) PODBRDO, športno igrišče Na 
Bazenu

Predstavitev moštev in slovesnost ob odprtju svetovnega 
prvenstva v gorskem maratonu 2011, zvečer »pašta party«

Jože Dakskobler: 041-837-551, info@gm4o.si 
ali LTO Sotočje (Klavdija Lešnik): 05/38-00-480

18. 6. (8.00) PETROVO BRDO WMRA svetovno prvenstvo v gorskem maratonu 2011 – poteka 
v okviru GM4O. Ob 17.00 razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 
(športno igrišče Na Bazenu, Podbrdo)

Jože Dakskobler: 041-837-551, info@gm4o.si 
ali LTO Sotočje (Klavdija Lešnik): 05/38-00-480

18. 6. (12.00) DOLENJA TREBUŠA 1. Traktorski zbor Matjaž Rejc: 031-579-328, matjaz.rejc@gmail.com

18. 6.  (18.00–
23.00)

TOLMIN, Tolminski muzej Poletna muzejska noč (vstop prost) Tolminski muzej: 05/ 38-11-360, 
muzej@tol-muzej.si

15.–19. 6. MOST NA SOČI Tradicionalna Noč na jezeru Darij Vouk: 041-743-646, jezero@siol.net

18. 6. (17.00) MOST NA SOČI, šotor ob jezeru Srečanje letnikov, rojenih 1951 na območju Primorske (Noč 
na jezeru 2011)

Darij Vouk: 041-743-646, jezero@siol.net

18. 6. TRENTA Pohod na Goličico PD Tolmin (Simon Ivančič): 041-400-439

18. 6. (11.00) KOBARID, prostori Ustanove 
Fundacije »Poti miru v Posočju«

Mednarodni znanstveni simpozij Na vrhovih in v globelih 
Balkana. Vojna v jugovzhodni Evropi od srednjega veka do 
Tretjega Rajha

Ustanova Fundacija »Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-167

22. 6. KOBARID, prostori Ustanove 
Fundacije »Poti miru v Posočju«

Razstava Peš skozi 1. svetovno vojno. Skozi objektiv 
neznanega vojaka 

Ustanova Fundacija »Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-167

24. 6. TOLMIN, Kinodvorana Tolmin 90 let Nogometnega kluba Tolmin Mitja Taljat: 031-325-913

25. 6. (19.00) BOVEC, Kulturni dom Bovec Odprtje razstave sekcije slikarjev amaterjev Bovec

25. 6. (19.30) MODREJCE Večer na Modrejcah KTD »Modrejčan sem«: 041-641-871

25. 6. BOVEC Pohod na Črnelsko špico PD Tolmin (Jelko Flajs): 041-781-260

25. 6. TOLMIN, Športni park Brajda 90 let Nogometnega kluba Tolmin Mitja Taljat: 031-325-913

25. 6. ROBIDIŠČE, Turistična kmetija 
Robidišče

Kresovanje na Robidišču Turistična kmetija Robidišče (Igor Cencič): 
041-332-668, kmetija.robidisce@gmail.com

16. 7. (19.30) KOBARID, pri tržnici Mednarodni festival poezije in glasbe: Vode iz vode (Acque di acqua) KD PoBeRe: 031-355-929

Informacije za Koledar prireditev za naslednjo številko EPIcentra lahko do 15. junija 2011 posredujete Mateji Skok na telefon 05/38-41-502 ali e-naslov 
mateja.skok@prc.si. Predvidoma bomo objavili prireditve oziroma dogodke, ki se bodo odvijali po 24. juniju 2011. 

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev Zgornjega Posočja, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev oziroma 
podjetij. Objavljamo naslednje podatke: datum in uro, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja in telefonsko številko, e-naslov ali spletno stran. Če želite v 
EPIcentru objaviti članek o svoji prireditvi, oglas ali oglasno sporočilo, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si.


