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Letnik XII, št. 6, 2011

Na tečajih računalniškega in 
digitalnega opismenjevanja za 
odrasle, ki jih organizira in 

izvaja Posoški razvojni center (PRC) 
v okviru operacije Dvig ravni pisme-
nosti (Programa Računalniška pisme-
nost za odrasle (RPO) in Računalni-
ško in digitalno opismenjevanje 
(RDO)), udeleženci zastavljajo tudi 
vprašanja s področja ustrezne in var-
ne uporabe računalnikov in spletnih 
strani. Vprašanja zastavljajo v la-
stnem imenu ali pa se za ta vpraša-
nja zanimajo kot zaskrbljeni starši 
otrok, ki s pridobitvami sodobne 
družbe odraščajo. Cilj članka je na-
slednji: na kratko osvetliti težave in 
nevarnosti, ki nas (odrasle in otroke) 
lahko doletijo, in hkrati spodbuditi 
izobraževanje na tem področju, saj 
bomo le tako lahko v polni meri iz-
koristili sodobne pridobitve za delo 
in zabavo. Kje torej začeti?

1. Zdrav »software«1 v 
zdravem »hardware-u«2

Vse se začne z računalnikom, ki ga 
je treba pred uporabo ustrezno var-
nostno opremiti z namestitvijo proti-
virusnih programov in požarnega zidu 
(angleško »firewall«). To nam omo-
goča zaščito pred virusi in vohunsko 
programsko opremo ter hkrati ome-
juje nepooblaščene dostope iz omre-
žja ali v omrežje. Virusi lahko pov-
zročijo škodo – lahko nam na primer 
izbrišejo podatke iz računalnika, še 
večjo težavo pa predstavlja vohunska 
programska oprema, ki naskrivaj, 
prek interneta, posreduje informacije 
iz vašega računalnika (osebni podat-
ki, gesla …). Na tržišču je moč najti 
različne plačljive programe za zašči-
to pred tem nadlogami, za domačo 
uporabo pa obstajajo tudi brezplačne 
različice protivirusnih programov 
(Avast, Avira, Avg …). Ker računalnik 

največkrat uporabljajo tudi otroci, je 
dobro razmisliti še o drugih tehnič-
nih rešitvah, ki bodo tudi njim zago-
tovile varno uporabo: ustvarjanje 
uporabniških računov v operacijskem 
sistemu z omejenimi uporabniškimi 
pravicami, uporaba programov za 
starševski nadzor itd. S tem bomo 
zagotovili, da se na računalnik ne bo 
nalagalo neprimernih igric in progra-
mov, dostopalo do neprimernih vse-
bin na spletu, po potrebi pa lahko 
tudi časovno omejimo uporabo raču-
nalnika. Vedeti pa moramo, da nobe-
na tehnična zaščita ni 100-odstotna. 
Še več, največkrat se izkaže, da so 
otroci na tem področju veliko bolje 
podkovani in iznajdljivejši kot starši 
in zato lahko te tehnične rešitve brez 
težav zaobidejo. Brez vzgoje otrok in 
izobraževanja staršev pač ne bo šlo.

2. Spam in ostale e-po{tne 
nadloge

Nevarnosti in nadloge na nas pre-
žijo tudi pri uporabi elektronske po-
šte. Največkrat gre za tako imenova-

no nezaželeno pošto (ang. »SPAM«), 
kjer nam ponujajo različne denarne 
nagrade, recepte za večno srečo in 
bogastvo ali pa čudežne žavbe, ki 
bodo dale moč, dolžino in potenco 
… no, saj veste ;). Prek elektronske 
pošte pa se lahko širijo tudi virusi in 
vohunska programska oprema. Velja 
splošno pravilo, da nezaželene elek-
tronske pošte in pošte neznanih ozi-
roma »sumljivih« pošiljateljev ne 
odpiramo, ampak jo izbrišemo. Pred 
nezaželeno pošto se lahko zaščitimo 
z nastavitvijo filtrov za spam sporo-
čila, prav tako pa si lahko omislimo 
pomožen elektronski naslov, ki ga 
uporabljamo za različne spletne 
obrazce in podobno. 

3. Vpra{aj stri~ka Googla
Internet je poln zanimivih, kori-

stnih in uporabnih informacij, a 
hkrati vsebuje tudi številna zavajanja, 
dezinformacije, laži, neumnosti … 
Težava otrok, pa tudi odraslih, ki ni-
so nikakršna posebna izjema, je prav 
v nekritičnem povzemanju vsebin: 

No~ne more e-generacije
Goljufije, kraje, virusi, vohunska programska oprema, nasilje, pornografija, pedofilija, spolno nadle-
govanje, {ikaniranje, sovra`ni govor, zasvojenost, dezinformacije, la`ne identitete, kraja avtorskih 
pravic … Zato opustite vsak up, Vi, ki ste s klikom pravkar prestopili prag virtualnega sveta! Pa je 
res tako hudo?

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. 

Foto: Fingersss
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Koledar prireditev

Priloga: Bogastvo pode`elja 
ob Smaragdni poti (2)

internet ve vse. Če v veliki meri lah-
ko programsko zaščitimo sebe in 
otroke pred dostopom do nezažele-
nih in neprimernih vsebin (npr. por-
nografske spletne strani), pa žal še 
nimamo ustreznih tehničnih rešitev, 
ki bi nas varovale pred neumnostjo, 
lažjo in nepreverjenimi dejstvi. Nau-
čiti se moramo, da je treba dejstva 
kritično preverjati in da je dobro pre-
veriti še kakšen drug vir informacij 
(osebni pogovor, knjige, revije … ) ne 
zgolj in samo splet. 

4. Omre`i me ne`no
Svetovni splet omogoča številne 

možnosti interakcije z ljudmi s cele-
ga sveta: socialna omrežja, spletne 
igrice, klepetalnice, blogi, forumi, 
programi za spletno avdio-video ko-
munikacijo, spletni albumi itd. Če si 
pogledamo samo Facebook; po stati-
stiki, ki jo navaja, ima ta več kot 500 
milijonov dejavnih uporabnikov. Ob 
vseh teh pridobitvah radi pozabimo, 
da tako kot v realnem svetu tudi v 
virtualnem svetu obstajajo pravila 
»igre«; skratka, daleč od tega, da bi 
šlo za svet absolutne svobode in po-
polne anonimnosti. Vprašati se mo-
ramo, kakšne informacije oziroma 
vsebine objavljamo na internetu in 
komu so te informacije oziroma vse-
bine dostopne. Poskrbeti moramo, da 
osebnih podatkov in »občutljivih vse-
bin« ne objavljamo na spletu, oziro-
ma da ob uporabi raznoterih spletnih 
storitev (Facebook, spletni albumi, 
klepetalnice …) poskrbimo za ustre-
zne nastavitve zasebnosti, s čimer 
določimo, kdo vse lahko vidi naš pro-
fil in do katerih podatkov ima do-
stop. Daleč od tega, da bi bilo treba 
uporabniške račune za te storitve po-
polnoma izbrisati in prekiniti vsakr-
šno obliko spletne interakcije, vendar 
pa imajo nepremišljena dejanja na 
spletu lahko tudi svoje posledice. 

5. Pa {e nekaj nasvetov za 
star{e 

Za razliko od staršev današnji otro-
ci in najstniki dobesedno odraščajo 
s sodobnimi računalniškimi in digi-
talnimi tehnologijami, kar zna biti 
frustrirajoče, saj se marsikateri starš 
kljub vsem življenjskim izkušnjam 
znjade v vlogi tistega »starca, ki nima 
pojma in ki ga je povozil čas«. Žal pa 
tehnično obvladovanje spremljata 
tudi neizkušenost, nezrelost in zale-
tavost mladostnikov, zato naj se star-
ši držijo sledečih pravil: 

1. Ne prepovedujte, vzgajajte in se 
izobražujte. Naj bodo vaši otroci do-
datna motivacija za izobraževanje na 
tem področju. 

2. Postavite jasna in razumljiva 
pravila o uporabi računalnika, inter-
neta in mobilnega telefona. Ne poza-
bite, da lahko otroci tudi prek mobil-
nih telefonov dostopajo do interneta. 

3. Poskrbite, da bo računalnik v 
dnevni in ne v otroški sobi. 

4. Otroci naj svoje izkušnje z in-
terneta delijo z vami, učite jih kritič-
nega odnosa do informacij, pridoblje-
nih na spletu. 

5. Bodite pozorni na obnašanje 
otrok, saj lahko pride do odtujevanja 
zaradi pretiranega visenja za računal-
nikom, zapiranja vase zaradi travma-
tičnih dogodkov (neprimerne vsebi-
ne, spolno nadlegovanje) in celo do 
zasvojenosti. 

6. Pomagajte jim razumeti, kaj so 
to osebni podatki in zakaj se teh po-
datkov ne objavlja. 

7. Pomagajte jim pri izbiri ustre-
znega uporabniškega imena in gesla 
(e-pošta, Facebook, programi za kle-
pet …). Tudi to so osebni podatki. 

8. Prijatelji z interneta niso vedno 
to, za kar se izdajajo, zato jim pre-
povejte, da bi se kadar koli sami se-
stajali z njimi. Srečanje naj poteka na 
varnem in javnem kraju v spremstvu 

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

Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE EPIcentra
Bralke in bralce obveščamo, da bo poletna številka EPIcentra 
predvidoma izšla 29. julija 2011. Vsi, ki boste v našem glasilu že-
leli objaviti kak prispevek, nam ga do 11. julija 2011 pošljite na 
e-naslov epicenter@prc.si. Neaktualnih vsebin in vsebin, ki jih 
bomo prejeli po tem datumu, žal ne bomo mogli upoštevati. Be-
sedila naj ne bodo daljša od 2.000 znakov (s presledki), saj le 
na tak način lahko zagotovimo objavo večjega števila vaših član-
kov, poslane fotografi je pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 
1 Mb). Več informacij glede objav najdete tudi na naši spletni 
strani www.prc.si/epicenter/dodatno/objava-prispevka. 

Uredništvo

zanesljivih odraslih. 
9. Naj skupaj z vami spoznavajo 

spletni bonton. 
10. Ustrezno tehnično opremite 

računalnik z namestitvijo protiviru-
snih programov in požarnega zidu. 
Če ne znate sami, poiščite ustrezno 
pomoč. 

11. Bodite pozorni na svoj »plastič-
ni denar«, saj lahko tudi vaš otrok z 
vašo plačilno kartico »nehote« opravi 
kakšen spletni nakup.

6. Za konec
Pričujoči članek se je zgolj narahlo 

dotaknil nekaterih težav, povezanih s 
sodobnimi tehnologijami, zatorej ve-
lja reči, da je to šele začetek. Za od-
rasle in otroke naj velja, da se je treba 
tudi na področju ustrezne in varne 
uporabe računalniških in digitalnih 
tehnologij izobraževati. Pri tem ne bo 
odveč, če boste prisluhnili kakšnemu 
predavanju na to temo ali pa se o 
tematiki sami podučili na spletnem 
centru www.safe.si, ki nudi nasvete 
za varno in odgovorno uporabo – ta-
ko za starše kot za otroke. Neprimer-
ne in žaljive spletne vsebine pa lahko 
prijavite na: www.spletno-oko.si.
Avtor: N. E. Povem
Opombi:
1  Software – računalniška programska opre-

ma
2  Hardware – računalniška strojna oprema

Vira:
• ŠTERK, Tanja in Ajda JERMAN KUŽELIČ-

KI, Alenka ŽAVBI. (2009). Priročnik za star-
še: Kaj morate vedeti o internetu, pa si ne 
upate vprašati svojih otrok? [Online]. Izdaja: 
Fakulteta za družbene vede, Center za meto-
dologijo in informatiko. Ljubljana. [Citirano: 
14. junij 2011; 12:46]. Prenovljena in dopol-
njena izdaja. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.safe.si/db/31/1769/eGradiva/
KAJ_MORATE_VEDETI_O_INTERNETU_
PA_SI_NE_UPATE_VPRASATI_SVOJIH_
OTROK/?&cat=524&p1 =670&p2=673&p
3=0&p4=0&id=673

• FACEBOOK. (2011). [Online]. [Citirano: 14. 
junij 2011; 12:06]. Dostopno na spletnem 
naslovu: http://www.facebook.com/press/
info.php?statistics.
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Program je za udeležence brezplačen, sofinancira ga Ministrstvo za šolstvo in šport.

Izobraževanje aktivnih odraslih

PO GRAJSKI POTI

Za vse odrasle, ki jih zanima zdravje, telesna aktivnost pa tudi dejavno vplivanje na okolje, bomo julija začeli izvajati 
program Po grajski poti. Ta bo zajemal sprehode po stezicah Kozlovega roba, rekreacijo, nato pa tudi oblikovanje 

pobud za izboljšave v okolju.
Vsebina zajema štiri tematske sklope: 

1. Prehodimo grajsko pot
2. Kaj naj naredim, da bo ...

3. Povedal/a bom tebi in ti povej naprej
4. Sporočilo je na poti 

Predvidena so štiri srečanja, vključno z obiskom Tolminskega muzeja.

Začetek: julij 2011 • Trajanje: 24 ur • Prosta mesta: največ 15 oseb v starosti od 25 do 55 let
Kraj srečanja: v Tolminu in na terenu • Učiteljica: Marina Istenič

Prijava in dodatne informacije: Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, 
telefon: 05/ 38 41 512, e-pošta: marina.istenic@prc.si (kontaktna oseba: Marina Istenič).

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 

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

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

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

Posoškega razvojnega centra (www.prc.si).
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Posoški razvojni center (PRC) kot pooblaščena pravna oseba 
Lokalne akcijske skupine LAS za razvoj objavlja

JAVNI POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE 
STRATEGIJE ZA HRIBOVSKI DEL SEVERNE PRIMORSKE ZA LETI 2011–2012

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki bodo upravičeni do sredstev LEADER 
iz 4. osi (programa LEADER) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013. 
Sredstva za sofi nanciranje projektov lokalni akcijski skupini »LAS za razvoj (hribovskega dela 
Severne Primorske)« dodeli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v 
okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva: Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev znaša 500.000 evrov.
Stopnja sofi nanciranja znaša do vključno 85 % upravičenih stroškov (brez DDV).

Vrsta javnega poziva: odprti

Objava in zaključek 
javnega poziva: 

Javni poziv je odprt:
od 20. junija 2011 do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do preklica javnega poziva.
Zadnji roki za oddajo vlog:
29. 7. 2011 – projekti se uvrstijo v Načrt izvedbenih projektov (NIP) oktobra 2011
31. 1. 2012 – projekti se uvrstijo v NIP aprila 2012
30. 5. 2012 – projekti se uvrstijo v NIP oktobra 2012
Odpiranje vlog bo najkasneje v roku 5 dni po zadnjih rokih za oddajo vlog.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbene projekte so samo stroški, ki nastanejo od datuma oddaje NIP 
na MKGP do zaključka projekta. Slednji ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi 
NIP. Ne glede na navedeno, so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali od 
1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 30. 
junija 2015.

Dodatne informacije: Vsak delovni dan med 8. in 14. uro v poslovni enoti PRC, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin.
Kontaktni osebi:
•  Greta Pavšič, strokovna vodja LAS, telefon: 05/38-41-507, faks: 05/38-41-504, 
 e-pošta: greta.pavsic@prc.si
•  Meta Medved, svetovalka, telefon: 05/38-41-518, faks: 05/38-41-504, 
 e-pošta: meta.medved@prc.si

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

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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O prednostih in pomanjkljivo-
stih RŠS, o javnem pozivu za 
delodajalce in o spremembah 

na področju dodeljevanja kadrovskih 
štipendij smo pokramljali s svetoval-
ko Marjetko Čopi, ki je na PRC-ju 
odgovorna za to področje. 

Koliko štipendistov se je v zadnjih 
treh šolskih oziroma študijskih le-
tih vključilo v to shemo?

V teh letih so podjetja, vključena 
v RŠS, podelila 254 štipendij – od 
tega je šlo 121 štipendij »v žepe« di-
jakom, 133 pa študentom. Trenutno 
je aktivnih 176 štipendistov, kar po-
meni, da štipendijo prejemajo oziro-
ma jim zaradi ponavljanja letnika 
štipendijsko razmerje miruje. 

Koliko sploh znaša mesečna štipen-
dija za dijaka oziroma študenta?

Dijaki v primerjavi s študenti prej-
mejo nekoliko nižje zneske; v pov-
prečju 220 evrov na mesec, medtem 
ko študenti okoli 260 evrov. Treba je 
vedeti, da višina štipendij precej ni-
ha. Delodajalec je namreč tisti, ki 
lahko svojemu štipendistu nameni 
dodatek k osnovni štipendiji. Osnova 
je enaka za vse in jo na PRC-ju en-
krat letno določimo skladno s Pravil-
nikom o izvajanju enotnih regijskih 
štipendijskih shem, medtem ko višino 
dodatka določi vsak delodajalec po-
sebej. Ta del namreč ni sofinanciran 
iz evropskih sredstev oziroma sred-
stev občin in ga zato krije delodajalec 
sam.

Če se še za trenutek pomudiva pri 
zneskih. Omenili ste občinska in 
evropska sredstva … Koliko denar-
ja v enem šolskem letu v povprečju 
potrebujete za vašo »štipendijsko 

»Vsi bi {tudirali, a kot ka`e za vse 
bodo~e intelektualce o~itno ne bo dela.«

Vodenje Regijske {tipendijske sheme (R[S) za Severno Primorsko (Gori{ko statisti~no regijo) je s 1. 
januarjem 2008 prevzel Poso{ki razvojni center (PRC). Ta je v zadnjih treh letih izvajal administra-
tivno podporo pri pridobivanju regijskih kadrovskih {tipendij. Glede na obete, ki jih prina{a uvedba 
novega zakona o {tipendiranju, pa vse ka`e, da projekt R[S v tem {olskem letu poteka zadnji~ tako, 
kot smo bili vajeni doslej.

cem. Tu pa je še spremljanje in ob-
veščanje štipendistov, nakazovanje 
štipendij, poročanje na sklad za ra-
zvoj kadrov in štipendije oziroma na 
Ministrstvo za delo družino in soci-
alne zadeve. 

To je zelo kratek odgovor na vaše 
vprašanje, kakšna je vloga štipendi-
torja. Da pa bom za odtenek še bolj 
jasna – to je tisto delo, ki bi v prime-
ru neposrednega štipendiranja (se 
pravi, kjer ni štipenditorja) doletelo 
delodajalca. Večja podjetja si takšno 
administracijo še lahko privoščijo, 
ker imajo kadrovske službe. Za majh-
na in mikro podjetja pa je to običajno 
misija nemogoče. Se pa za sodelova-
nje odločajo oboji: majhni in veliki; 
prednosti so namreč za vse enake.

In ko sva že pri prednostih. Kakšne 
pa so prednosti za štipendista?

Tu bom kratka – štipendija in za-
poslitev. 

Vsaka stvar ima poleg plusov tudi 
minuse. Kakšna je po vašem mne-
nju temna plat RŠS-ja?

Za tiste štipendiste, ki se tekom 
študija odločijo, da bi raje živeli in 
delali drugje, kadrovska štipendija, 
čeprav je pripomogla k njihovemu 
brezskrbnejšemu študentskemu ži-
vljenju, zagotovo pomeni oviro, saj 
jo morajo v takem primeru seveda 
vrniti. Pri evropskih sredstvih po do-
mače rečeno ni pardona. Če določila 
iz pogodbe o štipendiranju, pred-
vsem seveda diplomiranje in zaposli-
tev, niso izpolnjena v predvidenem 
roku, sledi vračilo štipendije. Na 
PRC-ju skušamo biti čim bolj življenj-
ski, čeprav je Zakon o štipendiranju 
in s tem tudi Pravilnik o izvajanju 
enotnih Regijskih štipendijskih shem 

v tem šolskem letu ni bilo več razpi-
sa za dodelitev novih štipendij v 
okviru »Soče«. Če se spomnite, so 
bile namreč vse do letos na območju 
Zgornjega Posočja štipendije podelje-
ne iz razvojnega programa Soča. Po-
lovico sredstev za te štipendije je 
tako sofinancirala SVLR1, drugi del 
pa so krili delodajalci. Občine zato v 
Štipendijsko shemo Soča niso bile 
vključene. Trenutno je v tej shemi 
aktivnih še 47 štipendistov oziroma 
prejemnikov štipendije, za katere so 
sredstva iz programa Soča zagotovlje-
na še do leta 2013. Novih razpisov za 
štipendije, kot že rečeno, v »Soči« 
ni. 

Kakšne so prednosti RŠS-ja? Zakaj 
se podjetja odločajo, da štipendije 
raje podelijo prek RŠS-ja in ne sa-
mostojno? Kakšna natančno je vlo-
ga štipenditorja – Posoškega razvoj-
nega centra?

Prednosti za delodajalce, ki se 
vključijo v Regijsko štipendijsko she-
mo, so predvsem finančne in admi-
nistrativne. Delodajalec, ki se odloči 
štipendirati v okviru RŠS, mora za-
gotoviti le od 30–50 procentov sred-
stev za štipendijo, medtem ko 50 
odstotkov sredstev Posoški razvojni 
center pridobi iz Evropskega social-
nega sklada in od občin, ki praviloma 
zagotovijo do 20 procentov sred-
stev.

Vse administrativno delo opravi 
PRC, ki je tu v vlogi štipenditorja. To 
pomeni, da moramo na PRC-ju pri-
dobiti občinska in evropska sredstva, 
pripraviti pogodbe in odločbe, biti 
tehnična in administrativna podpora 
komisiji za štipendiranje, zbirati vlo-
ge in posredovati podatke delodajal-

MARJETKA ČOPI

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

malho« in iz katerih virov jo polni-
te?

Tako na hitro lahko rečem, da gre 
na leto v to »štipendijsko malho« do-
brih 400.000 evrov. Od tega slabo 
polovico pridobimo prek vsakoletne-
ga razpisa Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije (JSRKŠ) – to so sredstva iz 
Evropskega socialnega sklada, na 
kratko ESS sredstva. Okoli 190.000 
evrov prispevajo delodajalci, nekje 
30.000 evrov pa občine. 

So v RŠS vključene vse občine v 
regiji?

Ne, vse niso. Trenutno takšno šti-
pendiranje podpira 11 od 13 občin v 
regiji, med katerimi so tudi vse tri 
posoške občine. Medtem ko je bila 
tolminska vključena že od samega 
začetka, sta se RŠS-ju z letošnjim 
šolskim letom pridružili še bovška in 
kobariška občina. Ti dve sta se za 
sodelovanje v RŠS odločili zato, ker 
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Zap. 
št.

Naziv delodajalca 
(soštipenditorja)

Izobraževalni program
Raven 

izobrazbe
Število štipendij

 Število štipendij 
podjetja SKUPAJ

1
AGM Nova Gorica d.o.o.
Nova Gorica

ekonomija (2. bolonjska stopnja) 7 1 1

2 LEGNUM trgovina d.o.o. Črniče ekonomski tehnik (ekonomsko-pravna smer, šolanje v Italiji) 5 1 1

3 GOSTIŠČE KRIŽNIČ Kanal gastronom hotelir 4 1 1

4 NEBESA d.o.o. Idrija

gastronomsko-turistični tehnik 5 2

6gastronom hotelir (kuhar) 4 2

gastronom hotelir (natakar) 4 2

5 KREMET d.o.o. Vipava strojništvo 6/2 1 1

6
ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Nova Gorica

elektrikar energerik 4 1 1

7
HIDRIA d.d. Ljubljana, 
PE Spodnja Idrija

elektrikar 4 2

32

oblikovalec kovin – orodjar 4 5

mehatronik operater 4 5

strojni tehnik 5 5

strojništvo 6/1 1

strojništvo 6/2 7

elektrotehnika 6/2 3

strojništvo (2. bolonjska stopnja) 7 2

elektrotehnika (2. bolonjska stopnja) 7 2

8
ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 
Tolmin

splošna medicina (doktor medicine) 7 2 2

9 E-MODA ERIK KOMEL Solkan ekonomija 6/2 1 1

10 Kolektor Orodjarna d.o.o. Idrija

oblikovalec kovin – orodjar 4 2

7
tehnik mehatronike 5 3

strojništvo 6/1 1

strojništvo 6/2 ali 7 1

11 Kolektor GROUP d.o.o. Idrija

gimnazijski maturant 5 4

23

pravo (UN) 6/2 2

kemija 6/2 1

računalništvo in informatika (UN) 6/2 1

ekonomija (UN) 6/2 3

elektrotehnika 6/2 ali 7 4

strojništvo 6/2 ali 7 6

ekonomija (2. bolonjska stopnja) 7 1

pravo (2. bolonjska stopnja) 7 1

12 Kolektor KFH d.o.o. Idrija

mehatronik operater 4 2

6
strojni tehnik 5 2

strojništvo (UN) 6/2 1

elektrotehnika (UN) 6/2 1

13 Kolektor Sikom d.o.o. Idrija

mehatronik operater 4 5

29

tehnik mehatronike 5 4

strojni tehnik 5 10

elektrotehnik 5 5

strojništvo 6/2 ali 7 5

14 Iskra Bovec d.o.o. Bovec

oblikovalec kovin 4 1

9

elektrikar ali mehatronik 4 1

strojni tehnik 5 1

elektrotehnik 5 1

strojništvo 6/1, 6/2 ali 7 2

uprava 7 1

ekonomija (2. bolonjska stopnja) 7 1

strojništvo (2. bolonjska stopnja) 7 1

15
AVTOHIŠA RUTAR d.o.o. 
Slap ob Idrijci

gospodarski inženiring 6/2 ali 7 1 1

SKUPAJ 121 121

Poklicno in srednješolsko izobraževanje 67

121Dodiplomski študij 45

Podiplomski študij 9

SEZNAM PRIJAVLJENIH ŠTIPENDIJ – »Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) 
za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2011/2012«, 1. rok oddaje vlog – 20. maj 2011
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zelo tog in neživljenjski. Ne predvi-
deva na primer odpisa vračila štipen-
dije niti v primeru daljše bolezni ali 
invalidnosti, enako je pri podaljšanju 
roka za dokončanje študija. Mogoče 
to zveni kot anti-reklama za kadro-
vske štipendije. To seveda ni moj 
namen. Želim samo poudariti, da je 
za potencialnega štipendista koristno, 
da pred odločitvijo za štipendijo raz-
misli o svoji prihodnosti in ne vidi 
samo finančne koristi.

Seveda obstaja temna stran zgodbe 
tudi za delodajalce. Predvsem za po-
djetja, ki jim posel ne cveti kot ta-
krat, ko so podelila štipendije in zato 
ne morejo realizirati zaposlitve šti-
pendistov. Delodajalec je namreč 
oproščen vračila štipendije oziroma 
prejetih ESS sredstev samo v primeru 
prenehanja zaradi stečaja.

Je pa res, da ima trenutno veljavni 
Zakon o štipendiranju številne po-
manjkljivosti, za katere smo upali, da 
bodo v novem zakonu odpravljene. 

Konec marca je PRC objavil Javni 
poziv delodajalcem za vključitev v 
RŠS za novo šolsko leto. Prvi rok 
za prijavo je mimo. Nam lahko po-
strežete že s kakšnimi rezultati?

Točno tako – prvi rok za prijavo 
delodajalcev se je iztekel 20. maja. Z 
odzivom smo zadovoljni, saj je 15 
delodajalcev iz naše regije prijavilo 
121 štipendij. Glede profilov, ki jih 
podjetja iščejo, tudi letos ni posebno-
sti. Prevladujejo poklici iz deficitar-
nih tehničnih strok, predvsem s po-
dročja strojništva in elektrotehnike. 
Najbolje, da si bralci pogledajo pre-
glednico, v kateri je seznam prijavlje-
nih štipendij. Naj samo poudarim, da 
delodajalci kar precej povprašujejo 
po poklicih, za katere je potrebna 
poklicna ali srednja šola. Po razgovo-
rih z nekaterimi lahko povem, da 
tega kadra resnično primanjkuje, a je 
vedno manj mladih, ki bi se zadovo-
ljili samo s četrto ali peto stopnjo 
izobrazbe. Ja, vsi bi študirali, a kot 
kaže za vse bodoče intelektualce oči-
tno ne bo dela.

V tem trenutku dokončnih primer-
jav še ne moremo delati, morda pa 
nam lahko poveste, koliko deloda-
jalcev se je prijavilo na lanski javni 
poziv?

Lani se je v RŠS prijavilo in tudi 
vključilo skupno 26 delodajalcev. 
Razpisali so 172 štipendij, kar je bilo 
zelo spodbudno. Kasneje, po opra-
vljenem izboru štipendistov, pa smo 
bili razočarani. Delodajalci namreč 

štipendij pa so upravičeni samo dija-
ki in študenti. Če sem bolj precizna, 
to pomeni, da pridejo tu v poštev 
dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto ali 
peto raven izobrazbe, dodiplomski in 
podiplomski študenti. Lahko se šola-
jo v Sloveniji ali v tujini, ne smejo pa 
biti zaposleni, samozaposleni oziro-
ma v delovnem razmerju. Točni po-
goji bojo objavljeni v samem javnem 
razpisu.

Ali štipendiste izbira PRC?
Kot sem že predhodno omenila, ko 

sva govorili o lanskem javnem pozi-
vu, štipendiste izbirajo in izberejo 
delodajalci sami. Posoški razvojni 
center nikakor ni podeljevalec štipen-
dij. Je zgolj v vlogi štipenditorja. 
Morda bo bolj razumljivo, če rečem, 
da je PRC kot nekakšen posrednik 
med delodajalci, štipendisti, občina-
mi in državo.

Na področju štipendiranja se, kot 
lahko zadnje čase slišimo v medi-
jih, obetajo spremembe. Bo to vpli-
valo tudi na podeljevanje štipendij 
v okviru RŠS?

Res se pripravlja nov Zakon o šti-
pendiranju (krajše Zštip-1). Pravza-
prav je že pripravljen in je že v Dr-
žavnem zboru, kjer poteka tako 
imenovana druga obravnava. Kljub 
zelo aktivni vlogi razvojnih agencij 
– nosilcev RŠS v času priprave zako-
na vse kaže, da bo tudi na področju 
kadrovskega štipendiranja prišlo do 
centralizacije. To pomeni, da razvoj-
ne agencije v regijah ne bomo mogle 
več opravljati tako aktivne vloge pri 
štipendiranju. 

Najbrž projekt RŠS letos zadnjič 
poteka na način, ki sem vam ga te-
kom pogovora predstavila. Kakšne 
spremembe nas čakajo na področju 
kadrovskega štipendiranja, bomo naj-
verjetneje vsi skupaj videli in obču-
tili kmalu oziroma v  šolskem letu 
2012/2013.

Več o podrobnejših spremembah 
oziroma novostih, ki jih bo dopri-
nesel novi Zakon o štipendijah, si 
boste lahko po njegovem sprejetju 
prebrali na spletnih straneh PRC-ja. 
Zagotovo pa bomo o tem kakšno 
rekli tudi v EPIcentru.
Pogovor pripravila: Tatjana Šalej 
Faletič
Foto: T. Š. F.

Opombe:
SVLR1 – Služba Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Insolventnost2 – Nesposobnost poravnati 
svoje plačilne obveznosti, ker dolgovi prese-
gajo vrednost premoženja (po SSKJ)

sami, na podlagi lastnih meril, ki jih 
PRC niti ne pozna niti jih delodajalec 
ni dolžen predstaviti, izberejo štipen-
diste. Tako so se lani odločili, da 
skupno podelijo le 54 štipendij. Trije 
delodajalci se celo niso odločili po-
deliti nobene izmed štipendij. Opa-
žamo, da so postali previdnejši in 
zahtevnejši pri izbiri štipendistov, ki 
so tudi njihovi bodoči zaposleni. 
Prednost dajejo dijakom in študen-
tom višjih letnikov ter se v veliki 

va. Ta obsega le tri strani, zato ga ni 
težko pozorno prebrati. To vsem za-
interesiranim toplo priporočam, saj 
se bomo tako vsi skupaj izognili ne-
popolnim in neustreznim prijavam. 
Tudi prijavni obrazec je enostaven in 
pregleden. Kot mi je znano, do sedaj 
delodajalci niso imeli večjih težav pri 
izpolnjevanju.

Sicer pa javni poziv in prijavo na 
javni poziv najdete na naši spletni 
strani: www.prc.si pod rubriko Raz-

Marjetka ^opi, ki je na Poso{kem razvojnem centru odgovorna za Regij-
sko {tipendijsko shemo (R[S), poudarja, da se lahko »za vse informacije o 
R[S, ki bralce zanimajo, in teh morda ne najdejo na spletu, obrnejo name 
– moj telefon je 05/38-41-516 (ali -500), e-po{ta pa: marjetka.copi@prc.si. 
Na pomo~ pa vam lahko prisko~i tudi moja sodelavka Nata{a Klobu~ar 
[trancar. Njo dobite, ~e zavrtite telefonsko {tevilko: 05/38-41-514 ali ji 
po{ljete e-sporo~ilo na: natasa.ks@prc.si.«

večini odločajo za tiste kandidate, ki 
prihajajo iz njihove občine.

Julija se izteče še drugi, zadnji rok 
za prijavo delodajalcev na Javni 
poziv za vstop v RŠS. Do kdaj se 
lahko zainteresirani prijavijo in ka-
kšni so pogoji?

Zadnji rok za prijavo je 20. julij 
2011, prijavijo pa se lahko delodajal-
ci, ki imajo sedež ali poslovno enoto 
na območju Severne Primorske (Go-
riške statistične regije). Se pravi po-
djetja in samostojni podjetniki ter 
osebe javnega prava, ki so posredni 
uporabniki državnega proračuna ali 
proračuna lokalne skupnosti – tu so 
mišljeni različni javni zavodi. Podje-
tje seveda ne sme biti v stečajnem 
postopku ali insolventno2. Ostali po-
goji, kot so na primer ustrezna ka-
drovska potreba, zagotavljanje sred-
stev in zaposlitve ..., so natančno 
opredeljeni v besedilu javnega pozi-

pisi. Na željo vam ga pošljemo po 
elektronski pošti, lahko pa se tudi 
osebno oglasite na PRC-ju, kjer boste 
dobili natisnjene obrazce.

Ob tem pa želim povedati še to, da 
mora biti prijava poslana s priporo-
čeno poštno pošiljko na naslov: Po-
soški razvojni center, Trg svobode 2, 
5222 Kobarid, in sicer najkasneje do 
20. julija. Na ta dan jo lahko do 12. 
ure oddate tudi osebno v tajništvu 
PRC-ja (Ulica padlih borcev 1b, Tol-
min).

Vse štipendije, ki jih bodo deloda-
jalci prijavili na oba roka javnega 
poziva, bodo vključene v Javni razpis 
štipendij. Predvidoma ga bomo, tako 
kot v preteklih letih, objavili v prvi 
polovici septembra, rok za prijavo pa 
bo 10. oktober.

In kdo se lahko prijavi na Javni 
razpis štipendij?

Prijavi se lahko vsak (smeh). Do 

NA VPRAŠANJE, KAKO BO S ŠTIPENDIJAMI V PRIHODNJE, Čopijeva zmiguje z rameni in 
dodaja, da bo projekt RŠS najbrž zadnjič potekal na tak način kot doslej. 
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U vodoma naj vas spomnimo 
začetkov, ki segajo v leto 
1998 oziroma v čas, ko so 

vse tri posoške občine (Bovec, Koba-
rid in Tolmin) ustanovile javni zavod 
Posoški razvojni center (PRC). Z Za-
konom o popotresni obnovi Posočja, ki 
je bil za to območje sprejet po potre-
su leta 1998, je PRC dobil nalogo, da 
pripravi Program spodbujanja razvoja 
v Posočju za obdobje 2002–2006 (Soča 
2006). To je tudi spodbudilo razvoj 
zavoda, ki pa je v času svojega delo-
vanja svojo prvotno vlogo bistveno 
razširil in nadgradil ter z leti postal 
ena največjih razvojnih agencij v dr-
žavi. V letih 2006 in 2007 je PRC na 
podlagi sklepa Sveta regije Severne 
Primorske (Goriške statistične regije) 
opravljal naloge regionalne razvojne 
agencije, danes pa deluje s ciljem iz-
vajanja razvojnih projektov v Zgor-
njem Posočju in na Severnem Pri-
morskem (v Goriški statistični regiji), 
sodeluje pa tudi v različnih medna-
rodnih projektih. 

Zaradi gospodarske krize 
nekoliko upadla tudi »So~a« 

Iz lanskega poročila o izvedbi le-
tnega delovnega načrta PRC-ja je 
razvidno, da je ta nadaljeval z nalo-
gami, začetimi v preteklih letih. Med 
njimi tako na prvem mestu še vedno 
ostaja vodenje letnega Izvedbenega 
programa spodbujanja razvoja v Po-
sočju (Soča 2010). Pri tem je PRC 
pravočasno in kakovostno izvedel 
operativne naloge za pripravo ter iz-
vedbo načrtovanih javnih razpisov, ki 
omogočajo črpanje čim večjega dele-
ža predvidenih finančnih sredstev. 

Za omenjeni izvedbeni program so 
bila lani na podlagi zakona1 v držav-
nem proračunu zagotovljena sredstva 
v višini dobrih 1,25 milijona evrov. 
Čeprav so bili javni razpisi objavljeni 
konec februarja, smo prvič po deve-
tih letih zabeležili podpovprečno re-
alizacijo, ki je doslej nismo bili vaje-
ni – povprečna letna realizacija se je 

www.prc.si/o-prc/porocila ...
Potem ko so poleg Sveta zavoda Poso{ki razvojni center Poro~ilo o izvedbi letnega delovnega 
na~rta Poso{kega razvojnega centra za leto 2010 sprejeli tudi vsi trije poso{ki ob~inski sveti 
(bov{ki, kobari{ki in tolminski), je ~as, da o tem spregovorimo tudi v EPIcentru. 

Poro~ilo o delu PRC v preteklem letu

Celotno Poro~ilo o izvedbi letnega delovnega na~rta Poso{kega razvojne-
ga centra za leto 2010 je dostopno na spletnem naslovu www.prc.si/o-
prc/porocila-in-nacrti-dela.

vsa leta do sedaj gibala med 90 in 95 
odstotki. Uresničitev Izvedbenega pro-
grama razvojne pomoči občinam Bo-
vec, Kobarid in Tolmin za leto 2010 
je bila le 73,6-odstotna. 

Tako kot lani se tudi v letu 2009 v 
skladu s Programom spodbujanja ra-
zvoja v Posočju 2007–2013 (Soča 
2013) namreč ni izvajal Ukrep I: 
Vzpostavljanje razvojne infrastruktu-
re, izvajala sta se le Ukrep II: Pospe-
ševanje podjetniških vlaganj, razvoja 
gospodarstva in odpiranja novih de-
lovnih mest in Ukrep III: Usposablja-
nje in razvoj kadrov – razvoj človeške-
ga potenciala v Posočju. Ukrep II je 
bil okoli 63-odstoten realiziran, Ukrep 
III, v okviru katerega so se izvajali 
trije instrumenti, pa je bil v celoti 
realiziran nekaj več kot 81-odstotno.

Na področju spodbujanja podjetni-
štva je bilo 27 prijaviteljem na jav-
nem razpisu odobrenih skoraj 
660.000 evrov. Za spodbujanje izo-
braževanja in usposabljanja zaposle-
nim so bila sredstva odobrena 20 
podjetjem, za nove zaposlitve pa 
osmim podjetjem.

Z deležem izkoriščenosti finančnih 
sredstev, namenjenih Posočju, tako 
ne moremo biti zadovoljni, čeprav je 
povsem primerljiv s tistim na obmo-
čjih, ki jim država prav tako namenja 
posebne vrste pomoči. Ključni vzrok, 
ki je vplival na nižji delež počrpanih 
sredstev, gre iskati v še vedno priso-
tni gospodarski krizi, ki je investitor-
jem onemogočila realizacijo predvi-
denih naložb. Prav zato smo se na 
PRC-ju potrudili, da so bili javni raz-
pisi za letošnje leto objavljeni še prej, 
tako da so podjetja imela na voljo več 
časa za pripravo projektov in prido-
bitev svojega deleža sredstev, ki ga je 
treba primakniti nepovratnim sred-
stvom. 

Druge dejavnosti PRC-ja
Med ostalimi dejavnostmi PRC-ja 

v letu 2010 naj izpostavimo progra-
me, ki smo jih izvajali na področju 
izobraževanja odraslih. Lani smo na-
mreč zaključili vrsto programov, pri-
dobljenih na javnem razpisu Ministr-
stva RS za šolstvo in šport (MŠŠ) že 
leta 2008. Ti ob koriščenju evropskih 
sredstev omogočajo brezplačno ude-
ležbo prebivalcem Zgornjega Posočja. 
Gre za daljše programe, kot so Pro-
jektno učenje za mlajše odrasle 
(PUM), Izzivi podeželja (IP), Most do 
izobrazbe (MI), Beremo in pišemo 
skupaj (BIPS), več izvedb računalni-
ška opismenjevanja, pa tudi krajše 
programe, prav tako namenjene raz-
ličnim ciljnim skupinam odraslih. Ob 
njihovem zaključevanju smo se že 
prijavili tudi na nov razpis MŠŠ in 
bili ponovno uspešni, kar nam omo-
goča izvajanje navedenih in še vrste 
novih programov v Posočju vse do 
sredine leta 2013. 

Ob tem smo v letu 2010 izvajali 
tudi delavnice za brezposelne osebe, 
in sicer na območju celotne regije; to 
dejavnost nadaljujemo tudi letos. Tu 
je še Regijska štipendijska shema za 
Severno Primorsko (Goriško statistič-
no regijo), ki povezuje delodajalce in 
mlade in jo že od leta 2008 izvajamo 
za celotno regijo.

Podro~je razvoja pode`elja 
Na območju vseh treh posoških 

občin je PRC deloval predvsem v 
smeri spodbujanja podeželskega pre-
bivalstva k oblikovanju novih pridel-
kov, izdelkov in storitev ter k pove-
čanju količine in kakovosti obstoje-
čih, k povečanju števila ponudnikov, 
spodbujanju inovativnosti, podjetno-
sti in naravi prijaznega gospodarjenja 
s prostorom.

PRC pa opravlja tudi naloge upra-
vljavca Lokalne akcijske skupine LAS 
za razvoj (LAS), ki obsega sedem 
občin (poleg vseh treh posoških tudi 
občine Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči 
in hribovski del Mestne Občine Nova 
Gorica). 

Poleg delovanja LAS, ki zajema 
strokovna in administrativna dela ter 
finančne naloge, je PRC v minulem 
letu v sodelovanju z drugimi institu-
cijami skrbel za uresničevanje lokal-
ne razvojne strategije (LRS) in koor-
diniral izvajanje projektov v okviru 
programa Leader. Ti so usmerjeni 
predvsem v krepitev znanja na pode-
želju, krepitev podjetnosti in podje-
tništva na kmetijah in podeželju, 
infrastrukturno opremljenost pode-
želja, infrastrukturo za povezovanje 
dejavnosti na vasi, društveno in so-
cialno življenje na vasi ter varovanje 
narave in revitalizacijo dediščine. 
Vključeni smo bili v izvajanje štirih 
projektov: Več znanja na podeželju III 
del., V krogotoku, Osnovnošolci in 
ekološko kmetovanje in Sirarska sku-
ta in sirotka – ohranjanje tradicije.

Podro~je spodbujanja 
podjetni{tva 

V letu 2010 je PRC potencialnim 
prijaviteljem nudil potrebne informa-
cije za prijavo na javni razpis za 
spodbujanje podjetništva v sklopu 
Izvedbenega programa Soča 2010. 
Sodelavci s tega področja so se vklju-
čevali v pripravo in izvajanje medna-
rodnih projektov, katerih vsebina in 
cilji se navezujejo na pospeševanje 
razvoja podjetništva, poleg tega pa so 
sodelovali tudi pri finančnem vode-
nju projektov. Za različne ciljne sku-
pine (delujoča podjetja, potencialni 
podjetniki, šolajoča se mladina) so 
pripravili delavnice s podjetniškimi 
vsebinami in predstavitve aktualnih 
razpisov. V okviru PRC-ja so poteka-
la tudi svetovanja o možnostih prido-
bivanja nepovratnih sredstev in ugo-
dnih kreditov ter svetovanja pri odpi-
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ranju novih podjetij ali spremembah že obstoječih 
podjetij.

Okolje in prostor
Oddelek Okolje in prostor je deloval predvsem 

pri pripravi mednarodnih projektov, ki obravnava-
jo pomembne teme za občine v Posočju. Kar trije 
od teh projektov so že bili odobreni v prvi polovi-
ci letošnjega leta, gre pa za projekte s področja 
rabe energije in urejanja prostora. V letu 2010 je 
PRC na področju okolja in prostora kot edini slo-
venski partner v mednarodnem projektu Enerbuild 
izvedel Javni arhitekturni natečaj za projektiranje 
idejne zasnove treh različnih tipov pasivnih hiš 
(bovškega, kobariško-tolminskega in škofjeloško-
cerkljanskega tipa). Rezultati natečaja bodo osno-
va za investitorje, projektante in občinske urbaniste 
pri umeščanju tovrstnih objektov v prostor. V sklo-
pu drugih odobrenih projektov je PRC izvajal po-
samezne študije.

Promocija in informiranje
V sklopu promocije in informiranja je PRC poleg 

izdajanja periodičnega tiskanega medija EPIcentra 
in rednega posodabljanja spletnih strani v letu 2010 
skrbel še za promocijo in obveščanje javnosti o 
programih in projektih ter drugih dejavnostih za-
voda.

Viri financiranja
Viri financiranja se v primerjavi z letom 2009 

niso bistveno spremenili. Občine so kot ustanovi-
teljice PRC-ja v skladu z dogovorom zavezane k 
zagotavljanju določenega deleža finančnih sredstev 
za delovanje razvojne agencije. V letu 2010 je vsa-
ka občina prispevala del, sorazmeren s številom 
prebivalstva, kar pomeni, da so skupno vse tri 
občine za delovanje PRC temu namenile pet od-
stotkov njegovega celotnega proračuna.

Pretežni del sredstev si zavod zagotavlja s kan-
didiranjem na različnih javnih razpisih tako v Slo-
veniji kot v mednarodnem merilu. S tem povečuje 
delež prihodkov, pridobljenih z lastno dejavnostjo. 

Priloženi graf prikazuje, od kod je PRC v letu 2010 
prejel sredstva za delovanje.

Tako so tudi zaposlitve že vsa leta delovanja in 
razvoja PRC-ja vezane na pridobivanje novih pro-
jektov. Konec leta 2010 je bilo na PRC-ju zaposle-
nih 23 sodelavcev, od katerih jih ima velika večina, 
kar 90 odstotkov, univerzitetno izobrazbo.

Ovire pri izvajanju programa dela 
Večji del nalog PRC-ja je, kot že rečeno, vezan 

na izvajanje različnih projektov, pridobljenih na 
domačih in mednarodnih javnih razpisih. Postopki 
v zvezi s projekti, ki jih izvajamo znotraj MŠŠ-ja 
in Ministrstva RS za delo, družino in socialne 
zadeve, so najbolj utečeni, kar pomeni, da se nam 
vnaprej založena sredstva povrnejo v nekaj mese-
cih; v letu 2010 je tako postajalo tudi pri vodenju 
LAS in projektov programa Leader – znotraj Mini-
strstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
medtem ko se pri Ministrstvu RS za okolje in 

prostor še vedno srečujemo z dolgotrajnimi po-
stopki potrjevanja poročil, kar posledično vodi k 
dolgotrajnim zamudam pri nakazilih denarnih 
sredstev oziroma poplačevanju nastalih upraviče-
nih stroškov v projektih.

Realnejše načrtovanje ovira tudi dejstvo, da se 
izbori projektov ne odvijajo skladno s predvideni-
mi terminskimi načrti. To velja zlasti za čezmejni 
program Slovenija-Italija, kjer že skoraj dve leti na 
ocenjevanje čakajo standardni projekti. To pomeni, 
da načrtovanih nalog najprej nismo mogli izvesti, 
poleg tega za veliko vloženega dela sploh še ne 
vemo, ali bo obrodilo sadove in kdaj.

Kako naprej?
V letu 2011 PRC nadaljuje z izvajanjem progra-

mov in projektov, za katere je že lani podpisal 
pogodbe oziroma bil izbran za njihovo vodenje. 
Ponavadi gre za večletne programe, od katerih 
bodo nekateri tekli do leta 2013 (vodenje programa 
Soča, programi izobraževanja odraslih, upravljanje 
LAS za razvoj), drugi celo do leta 2015 (Regijska 
štipendijska shema), posamezni mednarodni pro-
jekti pa tudi nekaj nadaljnjih let, odvisno od nji-
hovih terminskih načrtov. Ob teh nalogah pa se je 
PRC v letu 2011 začel vse bolj usmerjati tudi v 
pripravo in vodenje (večjih, ponavadi mednaro-
dnih) projektov za lokalne skupnosti v Zgornjem 
Posočju, prijave na javne razpise za potrebe lokal-
nih skupnosti in razvojnih dokumentov (kot je na 
primer Razvojni program Občine Tolmin za obdobje 
2012–2020). Ob tem tudi v prihodnje s partnerji po 
Evropi pripravljamo mednarodne projekte, v sklo-
pu katerih poskušamo iskati rešitve problematike, 
značilne za Zgornje Posočje. S tem želimo naše 
delovanje še bolj približati potrebam okolja, v ka-
terem delujemo, in si seveda zagotoviti nadaljnje 
možnosti razvoja.
Pripravili: direktorica mag. Almira Pirih in svetovalka 
Mateja Skok, Posoški razvojni center
Opombe:
1 Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v 
Posočju (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 
26/2005)

GRAF: VIRI PRIHODKOV Posoškega razvojnega centra v letu 
2010

*1: Ustanovitelji: Občine Bovec, Kobarid in Tolmin – delova-
nje 

*2: Občine iz Posočja in druge občine Severno Primorske (Go-
riške statistične regije) – projekti 

*3: Sredstva pridobljena z izvajanjem projektov (večinoma pri-
dobljenih na javnih razpisih – vključujejo EU sredstva)

Prispevek občin za 
delovanje PRC-ja1

5 %

29 %

66 %

Sredstva, pridobljena z izvajanjem drugih projektov3

Sredstva, pridobljena 
z izvajanjem projektov 

za občine2

Utrinki

PRIZNANJE ZA ARHEOLO[KO 
RAZSTAVO S FIBULO V 
FABULO
Ljubljana – Slovensko arheološko 
društvo vsako leto podeli nagrade in 
priznanja za izjemne dosežke na 
področju arheologije v Sloveniji za 
preteklo leto. Letošnja podelitev je 
bila 16. junija v ljubljanski Galeriji 
Jakopič, kjer so podelili dve 
priznanji. Ob arheologinji Mariji 
Ogrin iz Gorenjskega muzeja je 
priznanje za odmevno arheološko 
razstavo S fibulo v fabulo dobila tudi 
primorska »muzejsko-arheološka 
naveza« z arheologi Almo Bavdek 
iz Zavoda Znanje (Notranjski muzej), 
Radom Cunjo iz Pokrajiskega 
muzeja iz Kopra, Snježano Karinja 

iz Pomorskega muzeja Sergeja 
Mašere iz Pirana,  Mihom 
Mlinarjem iz Tolminskega muzeja in 
Beatriče Žbona Trkman iz 
Goriškega muzeja. Razstava je od 
prve postavitve v Kopru najprej 
potovala na Ptuj, nato v Tolmin, od 
1. julija pa bo v hrvaški različici na 
ogled še v Galeriji Amfiteatar v Puli. 
T. Š. F. 

OBISK DELEGACIJE IZ ^RNE 
GORE
Zgornje Poso~je – Naše kraje je v 
maju obiskala delegacija iz Črne go-
re, ki so jo sestavljali zaposleni v ra-
zvojni agenciji Bjelasica Komovi, žu-
pani občin območja ter direktorja 

DOBITNIKI PRIZNANJA ZA IZJEMNE DOSEŽKE NA PODROČJU ARHEOLOGIJE V SLOVENI-
JI ZA PRETEKLO LETO, in sicer za odmevno arheološko razstavo S fibulo v fabulo (iz leve 
proti desni): Alma Bavdek, Rado Cunja, Miha Mlinar in Beatriče Žbona Trkman. Na fotografiji 
manjka: Snježana Karinja. Foto: arhiv Tolminskega muzeja
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 ̂e bralce EPIcentra na hitro spomnimo, je 
bil predmet Javnega razpisa za spodbujanje 
začetnih investicij in ustvarjanja novih de-

lovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednje 
velikih podjetjih ter razvoja turističnih kapacitet na 
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011 
(krajše JR za spodbujanje začetnih investicij) na-
menjen sofinanciranju investicij v mikro, malih in 
srednje velikih podjetjih ter pri fizičnih osebah v 
dejavnosti turizma v osnovna opredmetena in ne-
opredmetena sredstva pri:
• vzpostavitvi novega obrata, 
• širitvi obstoječega obrata, 
• diverzifikaciji1 izdelkov obrata z novimi doda-

tnimi izdelki in bistvenimi spremembami proi-
zvodnega procesa v obstoječem obratu ter 

• izboljšavi turistične ponudbe in nastanitvenih 
kapacitet pri turističnih ponudnikih. 
Razpis je bil razdeljen na tri sklope, vlagatelj pa 

je lahko kandidiral le na en sklop: 
-  Sklop A: Državna pomoč za mala in srednje 

velika podjetja;
-  Sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja;
-  Sklop C: Državna pomoč za fizične in pravne 

osebe v dejavnosti turizma.

Rezultati in napovedi javnih 
razpisov So~a 2011

Znani so rezultati Javnega razpisa za spodbujanje za~etnih investicij, ki je bil poleg {e 
dveh razpisov razvojnega programa So~a 2011 v Uradnem listu RS objavljen v za~etku 
februarja.

Program spodbujanja razvoja v Poso~ju 2007–2013 

Letos skupno 43 vlog, sofinanciranih 
24 projektov

Skupno je v letošnjem letu na naslov Službe 
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (SVRL) prispelo 43 pravilnih in pravoča-
sno vloženih vlog. Od tega je na Sklop A prispela 
ena vloga, na Sklop B je prispelo 21 vlog in na 
Sklop C prav tako 21 vlog. 

Po izteku roka za dopolnitev je strokovna komi-
sija na osnovi meril, objavljenih v razpisu, ocenila 
vse vloge, ki so bile popolne in so izpolnjevale 
razpisne pogoje. Posamezna vloga je morala za 
dodelitev finančnih sredstev doseči vsaj 51 točk. 
Vloge so bile razvrščene glede na število doseženih 
točk, na podlagi tega pa so se tudi razpisana sred-
stva vlagateljem dodelila po vrstnem redu do po-
rabe sredstev.

V letu 2011 bo tako na osnovi kakovosti posa-
meznih vlog in razpoložljivih sredstev sofinancira-
nih 24 projektov, od tega 11 projektov na sklopu 
B in 13 projektov na sklopu C. Več si lahko prebe-
rete na spletni strani PRC-ja http://www.prc.si/ 
novice/rezultati-javnega-razpisa-za-spodbujanje-
zacetnih-investicij

Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago 
za sofinanciranje v letu 2011, znaša 610.000 evrov 

– 160.000 evrov za Sklop A, 300.000 evrov za Sklop 
B in 150.000 evrov za Sklop C. Ker so sredstva na 
sklopu A (v višini 160.000 evrov) letos ostala v 
celoti nerazdeljena, jih je strokovna komisija pre-
razporedila na sklopa B in C. Tako skupna višina 
nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov 
na sklopu B znaša 454.620,59 evrov, na sklopu C 
pa 155.379,41 evrov. 

Rezultati drugega »So~inega« razpisa 
{e niso znani

Rok za prijavo na Javni razpis za spodbujanje 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v pod-
jetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin 
v letu 2011 je potekel 17. maja. Na razpis prispele 
vloge so v postopku izbora.

[e je ~as za prijavo na razpis za 
zaposlovanje in samozaposlovanje 

Še vedno pa je čas za prijavo na Javni razpis za 
spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011 
– rok za oddajo vlog se namreč izteče 16. avgusta. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravi-
čenih stroškov dela podjetjem in samostojnim pod-
jetnikom za novozaposlene osebe z najmanj sre-
dnješolsko izobrazbo oziroma sofinanciranje pri-
spevkov za socialno varnost za zasebnike. Po-
membno je, da vlogo na javni razpis oddate, pre-
den kadre zaposlujete; ti morajo biti zaposleni za 
nedoločen čas in zaposlitev mora biti vezana na 
naložbo v osnovna opredmetena in neopredmete-
na sredstva. Razpis in razpisno dokumentacijo 
najdete na spletnih straneh PRC-ja in SVRL-ja.
Mateja Skok

Opomba:
1 Diverzifikácija – publ. uvajanje, povečevanje raznovrstnosti 
(po SSKJ)

Območje Število oddanih vlog
Število odobrenih 
vlog prijaviteljev

Odobreno sofinanciranje (EUR)

Občina Bovec 11 6 179.898,00

Občina Kobarid 10 7 128.430,00

Občina Tolmin 22 11 301.672,00

Skupaj 43 24 610.000,00

GRAF: ODOBRENO SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PRIJA-
VITELJEV PO POSAMEZNIH OBČINAH

Prijavitelji iz 
območja Občine 
Bovec – 30 %Prijavitelji iz 

območja 
Občine Tolmin

49 %

Prijavitelji iz 
območja 

Občine Kobarid
21 %

Utrinki

narodnega parka in lokalne turistične organizaci-
je. Namen obiska je bil ogled dobrih praks izvaja-
nja regionalizma v Sloveniji. Posoški razvojni cen-
ter (PRC) je v sodelovanju z občinama Bovec in 
Tolmin organiziral oglede, udeležence pa so naj-
bolj zanimali vidiki pridobivanja sredstev, upravlja-
nja z zavarovanimi območji, sodelovanja med ob-
činami in razvojno agencijo in seveda tudi celoten 
koncept regionalizma. Prvi dan so preživeli na 
Bovškem, kjer jim je predstavnik Službe vlade za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko mag. 
Robert Drobnič predstavil novosti, ki jih prinaša 
novi zakon, nato pa so na terenu spoznavali pro-
jekte in Triglavski narodni park. Drugi dan obiska 
so spoznavali delovanje razvojnih agencij, teren-
ski del pa je obsegal obisk Tolminskih korit in Ča-
drga. Študijsko pot so nadaljevali v Nemčiji – v 
Porenju.
Miro Kristan, vodja oddelka Okolje in prostor, PRC
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O beh študijskih ogle-
dov, kjer smo lahko 
spoznali veliko različ-

nih perspektiv in modelov 
spodbujanja inovacij in spo-
padanja s težavo prenosa 

Modeli spodbujanja inovacij v regiji
Regionalni razvojni center Koper je v okviru projekta Modeli spodbujanja inovacij v regiji organiziral {tu-
dijski ogled tehnolo{kih parkov, ki je bil razdeljen na dva dela. V prvem, ki je potekal novembra lani, smo 
si ogledali tri tehnolo{ke parke v Italiji in Franciji, drugi del pa se je odvijal v aprilu in je vseboval ogleda 
tehnolo{kega parka v Avstriji in Regijskega gospodarskega razvojnega centra v Nem~iji.

1 – TEHNOLOŠKI PARK LAGO 
MAGGIORE (»Technoparco del La-
go Maggiore«) je bil ustanovljen v 
sodelovanju Evropske skupnosti in 
regije Piemonte. Glavni cilj tukaj-
šnjega parka se navezuje na spod-
bujanje razvoja podjetništva s po-
močjo tehnoloških inovacij, proce-
sov in organizacije. Sestavljajo ga 
tri področja delovanja: podjetniški 
inkubator, laboratoriji s področja 
raziskav nanotehnologije in znano-
sti materialov ter laboratoriji s po-
dročja raziskav in meritev materia-
lov, elektromagnetike in mehanike.

2 – V ENEM IZMED ŠTEVILNIH 
LABORATORIJEV TEHNOLOŠKE-
GA PARKA LAGO MAGGIORE raz-
iskujejo možnosti za pridobivanje 
bio goriva iz različnih rastlin. Videli 
smo bio disel, predelan iz pšenice 
in ostankov kave.

3 – SKUPINSKA SLIKA UDELE-
ŽENCEV iz prvega dela študijske-
ga ogleda tehnoloških parkov v Ita-
liji in Franciji na otoku Isola dei Pe-
scatori na Lago Maggiore. Foto: 
arhiv PRC

4 – TEHNOLOŠKI PARK SOPHIA 
ANTIPOLIS v neposredni bližine 
francoske Nice sodi med največje 
tehnološke parke v Evropi, saj vklju-
čuje prek 1.400 podjetij, ki skupaj 
zaposlujejo več kot 31.000 ljudi. Za 
primerjavo – Primorski tehnološki 
park ima okoli 60 članov. 

5 – AVSTRIJSKI »LAKESIDE SCI-
ENCE & TECHNOLOGY PARK« je 
bil ustanovljen brez pomoči evrop-
skih sredstev, saj so sredstva zanj 
prispevali država, regija in mesto 
Celovec. Razteza se na 26.000 m2 
in nudi podporo za sodelovanje 
med podjetji in univerzo na podro-
čju informacijskih tehnologij. Na 
sliki je okrogla miza s predstavniki 

inovacij na trg, se je udeleži-
lo po 25 strokovnih sodelav-
cev iz organizacij, ki predsta-
vljajo podporno okolje za 
pospeševanje inovacij in pod-
jetništva, med drugim tudi 

dva predstavnika Posoškega 
razvojnega centra (PRC). 
Program: Leonardo da Vinci 
mobilnost 2010
Projekt: Modeli spodbujanja 
inovacij v regiji

Vodilni partner: Regionalni 
razvojni center Koper
Namen projekta: Pridobiti 
nova spoznanja in informa-
cije o modelih in najboljših 
praksah pri organiziranju 

inovacij podpornega okolja v 
regiji.

Besedilo in foto: 
Nejc Eržen, svetovalec, 
Posoški razvojni center

omenjenega parka na temo pospe-
ševanja inovacij in prenosa inovacij 
iz inovacijskega podpornega okolja 
v podjetja.

6 – INVESTITORJI CELOVŠKEGA 
TEHNOLOŠKEGA PARKA SO PRI 
IZGRADNJI DALI VELIK POMEN 

UMEŠČANJU V OKOLJE – V ta na-
men so vse stavbe obdane z neob-
delanim macesnom, ki se upora-
blja tudi pri gradnji pasivnih hiš, s 
čimer so poskrbeli za prijetnejši vi-
dez parka ob Vrbskem jezeru. 

7 – REGIJSKI EKONOMSKI RA-

ZVOJNI CENTER STUTTGART 
(»Wirtschaftsförderung Region 
Stuttgart GmbH«) je nastal leta 
1995 s ciljem promovirati regional-
ni ekonomski razvoj. Njihovo delo 
je predvsem projektnega značaja 
in vključuje veliko sodelovanja s 

podjetji, raziskovalnimi institucija-
mi, občinami, gospodarskimi zbor-
nicami in drugimi partnerji. Direktor 
pri predstavitvi organizacije ni mo-
gel mimo mestnega ponosa – Mer-
cedes Benza, ki je bil ustanovljen 
v Stuttgartu.

1 2

3 4

5 6 7
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Ob~ina Bovec
Po 66 letih Mangart zopet 
gostil smu~arsko 
tekmovanje

O pripravah na smučarsko tekmo, 
ki je prvo junijsko soboto potekala 
na Mangartu, smo v EPIcentru že 
pisali. Organizatorjem iz Občine Bo-
vec in Zveze vojaških gornikov Slo-
venije je ob sodelovanju Veleposla-
ništva Združenih držav Amerike v 
Sloveniji uspelo obuditi spomin na 
veleslalomsko tekmovanje, ki ga je 
10. gorska divizija ameriške vojske 
pripravila 66 let nazaj.

Dogodek se je začel že dan pred 
tem s slovesnim odprtjem na Bov-
škem trgu. Ob izzvenu slovenske 
himne je zbrane najprej pozdravil 
bovški župan Danijel Krivec, ki je 
udeležencem zaželel uspešno tekmo-
vanje brez poškodb. Ameriški vele-
poslanik v Sloveniji Joseph A. Mus-
someli se je ob tej priložnosti še 
posebej zahvalil upokojenemu briga-
dirju Slovenske vojske Janezu Kavar-

je trud organizatorjev z izvedbo tek-
me »obudil spomin na skupno in že 
skoraj pozabljeno zgodovino, počastil 
izjemen trenutek veselja in tovarištva 
med opustošenjem v drugi svetovni 
vojni ter izkoristil ta trenutek za iz-
gradnjo naše skupne prihodnosti«. O 
pomembnih vezeh med slovenskimi 

in ameriškimi vojaki pa je na slove-
snosti spregovorila tudi slavnostna 
govornica, ministrica za obrambo dr. 
Ljubica Jelušič: »Vesela sem, da smo 
se zbrali v spomin na zgodovinski 
dogodek, ki je bil morda za zgodovi-
no majhen, za vse nas, ki smo danes 
tukaj, pa zelo velik, ker je v njem 
podlaga za skupno prijateljstvo, tova-
rištvo in razumevanje.«

Spominska tekma se je odvila na 
enakem mestu kot tekma leta 1945. 
Otvorili so jo predtekmovalci v staro-
svetni opravi, sledilo pa jim je 19 
moštev s po tremi tekmovalci. Med 
udeleženci so bili potomci tekmoval-
cev prvotne tekme iz ZDA, italijanske 
ekipe, moštva Slovenske vojske in 
domačini. Da pa ne bi vse skupaj 
izpadlo preveč resno, se tokrat za 
zmago ni štel najhitrejši čas, pač pa 
je zmagala tista ekipa, ki se je po 
času najbolj približala povprečnemu 
času tekme. Na prizorišču pa se je 
poleg udeležencev zbralo še kakšnih 
200 gledalcev, ki so uživali ob pred-

ju, idejnemu očetu organizacije ta-
kšnega  dogodka. Kavar je namreč 
med služenjem  v ZDA na smučišču 
v Koloradu opazil sliko gore, ki jo je 
tudi nemudoma prepoznal, saj je pri-
kazovala 10. gorsko divizijo pod 
Mangartom ob koncu druge svetovne 
vojne. Kot je poudaril veleposlanik, 

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKA SVETNIKA

IVAN KNEZ. Foto: iz domačega albuma

Ime in priimek: Ivan Knez
Kraj bivanja: Srpenica
Stranka: Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije (DeSUS)
Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Da.
Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … sem menil, da lahko kaj po-
magam občanom. Pa tudi zato, ker 
ima stranka dober in human pro-
gram, ki sem mu naklonjen.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v 
tem mandatu? Želim si, da bi nam 
v tem mandatu uspelo pridobiti vsa 
dovoljenja in sredstva za gradnjo 
doma upokojencev v Bovcu. Vsi se 
staramo in na jesen svojega življe-
nja želimo biti bližje domačemu 
kraju.
Kaj vas v življenju veseli? Veseli 
me, če lahko pomagam ljudem, ki 
so pomoči potrebni. Namreč, 47 let 
sem že prostovoljni gasilec na Sr-
penici, kar nekaj let sem bil tudi 
poveljnik. V veliko zadovoljstvo mi 
je tudi petje, zato že dolgo prepe-

vam v Mešanem pevskem zboru Ža-
ga.

*****

Ime in priimek: Tatjana Komac
Kraj bivanja: Bovec
Stranka/lista: Stranka mladih – ze-
leni Evrope (SMS – ZELENI)
Je to vaš prvi mandat v občinskem 
svetu? Da.
Za kandidaturo sem se odločila ker 
… sem opazila, da občani niso dovolj 
povezani z občino. Premalo sodelu-
jemo in ne ustvarjamo skupaj. Zato 

NA SLOVESNOST OB ODPRTJU SPOMINSKEGA SMUČARSKEGA TEKMOVANJA MANGART 
1945, ki ga je 10. gorska divizija ameriške vojske pripravila pred 66 leti ob Mangartskem sedlu, so 
se tekmovalci na prizorišče pripeljali s starodobnimi ameriškimi džipi. 

želim zamisli občanov posredovati na 
sejah občinskega sveta, saj sem mne-
nja, da je tu ogromno odličnih idej, 
ki pa nikoli ne zaživijo ravno zaradi 
tega, ker jih nihče ne predstavi in 
podpre. Ravno tako pa sem prepriča-
na, da bi bila lahko Občina Bovec z 
vzornim medsebojnim sodelovanjem 
vzgled vsem občanom in občankam. 
Ker vsako leto bolj opažam, da je 
vedno manj sodelovanja med turistič-
nimi ponudniki. Zavedati se tudi mo-
ramo, da na mladih svet stoji in jaz 
se trudim za to, da bi mladi postali 
vedno bolj vplivni člani v naši občini.
Glavni cilj, ki ga želim v tem man-
datu doseči je … povezati občane 
med seboj ter občane z občino. Rada 
bi prisluhnila vsem občanom, pred-
vsem pa mladim, ki imajo dobre in 
produktivne predloge za izboljšanje 
Bovca in njegove okolice. Trudim se 
za to, da bi Bovec naredili še privlač-
nejši in zanimivejši kot je. Zavedati 
se moramo, da veliko občanov živi 
od turizma in tega je potrebno nad-
grajevati in ohranjati. Obstoječo po-
nudbo bi bilo treba nadgraditi z novo 
ter z njo privabiti nove turiste, ki pa 

TATJANA KOMAC. Foto: iz domačega al-
buma

jih je trenutno vedno manj. 
Kaj vas v življenju veseli? Zelo 
rada hodim z družino in psom v 
naravo na dolge sprehode. Po moji 
težki življenjski preizkušnji sem spo-
znala, kako dragocena je vsaka se-
kunda v življenju. V življenju uživam 
vsak dan posebej in se vsak dan 
podajam novim dogodivščinam na-
proti. Življenje je prekratko, da bi se 
obremenjevali z nesmiselnimi stvar-
mi, ko pa je toliko lepše ustvarjat 
nove in bolj pomembne stvari.  
Pripravila: Mateja Skok
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stavah. Na koncu je slavilo domače 
moštvo Društvo Gorske reševalne 
službe (GRS) Bovec, ki je za zmago 
dobilo ročno izdelan prehodni pokal, 
delo domačina Antona Zorča. Nagra-
de sta na Bovškem trgu udeležencem 
podelila ministrica Jelušičeva in žu-
pan Krivec.

Kot so organizatorji zapisali za ko-
nec, je spominski dogodek uspel in 
dosegel svoj namen, zato želijo z 
njim nadaljevati tudi v prihodnjih 
letih. Do takrat pa si lahko privoščite 
izlet pod mogočno goro, ki je, kot je 
povedal ameriški veleposlanik, »pri-
spevala h krepitvi medsebojnega ra-
zumevanja in ustvarjanja prijateljskih 
vezi. To skoraj pozabljeno prijatelj-
stvo med ameriškimi vojaki in tistimi, 
ki so jih ti skušali varovati, pa traja 
in se s takšnimi dogodki krepi še da-
nes. Ne smemo živeti v pretklosti, 
lahko pa se iz nje učimo.«
Besedilo in foto: Mateja Skok

Povezovanje ponudnikov bo 
glavno vodilo v prihodnje

Poletna turistična sezona, od kate-
re si turistični ponudniki v Bovcu 
obetajo največ, se je že začela. Lo-
kalna turistična organizacija (LTO) 
Bovec, katere namen je pospeševanje 
razvoja turizma na območju občine, 
danes zaposluje pet oseb, sezonsko 
zaposlitev pa nudi tudi več študentom.

O pričakovanjih in načrtih v pri-
hodnje smo povprašali direktorico 
LTO Bovec mag. Cecilijo Ostan, ki je 
funkcijo prevzela v drugi polovici 
maja. Pred tem je bila zaposlena v 
bovški občinski upravi, kjer si je na-
brala vrsto izkušenj z delovanjem na 
področju turizma. »Projekti Občine 
Bovec so trajnostno naravnani, ven-
dar na občini ni toliko možnosti pro-
gramskega dela, ampak se obravnava 
bolj infrastrukturni del. Programski 
del je logično nadaljevanje infrastruk-
turnega, kar omogoča način dela na 
LTO-ju. Vsebine je treba povezovati 
ter hkrati pripravljati ponudbo po se-
gmentih uporabnikov,« je povezavo 
med prejšnjim in sedanjim delom 
povzela Ostanova. Prav povezovanje 
različnih področij in bogatenje turi-
stične ponudbe bo tudi eden glavnih 
izzivov, ki jih je postavila v ospredje 
vizije delovanja LTO Bovec. Poudari-
la je, da namerava večjo pozornost 
posvetiti tudi promociji. Zanjo je 
»ključnega pomena zaokroženo doga-
janje, zlasti prireditveno, zato bo LTO 
nudila strokovno in operativno pod-
poro izvedbe dogodkov – kulturnih, 
športnih, etnoloških, gastronomskih 

itd. Pri tem bomo turistična društva 
s tega območja spodbujali k čim bolj 
prodornemu oblikovanju in organiza-
ciji prireditev.«

Nadaljnji razvoj zavoda bo usmer-
jen predvsem v ohranitev in nadgra-
dnjo obstoječih dejavnosti, pa tudi v 
uvajanje novih – zlasti projektnega 
povezovanja javnega in zasebnega 
sektorja v skupnih prijavah na razpi-
se. »Na tak način bodo predstavniki 
zasebnega sektorja, kamor sodijo tu-
ristični ponudniki na Bovškem, ter 
javnega sektorja, kamor štejemo kra-
jevne skupnosti, LTO, občino, Triglav-
ski narodni park in Posoški razvojni 
center, skupaj ustvarjali in tržili turi-
stično infrastrukturo in programe, s 
tem pa zagotovili kakovosten razvojni 
premik turističnega območja,« je po-
jasnila Ostanova. 

Pomemben del delovanja LTO Bo-
vec bo posvečen še medobčinskemu, 
regionalnemu in čezmejnemu sode-
lovanju turističnega gospodarstva ter 
ustvarjanju zaokrožene ponudbe ob-
močja. Kot pravi nova direktorica, z 
LTO Sotočje že sodelujejo v okviru 
projektov Smaragdna pot in Julijske 
Alpe, kar je dobra osnova. V priho-
dnosti bodo gradili na nadaljnjem 
sodelovanju in prijavljanju skupnih 
projektov na različne razpise. Sode-
lovanje in povezovanje je po njenem 
mnenju pomembno predvsem zato, 
ker »turistično gospodarstvo s širitvi-
jo navzven lahko doživi večjo prepo-
znavnost, hkrati pa dela bolj koncen-
trirano na posameznih vsebinskih 
sklopih. S tem ter s povezovanjem 
turističnih ponudnikov in podporne-
ga okolja v skupno trženje in ustvar-
janje nove ponudbe nameravamo v 
prihodnje sistematično pristopiti k 
posameznim ciljnim skupinam ter 
želene privabiti v naše okolje, kar je 
pogoj za uspešen regionalni razvoj 
območja.«

Mateja Skok

Nova etnolo{ka tematska 
pot skozi Bovec 

Zadnjo soboto v maju so v Bovcu 
odprli etnološko tematsko pot, ki so 
jo uredili člani Turističnega društva 
(TD) Bovec. Po novinarski konferen-
ci so predviden ogled poti v naravi 
zavoljo dežja nadomestili z virtual-
nim sprehodom po tej poti v Stergul-
čevi hiši.

Zamisel o takšni poti se je porodi-
la članom Turističnega podmladka 
Osnovne šole Bovec pod vodstvom 
Nataše Bartol. Ti so v šolskem letu 
2004/2005 raziskovalno nalogo z na-
slovom To je … etnološka tematska 

Iz ob~inskih uprav

pot prijavili na festival Turizmu po-
maga lastna glava. Na regijskem tek-
movanju v Postojni so se z nalogo 
zavihteli na prvo mesto, na držav-
nem festivalu v Kočevju pa so bili 
tretji in hkrati prejeli zlato priznanje 
za najboljšo razstavo.

Pri izvedbi prvotne zamisli so pod-
mladku na pomoč priskočili člani TD 
Bovec, ki so prevzeli pobudo in se-
stavili delovno skupino, ki je obliko-
vala projekt Etnološka tematska pot 
Bovec. Lani so ga uspešno prijavili 
na Javni poziv za oddajo projektnih 
predlogov za izvajanje Lokalne stra-
tegije za hribovski del Severne Pri-
morske za leto 2010, ki ga je v okvi-
ru Posoškega razvojnega centra ob-
javila Lokalna akcijska skupina LAS 
za razvoj. Projekt, katerega celotna 
vrednost znaša dobrih 10.000 evrov, 
je bil tako delno sofinanciran iz sred-
stev programa LEADER. Partnerja v 
projektu sta Občina Bovec in Lokal-
na turistična organizacija (LTO) 
Bovec, medtem ko je njegov nosilec 
TD Bovec.

Etnološka tematska pot poteka od 
Stergulčeve hiše s predstavitvijo ra-
zvoja naselja Bovec ter nas skozi 
predstavitve prazgodovine in antike, 
gostiln in kulinarike, kašt in bovške 
hiše, kulture in šolstva ter novejših 
projektov pelje mimo pomembnejših 
točk v Bovcu: cerkve sv. Urha, cerkve 
Device Marije v Polju, kulturnega 
doma, posameznih delov Bovca in 
letališča. V sklopu projekta so posta-
vili 11 informativnih tabel, ob tem pa 
ustrezno usposobili tudi lokalne vo-
dnike, ki vas bodo lahko odslej po-
peljali po etnološki tematski poti.

Kot nam je povedala Bartolova, je 
celotna pot dolga okoli tri kilometre, 
sprehod po njej – če mu prištejemo 
še prebiranje informacij z informativ-
nih tabel – pa nam vzame približno 
eno uro. S tem pa zamisel mladih še 

ni povsem izpeta. »V podmladku smo 
namreč izdelali še zanimiv spominek 
Etnološke tematske poti, poimenovan 
dodeokaeder, ki so si ga obiskovalci 
lahko ogledali na otvoritvi in ga bo-
mo še ponujali na prodajni stojnici 
na naših prireditvah. Prva se že hitro 
bliža, to je 2. julija na 7. Buškem 
dnevu. Takoj ko bo možno, se bomo 
prijavili na razpis za tisk knjižice v 
štirih jezikih, ki bo obiskovalca doda-
tno poučila o vseh znamenitostih in 
etnoloških zanimivostih,« je zaključi-
la Bartolova.
Mateja Skok

A3-net v nizkem startu
Projekt A3-net, v okviru katerega 

bo Občina Bovec kot vodilni partner 
urejala infrastrukturo letališča, je us-
pešno prestal uvodni korak. Uvodno 
srečanje partnerjev ali »Kick off me-
eting« je v Bovcu potekalo 1. in 2. 
junija. Namen tovrstnih srečanj je 
usklajevanje dejavnosti, izmenjava 
informacij, prvo srečanje pa je zelo 
pomembno tudi zaradi vzpostavitve 
osebnih stikov med partnerji. V okvi-
ru dvodnevnega programa so par-
tnerji pregledali časovni načrt trile-
tnega projekta in se dogovorili o 
nadaljevanju izvajanja. V delegacijah 
so bili prisotni tudi župani partner-
skih območij, s svojo prisotnostjo pa 
so še dodatno potrdili pomembnost 
projekta in zavezanost k sodelova-
nju.
Miro Kristan, vodja oddelka Okolje in 
prostor, Posoški razvojni center

»H nog’m z ~ompe ’n skuto« 
Ste vedeli, da je beseda »treking« 

v Južni Afriki prvotno pomenila pre-
mikanje z volovskimi vpregami? Za-
četnik danes poznanega trekinga 
(potovanje po neurbaniziranem po-
dročju) pa je Jimmy Roberts, ki je 
februarja 1965 v Nepalu na območju 

NA PREDSTAVITVI NOVE ETNOLOŠKE TEMATSKE POTI – Celotna pot je dolga okoli tri kilo-
metre, sprehod po njej pa nam vzame približno eno uro. Foto: Metka Berlingar
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Mount Everesta organiziral in vodil 
prvi treking. Ustanovil je agencijo 
Mountain Travel Nepal in s tem pri-
pomogel k »porodu industrije trekin-
ga«. Tekmovalni treking pa smo izu-
mili organizatorji Slovenske treking 
lige. Tekmovanje poteka tako, da si 
lahko udeleženec trekinga sam s po-
močjo zemljevida, kompasa, GPS-a, 
poznavanja terena in z iznajdljivostjo 
izbere najhitrejšo pot do cilja. Vendar 
mora med potjo obvezno slediti do-
ločenim kontrolnim točkam, kjer 
mora v kontrolni kartonček pritisniti 
žig. 

Prireditev Bovec Trek Race – »H 
nog’m z čompe ‘n skuto« je v nedeljo 
sredi junija potekala že četrtič. Zara-
di vremenske napovedi je bila prelo-
žena s sobote, kar je za organizator-
je posledično pomenilo tudi rahel 
osip udeležencev. Malo manj kot sto 
tekmovalcev iz Avstrije, Italije, Slove-
nije in Velike Britanije je tudi letos 
tekmovalo na treh progah. Aktivna 
proga se je povzpela do Fort Herma-
na in se mimo Kluž in Kal Koritnice 
vrnila v Bovec. Pohodniška proga je 
bila speljana do Kote (1313) in na 
Čelo, tako imenovana Ultra proga pa 
čez 1313, Čukle, Krnice, Kope in Pod-
klopc.  Vse tri proge so udeležencem 

omogočile spoznati bovško okolico, 
njene naravne in kulturne znameni-
tosti: ostanke prve svetovne vojne, 
pristaje, kamnite zidove med travni-
ki, viseče mostove, planine ... Vmes 
pa so udeleženci lahko občudovali 
pogled na bovško kotlino, Sočo, v 
daljavi pa so lahko na eni strani ob-
čudovali Triglav, na drugi pa morje. 
»V Bovec pridem vedno najraje. Bovec 
je zakon!« je dejal Andrej Godina, 
drugi v kategoriji ultra. Udeleženci 
so vedno znova zadovoljni z izbrani-
mi progami, hotelsko postrežbo in 
nagradami (vožnjo z rafti, soteska-
njem, prenočišči, večerjami, poleti s 
padalom v tandemu itd.). Letošnjo 
glavno nagrado – sezonsko smučar-
sko karto za smučišče Kanin-Sella 
Nevea – pa smo kar izžrebali. Srečna 
dobitnica je bila Breda Bibič, sicer 
tretja v kategoriji ultra – ženske, ki 
po žrebu ni skrivala navdušenja. Nav-
dušenja pa ni manjkalo niti  končne-
mu zmagovalcu »kraljevske ultre« 
Goranu Komacu. Da stvar ni bila od 
muh, pove podatek, da so mu kon-
kurenco delali vrhunski tekmovalci, 
kot je denimo Nejc Kuhar, ki v tur-
no-smučarskih tekmah kroji svetovni 
vrh. Tu pa je bilo še nekaj »mačkov«, 
ki so na koncu Goranu morali prizna-

ti premoč. Sam se je po prihodu v 
cilj najprej odpeljal v Tolmin (še prej 
domov pod prho), kjer so mu v zdra-
vstvenem domu naredili 14 šivov, saj 
je na cesti Gozdec grdo padel, a kljub 
temu zdržal do konca. Na prireditvi 
je bil Komac seveda dobre volje, saj 
je kljub pregovorni redkobesednosti 
dejal: »Enkrat sem si želel zmagati v 
Bovcu tudi zato, ker nisem domačin. 
Doma sem pod tistim hribom na dru-
gi strani doline, v Jablancah.« 

Na prireditvi je sodelovalo 17 čla-
nov alpinističnega odseka, ki so pri-

GORAN KOMAC (drugi z leve) si je med tekmovanjem poškodoval nogo, a kljub temu za sabo pustil 
ostale udeležence in tako postal zmagovalec v kategoriji »kraljevske ultre«. Foto: Danijel Žagar

Utrinki

pravili in pospravili poti in prireditve-
ni prostor, skrbeli za red, organizaci-
jo, dobro vzdušje. Poleg Občine Bo-
vec in Lokalne turistične organiza-
cije Bovec so pri organizaciji sodelo-
vali tudi člani Prostovoljnega gasil-
skega društva Bovec ter Gorske reše-
valne službe Bovec. Rdečo nit sem 
tekom prireditve že četrtič vlekel Ro-
bert Rot, pri tem pa mi je letos po-
magal še Danijel Žagar. Nasvidenje 
prihodnje leto na 5. Bovec Trek Ra-
ceu.
Robert Rot, Alpinistični odsek Bovec

S STRPNOSTJO DO ZMAGE 
BREZ NEPOTREBNIH @RTEV
Kobarid – V soboto, 11. junija, je bi-
la v kulturnem domu v okviru bližnje-
ga praznika dneva državnosti in 20. 
obletnice osamosvojitve Republike 
Slovenije svečana proslava s simbo-
ličnim naslovom Živeti svobodni. Pri-
reditev so v tesnem medsebojnem 
sodelovanju organizirale vse tri obči-
ne Zgornjega Posočja ter Območno 
združenje (OZ) veteranov vojne za 
Slovenijo (VVS) Gornje Posočje, ki 
združuje veterane vojne za Slovenijo 
vseh treh občin.

Svečane proslave ob dnevu osamo-
svojitve, ki je bila v taki obliki organi-
zirana prvič v 20 letih samostojnosti, 
so se udeležili številni domači in go-
stujoči veterani, povabljeni gostje in 
občani. Županji občine gostiteljice 
Darji Hauptman so se ob tem do-
godku pridružili še poslanec držav-
nega zbora in župan občine Bovec 
Danijel Krivec, načelnik upravne 
enote Tolmin Zdravko Likar, njeni 
županski kolegi: tolminski župan 
Uroš Brežan, župan občine Cerkno 
Miran Ciglič in idrijski župan Bojan 
Sever ter predsednik zveze veteran-
skih organizacij RS Janez Pajer. 
Poleg njih pa so proslavi prisostvo-

nega doma so najprej vkorakali vete-
rani praporščaki v slavnostnih unifor-
mah, se postavili na oder in tam v 
strumni drži ostali do konca prireditve. 
Oktet Simon Gregorčič, ki je poleg 
voditeljev Špele Mrak in Petra Pa-
vletiča skrbel za kulturni program 
prireditve, je program začel s himno. 
Vse prisotne je v imenu kobariške 
občine pozdravila županja Darja 
Hauptman. Pred nastopom slavno-
stnega govornika je predsednik 
OZVVS Gornje Posočje Metod Ciril 
Leban v nekaj kratkih stavkih obudil 

spomnil na dogodke izpred 20-ih let 
v Sloveniji in v Zgornjem Posočju.
Slavnostni govornik, podpolkovnik 
SV v pokoju, zgodovinar in sociolog 
prof. Karel Nanut, je svoj govor za-
čel in popestril s citati Gregorčičevih 
pesmi. V svojem govoru pa je orisal 
tudi zgodovinska dejstva, ki so Slo-
vence prisilila k oboroženemu odpo-
ru milice in teritorialne obrambe (TO) 
za ohranitev državnosti z neomajano 
podporo vsega prebivalstva. Pose-
bej je poudaril in pohvalil prisotnost 
humanosti v enotah milice in TO v 
Zgornjem Posočju, pripadniki teh 
enot so s spretnimi pogajanji in str-
pnostjo dosegali visoke zmage brez 
nepotrebnih žrtev.
Predsednik Zveze VVS Janez Pajer 
je zaslužnemu veteranu Renatu Ža-
garju za dolgoletno delo v organiza-
ciji podelil visoko priznanje zveze. 
Med potekom programa na odru je 
na platnu v ozadju potekala projekci-
ja julijskih dogodkov iz leta 1991, ki 
jo je zrežiral veteran Silvo Hrovat. Po 
uradnem delu prireditve se je scena 
prireditve preselila v predprostor kul-
turnega doma in restavracijo hotela 
Hvala, kjer se je svečanost nadalje-
vala v neobveznem obujanju spomi-
nov na dogodke izpred dvajsetih let.
PaČ

vali še visoki predstavniki policije, 
slovenske vojske (SV), zamejstva, 
svetniki vseh treh občin in nekateri 
politiki, ki so pred dvajsetimi leti 
opravljali odgovorna dela v okviru 
občin Zgornjega Posočja. Teritorial-
ci veterani idrijsko-cerkljanske regi-
je, ki so bili v obdobju osamosvaja-
nja v sestavi OŠTO Tolmin in so or-
ganizirani v lastni veteranski organi-
zaciji OZVVS Idrija-Cerkno, so pra-
znovanje počastili s prisotnostjo čla-
nov in z društvenim praporom.
V polno dvorano kobariškega kultur-

SLAVNOSTNI GOVORNIK KAREL NANUT, podpolkovnik SV v pokoju, zgodovinar in sociolog,  je 
svoj govor začel in popestril s citati Gregorčičevih pesmi. Poudaril in pohvalil je prisotnost huma-
nosti v enotah milice in teritorialne obrambe v Zgornjem Posočju, pripadniki teh enot so s spre-
tnimi pogajanji in strpnostjo dosegali visoke zmage brez nepotrebnih žrtev. Foto: Foto Červ
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Ob~ina Kobarid
Novosti v prora~unu Ob~ine 
Kobarid v letu 2011

Kot zadnji med tremi posoškimi 
občinami je tudi Občinski svet Obči-
ne Kobarid v maju sprejel proračun 
za leto 2011. Razlog za nekoliko dalj-
ši rok pri sprejemu proračuna lahko 
bržkone pripišemo kadrovskim me-
njavam na Občini Kobarid, saj te 
zahtevajo določeno časovno obdobje 
za seznanitev s potrebami občanov. 
S tem namenom sta županja Darja 
Huptman in direktor občinske upra-
ve Pavel Tonkli obiskala vseh deset 
krajevnih skupnosti. Ti delovni se-
stanki so bili po besedah Tonklija 
zelo koristni, saj so na podlagi njiho-
vih zaključkov lahko že v letošnji 
proračun vključili najnujnejše inve-
sticije po posameznih območjih. 

V letošnjem letu so tako v prora-
čunu skupno predvideli nekaj manj 
kot 5.400.000 evrov sredstev. Najpo-
membnejši vir prihodkov še vedno 
predstavljajo davčni prihodki (doho-
dnina, davek na nepremičnine in 
vodna plovila, davek na promet ne-
premičnin in finančnega premoženja 
ter okoljske dajatve), ki skupaj k pro-
računu prispevajo skoraj 60 odstot-

kov vseh prihodkov v višini dobrih 
3.000.000 evrov. Poleg davčnih pri-
hodkov je v proračunu predviden 
tudi priliv iz naslova nedavčnih in 
kapitalskih prihodkov (najemnine, 
prihodki od koncesij, prihodki od 
prodaje nepremičnin) v višini dobrih 
800.000 evrov. Pomemben del sred-
stev, okoli 790.000 evrov, pa se bo v 
občinsko blagajno stekel tudi iz 
evropskega proračuna.

Med odhodki, ki so sicer z name-
nom zadovoljevanja potreb vseh pre-
bivalcev občine zelo razpršeni po 
posameznih področjih ter območjih, 
je Pavel Tonkli kot najpomembnejšo 
ter tudi finančno najzahtevnejšo in-
vesticijo navedel prenovo vodovoda 
in kanalizacije pri Malnih v Kobari-
du. Za to investicijo bo občina v letu 
2011 namenila skoraj 600.000 evrov 
finančnih sredstev; del sredstev je 
predviden kot prihodek iz evropske-
ga proračuna. Prav tako pomembna 
pa bo tudi modernizacija lokalne ce-
ste in menjava vodovoda v naselju 
Sedlo v višini okoli 330.000 evrov. 
Direktor občinske uprave je pojasnil, 
»da občina vsako leto nameni večji 
delež proračunskih sredstev za eno 

večjo asfaltacijo in komunalno uredi-
tev. Toliko proračun še prenese. V 
vasi Sedlo je bila infrastruktura ure-
jena po potresu, sedaj je dotrajana. 
To bomo letos uredili. Trudimo pa se, 
da bi proračunska sredstva enako-
merno porazdelili med vsa podro-
čja.«

Poleg dveh finančno najmočnejših 
investicij, načrtovanih za letošnje le-
to, pa bo občina investirala tudi v 
številne druge projekte: skupaj z dru-
gimi občinami je predvidena investi-
cija v novo regijsko odlagališče od-
padkov CERO v Novi Gorici, sredstva 
so v proračunu predvidena še za po-
samezne investicije krajevnih sku-
pnosti in turističnih društev, načrto-
vane pa so tudi investicije v podru-
žnične šole, prenovo in opremljanje 
občinske stavbe ter izvedbo dveh 
projektov: Interreg (Inter bike) in Na-
tura 2000. Kot je razvidno iz navede-
nih vlaganj, ki jih za letošnje leto 
predvideva občina, je proračun moč-
no investicijsko naravnan.

Posebno pozornost pri pripravi 
proračuna pa so letos posvetili ra-
zvojnemu vidiku občine. Občina na-
mreč v prihodnje namerava obliko-
vati tudi razvojni program za daljše 
časovno obdobje in kot nam je v po-
govoru povedal Tonkli, so to upošte-
vali že pri pripravi letošnjega prora-
čuna: »Priprava Razvojnega programa 
Občine Kobarid bo pomembna nalo-
ga, ki bo osnova za nadaljnji razvoj 
občine, nadaljnje delo ter pripravo 
prihodnjih proračunov. Novost leto-
šnjega proračuna, ki bi jo še želel 
poudariti, pa je tudi to, da namera-
vamo več pozornosti posvetiti podje-
tništvu in gospodarstvu. Našim pod-
jetnikom bomo poskušali približati 
Program inkubatorstva in tehnoloških 
parkov ter v to vključiti tudi študente, 
predvsem v zaključnih fazah študija.«

Sprejet proračun v letu 2011 občini 
omogoča tudi izvedbo postopka za 
pripravo in potrditev Občinskega pro-
storskega načrta Občine Kobarid, ki 
je trenutno še v izdelavi.

Kot je za konec poudaril Tonkli, se 
na občini trudijo, da bi zagotovili 
aktivnejšo vlogo občine pri iskanju, 
vzpostavitvi in ohranjanju učinkovi-

tih oblik sodelovanja s proračunskimi 
porabniki. Zato bodo prek razpisov 
vzpodbujali delovanje posameznih 
društev, predvideli pa so tudi sred-
stva za razvoj kmetijstva in podjetni-
štva.
Mateja Skok

Sre~anje turisti~nih 
ponudnikov Ob~ine Kobarid

Na zadnji majski dan je Občina 
Kobarid v domu Andreja Manfreda 
organizirala prvo srečanje turističnih 
ponudnikov v občini. Navzoče je 
uvodoma nagovorila županja Darja 
Hauptman, ki je poudarila, da se na 
občini zavedajo pomena turizma, za-
to bodo za njegov nadaljnji razvoj 
skušali storiti vse, kar je v njihovi 
moči. »Naša občina je zelo bogata z 
naravnimi, zgodovinskimi in kultur-
nimi znamenitostmi, katere pa mo-
ramo znati domačim in tujim gostom 
ponuditi na pravi način. Pri tem po-
membno vlogo igra urejena infra-
struktura – od dobrih cestnih povezav, 
kolesarskih in pešpoti do turističnih 
oznak itd. –, ki dodatno pripomore k 
razvoju turizma v naših krajih,« me-
ni županja in dodaja, da si v prihod-
nje, tako kot tudi drugi turistični 
delavci, želi, da bi se domači in tuji 
gostje na Kobariškem zadržali kak-
šen dan ali dva več. Izpostavila je 
tudi pomen dobrega sodelovanja med 
turističnimi ponudniki in ostalimi 
turističnimi akterji, kot so Lokalna 
turistična organizacija (LTO) Soto-
čje – Turistično informativni center 
(TIC) Kobarid, Ustanova Fundacija 
poti miru v Posočju, Triglavski na-
rodni park (TNP). Ob tem pa ni po-
zabila na sodelovanje s policijsko 
postajo (PP), kar posledično turistom 
omogoča varen in nepozaben dopust. 
Komandir PP Bovec Sejad Jusi  je 
zbrane opozoril na nekatere previ-
dnosti, ki v času sezone ne bodo 
odveč, in jih poprosil, da nanje opo-
mnijo tudi svoje goste.

Zanimiva je bila tudi predstavitev 
direktorja LTO Sotočje Janka Hu-
marja, ki je povedal, da se turizem 
na Kobariškem zelo dobro razvija in 
ga celo primerjal z »detecem, ki ra-
ste«. Iz leta v leto naraščajoče števil-

DARKO ROSIČ. Foto: iz domačega albu-
ma

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKEGA SVETNIKA

Ime in priimek: Darko Rosič
Kraj bivanja:  Logje
Stranka: Slovenska demokratska 
stranka (SDS)
Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Da.
Za kandidaturo sem se odločil, 
ker smatram, da lahko pripomo-
rem k boljšemu in hitrejšemu ra-
zvoju Breginjskega kota ter k ena-
komernemu razvoju celotne obči-
ne.
Glavni cilj, ki ga želite doseči v 
tem mandatu? Postopna zagotovi-
tev primerljivega nivoja komunalne 
in prostorske ureditve vseh vasi z 
nivojem ureditve celotnega občin-
skega centra ter dvig kvalitete živ-
ljenja na vasi. Rad bi pripomogel 
k vzpostavitvi prijazne občine, ki 
je razvojno aktivno usmerjena in 

spoštljiva.
Kaj vas v življenju veseli? Spre-
mljanje športnih prireditev (nogo-
met), branje dnevnega časopisja, 
delovanje v gasilstvu, urejevanje 
okolice hiše ter še mnogo drugih 
stvari.
Pripravila: Mateja Skok
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ke kobariških turistov in njegove 
spodbudne besede so nam bile potr-
ditev, da je turizem v teh krajih na 
pravi poti. Po podatkih LTO Sotočje 
je v zadnjih desetih letih na Kobari-
škem prenočilo okoli 80.000 turistov, 
približno 20 odstotkov občanov pa si 
s to dejavnostjo služi vsakdanji kruh. 

Udeleženci so ob tej priložnosti 
izpostavili težavo s postavitvijo turi-
stičnih obcestnih in usmerjevalnih 
tabel, ki so po njihovem mnenju 
osnova za nadaljnji razvoj turizma v 
občini. Županja je turistične ponu-
dnike seznanila, da so vhodne turi-
stične table v občino Kobarid že 
naročene, medtem ko so preostale v 
pripravi. Zbranim je še obljubila, da 
se bodo na občini po svojih najbolj-
ših močeh potrudili in table skušali 
postaviti čim prej.

S strani turističnih ponudnikov je 
bilo podanih tudi nekaj zanimivih 
predlogov o širitvi turistične ponudbe 
na Kobariškem. Predlogi bodo po 
besedah županje ustrezno obravna-
vani in po možnosti tudi realizirani.

Vidno zadovoljni pa so bili še z 
informacijo, da bo občina v prihod-
nje vse tradicionalne prireditve zbra-
la in objavila v letnem koledarju 
prireditev, ki bo ponudnikom omo-
gočil lažje trženje in načrtovanje za-
sedenosti turističnih kapacitet. 
Nataša Hvala Ivančič, odnosi z javnost-
mi, Občina Kobarid

Jubilejna lepota v lesu in 
kamnu

Zadnjo nedeljo v maju je Kulturno 
umetniško društvo (KUD) Krn Dre-
žnica pripravilo jubilejno 10. umetni-
ško delavnico. Praznovanje obletnice 
tradicionalne umetniške delavnice se 
je začelo že ob dvanajsti uri na Ko-
seču, kjer so umetniki, nekateri iz-
med njih na prireditvi sodelujejo že 
od prvih delavnic, predstavili svoja 
dela. Ljubitelji umetnosti in unikatnih 
izdelkov so lahko med ogledom ne-
katere izdelke tudi kupili.

Popoldan se je na športnem igrišču 
v Drežnici zbralo na desetine gostov 
vseh starosti. Številni obiskovalci so 
izpred drežniške šole krenili po novi 
pridobitvi drežniške turistične po-
nudbe, okoliških vasi in celotne ko-
bariške – po Poti miru, prijateljstva 
in ustvarjalnosti. Pohodniki so si na 
dober kilometer dolgi poti do Koseča 
pod vodstvom Rine Berginc ogleda-
li 27 skulptur, ki so jih umetniki, 
ustvarjalci v lesu in kamnu, v prete-
klih letih ustvarili in darovali kraju. 

Kasneje se je na terasi Turistične 
kmetije Kranjc v Koseču zbrala mno-
žica domačinov in kulturno-turistične 
ponudbe željnih obiskovalcev iz vseh 
krajev Slovenije. Program dela in cilje 
delavnice je predstavil ustanovni član 
društva Marjan Lazar, ki se je med 
predstavitvijo poklonil spominu na 
dva, žal že pokojna umetnika, ki sta 
v preteklosti ustvarjala in svoja dela 
zapustila v teh krajih. Organizatorje 
srečanja, umetnike in goste je ob tej 
priložnosti pozdravila tudi županja 
občine Kobarid Darja Hauptman. V 
nagovoru je pohvalila ustvarjalni po-
gum organizatorjev delavnice in po-
men Poti miru, prijateljstva in ustvar-
jalnosti. Slavnostni govornik Silvester 
Gaberšček je izrazil veliko zadovolj-

stvo ob pridobitvah kulturnih dobrin, 
ki se vključujejo v kraj in kot take 
predstavljajo edinstveno »Formo vi-
vo«. Med drugim se je spomnil tudi 
na domače ustvarjalce, ki so že v 
preteklosti ustvarjali in pustili trajne 
sledi. Med umetniškimi ustvarjalci 
preteklosti in nekaterimi iz današnjih 
časov pa obstaja »genius secculi« 
(značilnost mišljenja dobe). 

V kulturnem programu koseškega 
popoldneva so pod vodstvom Rine 
Berginc nastopili otroci podružnične 
šole Drežnica, dekleta Vokalne sku-
pine Drežnica in duo Bakalina. Pro-
gram je duhovito povezoval in vodil 
Miran Skubin - Piko, član KUD Dre-
žnica.
PaČ

Pripnite se in do`ivite
Pod okriljem Javne agencije RS za 

varnost v prometu je v maju poteka-
la preventivna akcija Pripnite se in 
doživite. Akcijo je v sodelovanju s 
Policijsko postajo Bovec in Medob-
činsko redarsko službo občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin organiziral Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, ki izvaja aktivnosti za večjo 
varnost v prometu in preventivne ter 
izobraževalne dejavnosti.

Namen akcije je povečanje stopnje 
uporabe varnostnega pasu pri vozni-
kih in potnikih osebnih vozil, tovor-
nih vozil in avtobusov. Z osveščanjem 
o pomembnosti uporabe varnostnega 
pasu želijo organizatorji vplivati na 
vedenje voznikov in potnikov v vozi-
lih ter tako zmanjšati oziroma ubla-
žiti posledice prometnih nesreč.

Preventivna akcija se je v občini 
Kobarid dogajala na dveh lokacijah. 
V vasi Idrsko se je akcije udeležilo 
okoli 50 posameznikov, med katerimi 
so se znašli tudi turisti, ki so bili še 
posebej presenečeni nad takšnim 
preventivnim pristopom policije. Na 
osrednjem trgu v Kobaridu pa se je 
akciji pridružilo okoli sto udeležen-
cev. O koristnosti in pomembnosti 
uporabe varnostnega pasu so se lah-
ko prepričali tudi učenci višjih razre-
dov Osnovne šole Simona Gregorčiča 
Kobarid, ki so imeli priložnost preiz-
kusiti demonstracijsko napravo ime-
novano »zaletavček«.

To sta preizkusila tudi županja ob-
čine Kobarid Darja Hauptman in 
predsednik SPV CP Občine Kobarid 
Marjan Stres. Po preizkusu sta oba 
vsem voznikom in potnikom toplo pri-
poročala uporabo varnostnega pasu.
Mateja Skok

NAPOVED JAVNEGA NATE^AJA ZA SPOMINKE 
OB^INE KOBARID

- Povabilo k sodelovanju -

Komisija za podeljevanje priznanj in nagrad v Občini Kobarid se je 
letos odločila, da bo v začetku julija objavila in izvedla javni natečaj 
za izdelavo spominkov s Kobariškega in najboljše tudi denarno nagra-
dila. Ker časa zaradi bližajočih se dopustov ni ravno na pretek, mi pa 
želimo o našem namenu obvestiti čim širši krog zainteresiranih, tokrat 
vse potencialne kandidate še pred uradno objavo natečaja opozarjamo 

na bližajoči se natečaj.

1. Predvideni predmet natečaja: izdelava lično izdelanih spominkov, 
ki naj predstavljajo naravne in kulturne lepote Kobariške ali spominja-
jo na tradicijo naših krajev. Spominki naj bodo primerni za nadaljnjo 

množično prodajo. 

2. Predvideni rok za oddajo spominkov: 15. avgust 2011

3. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z javnim natečajem 
bodo posredovane naknadno v razpisu komisije, ki bo objavljen na 

spletni strani Občine Kobarid: www.kobarid.si

Vabljeni k sodelovanju!

Darja Hauptman, županja

NAMEN AKCIJE PRIPNITE SE IN DOŽIVITE je povečanje stopnje uporabe varnostnega pasu 
pri voznikih in potnikih osebnih vozil, tovornih vozil in avtobusov. Foto: Janko VolaričLEPOTA V LESU IN KAMNU Koseč 2011. Fo-

to: Dominik Ivančič
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Osrednji kobari{ki trg odslej 
»V `ivo«

Prejšnji sestav Krajevne skupnosti 
(KS) Kobarid je v želji, da bi si lahko 
domači in tuji gostje v živo ogledali 
trenutno vremensko stanje in doga-
janje v Kobaridu, nabavil kamero. 
Novi sestav je slednjo pred dobrim 
mesecem namestil na kobariško Pep-
čevo/Zeleno hišo, tako da si lahko 
odslej na spletnih straneh Občine 
Kobarid: www.kobarid.si in Lokalne 
turistične organizacije Sotočje: www.
dolina-soce.com v živo ogledate 24-
urno dogajanje na osrednjem koba-
riškem trgu. 
N. H. I., Občina Kobarid

Kulturno poletje 2011
Letos bo v Kobaridu prvič poteka-

lo Kulturno poletje 2011, na katerem 
se bodo z različnimi programi (lite-
rarnimi, glasbenimi, gledališkimi, 
folklornimi in otroškimi) predstavila 
različna kulturna društva Kobariške. 
Takšno kulturno obarvano poletje, ki 
ga organizira Občina Kobarid, bo 
predvidoma potekalo vsak konec te-
dna od 17. junija do vključno 24. 
julija. Prireditve se bodo predvidoma 
odvijale na kobariškem trgu, kot za-
dnji pa se bodo javnosti predstavili 
člani Mladinskega kulturno-umetni-
škega društva (MKud) Kobarid. Ti 
bodo z zaključkom kulturnega pole-
tja hkrati napovedali že nov festival. 
Kulturno poletje se bo namreč 30. 
julija prelevilo v dobrodelno-kulturni 
festival Fronta, katerega glavni orga-
nizator bo prav MKud. Fronta se bo 
odvijala vsak dan na asfaltnem igri-
šču v Kobaridu in bo trajala vse do 

6. avgusta. V sklopu tega se bodo 
zvrstile številne zanimive delavnice 
za otroke in odrasle, različne športne 
igre ter koncerti. 

Dodatne informacije o prireditvah 
bo Občina Kobarid posredovala spro-
ti prek svojih spletnih strani in sple-
tnih strani Lokalne turistične orga-
nizacije (LTO) Sotočje ter EPIcentra. 
Več o festivalu Fronta pa si lahko 
preberete tudi na Facebooku.
Nataša Hvala Ivančič, odnosi z javnost-
mi, Občina Kobarid

»Outdoor show« 2011
V središču Kobarida se je v maju 

odvijala četrta prireditev ekstremnih 
športov »Outdoor show« 2011. Kot 
vsako leto doslej so obiskovalci tudi 
letos lahko uživali v tekmovalnem in 
spremljevalnem programu, ki je na 
prizorišče ponovno privabil množico, 

željno atraktivnih športov, akcije in 
dobre zabave. Letos so za dobro 
vzdušje poskrbeli naši najboljši ja-
dralni padalci, balvanski plezalci in 
gorski kolesarji, ki se v vseh discipli-
nah redno uvrščajo v sam svetovni 
vrh. Žal pa so letos manjkali kajaka-
ši, ki se tekme v kajak crossu niso 
mogli udeležiti zaradi reprezentanč-
nih obveznosti. Kljub temu je kako-
vostna zasedba v preostalih discipli-
nah nadoknadila odsotnost sicer za 
ogled privlačne kajak tekme. 

Prireditev se je začela v petek zgo-
daj popoldan, ko so se v zrak dvigni-
li prvi jadralni padalci. Letos jim je 
precej preglavic povzročalo nevihtno 
vreme, ki je preizkušalo tudi živce 
organizatorjev in jih vse do večera 
držalo v napetosti. Medtem ko so v 
zraku potekale kvalifikacije, se je na 
tleh v središču Kobarida odvijal spre-

mljevalni program s projekcijami 
športnih filmov na velikem ekranu, 
predstavitvijo športnih društev in od-
sekov, obiskom osnovnošolskih otrok 
iz OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, 
vsak pa se je lahko preizkusil tudi v 
»gladiatorskem boju« na napihljivi 
blazini, ki ga je pred plezalno steno, 
postavljeno v središču Kobarida, or-
ganizirala Mobitelova animacijska 
ekipa. Ob tem gre pohvaliti anima-
torje, ki so se resnično potrudili in 
privabili veliko otrok, njihovih star-
šev ter popestrili dogajanje v me-
stnem središču. V petek popoldan je 
potekala tudi plezalna tekma za naj-
mlajše, ki so se odzvali v še komaj 
obvladljivem številu.

Po popoldanskem prisilnem pri-
stanku padalcev se je na trgu začelo 
zares. Ob 18. uri je bilo vse nared za 
kvalifikacije dirke v gorsko kolesar-
skem spust-sprintu. Trasa strme in 
hitre proge je potekala po cesti, ki 
vodi na kostnico sv. Antona – za 
atraktivnost so poskrbeli skoki in ovi-
re iz senenih bal. V kvalifikacijah se 
je po progi podal vsak kolesar posa-
mično, v finale pa so se uvrstili po 
času najboljši. Zaključna tekma se je 
začela ob 21. uri, ko se je na progo 
spustila tema in so jo zato razsvetlili 
reflektorji. Za nemoteno spremljanje 
dirke je skrbel direkten prenos na 
velikem ekranu moštva Planet Špor-
ta. Obiskovalci so lahko videli zani-
mive dvoboje, nekaj padcev, k sreči 
pa se je tekma končala s samo eno 
izpahnjeno ramo in brez hujših po-
sledic. Na tekmi so sodelovali vsi 
naši najboljši spustaši in tekmovalci 
v »four-crossu«, za piko na i je manj-

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

JAKOVKNA HI[A TUDI 
PORO^NA DVORANA
Podbrdo – Jakovkna hiša v starem 
podbrškem jedru od letošnjega 
maja ni le turistično informacijski 
center, ki deluje pod okriljem 
Lokalne turistične organizacije 
Sotočje, in ne ponuja le razstave o 
preteklosti kraja, ki jo je postavil 
Tolminski muzej, ampak daje tudi 
možnost, da poročni pari v njej 
sklenejo civilno poroko. Prva sta 
življenjski poti združila 
mladoporočenca iz Podbrda in 
Hudajužne. Dogodek je bil praznik 
tudi za domačine. Z njima se je še 
posebno veselila mladina iz 
gornjega dela Baške grape, ki je 
poskrbela, da so bili njuni dnevi 
pred velikim dogodkom drugačni, 

posebni. Čestitkam svatov in 
krajanov pred Jakovkno hišo se je 
pridružil še Nonet »Bača« Podbrdo s 
pesmijo Dan ljubezni.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

K SV. FLORJANU S 
PRIPRO[NJO, DA JIH 
OBVARUJE PRED OGNJEM 
Obloke – Praznovanje sv. Florjana 
se zadnja leta uvršča v niz majskih 
prireditev ob občinskem prazniku. 
Slovesno pritrkavanje v cerkvi sv. 
Treh kraljev je v začetku maja v po-
poldanskih urah vabilo k praznova-
nju v Obloke. V levem stranskem ol-
tarju namreč stoji kip sv. Florjana, h 
kateremu že stoletja prihajajo ljudje 
iz Podbrda in okoliških vasi ter do-

PRVA OHCET V JAKOVKNI HIŠI – Odslej lahko poročni pari civilno poroko sklenejo tudi v tej 
hiši v starem podbrškem jedru. Foto: Alenka Zgaga

»OUTDOOR SHOW« JE EDINA TOVRSTNA PRIREDITEV V ŠIRŠI REGIJI – Tekme sicer ne 
štejejo za reprezentančne ali druge točke, vendar z nagradnim skladom motivirajo tekmovalce, 
da dajo vse od sebe.

EPIcenter, letnik XII, {t. 6, 2011
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kalo le še kakšno tuje ime. Zmago-
valec letošnje preizkušnje je tako 
postal Kristijan Medvešek, drugo 
mesto je z izpahnjeno ramo zasedel 
Matej Stapič, tretji je bil Miran Va-
uh. Po gorsko kolesarski tekmi je 
napočil čas za sprostitev in zabavo s 
ska/rock skupino The Users. 

Sobotni program se je začel s po-
novnim dvigom jadralnih padalcev v 
zrak in kvalifikacijami za popoldan-
ski finale balvanske plezalne tekme. 
Medtem ko so se padalci borili z ne-
vihtnim vremenom in plezalci potili 
na steni, je vmesni program zapol-
njevala Mobitelova animacijska eki-
pa, »akro-padalski« program, ponu-
dniki športne opreme in vedno bolj 
popularen »slackline«, kjer so svoje 
spretnosti prikazali najboljši »slackli-
ne« akrobati iz Slovenije. Predčasen 
pristanek zaradi nevarnih razmer v 
zraku je znova nekoliko vznejevoljil 
padalce, zato pa se je zvečer spet 
začelo zares. Na prizorišče so na-
mreč prišli najboljši plezalci in ple-
zalke in obetal se je razburljiv finale. 
Kobariški trg je zopet postal skorajda 
premajhen – publika je bila navduše-
na nad predstavami in boji plezalnih 
mojstrov, ki so dali vse od sebe in 
poskrbeli za nepozabno tekmo. Na 
koncu je zaradi izenačenosti sledil 
superfinale med bratoma Juretom in 
Klemnom Bečanom, katerega je do-
bil mlajši Jure in tako nadgradil lan-
ski uspeh, ko je bil tretji. Klemen 
Bečan se je tako moral zadovoljiti z 
drugim mestom, tretji je bil lanski 
zmagovalec Jernej Kruder. Takoj po 
tekmi je za neprekinjen vrvež in do-

bro zabavo do druge ure po polnoči 
skrbela glasbena skupina Mi2. 

Padalska tekma, ki je letos sicer 
imela močno mednarodno zasedbo, 
se je zaradi neugodnih vremenskih 
razmer oba tekmovalna dneva kon-
čala predčasno in ni bila regularna.

Če sklenemo – Outdoor show 2011 
je nedvomno uspel. Zaradi muhaste-
ga vremena, ki nas je ves čas držalo 
v negotovosti, je bilo obiskovalcev 
čez dan nekoliko manj, a je večerna 
razjasnitev nadoknadila izgubljeno in 
na trg privabila množico obiskoval-
cev. Sobotni večer je do sedaj verje-
tno izpadel najbolje, vzdušje je bilo 
tudi po besedah tekmovalcev odlič-
no. Outdoor show je edina tovrstna 
prireditev pri nas in celo v širši regi-
ji. Prednost je zagotovo sproščeno, a 
vseeno energije polno vzdušje med 
obiskovalci in tekmovalci. Tekme si-
cer ne štejejo za reprezentančne ali 
druge točke, vendar z nagradnim 
skladom motivirajo tekmovalce, da 
dajo vse od sebe. Skupno število tek-
movalcev se je tako gibalo okoli 120, 
vseh obiskovalcev je bilo približno 
5.000 (tako kot prejšnja leta), kar je 
velik uspeh zaradi precej neugodne 
finančne situacije, ki je bila posledica 
slabšega marketinga v obdobju pred 
prireditvijo – v prihodnje bo prav na 
tem področju treba vložiti več tru-
da. 
Besedilo in foto: Nejc Šerbec

Kolesarski izlet kot 
zaslu`ena nagrada

Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Kobarid je 
konec maja organiziral kolesarski iz-

let za učence petega razreda OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid in Podru-
žnične šole (PŠ) Breginj. Izlet je bil 
nagrada za celoletni trud pri pridobi-
tvi kolesarskega izpita. Veseli nas, da 
so učenci tako pri teoretičnem kot 
tudi pri praktičnem delu opravljanja 
kolesarskega izpita pokazali veliko 
mero poznavanja cestnoprometnih 
predpisov, katere bodo sedaj kot pol-
nopravni udeleženci lahko koristno 
uporabili pri vožnji.

Učenci so se zjutraj zbrali pred 
šolo, kjer so dobili odsevne telovnike, 
ravnateljica OŠ Kobarid Lenka Raz-
pet pa jim je ob tem zaželela srečno 
vožnjo. V spremstvu policistov, gasil-
cev in medobčinskega redarja so ko-
lesarili do Robiča, kjer jih je že čakal 
prometni policist. Opisal jim je svoj 
poklic in delovni dan, učenci pa so 
si lahko ogledali in tudi preizkusili, 

kako se sedi na motorju prometne 
policije.

Reševalna služba zdravstvenega 
doma Tolmin je ob tem predstavila 
reševalno vozilo in učenci so lahko 
preizkusili, kako si sami oskrbijo in 
povijejo rane in poškodbe, nastale pri 
morebitnem padcu z kolesom. Naj-
bolj pa jih je pretresel obisk Marjana 
Miklaviča, varovanca Varstveno de-
lovnega centra iz Nove Gorice, ki jim 
je razložil, kako je prišlo do prome-
tne nesreče, zaradi katere je sedaj na 
invalidskem vozičku.

Po tej pretresljivi in poučni zgodbi 
je sledil zabavnejši del s piknikom, 
predsednik sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Marjan 
Stres in učiteljica Vesna Uršič pa sta 
podelila kolesarske izkaznice.
Besedilo in foto: Janko Volarič, 
medobčinski redar

Utrinki

IZLET ZA PETOŠOLCE IZ KOBARIŠKIH ŠOL – Med potjo so si učenci ob pomoči Reševalne 
službe zdravstvenega doma Tolmin ogledali njihovo vozilo in na lastni koži preizkusili ter se na-
učili, kako naj ukrepajo ob morebitnem padcu s kolesom.

mačini s priprošnjo, da jih obvaruje 
časnega in večnega ognja. 

Prav sv. Florjana so v 19. stoletju, 
ko se je začelo organizirano gasil-
stvo in so se ustanavljala prostovolj-
na gasilska društva, gasilci izbrali za 
svojega zavetnika. Predstavniki vseh 
štirih prostovoljnih gasilskih društev, 
ki delujejo v Baški grapi, so se ude-
ležili praznovanja v Oblokah, ki se je 
začelo s procesijo. Slovesnemu bo-
goslužju, pri katerem je prepeval žu-
pnijski zbor iz Podbrda, je sledil 
koncert vokalne skupine mladih 
pevk iz spodnjega dela Baške grape.

Vsako leto gasilci Prostovoljnega ga-
silskega društva Podbrdo izvedejo 
tudi gasilsko vajo. Pri tokratni je so-
delovalo moštvo prve pomoči, ki so 
jo v Podbrdu pred kratkim ustanovili 

z namenom, da bi skupaj z reševalci 
NMP Tolmin pomagali poškodova-
nim pri nesrečah. Za naše odročnej-
še kraje je še kako pomembno, da 
imamo v bližini izurjene ljudi, ki lah-
ko hitro priskočijo na pomoč. Prav 
ta požrtvovalna, hitra in nesebična 
pomoč gasilcev in reševalcev pri-
haja še posebej do izraza v leto-
šnjem pastoralnem letu solidarnosti 
in dobrodelnosti.

Omeniti pa je treba tudi pridne go-
spodinje iz Hudajužne in Oblok, ki 
so poskrbele, da domov nismo odšli 
lačni. 
M. M.

PRAZNIK SV. FLORJANA – vsako leto gasilci 
PGD Podbrdo po maši izvedejo tudi gasilsko 
vajo. Foto: A. Z.
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

V izdelavi je Razvojni 
program Ob~ine Tolmin 
2012–2020 

Občinski svet Občine Tolmin je na 
svoji 5. seji konec marca sprejel sklep 
o Načrtu priprave razvojnega progra-
ma Občine Tolmin za obdobje 2012–
2020. Program, ki ga pripravlja Poso-
ški razvojni center (PRC), bo razde-
ljen na štiri področja: demografijo in 
stanovanjsko problematiko, področje 
okolja, prostora in energetike, podro-
čje turizma in področje razvoja po-
deželja.

Da bi bilo pri pripravi programa z 
načinom dela obveščenih čim več 
akterjev, so 13. junija na občini skli-
cali Svet krajevnih skupnosti (KS), 
kjer so predsednike KS seznanili z 
načinom dela. PRC je nato v želji, da 
bi strategijo, ki bo omogočala uteme-
ljeno in usklajeno načrtovanje pro-
jektov v srednjeročnem obdobju, 
oblikovali skupaj, čez dober teden 
dni organiziral tudi delavnice za 
predstavnike vseh KS na Tolminskem 
in delavnico, namenjeno družbenim 
dejavnostim. 

 V kratkem se obeta še zadnja de-
lavnica v predpoletnem nizu, ki bo 
namenjena gospodarstvu. Nanjo bo-
do v torek, 5. julija, ob 14. uri v 
sejno sobo Občine Tolmin povabili 
vsa podjetja v občini Tolmin, ki za-
poslujejo več kot 15 oseb. S tem bo-
do zaključili prvi nabor potencialnih 
projektov za vključitev v razvojni pro-
gram, do konca leta pa se tovrstnih 
dejavnosti obeta še kar nekaj.
T. Š. F. 

Obnova komunalne 
infrastrukture v Zatolminu 

Občina Tolmin je v letu 2011 pri-
stopila k izvajanju projekta Komunal-
na infrastruktura Zatolmin. Gre za 
celovito ureditev komunalne infra-
strukture v naselju Zatolmin, ki 
vključuje gradnjo kanalizacijskega 
omrežja za odvajanje odpadnih in 
meteornih voda ter obnovo vodovo-
dnega sistema. Izvedba investicije bo 
omogočila priključitev kanalizacijske-
ga sistema naselja Zatolmin na čistil-
no napravo Tolmin, ki je bila že v 
času gradnje dimenzionirana na ka-

paciteto, ki bo omogočila priključitev 
Zatolmina. V sklopu projekta bo ob-
novljeno vodovodno omrežje v sku-
pni dolžini 1.092 m, zgrajeno kanali-
zacijsko omrežje za odpadno vodo v 
skupni dolžini 3.049 m, zgrajeno ka-
nalizacijsko omrežje za meteorne 
vode v skupni dolžini 1.442 m,  ure-
jenih pa bo tudi 74 hišnih priključk-
ov na novo kanalizacijsko omrežje.

Vrednost načrtovanih gradbenih in 
obrtniških del, kamor so všteti stro-
ški pridobivanja zemljišč in služnosti, 
izdelava investicijske in projektne 
dokumentacije, strokovni nadzor, 
informiranje in obveščanje ter vode-
nje projekta, znaša slabih 708.000 
evrov, skupna vrednost investicije pa 
821.000 evrov. Za projekt bo Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj sofi-
nanciral 504.000 evrov, preostala 
sredstva pa bo občina zagotovila iz 
občinskega proračuna.

Zaradi obsežnosti investicije je pro-
jekt zasnovan kot dvoletni. Gradbena 
dela se bodo zato izvajala tako v letu 
2011 kot tudi v letu 2012. V letošnjem 
letu je predvidena izgradnja vodov, 
ki predstavljajo navezavo kanalizacij-
skega sistema Zatolmina na kanaliza-
cijski sistem mesta Tolmin in posle-
dično na čistilno napravo Tolmin, in 
glavnih vodov v naselju Zatolmin, v 
letu 2012 pa bodo zgrajeni ostali vo-
di in hišni priključki.

Izvedba del se je na podlagi dogo-
vora med Občino Tolmin in izvajal-
cem del Cestnim podjetjem Nova 
Gorica d.d. začela 1. junija 2011, in 
sicer s pripravo gradbišča. Načrt po-
teka del predvideva, da se v letu 2011 
izvede izgradnja osrednjih vodov, ki 
potekajo v cesti Tolmin–Zatolmin, 
zato bo zaradi lažje izvedbe del na 
tej cesti izvedena popolna zapora.

V mesecu juniju 2011 bo za ves 
promet zaprta cesta na odseku 
od kapelice pri Morato Pnews 
Centru d.o.o. do kri`i{~a s cesto 
do igri{~a oziroma Maklav`evih. 
V ~asu popolne zapore bo obvoz 
urejen po cesti Zatolmin–Dolje–
Tolmin in obratno.

Glede poteka del znotraj območja 
vasi, ki predstavljajo 2. fazo izvedbe 
projekta, bo predvidoma jeseni 2011 
sklican zbor krajanov Zatolmina. Tu 
bodo predstavniki Občine Tolmin, 
izvajalca del in Komunale Tolmin 
podrobneje predstavili načrt kanali-
zacijskega sistema v vasi in predvi-
den potek del. Izvajalec bo individu-
alne pobude krajanov poskušal pri 
načrtovanju v kar največji meri upo-

števati in dela (terminsko in vsebin-
sko) prilagoditi, saj bo to zagotavlja-
lo nemoten potek del, za krajane pa 
bo s tem izvajanje investicije manj 
moteče.
Nataša Humar, Občina Tolmin, in Vla-
sta Velikonja, Predsednica KS Zatolmin

Do septembra kon~ana dela 
na novi ~istilni napravi 
Modrej

Čeprav je projekt Čistilna naprava 
Modrej večjo pozornost prebivalcev 
pritegnil šele v zadnjem mesecu, pa 
zadeva le ni tako zelo sveža, kot je 
videti. Želja in nenazadnje tudi po-
treba po tovrstni investiciji je na Ob-
čini Tolmin tlela že veliko dlje. No-
vembra 2008 je podjetje ACER d.o.o. 
pripravilo projektno dokumentacijo 
(projekt za izvedbo del), gradbeno 
dovoljenje pa je občina pridobila sre-
di junija lani. Konec avgusta 2010 je 
na Službo Vlade RS za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko 
(SVLR) predložila vlogo za pridobitev 
sredstev Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (ESRR), v decembru 
pa prejela sklep, da se vlogi ugodi. 
Stekla so pripravljalna dela (izbor 
izvajalca in pridobitev potrebne do-
kumentacije), 9. maja pa sta župan 
Uroš Brežan v imenu investitorja in 
direktor izvajalskega podjetja CPG d.
d. Nova Gorica Jože Brecelj v pro-
storih Občine Tolmin s podpisom 
pogodbe prižgala zeleno luč za zače-
tek del.

Gre za izgradnjo čistilne naprave, 
na katero bo priključena kanalizacija 
iz naselja Modrej, v katerem danes 
živi 292 prebivalcev. Sicer pa investi-
cija predvideva: 
• priključitev obstoječe kanalizacije 

naselja Modrej na peskolov in na 
novozgrajeno čistilno napravo, 

• ureditev vodovoda v skupni dolži-
ni okoli 250 m, ki bo služil za po-
trebe delovanja čistilne naprave 
in

• ureditev dostopne oskrbovalne ce-

ZARADI OBSEŽNOSTI INVESTICIJE JE PROJEKT ZASNOVAN KOT DVOLETNI – Gradbena 
dela se bodo izvajala tako v letu 2011 kot tudi v letu 2012. Letos je tako predvidena izgradnja 
vodov, ki predstavljajo navezavo kanalizacijskega sistema Zatolmina na kanalizacijski sistem 
mesta Tolmin in posledično čistilno napravo Tolmin, in glavnih vodov v naselju Zatolmin, v letu 
2012 pa bodo zgrajeni ostali vodi in hišni priključki. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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(brez DDV). Od tega občina pričaku-
je 421.000 evrov evropskih sredstev, 
medtem ko bo preostanek krila iz 
proračuna.

Investicija bo zaključena še v leto-
šnjem letu, gradbena dela pa bodo 
potekala od druge polovice maja do 
konca septembra. Po tehničnem pre-
gledu ob zaključku del bo sledilo 
obvezno poskusno obratovanje, ki je 
pogoj za pridobitev uporabnega do-
voljenja.
Tatjana Šalej Faletič

Brezpla~no odlaganje 
odpadnih azbestcementnih 
gradbenih izdelkov 

Občinski svet Občine Tolmin je 31. 
maja na seji sprejel Pravilnik o brez-
plačnem odlaganju odpadnih azbest-
cementnih gradbenih izdelkov z 
objektov na območju Občine Tolmin 
na odlagališču komunalnih odpad-
kov Volče, ki je v veljavo stopil 10. 
junija (Uradni list RS, št. 45/2011). 
Ta določa upravičence in pogoje ter 
postopek za uveljavljanje te pravice 
izključno na območju občine Tol-
min. 

Upravičenci brezplačnega odlaga-
nja so investitorji obnove ali odstra-
nitve stanovanjskih, gospodarskih ali 
poslovnih objektov, ki se nahajajo na 
območju občine Tolmin. Mednje pa 
sodijo tudi osebe, ki azbestne odpad-

katere del so tudi sami, ima še sedem 
poslovnih enot, in sicer v ZDA, Itali-
ji, na Kitajskem, v Braziliji in Mehiki. 
Po uspešno opravljenem programu 
bodo udeležencem in udeleženkam 
omogočili prvo zaposlitev v ITW Me-
talflexu in jih s tem poskusili zadr-
žati v dolini. »Tekmovanje v svetovni 
konkurenci je izziv za marsikatero 
tolminsko in posoško podjetje. Podje-
tja, ki se dobro zavedajo, da so uspo-
sobljeni in motivirani ljudje edina 
garancija za njihovo dolgoročno uspe-
šno delo, v našem okolju predstavlja-
jo tudi priložnost in odskočno desko 
mladim in izobraženim kadrom. Pro-
gram ITW Metalflexa zato podpiram 
in si obenem želim, da bi bilo podob-
nih v našem okolju čim več,« o pro-
gramu Znanju dodajamo izkušnje 
razmišlja Brežan.

Med kandidati, ki se bodo odzvali 
na povabilo k sodelovanju v izboru, 
bo strokovna komisija na podlagi vlo-
ge in osebnih razgovorov izbrala pre-
dvidoma po enega kandidata za pri-
hodnje študijsko leto. Od njih se med 
drugim zahteva, da imajo stalno bi-
vališče na območju občin Tolmin, 
Kobarid ali Bovec, so študenti stroj-
ništva, elektrotehnike, ekonomije, 
menedžmenta ali sorodnih študijev, 
poznajo tuje jezike, bodo do 1. okto-
bra 2011 opravili vse študijske obve-
znosti na fakulteti, razen diplomske-
ga dela, imajo nekaj vodstvenih iz-
kušenj na nižjih ravneh (društva, 
šolske in druge organizacije, lokalno 
okolje ipd.), so samoiniciativni in 
ambiciozni z dobrimi komunikacij-
skimi in medosebnimi spretnostmi, 
poleg tega pa pripravljeni sprejeti iz-
zive, ki jih udeležba v programu pri-
naša. 

Finančno bo izvajanje programa v 
celoti pokrival ITW Metaflex, Občina 
Tolmin pa bo nudila potrebno pomoč 
pri promociji, pridobivanju kandida-
tov in kandidatk ter nazadnje pri 
končnem izboru. Seznam mladih po-
soških kadrov z dobrim potencialom, 
ki se bo vsako leto sproti dopolnjeval 
in obnavljal, bo poleg ITW Metal-
flexa za svoje potrebe uporabljala 
tudi občina in ob predhodnem stri-
njanju kandidatov in kandidatk nji-
hove podatke posredovala drugim 
zainteresiranim delodajalcem v Zgor-
njem Posočju.

Javna predstavitev programa bo v 
petek, 8. julija, ob 16. uri na Občini 
Tolmin.

Š. K., ITW Metalflex

čah ali oviti z ustrezno folijo. 
Ob prevzemu odpadkov na odla-

gališču investitor ali oseba, ki odpad-
ke pripelje, in upravljavec odlagališča 
izpolnita predpisani obrazec – Evi-
denčni list pošiljke odpadkov, ki vse-
buje podatke o investitorju, prevze-
mniku in prevozniku azbestnega 
odpadka, podatke o azbestnem od-
padku (tip, pakiranje, izgled, količi-
na, ipd.), o lokaciji nastanka azbe-
stnega odpadka, lokaciji objekta za 
ravnanje z azbestnimi odpadki ter 
podatke o postopku primopredaje. 
Upravljavec odlagališča je nato dol-
žan izpolnjene evidenčne liste me-
sečno pošiljati na Občino Tolmin, 
kjer jih pregledajo in potrdijo. 

Pravilno izpolnjen obrazec 
(Eviden~ni list po{iljke odpadkov), 
lokacija objekta na obmo~ju 
Ob~ine Tolmin ter ustrezno 
za{~iteni azbestni odpadki so 
osnova za uveljavljanje pravice 
brezpla~nega odlaganja azbe-
stnih odpadkov. 

Nadzor nad izvajanjem določb pra-
vilnika ter ugotavljanje neresničnih 
podatkov v postopku pridobitve brez-
plačnega odlaganja azbestnih odpad-
kov izvajata medobčinska inšpekcija 
ter občinska uprava. V primeru ugo-
tovitve neresničnih podatkov v po-
stopku pridobitve brezplačnega odla-

ganja azbestnih odpadkov je upravi-
čenec ali oseba, ki odpadke pripelje 
na odlagališče, dolžan poravnati stro-
ške odlaganja azbestnih odpadkov na 
podlagi računa, ki ga izstavi upravlja-
vec odlagališča.

Občina Tolmin je v Odloku o pro-
računu Občine Tolmin za leti 2011 in 
2012 zagotovila finančna sredstva za 
odlaganje azbestnih odpadkov inve-
stitorjem obnove ali odstranitve 
objektov, ki se nahajajo na območju 
Občine Tolmin. Osnovni cilj tovrstne-
ga zagotavljanja brezplačnega odla-
ganja azbestnih odpadkov je skrb za 
zdravo okolje in spodbujanje zame-
njave azbestcementnih materialov z 
okolju in zdravju prijaznejšimi mate-
riali. 

Dostop do besedila pravilnika je 
možen v objavljenem Uradnem listu 
ter na spletni strani Občine Tolmin: 
www.tolmin.si.
Milena Leban, višja svetovalka, Občina 
Tolmin

Znanje perspektivnih 
mladih bodo oplemenitili 
z izku{njami 

Občina Tolmin z županom Uro-
šem Brežanom na čelu je podprla 
program podjetja ITW Metalflex 
Znanju dodajamo izkušnje, ki naj bi 
prvič potekal v študijskem letu 
2011/2012. Z njim bodo mladim per-
spektivnim kadrom iz Posočja omo-
gočili enoletno prakso na sedežu 
podjetja v Tolminu in v drugih po-
slovnih enotah skupine ITW Global 
Appliance Group po svetu, kasneje 
pa bodo imeli tudi možnost zaposli-
tve v ITW Metalflexu.

ITW Metalflex sicer prek štipendij-
skih shem Posoškega razvojnega 
centra že štipendira več študentov 
tehničnih smeri, ki jih bodo po za-
ključenem študiju tudi zaposlili, z 
novim programom pa bodo dobre 
kadre iskali še med študenti drugih 
strok. S programom želijo ob podpo-
ri občine visoko izobraženim mladim 
kadrom iz Posočja, ki so tik pred di-
plomo, omogočiti razvoj osebnih 
potencialov z uporabo njihovih spre-
tnosti in znanja tako v domačem 
podjetju kot v tujini. Ker v ITW Me-
talflexu večinoma delujejo globalno 
(podjetje je tudi v 100-odstotni lasti 
ameriške korporacije ITW), bodo iz-
branim kandidatom poleg prakse v 
svojem podjetju brez težav omogoči-
li še opravljanje prakse v tujini. Sku-
pina ITW Global Appliance Group, 

PROJEKT ČISTILNA NAPRAVA MODREJ je v zadnjem mesecu pritegnil večjo pozornost pre-
bivalcev in drugih sprehajalcev ob akumulacijskem jezeru. Gre za izgradnjo nove čistilne napra-
ve, ki bo svoje mesto našla na modrejanskem polju med akumulacijskim jezerom, bližnjim ba-
rom in glavno cesto Most na Soči–Tolmin in kamor bo priključena kanalizacija iz naselja Modrej, 
v katerem danes živi 292 prebivalcev. Foto: Edo Kozorog

ste za potrebe upravljanja novo-
zgrajene čistilne naprave v dolžini 
okoli 100 m.
Skupna vrednost naložbe, kamor 

so všteti tudi gradbeni nadzor in stro-
ški informiranja ter obveščanja jav-
nosti, znaša okoli 550.000 evrov 

ke (odpadne strešne kritine, cevi in 
fasadne plošče), nastale pri investici-
jah in predvidenih investicijah, zača-
sno hranijo na svojem zemljišču in 
te ustrezno zaščitene pripeljejo na 
odlagališče. To pomeni, da morajo 
biti pakirani v ustreznih zaprtih vre-



EPIcenter, letnik XII, {t. 6, 2011

( 22 )

Obrazlo`itve ob~inskih 
nagrad in priznanj 2011

Kot smo napovedali že v prejšnji 
številki, vam tokrat podajamo še ob-
razložitve občinskih nagrad in pri-
znanj, ki jih zaslužnim posamezni-
kom, gospodarskim družbam in sa-
mostojnim podjetnikom, zavodom, 
društvom, skupinam, združenjem in 
drugim organizacijam ter skupnostim 
vsako leto v okviru občinskega pra-
znika podeljuje Občinski svet Občine 
Tolmin. 

• ČASTNI OBČAN OBČINE TOLMIN 
– Naziv za življenjsko delo na podro-
čju glasbenega ustvarjanja je letos 
prejel Marko Munih, ki že več kot 
sedem desetletij sooblikuje glasbeno 
življenje na Slovenskem. Za glasbo 
se je začel zanimati šele okrog 15. 
leta starosti, a kot sam pravi, jo je 
verjetno že do takrat nosil v sebi. Kot 
dirigent se je šolal in izoblikoval pri 
Danilu Švari na Akademiji za glas-
bo v Ljubljani, svoje znanje pa je 
izpopolnjeval tudi v Nemčiji. Med 
letoma 1963 in 1971 je deloval kot 
stalni dirigent orkestra Slovenske fil-
harmonije, od 1972 do 1979 je bil 
umetniški vodja Komornega progra-
ma RTV Ljubljana, leta 1979 je postal 
odgovorni urednik glasbenega pro-
grama Radia Slovenija. Vodil je več 
pevskih zborov: Akademski pevski 
zbor (APZ) Tone Tomšič, Vinko Vo-
dopivec in Lipa zelenela je. Leta 
1989 je v svojem rojstnem kraju Most 
na Soči prevzel vodstvo mešanega 
pevskega zbora, poimenovanega po 
njegovem očetu Zdravku Munihu. 
Zbor, katerega vodstvo je kasneje 
prevzela mlajša domačinka, ohranja 
in vzdržuje kakovost, ki jo je dosegel 
pod njegovim vodstvom, o čemer 
govorijo pohvalne kritike. V svoji 
uspešni karieri je Munih prejel šte-
vilne nagrade in priznanja: študen-
tsko Prešernovo nagrado, dve nagra-
di Prešernovega sklada, Bettetovo 
nagrado za poustvarjalnost in srebrni 
častni znak svobode Republike Slo-
venije za dolgoletno delo v glasbeni 
dejavnosti. Z domačimi simfoničnimi 
orkestri ali kot gost tujih ansamblov 
je nastopil v skoraj vseh evropskih 
državah in posameznih državah nek-
danje Sovjetske zveze, s Simfoniki 
RTV Slovenija je bil na dveh turnejah 
po Združenih državah Amerike in 
Kanadi. V laskavih kritikah, ki jih je 
dobival za svoje nastope, je poudar-
jena njegova občutljivost in muzikal-
nost ter velik smisel za vokal. Njego-
vo dirigentsko delo preveva znanje 

ter neminljiva glasbena doživetost in 
je viden in tehten prispevek k slo-
venskemu glasbenemu življenju. Kri-
tik in skladatelj Pavel Mihelčič je o 
njegovem umetniškem delu zapisal: 
»Njegove roke so kot dih zbora, če 
zadihajo – zadiha zbor, če zarišejo 
mehko potezo – zapoje zbor mehko, 
nežno …« 

• PLAKETA OBČINE TOLMIN – Pla-
keto Občine Tolmin je ob 20-letnici 
osamosvojitve Republike Slovenije 
prejelo Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo (OZVVS) 
Gornje Posočje. Združenje, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1993, danes združu-
je več kot 300 članov, ki so leta 1991 
sodelovali v enotah Teritorialne ob-
rambe (TO) in branili območje ta-
kratne občine Tolmin. V združenju 
so tisti, ki so že pred tem organizira-
li manevrsko strukturo narodne za-
ščite Slovenije v Zgornjem Posočju; 
tisti, ki so na svojih domovih čuvali 
oborožitev in opremo za enote TO; 
tisti, ki so s sodelovanjem v civilnih 
organih skrbeli za nemoteno delovan-
je enot TO na terenu in za prebežni-
ke iz takratne Jugoslovanske ljudske 
armade (JLA). Člani OZVVS so s svo-
jo organiziranostjo, hrabrostjo in 
srčnostjo uspeli premagati enote JLA 
na tem območju brez žrtev in nepo-
trebne škode. Združenje danes delu-
je kot nestrankarska in apolitična 
organizacija in je včlanjeno v Zvezo 
veteranov vojne za Slovenije Repub-
like Slovenije, s tem je združenje 
tudi član mednarodne veteranske or-
ganizacije »World Veterans Federa-
tion.« S svojim delovanjem ohranja 
spomin na dogodke iz osamosvojit-
vene vojne leta 1991, vzpodbuja 

spoštovanje domovinskih vrednot in 
sodeluje z drugimi društvi in organi-
zacijami. Člani združenja se udeležu-
jejo proslav, raznih tekmovanj, poho-
dov ter številnih drugih druženj. Ne 
pozabljajo pa tudi na humanitarnost 
– ob velikonočnem potresu so v so-
delovanju z Zvezo veteranov vojne za 
Slovenijo organizirali vseslovensko 
zbiranje denarnih prispevkov za svo-
je člane, ki so imeli najbolj poškodo-
vane domove. V tem času so poma-
gali tudi s prostovoljnim delom. V 
okviru svojega delovanja je združen-
je izdalo tudi knjigo z naslovom Trd-
na mreža, ki govori o dogajanju v 
Zgornjem Posočju leta 1991, in tako 
prispevalo svoj delež k zgodovinske-
mu vrednotenju teh dogodkov. Sode-
lovali so tudi pri izdaji Nevidne 
mreže, knjige o manevereski struk-
turi narodne zaščite v naših krajih.

• PRIZNANJE OBČINE TOLMIN – Pri-
znanje je prejelo Društvo »Peski 
1915–1917« za ohranjanje spomina na 
žrtve 1. svetovne vojne, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1996, združuje pa 
posameznike, ki se ljubiteljsko ukvar-
jajo s proučevanjem in ohranjanjem 
zapuščine prve svetovne vojne. V 
društvu želijo ohranjati spomin na 
vse, ki so v vojni trpeli, in javnost 
opominjati, da se podobne grozote 
ne bi več dogajale. Ime si je nadelo 
po območju v krnskem pogorju, kjer 
so v prvi svetovni vojni potekali silo-
viti boji. Sicer pa je primarna skrb 
društva za dediščino soške fronte na 
območju Mrzlega vrha, ki je danes 
urejen v muzej na prostem in je del 
Poti miru. Člani društva čistijo, ure-
jajo območje in kaverne, obnavljajo 
spomenike in obeležja, urejajo poti. 

Izšolali so več vodnikov, ki obisko-
valce vodijo po tematskih poteh tega 
območja. V 14 letih so obnovili šest 
objektov. Sodelujejo pri pripravi raz-
ličnih razstav in publikacij. V Tol-
minskem muzeju je bila lani posta-
vljena razstava o delovanju in večjih 
projektih društva. Sicer pa društvo 
vsako leto tradicionalno organizira 
tudi slovesnost pri kaverni pod vr-
hom Mrzlega vrha, in sicer v spomin 
na padle v 1. svetovni vojni. Verjetno 
se malokatero društvo lahko pohvali 
z obiskom tujih diplomatskih pred-
stavnikov na svojih slovesnostih – 
slovesnosti pod Mrzlim vrhom se 
vsako leto udeleži več sto ljudi, med 
njimi tudi diplomatski predstavniki 
narodov, katerih vojaki so se tu bori-
li, ter pomembne osebnosti državnih 
institucij. Člani društva pri svojem 
delu sodelujejo s številnimi organiza-
cijami in društvi, verskimi skupnost-
mi in posamezniki – nekateri jih tudi 
finančno podpirajo. Delo opravljajo 
prostovoljno, poleg tega številna dela 
potekajo na odročnih in težko dosto-
pnih krajih. Kljub temu vsako leto 
skupaj z nečlani, simpatizerji dru-
štva, opravijo več kot 1.000 delovnih 
ur. S svojim delom krepijo ugled in 
promovirajo tako kulturno-zgodovin-
ske kot tudi naravne znamenitosti 
Tolminske in pripomorejo k večji pre-
poznavnosti našega območja doma 
in po svetu. 

• PRIZNANJE OBČINE TOLMIN – Pri-
znanje občine Tolmin je prejela Žup-
nija Tolmin za dolgoletno prostovo-
ljno delo z otroki in mladimi. Janez 
Bosko, velik vzgojitelj otrok in mla-
dih, pravi: »Ni dovolj, da imamo otro-
ke radi, oni morajo ljubezen čutiti. 
Potem bodo v ljubezni storili vse, kar 
od njih pričakujejo vzgojitelji. Ta lju-
bezen je nesebična, brezpogojna, za-
stonjska; je ključ, ki odpira srca mla-
dih. Le zavest, da je sprejet, varen in 
ljubljen, mu odpira možnosti za zdra-
vo rast in razvoj na vseh področjih.« 
In to je poslanstvo vseh, ki v tolmin-
ski župniji že vrsto let delajo z otro-
ki in mladimi: katehetov, animatorjev, 
skavtskih voditeljev, zborovodij ... Vsi 
ti poskrbijo, da najmlajši začenjajo 
spoznavati krščanske vrednote skozi 
igro, ples, delavnice; da osnovnošol-
ci od 1. do 9. razreda spoznavajo in 
širijo svoja obzorja s spoznavanjem 
krščanskega nauka. In nazadnje so 
tu mladi in študentje – delo z njimi 
predstavlja odgovornost; polni so ne-
gotovosti, strahu in vprašanj, upor-
ništva, sreče ter veselja do življenja. 

Iz ob~inskih uprav

ČASTNI OBČAN JE POSTAL MAESTRO MARKO MUNIH. Ob tej priložnosti sta mu čestitala 
tako župan občine Tolmin Uroš Brežan kot predsednik Komisije za priznanja in nagrade Miro 
(Friderik) Lapanja.
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Pomembno je biti z njimi in ob njih. 
Otroci in mladi v okviru dejavnosti, 
ki jih zanje pripravlja Župnija Tol-
min, sprejemajo krščanske vrednote 
in se učijo živeti z naravo in prežive-
ti v njej. Učijo se vrednot in drž za 
življenje: lepega vedenja, strpnosti, 
poslušanja, solidarnosti, iskanja živ-
ljenjskega poklica, veselja do pripad-
nosti skupini, odkrivanja talentov. 
Veliko otrok sodeluje tudi v pevskem 
zboru, primernem njihovi starosti. S 
svojim petjem polepšajo praznike in 
jih naredijo bolj slovesne. V župniji 
že vrsto let organizirajo številne do-
godke in srečanja, ki potekajo čez 
celo leto. Tako je lani v Tolminu po-
tekal škofijski dan mladih, organizi-
rali so počitnice na morju, obiskali 
Međugorje in Stično, pripravili mikla-
vževanje za najmlajše in skupaj sil-
vestrovali. Organizirali so dobrodelno 
akcijo – zbirali so igrače in šolske 
potrebščine za otoke na Madagaskar-
ju. Tako koristno preživljajo prosti 
čas med počitnicami, učijo se sku-
pinskega dela, predvsem pa se nauči-
jo veliko dobrega za življenje in kre-
pijo medsebojne odnose. Vsi, ki 
omenjene dejavnosti vodijo in delajo 
z otroki ter mladimi, delajo to iz či-
stega veselja. Plačilo za njihov trud 
so sijoče otroške oči in njihovo vese-
lje ter spoznanje, da mlade usmerja-
jo na pravo življenjsko pot.

• ZAHVALA OBČINE TOLMIN – Za-
hvalo občine Tolmin je prejel Igor 
Leban, in sicer za požrtvovalno delo 
v Krajevni skupnosti (KS) Dolje. Le-
ban, ki danes živi v Doljah, je veliko 
let živel v Saksidu pri Dornberku. 
Kljub temu je vedno ohranjal stik z 
domačimi kraji in se rad vračal do-
mov. Od leta 1988 je dejaven član 
Lovske družine (LD) Tolmin; dva 
mandata je bil gospodar za vzdrže-
vanje koč, trenutno pa je član disci-
plinske komisije in predsednik komi-
sije za ocenjevanje škode po divjadi. 
Lovska zveza Nova Gorica mu je 
podelila tudi priznanje za požrtvoval-
no delo v LD Tolmin. Vaščani Dolj so 
Lebana kmalu po vrnitvi domov iz-
volili v svet KS, člani sveta pa za 
svojega predsednika. Svojo funkcijo 
je vzel resno in uspešno zaključil dva 
mandata. V tem času je poskrbel za 
vaško infrastrukturo v naseljih Dolje 
in Gabrje. Bil je idejni vodja in dela-
vec pri izgradnji avtobusnih postaj v 
Doljah in Gabrjah. Največji dosežek 
pa je zagotovo izgradnja športnega 
igrišča v Doljah, kjer je vodil in or-
ganiziral delo ter bil največkrat tudi 

izvajalec del. Angažiral se je tudi pri 
prenovi občinskih cest, ki vodijo sko-
zi KS Dolje, planinskih in gozdnih 
poti. Bil je tudi eden glavnih organi-
zatorjev 5. srečanja slovenskih vasi 
Gabrje julija lansko leto. V tem času 
mu je Turistično društvo (TD) Tol-
min podelilo priznanje za dobro so-
delovanje med TD in KS. Od leta 
2007 je tudi dejaven član upravnega 
odbora Agrarne skupnosti Dolje-Ga-
brje. Igor Leban se je vedno trudil za 
skupno dobro, za kakovostno življe-
nje vaščanov Dolj in Gaberij. Nena-
zadnje je bil v času službovanja kar 
20 let v delavskem svetu, poznan kot 
zagrizen borec za delavske pravice. 
Odlikujeta ga posluh za potrebe sle-
hernega občana, delavnost in vztraj-
nost – in kot tak naj bo še naprej 
zgled ostalim vaščanom in zlasti mla-
dim. 

• ZAHVALA OBČINE TOLMIN – Za-
hvalo občine Tolmin so prejeli Cveto, 
Olga in Alenka Zgaga za razvoj Ba-
ške grape. Družinski trio Zgaga ves 
svoj prosti čas posveča raziskovanju 
ter zbiranju snovne in nesnovne de-
diščine, kulturnemu in športnemu 
dogajanju na območju zgornjega de-
la Baške grape z namenom izboljšati 
njeno prepoznavnost na slovenskem 
zemljevidu. Cveta Zgaga, ki je po ro-
du doma iz Bače pri Podbrdu, so 
poleg tehnike vedno zanimale lepa 
slovenska beseda, etnologija, zgodo-
vina in fotografija. In vse to že vrsto 
let raziskuje in nadgrajuje skupaj z 
ženo Olgo in hčerko Alenko. Cveto 
Zgaga je izsledke svojih raziskav 
kmalu začel objavljati v lokalnih me-
dijih in se vedno pogosteje pojavljal 

kot kronist dogajanja v Baški grapi. 
Kmalu je vlogo zapisovalca prevzela 
njegova žena, saj je njenemu soprogu 
vedno več časa jemalo raziskovanje 
na terenu in zbiranje starih fotografij. 
Njuni članki so tako obogatili števil-
ne slovenske tiskane medije (op. ur.:
med njimi je tudi naš EPIcenter, ki 
se vsem trem ob tej priložnosti prav 
lepo zahvaljuje za dolgoletno sodelo-
vanje). Cveto Zgaga je sodeloval pri 
nastajanju Baškega zbornika, njegovo 
zgodovinsko znanje in fotografsko 
gradivo je vpleteno v monografijo 
Skrivnosti bohinjskega predora ter 
knjigo Spomin in opomin gora. Olgo 
je pritegnila tudi zgodovina Baške 
grape, zlasti planinstva. Objavila je 
sedem daljših zapisov v Planinskem 
vestniku. Oba sta sodelovala tudi pri 
nastajanju zbornika Planinskega 
društva Podbrdo – Olga kot urednica, 
Cveto pa kot član uredniškega odbo-
ra. Kot zagrizen fotograf in zbiratelj 
tega gradiva je do sedaj ustvaril pra-
vo zakladnico starih fotografij Baške 
grape, ki jih pogosto daje na razpo-
lago za turistične in etnološke prire-
ditve, poslužujejo se jih muzeji in 
pisci knjig. Rad posreduje in deli svo-
je etnološko znanje; še posebej je 
vesel, kadar se nanj obrača šolska 
mladina, saj je to dokaz, da je eden 
izmed ciljev njegovega delovanja do-
sežen. Verjetno pa je Cvetovo delo 
pravi smisel dobilo ob ustanovitvi 
Društva Baška dediščina leta 2005. 
Vseskozi deluje v upravnem odboru 
in sodeluje pri razstavah, organizaciji 
in vodenju prireditev. Z nastankom 
društva je postalo vidnejše tudi delo 
Alenke Zgaga, ki je sedaj predsedni-
ca društva in vseskozi skrbi za nje-

govo promocijo. Kot tajnica društva 
in zapisovalka dogodkov je izjemno 
dejavna tudi Olga. Društvo Baška 
dediščina je za svoje delovanje pre-
jelo tudi Murkovo listino za leto 2006. 
Cveto in Alenka kot lokalna turistič-
na vodnika vodita številne skupine 
ljudi po krajih Baške grape, Olga pa 
poskrbi, da so gostje deležni domače-
ga sprejema. Oče in hči sta leta 1998 
pomagala pri oživitvi Turističnega 
društva Podbrdo. Alenka je koordi-
natorka delovanja Jakovne hiše v 
Podbrdu in tudi s to funkcijo ji je 
bila dana priložnost približati Baško 
grapo čim širšemu krogu ljudi. Njeno 
delovanje tudi presega lokalne okvire 
– že drugo leto zapored je prevzela 
vodstvo čistilne akcije za področje 
gornjega dela Baške grape.

• ZAHVALA OBČINE TOLMIN – Za-
hvalo občine Tolmin je prejel Seba-
stjan Leban za posebne dosežke pri 
delovanju v Enoti reševalnih psov 
Slovenije. Leban je namreč že več let 
dejaven član in vodja Enote reševal-
nih psov Tolmin. Je tudi vodja ob-
močnih enot Severoprimorske regije 
za iskanje pogrešanih oseb, član Mo-
bilne enote reševalnih psov na dr-
žavnem nivoju in član MUSAR (eno-
ta Civilne zaščite za hitro posredo-
vanje doma in v tujini). V preteklem 
letu se je s svojim štirinožnim prija-
teljem, psom Lonom, udeležil svetov-
nega prvenstva reševalnih psov na 
Češkem. Pridobil je licenco za delo 
pri mednarodni organizaciji »Intera-
tional Rescue Organization« (IRO), 
ki se ukvarja z reševanjem po vsem 
svetu. Odlikovan je bil s srebrnim 
znakom Kinološke zveze Slovenije, 

LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI (iz leve prosti desni): Igor Leban, Sebastjan Leban, Alenka in Olga Zgaga, predsednik Društva »Peski 
1915–1917« Stojan Kenda, župnik tolminske župnije Damijan Bajec in predsednik OZVVS Gornje Posočje Metod Leban.
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ki ga posameznik prejme za dosega-
nje nadpovprečnih rezultatov na raz-
stavah in tekmovanjih ter za večletno 
organizacijsko ali strokovno delo v 
društvu. Preteklo leto je bilo za Eno-
to reševalnih psov Tolmin eno naju-
spešnejših – tako zaradi uspehov 
gospoda Lebana kot tudi zaradi uspe-
ha celotnega moštva, ki je v septem-
bru že drugič zapored slavilo prvo 
mesto na memorialu Boža Talana, 
ekipnem tekmovanju vodnikov reše-
valnih psov. Delo v enoti reševalnih 
psov je prostovoljno, šolanje reševal-
nega psa pa zahteva prisotnost na 
vajah po celi Sloveniji in v tujini. Tež-
ko je ovrednotiti čas, ki ga prostovolj-
ci preživijo na vajah, a odtehta ga 
vsako rešeno življenje. Sebastjan Le-
ban svoje znanje že uspešno posre-
duje na nove generacije vodnikov in 
reševalnih psov ter tako skrbi za ka-
kovosten podmladek v Enoti reševal-
nih psov Tolmin. 
Po obrazložitvah predlagateljev povzela 
Polonca Kavčič 
Foto: Tatjana Šalej Faletič

Obravnavali so primere 
kr{itve ~lovekovih pravic 

Varuhinja človekovih pravic dr. 
Zdenka Čebašek Travnik je 8. juni-
ja s sodelavci poslovala v prostorih 
Občine Tolmin. Gre za tako imeno-
vano poslovanje zunaj sedeža, ki je 
po besedah varuhinje namenjeno 
vsem, ki ne morejo priti v Ljubljano. 
Kot je povedala, se je tokrat prvič v 
16 letih obstoja institucije Varuh člo-
vekovih pravic RS pripetilo, da je 
varuh prišel na zunanje poslovanje v 
občino Tolmin, vendar je bilo po nje-
ni oceni za pogovore prijavljenih re-
lativno malo pobudnikov.

Takšna poslovanja po občinah pote-
kajo približno enkrat na mesec, »ta-
ko da vsako leto obiščemo približno 
deset občin, od tega velike občine, kot 
so Maribor, Celje, Murska Sobota, pri 
manjših pa gledamo pokritost po ze-
mljevidu – kjer še nismo bili, tja pač 
gremo,« je pojasnila varuhinja. Sicer 
pa so ti obiski sestavljeni iz treh de-
lov: pogovora z županom oziroma 
podžupanom in vodstvom občinske 

uprave, pogovora s pobudniki, med-
tem ko je tretji del obiska namenjen 
sodelovanju z mediji. 

V prvem delu skušajo izvedeti, ka-
kšno je stanje na področju varovanja 
pravic najbolj ogroženih skupin (pred-
šolskih in šolskih otrok ter otrok s 
posebnimi potrebami, starejših oseb, 
invalidov). Zanima jih še področje 
stanovanjske politike, okoljske težave 
in morebitne težave občine v odnosu 
z drugimi državnimi institucijami. 
Kot pravi Čebašek Travnikova imajo 
po navadi občine največ težav z Mi-
nistrstvom RS za okolje in prostor, 
»predvsem pri prostorskih načrtova-
njih oziroma pri sofinanciranju ra-
znih projektov, ki so bili na ravni 
občine skrbno pripravljeni, potem pa 
zaradi določenih razlogov s strani 
države ne gredo v realizacijo«. V Tol-
minu so obravnavali en tak primer.

Drugi del je rezerviran za pogovor 
s pobudniki, ki se lahko na razgovor 
prijavijo prek brezplačnega telefona 
v Ljubljani (080-1530), ki so ga obja-
vili v lokalnih medijih. »Kot kaže, je 

ta del kar dobro urejen, saj je bilo 
pobudnikov malo, kar lahko pomeni 
več stvari. Najbrž tu res ni večjih kr-
šitev človekovih pravic, po drugi stra-
ni pa je ta del tudi bolj redko pose-
ljen. Zato je tudi ta skupina potenci-
alnih pobudnikov manjša kot dru-
god,« je povedala varuhinja in doda-
la, da pridejo tudi v primeru, če gre 
samo za enega pobudnika. Ker so 
obravnavani primeri oziroma postop-
ki pri varuhu zaupni, lahko ta posre-
duje zgolj vsebino. Tako smo izvede-
li, da so na ta dan v Tolminu obrav-
navali štiri pobude, ki so bile med 
seboj »različne po vsebini in netipič-
ne v primerjavi z drugimi kraji v Slo-
veniji«. Medtem ko se drugod po 
navadi srečujejo s sodnimi in social-
nimi zadevami, je bilo v tem delu 
Slovenije »v ospredju nekaj, kar je 
nenavadno za ta konec, in sicer dis-
kriminatorna obravnava ljudi. Gre za 
diskriminacijo pri iskanju zaposlitve 
in pri obravnavanju zadeve na Poli-
cijski postaji Tolmin. Ugotovili smo 
tudi nepravilno obravnavo pri po-

Iz ob~inskih uprav

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKE SVETNIKE

Ime in priimek: Matjaž Leban
Kraj bivanja: Most na Soči 
Stranka: Kandidiral sem na listi 
Slovenske demokratske stranke 
(SDS), vendar sedaj delujem v 
okviru treh povezanih neodvisnih 
svetnikov, kateri smo zaradi neso-
glasij v Občinskem odboru SDS 
Tolmin izstopili iz stranke.
Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Ne, že tretji in tudi 
zadnji.
Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … se določeni projekti, za ka-
tere sem se močno zavzemal v 
preteklih dveh mandatih, zaradi 
različnih vzrokov in okoliščin niso 
realizirali. 
Glavni cilj, ki ga želite doseči v 
tem mandatu? Že drugi mandat 
sem vodja Odbora za gospodarske 
javne službe in promet, kar je tudi 
moje prvenstveno področje delova-
nja. Veliki so problemi na področju 
ravnanja z odpadki ter oskrba s 
pitno vodo – vemo, da se zakono-
daja na tem področju neprestano 
spreminja in zaostruje, kar pa ob-
čan žal občuti le kot višji strošek 
teh storitev. Stalnica pri sprejema-
nju občinskega proračuna so seve-
da občinske in krajevne poti. Kljub 

temu, da se je v zadnjem času na 
tem področju veliko naredilo, so po-
trebe in želje veliko večje. Sam dajem 
poudarek boljšemu vzdrževanju cest, 
saj se s tem veliko prihrani na inve-
sticijah. Kot Mostar pa si bom ta 
mandat še naprej prizadeval za od-
stranitev bencinskega servisa iz cen-
tra Mosta na Soči ter za izgradnjo 
kajakaškega centa v Modreju, ki se 
je zaradi neživljenjske zakonodaje ter 
nerazumevanja državne birokracije 
močno zakomplicirala.
Kaj vas v življenju veseli? Že enajsto 
leto vodim svoje podjetje, tako da mi 
med tednom vedno zmanjkuje časa. 
Čez vikende pa s prijatelji rad sedem 
na kolo. Tu je še tako zvani zeleni 
plan, kjer pa tudi uživam, samo da 

sem daleč od računalnika.

*****

Ime in priimek: Borut Nikolaš
Kraj bivanja: Tolmin
Stranka: Stranka mladih – zeleni 
Evrope (SMS Zeleni)
Je to vaš prvi mandat v občinskem 
svetu? Da. V prejšnjem mandatu sem 
bil član sveta Krajevne skupnosti Tol-
min. 
Za kandidaturo sem se odločil, ker 
… sem želel javno podpreti župana 
Uroša Brežana pri ponovni županski 
kandidaturi. Verjamem v njegovo vi-
zijo, delo in pozitivno naravnano ener-
gijo. Poleg tega se zavedam, da ima 
tolminska občina še velike neizkori-
ščene rezerve pri razvoju turizma in s 
tem povezane infrastrukture. To pa je 
glavno področje, kjer želim kot svetnik 
pustiti  pozitiven pečat tega mandata.  
Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Prednost bi dal projektu, 
ki sem ga predlagal na eni izmed 
občinskih sej; v sklopu reševanja za-
tolminskega pločnika naj se uredi 
celovita krožna pešpot Tolmin–Zatol-
min (iz smeri Tolmin in iz Tolminskih 
korit)–Dolje–Tolmin. Med Zatolmi-
nom in Doljami predlagam še tri do 
pet klopi, kjer se lahko sprehajalci od-
počijejo ali enostavno uživajo na son-
cu. Med Doljami in Tolminom pa je 
treba zgraditi novo pešpot, ki bi mno-

MATJAŽ LEBAN. Foto: iz domačega albu-
ma

BORUT NIKOLAŠ. Foto: iz domačega al-
buma

gim domačinom in turistom zago-
tavljala varne sprehode. Tu je še 
veliko drugih pozitivnih skupnih 
projektov, ki jih kot bom kot svetnik 
zagovarjal; treba je biti le strpen in 
realen, saj na žalost tudi občinski 
proračun ni vreča brez dna. 
Kaj vas v življenju veseli? Na pr-
vem mestu je družina, ki mi daje 
moč in energijo. Imam čudovito 
ženo Mojco, sina Taja in hči Najo. 
Petega člana družine pričakujemo 
enkrat za novo leto. Poleg tega  me 
veseli delati z ljudmi, ki pozitivno 
razmišljajo, vidijo in delajo. Rad 
sem v naravi, z veseljem potujem 
in odkrivam nove kotičke. Skratka, 
v veliko veselje mi je vse, kar me 
obkroža in ima pozitiven pridih. 
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič
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škodbi na delu, a se je gospa oglasila 
prepozno in zamudila vse roke, ki bi 
omogočali, da se posluži rednih pre-
dloženih poti«. 

Pri slednjem primeru je varuhinja 
ugotovila, da ni bil narejen zapisnik 
o poškodbi na delu, na podlagi kate-
rega bi lahko oškodovanka sicer uve-
ljavljala ali višjo bolniško ali morebi-
tni odškodninski zahtevek. Poleg tega 
je zamudila vse ključne roke, zato bo 
po mnenju varuhinje težko iztržila, 
kar bi ji sicer pripadalo. »Zato je iz-
jemno pomembno, da se pri poškod-
bah pri delu vedno najprej naredi 
zapisnik, na osnovi katerega se ne-
dvomno ugotovi, da je poškodba na-
stala na delu in se potem na podlagi 
tega uveljavljajo vse pravice, ki po 
zakonu pripadajo,« je še pojasnila in 
dodala, da je gospa prišla k njej zgolj 
predstaviti svojo situacijo »brez nekih 
velikih pričakovanj, zgolj zato, da se 
vidi, kot ona pravi, kaj se pri nas 
dogaja. In na žalost smo pri tem tudi 
ostali, saj ni nobenega dokumenta, 
na podlagi katerega bi lahko začeli z 
obravnavo,« obžaluje varuhinja. 

V primeru policijske postaje bodo, 
kot pravi, ukrepali tako, da bodo 
»konkretno preverili razloge, zakaj je 
Policijska postaja Tolmin ravnala ta-
ko, kot je. Pridobili smo vso potrebno 
dokumentacijo in že na podlagi te 
obstaja resen sum, da je šlo za napa-
ko pri ravnanju policijske postaje. Ker 
se je napaka zgodila pri državljanu 
druge države, obstaja tudi sum dis-
kriminatornega ravnanja, kar bo 
treba tudi kasneje raziskati.«

Tudi kar se tiče diskriminatornega 
obravnavanja pri iskanju zaposlitve, 
gre ponovno za primer tujega drža-
vljana, ki si brezuspešno prizadeva 
dobiti kakršno koli zaposlitev. Ta si-
cer ni prijavljen v Tolminu, ampak je 
v medijih zaznal, da je možnost po-

govora z varuhom odprta. Izvedeli 
smo, da pobudnik kljub končani iz-
obrazbi za zaposlitev in večletnemu 
iskanju ne more dobiti niti priprav-
ništva niti dela za nižjo stopnjo izo-
brazbe. Zato se Zdenki Čebašek Trav-
nik poraja sum, da je razlog prav v 
tuji narodnosti, čeprav ima vse doku-
mente za bivanje v Sloveniji urejene. 
»Kako bomo ravnali? Vzeli smo ključ-
ne dokumente, ki jih je oseba pred-
stavila. Zadevo bomo odstopili v re-
ševanje zastopniku načela enakih 
možnosti v Ljubljani. Namreč, zakaj 
odstopimo? Ker je ta zastopnik poo-
blaščen tudi za ukrepanje v primeru 
zasebnikov, medtem ko varuh te 
funkcije nima.« Varuh je namreč po-
oblaščen samo za ukrepanje v odno-
su do državnih ustanov, medtem ko 
pri zasebnih podjetjih lahko deluje 
zgolj prek inšpekcijskih služb. Za 
nadzorovanje njihovega dela imajo 
potrebna pooblastila in zato lahko 
odreagirajo takrat, »če neka oseba 
trdi, da je inšpekcijski službi javila 
neko nepravilnost, ta pa ni odreagi-
rala ali pa ni ravnala v skladu z za-
konom,« je še dodala varuhinja. Ta-
kih pobud je bilo v preteklosti menda 
kar nekaj – predvsem zaradi mobin-
ga oziroma trpinčenja na delovnem 
mestu, v primeru neizplačevanja plač 
in neizplačevanja prispevkov.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Gorski maraton {tirih ob~in 
– nikoli ve~ tak kot je bil 

Ideja o Gorskem maratonu štirih 
občin (GM4O) je vzklila pred več kot 
desetimi leti, ko si je zahtevno gorsko 
traso zamislil danes gonilna sila ma-
ratona Jože Dakskobler iz Turistič-
nega društvo Podbrdo. Nekateri so 
Dakskoblerja v tej zamisli celo pod-
prli, večinoma pa so ga dvomljivci 
odvračali od norega načrta o organi-

zaciji tekmovanja, ki bo združevalo 
osem ur neprekinjenega teka, in sicer 
čez vrhova Črne prsti in Porezna vse 
do višine 1.760 m, s skupno 2.500 m 
vzponov in še nekaj več spusti. Toda 
tekmovanje je že v prvih letih prera-
slo osnovno idejo in želje organiza-
torja, po desetih letih pa je za orga-
nizatorji in stotinami prostovoljcev ne 
le 10. gorski maraton štirih občin, 
ampak kakovostno izpeljano 8. sve-
tovno prvenstvo v gorskem maratonu 
in 2. državno prvenstvo Slovenije v 
gorskem maratonu.

Tekmovanje se je Na bazenu v 
Podbrdu po več kot letu dejavnih 
priprav s pomočjo okoli 500 prosto-
voljcev uradno odprlo v petek, 17. 
junija, z otvoritveno slovesnostjo, 
kjer se je predstavilo 14 sodelujočih 
reprezentanc iz vsega sveta. Ob ne-
predvidljivi vremenski napovedi, 
močni plohi pol ure pred startom, se 
je na Petrovem Brdu točno ob 8 uri 
naslednji dan množica s 401 tekačem 
v soncu podala čez startno črto 8. 
svetovnega prvenstva v gorskem ma-
ratonu. Prijave tekačev, med katerimi 
je bilo doslej največ tujcev, so bile 
rekordne, prav tako odziv reprezen-
tanc. Tekači so sicer prišli iz 21 dr-
žav. Proga je bila dolga 37,5 km, cilj 
pa je bil preusmerjen na osrednji do-
gajalni prostor v Podbrdo. Progo si je 
bilo moč podrobneje ogledati tudi s 
pomočjo virtualnega tekača na novi 
spletni strani maratona. 

Slovenija, ki sodi v vrh svetovne 
sile v gorskem teku, je gojila ne pre-
glasne upe po dobri uvrstitvi. Moško 
moštvo so gradili Pater Lamovec, 
Mitja Kosovelj, Martin Štendler, 
Toni Vencelj in Marjan Zupančič, 
žensko pa Danica Kovačič, Valerija 
Mrak, Mateja Šuštaršič, Urša Tro-
bec in Mihaela Tušar. Vodja ekipe 
je bil Dušan Papež, trener Edvin 

Kosovelj. Po umestnih rezultatih na 
Črni prsti in v Hudajužni pa je bilo 
jasno, da se Slovenija poteguje za 
zlato odličje. Posebej je to razumel 
vodilni v karavani maratoncev Novo-
goričan Mitja Kosovelj, ki je progo v 
rekordnem času pretekel na trnih 
drobnih kamenčkov v copatih, ven-
dar v 3 urah 22 minutah in 32 sekun-
dah ni želel tvegati niti trenutka za 
izgubo rezultata. Zasledovalce je tako 
pustil daleč zadaj – s pet minutnim 
zaostankom mu je sledil škotski par 
Thomas Owens (3:26:59) in Robie 
Simpson (3:29:05) na drugem in tre-
tjem mestu. Kot prva ženska je na 
cilj v Podbrdu od padcev po spolzki 
trasi precej podrsana, a zadovoljna 
pritekla Angležinja Philippa Mad-
dams s časom 4:08:46, zasledovalki 
sta bili Irka Karen Alexander 
(4:16:21) in Angležinja Helen Fines 
(4:19:14). S 13. mestom je slovenska 
državna prvakinja postala Valerija 
Mrak (4:35:32). Odlične uvrstitve so 
dodali tudi ostali slovenski tekači – 
od reprezentantov do posameznikov. 
Zaključno slavje v soboto zvečer ob 
uradnem zaprtju tekmovanja in pre-
daji zastave Švici, ki bo svetovno 
prvenstvo v gorskem maratonu orga-
nizirala prihodnje leto, je bilo razlo-
gov za slavje več kot dovolj. O zado-
voljstvu nad izvedenim prvenstvom 
največ povejo besede direktorja tek-
movanja Janka Humarja iz LTO So-
točje, ki je dejal: »To je izjemen dan, 
izjemna tekma, vse je teklo bolje, kot 
smo pričakovali. Zadovoljstvo je ogro-
mno, je pa tudi velika spodbuda za 
naprej. Veliko je s tem tekmovanjem 
storjenega za prepoznavnost Baške 
grape, sodelujočih štirih občin in Slo-
venije, pa tudi gorskega maratona, ki 
nikoli več ne bo tak, kot je bil doslej.«
Špela Mrak

VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC DR. ZDENKA ČEBAŠEK TRAVNIK (v sredini) je po pogovo-
rih s pobudniki svoje ugotovitve predstavila na krajši novinarski konferenci, kjer sta ji družbo 
delala tudi tolminska podžupanja Maša Klavora in višji svetnik Lan Vošnjak.

VODILNI V KARAVANI MARATONCEV Novogoričan Mitja Kosovel v družbi drugo- in tretjeuvr-
ščenih Škotov. Foto: Blaž Močnik (arhiv Delo)
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In Borut je sklenil: »Domov!«
Zagotovo so poleg tolminskih puntarjev, ki so se pred skoraj 300 leti uprli takratni tuji 
gosposki, in pripadnikov TIGRA trajen pe~at ob So~i pustili tudi rezervisti enot teritorial-
ne obrambe, prvi in edini pripadniki suverene slovenske vojske, ki so se pred komaj 20 
leti postavili v bran osamosvojene domovine Slovenije. Tokrat objavljamo le eno izmed 
dramati~nih zgodb mladega vojaka in prostovoljca iz nikoli pozabljenih ~asov. 

Borut je pogledal na koledar. Mesec maj. 
Tekel je deveti mesec, odkar je skoraj tisoč 
kilometrov daleč od doma in Kobarida oble-

kel uniformo vojaka jugoslovanske vojske. Vpokli-
can je bil z zadnjo generacijo slovenskih mladeni-
čev, ki so vojaško obveznost služili izven Sloveni-
je. Prostovoljno se je odpovedal rednemu dopustu, 
da bi si za tistih nekaj dni skrajšal rok služenja in 
se čim prej vrnil domov. Prijatelj iz Slovenije, s 
katerim sta skupaj opravljala usposabljanje in služ-
bovanje, ni hotel čakati. Odločil se je obiskati do-
mače in prijatelje še pred koncem služenja voja-
škega roka. Na dopustu je bil ravno v času, ko so 
se med Jugoslovansko narodno armado (JNA) in 
Teritorialno obrambo Republike Slovenije (TO) 
pojavile napetosti. Doma je slekel uniformo jugo-
slovanskega vojaka in postal prostovoljni pripadnik 
enote TO v svojem kraju.

Politi~no opore~en in nezanesljiv 
pripadnik JNA 

Borut je po opravljenem izobraževanju in doda-
tnem tečaju ter uspešno opravljenem izpitu za 
voznika služil vojaški rok kot pripadnik vojaške 
policije (VP) v komandi korpusa v Kragujevcu. 
Opravljal je službo kurirja, zato je bil imetnik vsa-
kodnevne dovolilnice za prosto gibanje po mestu 
in izhod iz vojašnice. Vsakodnevno opravljanje 
poti je izkoristil za obisk javne telefonske govoril-

nice in pogovore z domačimi v Sloveniji. Po nasta-
lih napetostih in odkriti grožnji JA so mu domači 
svetovali, kaj naj stori, če se bo odločil pred kon-
cem roka pobegniti in se vrniti domov. Vojaško 
varnostna služba in nekateri vodilni politiki v Be-
ogradu so take podvige še vedno imenovali »de-
zerterstvo«. Že sama beseda »dezerter« pa je med 
vojaki zvenela kot zločin, kateremu je sledila ne-
usmiljena kazen. 

Na dan, ko je prijatelju iz Slovenije potekel rok 
dopusta in se ni več javil v vojašnici, je postal 
Borut politično oporečen in nezanesljiv pripadnik 
JNA. Začela so se vsakodnevna zasliševanja in 
omejeno samostojno gibanje. Predpostavljeni in 
odgovorni starešine so budno, večkrat tudi ponoči 
preverjali njegovo prisotnost. Omejevanje svobode, 
pa čeprav le v sklopu vojaških obveznosti, in izne-
nada aroganten odnos starešin sta ga pripeljala do 
neomajnega sklepa: »Domov!« 

Ostal je sam, dezerter, ube`nik, brez 
dokumentov …

S svojo odločitvijo je seznanil le najboljše, zane-
sljive prijatelje iz Srbije in Makedonije. Ti so izko-
ristili svoj izhod v mesto in so civilno obleko, ki 
so jo lahko uporabljali za nedeljski ali priložnostni 
izhod v mesto, v nadzorovano hrambo v skladišču 
vrnili pomanjkljivo kompletirano. Nenadzorovani 
so se med navideznim potepom po mestu odpra-

PRED ODLOČITVIJO – Borut Jakič kot vojak JNA v Kragujev-
cu. Foto: iz albuma družine Jakič

Utrinki

KRATKODLAKAVA 
POPKORESA ODSLEJ TUDI 
NA INFO TABLI 
Podbrdo – Društvo Baška dediščina 
(DBD) v skladu z določbami statuta 
opozarja tudi na naravno dediščino 
Baške grape. Lani je kot projektni 
partner v sodelovanju z Naravoslov-
nim centrom Tolmin v okviru projekta 
Po poteh Baške dediščine (LAS za 
razvoj) z informacijskimi tablami 
opremilo del geološke poti od Ruta 
do Stržišč. V sklopu tega je bila iz-
delana tudi informacijska tabla o 
kratkodlakavi popkoresi, endemični 
cvetici, ki raste samo še v skalnih 
razpokah širšega območja Baške 
grape.

Pred kratkim jo je DBD v sodelova-
nju s Planinskim društvom Podbrdo 
postavilo na ograjo čistilne naprave 
pred Podbrdom, tik ob njenem naj-
lepšem rastišču. Tam jo bomo lahko 
občudovali tudi izven časa njenega 
cvetenja. Kot je povedal avtor bese-
dila dr. Igor Dakskobler, ki je leta 
2000 izdelal daljšo raziskavo njenih 
rastišč in združb, je zanimivo tudi 
dejstvo, da jo je Karlu Zoisu, ki je 
cvetico odkril, leta 1787 prinesel 
prav nabiralec z Baške grape Ko-
der.
Kratek kulturni program ob odkritju 
table sta popestrila mlada harmoni-
karja Aleks Černe in Andraž Am-
brožič.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

NARAVOSLOVNI TABOR NA 
EKO KMETIJI
Most na So~i – Vrtec Most na Soči 
izvaja v okviru eko projekta različne 
dejavnosti, ki prispevajo k večji oza-
veščenosti otrok – tako na področju 
okoljske vzgoje kakor tudi na podro-
čju zdravega načina življenja. Tako 
smo se letos že četrto leto udeležili 
naravoslovnega tabora na eko kmetiji 
v Zakojci, kjer smo preživeli tri čudo-
vite dni. Po prihodu na kmetijo so nas 
gostitelji prijazno sprejeli, nato pa ni-
smo imeli niti minutke časa za dolg-
čas. Odhiteli smo namreč na daljši 
sprehod do sosednje kmetije, spo-
znavali stare kmečke običaje, jahali 
konje, se veliko igrali in se večkrat do 
sitega najedli. Ko je Zakojco pregr-
nila temna noč, smo utrujeni zaspali. 

Po lepo prespani noči smo, kot se 
za pravo kmečko življenje spodobi, 
vstali v zgodnjih jutranjih urah. Ta dan 
smo se veliko razgibavali, si ogledali 
domačijo pisatelja Franceta Bevka, 
se vozili z »zapravljivčkom« in še po-
drobneje spoznali življenje na kmeti-
ji. Kljub temu da smo se zaradi ve-
černega dežja morali kresu odpove-
dati, smo zaspali z mislijo na to, da 
ga bomo dočakali zjutraj. In res nas 
je v našem zadnjem jutru na kmetiji 
prebudil veter, ki je pregnal še za-
dnje kapljice dežja. Tako smo zaku-
rili kres in spekli jabolka. Ogledali 
smo si tudi mlin ter za popotnico pri-
pravili sladke ptičke. Veseli, polni vti-
sov in z mislijo, da nam je bilo lepo, 
smo zapustili kmetijo »Pri Flandru«. 

EPIcenter, letnik XII, {t. 6, 2011
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vili na železniško postajo in Borutu 
kupili nepovratno karto za mednaro-
dni vlak ekspres Atene–Dunaj za re-
lacijo Kragujevac–Beograd in naprej 
do Jesenic. Na vozovnici pa je bila 
vpisana tudi relacija Jesenice–Most 
na Soči.

Po zapovedani nočni tišini in pre-
verjanju prisotnosti v spalnici v noči 
z 31. maja na 1. junij 1991 Borut Ja-
kič iz Kobarida in njegovi dobri pri-
jatelji niso zatisnili oči. Kolikor je 
bilo mogoče tiho in neopazno je v 
postelji pokrit z odejo oblekel obla-
čila, skrita pod žimnico, ter se v okri-
lju teme in ob skrbnemu varovanju 
prijateljev čez zastraženo ograjo vo-
jašnice izgubil v noč. Ostal je sam, 
dezerter, ubežnik, brez dokumentov, 
ki so ostali skrbno varovani v železni 
blagajni poveljujočih, in brez denarja. 
Le vozovnico, skrbno shranjeno v 
žepu hlač, je neprestano otipaval. V 
temnem, najslabše osvetljenem delu 
perona je nervozno čakal na prihod 
nočnega vlaka proti Beogradu. Kot 
pripadnik vojaške policije je poznal 
vedenje in način dela uslužbencev 
vojne obveščevalno-varnostne službe, 
zato se je spretno izogibal vsakemu 
srečanju. Imel je srečo, saj bi na pe-
ronu vsak hip lahko srečal v civil 
oblečenega obveščevalca, le-ti so 
skrbno nadzirali pretok potnikov, ali 
miličnika, ki bi hotel pregledati oseb-
ne dokumente. Pojavljal pa se je že 
strah pred zasledovalci. »Kaj pa, če 
so v vojašnici odkrili, da sem zbežal? 
Dezertiral?«, se je Borut skoraj panič-
no spraševal. Po prihodu v Beograd 
vlak, s katerim je prispel, ni nadalje-
val vožnje, zato je v zatemnjenem 
praznem vagonu čakal na prihod ek-

spresa iz Aten. Izkoristil je daljši po-
stanek mednarodnega vlaka, da je 
zadnji trenutek na neosvetljenem, 
stranskem delu vstopil v vagon in se 
pomešal med tuje potnike, ki so le-
galno potovali v dežele zahodne 
Evrope. Vso dolgo pot do Zagreba je 
budno spremljal gibanje obveščeval-
cev, ki so že preveč opazno nadzo-
rovali potnike. 

Še v zadnjem telefonskem razgo-
voru so mu domači zagotavljali, da 
bo po prihodu na ozemlje Hrvaške 
lahko varno in brezskrbno nadaljeval 
pot proti domu. Toda tudi kolodvor 
glavne zagrebške postaje je bil poln 
vojaške policije in obveščevalcev, ki 
so izstopili iz mednarodnega ekspre-
sa in se pomešali med čakajoče po-
tnike. Nikakršnega vzdušja varnosti 
in gostoljubja ni začutil niti na Hrva-
škem. Še bolj previdno je skrbel, da 
ne bi vzbujal pozornosti med potniki 
na vlaku, ki ga po nepotrebnem ni 
hotel zapuščati. 

Za~util razpolo`enje nove 
dr`ave v vojnem stanju

Skromen drobiž, ki ga je našel v 
žepu prijateljevih hlač, je komaj za-
dostoval za steklenico kokakole, edi-
ne pijače in hrane, zaužite na dolgi 
poti od Kragujevca do Ljubljane in 
dalje do Jesenic. Skozi okno vagona 
je po prehodu hrvaško-slovenske me-
je opazoval premike vojaških vozil in 
pripadnike TO na cestnih barikadah. 
Vlak je med Zagrebom in Ljubljano 
vozil z zmanjšano hitrostjo ter se kar 
nekajkrat zaustavil, kar je med po-
tniki povzročalo rahel nemir. Čeprav 
se je Borutu ob prehodu meje s Hr-
vaško oddahnilo in je začutil mirnej-
ši utrip srca, si tudi ob prihodu v 
Ljubljano ni upal izstopiti, da ne bi 
morda srečal znanca. Na ljubljanski 
železniški postaji je prvikrat začutil 
razpoloženje nove države v vojnem 
stanju. 

Dehidriran, lačen in žejen je izsto-
pil šele na Jesenicah, na končni po-

JUGOSLOVANSKA VOJSKA zapušča Kobarid. Foto: hrani Pavel Četrtič

staji nekdanje Jugoslavije. Po dolgih 
dneh nadzora, šikaniranja, negotovo-
sti in strahu pred obveščevalci se je 
počutil varno, čeprav se je zavedal, 
da je še daleč od resnične varnosti in 
prave svobode. Medtem ko je čakal 
na vlak, ki ga bo peljal na Most na 
Soči, je srečal sošolko Mojco, sestro 
prijatelja Milka Volariča iz Kobarida. 
Najprej mu je kupila velik sendvič in 
pijačo, da bi mu vsaj malo olajšala 
čakanje na povratek. Mojca, ki se je 
ravnokar vračala iz Maribora in Ptu-
ja, kjer je poskušala navezati stike z 
bratom, je bratovega prijatelja vsaj 
delno seznanila z dogodki v Sloveni-
ji. Borut se je prepričal, da so vojaške 
oblasti vojski v južnih republikah 
potvarjale resnico. Prizadelo ga je, ko 
mu je povedala, da nimajo nobenih 
vesti o bratu, ki je služil vojaški rok 
na Ptuju. Le dan kasneje je tudi pri-
jatelju Milku uspel skrivni pobeg iz 
vojašnice na Ptuju. Tudi on se je po 
povratku domov takoj vključil v se-
stav enot TO pri obrambi domovi-
ne. 

Na železniški postaji na Mostu na 
Soči sta Mojco čakala mama in oče 
v pričakovanju, da ji je uspelo nave-
zati stike z bratom in sinom, upala 
sta, da bosta morda lahko celo obje-
la prebeglega sina. Mučna je bila 
Borutova vožnja v avtu z obupano 
prijateljevo mamo mimo številnih 
barikad, ki so jih varovale enote TO, 
in mimo patrulj milice, ob katerih se 
je, za spremembo od srečanj z enako 
uniformiranim ljudmi v Srbiji in na 
Hrvaškem, počutil varen. 

Spomin ostaja `iv
Znanci in prijatelji so 2. julija zve-

čer v Kobaridu Boruta sprejeli z nav-
dušenjem, sprejeli so ga kot junaka, 
ki mu je uspel velik podvig. Že na-
slednji dan se je odpravil v Tolmin in 
se prijavil na Sekretariatu za ljudsko 
obrambo. Po razgovoru s sekretarjem 
in odgovornimi referenti je bil dode-
ljen in naslednji dan vpoklican v re-
zervni sestav takratne milice, kjer je 
ostal do odhoda zadnjega vojaka JNA 
iz Slovenije. 

Danes je Borut oče in priznani ku-
har, nosilec številnih priznanj, ki jih 
je za svoje kuharske mojstrovine pri-
dobil doma in po Evropi. Vendar pa 
na tiste, ki so mu v težkih trenutkih 
odločitve, ko je zapuščal JNA in se 
pridružil osamosvojiteljem domače 
zemlje, pomagali, ne bo pozabil ni-
koli. 
Pavel Četrtič - PaČ

Utrinki

In zakaj nam je bilo lepo?
Asja: »Najbolj mi je bilo lepo, ko 
smo šli jahat konjička.«
Vasja: »Najbolj lepo je bilo, ko smo 
zunaj risali.«
Gal: »Lepo je bilo, ko smo se pe-
ljali s konjičkom in ko smo spali.«
Massimo: »Najbolj mi je bilo všeč 
v kuhinji.«
Mark: »Najbolj je bilo lepo, ko smo 
se igrali, ko smo kurili kres in pekli 
jabolka.«
Lilija: »Lepo je bilo, ko smo se pe-
ljali z zapravljivčkom, jahali konja 
in kurili kres. Fajn je bilo tudi, ko 
smo šli v štalo in ko sem poskusila 
moko. Tudi igrala so mi bila všeč.«
Pripravili: Katja Šturm Kovačič in 
Brigita Ostrožnik, Vrtec Most na Soči

NARAVOSLOVNI TABOR NA EKO KMETIJI – otroci iz mostarskega vrtca so tukaj preživeli tri 
nepozabne dni. Foto: Brigita Ostrožnik
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Prvi koraki na poti k osve{~anju o 
pomenu zdrave ekolo{ke hrane

Je `e tako, da se vse lepo enkrat zaklju~i. Tako smo v maju na Poso{kem razvojnem centru 
zaklju~ili z izvajanjem dejavnosti v okviru projekta Osnovno{olci in ekolo{ko kmetovanje. O tem 
smo v EPIcentru sicer `e pisali, a kljub temu ne bo odve~, ~e {e enkrat omenimo, da smo imeli to-
krat opravka z ekolo{ko pridelano prehrano in osnovno{olci.

Prav osnovnošolcem smo želeli 
na zanimiv in malce drugačen 
način predstaviti osnovne zna-

čilnosti ekološkega kmetovanja in 
ekološko pridelane hrane. V ta na-
men smo na vseh posoških osnovnih 
šolah organizirali skupno kar 13 te-
matskih delavnic z naslovom Dan 
zdravja – ekološka hrana je dobra 
zame. Tu so lahko učenci s pomočjo 
ekologinje prehrane Maure Arh spo-
znavali pomen ekološko pridelanih 
živil v prehrani, se naučili nekaj za-
nimivih in enostavnih receptov za 
pripravo čisto pravega eko zajtrka ali 
malice, spoznali pa so tudi številna 
zdravilna zelišča, ki rastejo na bli-
žnjih travnikih, ter izvedeli veliko o 
načinu njihove uporabe. 

Ekolo{ko kmetovanje »v 
`ivo«

Da pa bi spoznanja o ekološkem 
kmetovanju iz teorije prenesli še v 
prakso, smo z učenci obiskali tudi 
kar nekaj ekoloških kmetij v in izven 
Posočja. Gostoljubno so nas sprejeli 
na ekološki kmetiji Černuta v Logu 
pod Mangartom, ekološki kmetiji 
Pr’Ivanč v Drežniških Ravnah, eko-
loški kmetiji Črv na Prapetnem Brdu 
ter na ekološki kmetiji Pr’Jureč na 
Ledinah. Na ta način so učenci ime-
li možnost v živo spoznati značilno-
sti ekološkega načina kmetovanja, 
videli in izkusili pa so tudi, kako eko-
loški kmet poskrbi za svoje živali. 
Izvedeli so, da se na ekološki kmeti-
ji ne sme uporabljati nikakršnih ume-
tnih gnojil in škropiv, poleg tega pa 
so se naučili, kako lahko z ekološkim 
načinom kmetovanja in pridelave 
hrane koristimo okolju.

Da pa je življenje ekološkega kme-
ta vse prej kot lagodno, so učenci 
spoznali, ko so poprijeli za različna 
kmečka opravila. Kljub temu so se 

čimo, je pomembno, da jim nudimo 
tudi dober zgled. Pri tem kakovost in 
izvor hrane, ki so je deležni v šolah 
in vrtcih, nikakor nista zanemarljiva. 
Zato si na PRC-ju v prihodnosti želi-
mo še več tovrstnega osveščanja in 
možnosti vpeljave ekološke prehrane 
v sistem šolskih malic. To znanje že-
limo namreč razširiti tudi na šolske 
delavce oziroma uporabnike šolskih 
kuhinj, pa tudi na potencialne ponu-
dnike ekološke prehrane, saj je žal 
(kot smo o tem pred časom v EPIcen-
tru že pisali) ponudba še vedno pre-
cej skromna. Verjamemo, da lahko s 
skupnimi močmi na tem področju še 

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
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Sredstva za omenjeni projekt smo 
na Poso{kem razvojnem centru 
pridobili iz naslova ukrepov LEA-
DER, ki jih zagotavlja Ministrstvo 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Evropski kmetijski 
sklad za razvoj pode`elja. V te-
matske delavnice in ekskurzije 
smo uspeli vklju~iti skupno ve~ 
kot 360 u~encev. 

POSOŠKI OSNOVNOŠOLCI SO NA DELAVNICI  Z EKOLOGINJO PREHRANE MAURO ARH 
spoznavali pomen ekološko pridelanih živil v prehrani, se naučili nekaj zanimivih in enostavnih 
receptov za pripravo čisto pravega eko zajtrka ali malice, spoznali pa so tudi številna zdravilna 
zelišča, ki rastejo na bližnjih travnikih, ter izvedeli veliko o načinu njihove uporabe. 

ob koncu ob polnih krožnikih sla-
stnih dobrot, s katerimi so nam po-
stregle gospodinje, vsi strinjali, da je 
lahko življenje na kmetiji res zelo 
lepo. 

Le s skupnimi mo~mi lahko 
spremenimo stvari na bolje

Dejavnosti, ki smo jih v letošnjem 

šolskem letu izvajali v okviru ome-
njenega projekta, so prvi korak na 
poti k osveščanju o pomenu zdrave 
ekološke hrane, ki je pridelana doma 
oziroma v lokalnem okolju. Mladi pri 
tem vsekakor predstavljajo pomemb-
no ciljno skupino, saj je prihodnost 
v njihovih rokah. Poleg tega, da jih o 
zdravi prehrani lahko marsikaj nau-

marsikaj postorimo in spremenimo. 
A o tem morda kdaj drugič. 

V projektnih aktivnostih so sode-
lovali učenci prvega, drugega in tre-
tjega razreda Osnovne šole Bovec 
skupaj z učenci podružničnih šol 
(PŠ) Soča in Žaga, učenci prve triade 
in šestega razreda Osnovne šole Si-
mona Gregorčiča Kobarid, učenci 
četrtega razreda Osnovne šole Fran-
ceta Bevka Tolmin ter vsi učenci Po-
družnične šole Antona Majnika Vol-
če, učenci šestega razreda Osnovne 
šole Dušana Muniha Most na Soči ter 
učenci prve triade, četrtega in petega 
razreda Osnovne šole Simona Kosa 
Podbrdo. 
Besedilo in foto: Tjaša Maurič, vodja 
projekta, Posoški razvojni center
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Nabor projektnih predlogov za 
pridobitev sredstev LEADER

Lokalna akcijska skupina LAS za razvoj (hribovskega dela Severne Primorske) je 20. junija objavila 
Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del 
Severne Primorske za leti 2011–2012 (glej stran 39). Predmet tega poziva se nana{a na nabor pro-
jektnih predlogov, ki bodo upravi~eni do sofinanciranja sredstev LEADER. 

Na osnovi izkušenj iz preteklih 
let je nastal nabor najpogo-
stejših vprašanj, s katerimi se 

potencialni nosilci projektov obračajo 
na strokovno vodjo LAS Greto Pavšič 
in svetovalko Meto Medved s Poso-
škega razvojnega centra. 

Kakšni projekti sploh pridejo v po-
štev v tem pozivu?

V poštev pridejo vse projektne ide-
je, ki se navezujejo na programe in 
prednostne naloge Lokalno razvojne 
strategije za hribovski del Severne Pri-
morske (LRS). Sem sodi razvoj in 
trženje lokalno tipičnih pridelkov, 
izdelkov in storitev, krepitev znanja 
in uvajanje novih podjetniških eko-
loških trendov, izboljšanje pogojev za 
bivanje in delo na podeželju ter kre-
pitev društvenega in socialnega živ-

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
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ljenja na vasi ter varovanje narave in 
revitalizacija dediščine. LAS bo pod-
prl tovrstne projekte.

Ali se lahko prijavim na omenjeni 
javni poziv?

Odvisno; če sodite med fizične in 
pravne osebe, registrirane v skladu z 
Zakonom o gospodarskih družbah, 
kmete, lastnike kmetij z dopolnilno 
dejavnostjo, opravljate osebno dopol-
nilno delo, ste predstavnik javne in-
stitucije in nevladne organizacije, 
potem se lahko prijavite. Pogoj je še, 
da morate imeti tako kot vsi vaši pro-
jektni partnerji sedež oziroma po-
slovno enoto registrirano na območju 
LAS za razvoj. 

Kaj sodi pod območje LAS za ra-
zvoj?

Sem sodijo območja sedmih občin: 
bovške, cerkljanske, idrijske, kanal-
ske, kobariške, tolminske in hribovski 
del novogoriške mestne občine (Banj-
ška in Trnovska planota), ki je v Me-
stni občini Nova Gorica.

Koliko sredstev lahko dobim in ko-
likšen je delež sofinanciranja?

Skupno je na voljo 500.000 evrov 
sredstev LEADER, stopnja sofinanci-
ranja pa znaša do vključno 85 odstot-
kov upravičenih stroškov (brez DDV). 
Razliko do 100 odstotkov ter neupra-
vičene stroške krijete nosilci projekta 
in vaši partnerji iz lastnih sredstev.

Se letošnji javni poziv razlikuje od 
prejšnjih? 

Da. Letošnji poziv je v primerjavi 
s preteklimi leti odprtega tipa, kar 

pomeni, da bo odprt od 20. junija do 
porabe razpoložljivih sredstev oziro-
ma do preklica javnega poziva. 

Kdaj je rok za oddajo vloge?
Rokov je več. Zadnji so:

- 29. julij 2011 – projekti oddani do 
tega roka se bodo uvrstili v Načrt 
izvedbenih projektov (NIP), ki se 
ga Ministrstvu RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
posreduje oktobra 2011;

- 31. januar 2012 – NIP na MKGP v 
aprilu 2012;

- 30. maj 2012 – NIP na MKGP ok-
tobra 2012.

Kateri stroški so upravičeni stro-
ški?

Upravičeni stroški so:
- stroški koordinacije in vodenja pro-

Utrinki

Odgovori na najpogostej{a vpra{anja vlagateljev projektnih predlogov na 
Javni poziv za leto 2011–2012

ZA VE^JO PREPOZNAVNOST 
KOBARI[KIH [TRUKLJEV
Kobarid – Kobariški gastronomski 
krog (KGK) je v soboto, 11. junija, 
pripravil krog v pravem pomenu 
besede, saj so se na skupni krožni 
stojnici predstavile priznane lokalne 
restavracije (gostilna Breza, Hiša 
Franko in Restavraciji Topli val ter 
Kotlar), domačinke in otroci Zavoda 
Feniks z mentorico Vilmo Koren. 
Pripravo štrukljev so demonstrirali 
otroci in domačinke, lokalne 
gostilne pa so med 16. in 18. uro 
razdelile prek 400 kobariških 
štrukljev. Poleg domačinov je bilo 
letos tudi veliko obiskovalcev iz 
drugih občin in koncev Slovenije, 
precej pa tudi tujih turistov in 
sosedov iz Benečije. 

Ponudba ter celotna predstavitev je 
bila pri obiskovalcih izredno dobro 
sprejeta, zato lahko rečemo, da 
postaja naša tradicionalna sladica 

prepoznavna tudi izven domačih 
logov.  Veliko zanimanja je bilo 
predvsem za pripravo štrukljev, v 
čem se razlikujejo med seboj, kaj 
pomeni, da se vsaka gospodinja 
»podpiše« na njih in kje jih lahko 
dobijo. Podpis pomeni, da se na 
koncu naredi na vrhu štruklja s pr-
stom luknjico – kot vidite na fotogra-
fiji. Predvsem pa je pomembno, da 
izdelava te tradicionalne sladice živi 
– izdelujejo jih gospodinje doma in 
vedno so na meniju sladic v gostil-
nah KGK. Prav tako se jih učijo izde-
lovati otroci v krožkih in Zavodu Fe-
niks. Da bi tej sladici omogočili ve-
čjo prepoznavnost, zaščitili njeno 
kakovost ter ustvarili boljše pogoje 
za trženje gastronomske 
ponudbe, bo Lokalna turistična or-
ganizacija (LTO) Sotočje skupaj s 
člani KGK oblikovala blagovno 
znamko Kobariški štruklji. 
Tatjana Humar, LTO Sotočje – TIC 
Kobarid

ORGANIZATOJI ŠTRUKLJADE si prizadeva-
jo, da bi znanje, povezano s pripravo kobari-
ških štrukljev, prenašali na mlajše generacije. 
Foto: arhiv LTO Sotočje

»A TI GOVORI[ 
SLOVENSKO?« »MALO.«
Tolmin – Verjetno se spomnite, da 
smo pred časom v EPIcentru ogla-
ševali začetni, 36-urni tečaj sloven-
skega jezika za tujce. Takrat je bil 
marsikdo v dvomih: Tak tečaj v Tol-
minu? Le kdo se ga bo udeležil? Pa 
vendar so se zbrali – in to zelo pe-
stra skupina 12 priseljencev različnih 
starosti in narodnosti: Albanec, belgij-
ski par, Bosanka, tri Kosovke, Latvij-
ka, Francoz, Makedonka, Nizozemec 
in Ukrajinka. Pisani množici znanja 
željnih je skupno to, da so vsaj malo 
že Slovenci, da so se iz različnih 
vzrokov znašli v naši dolini, da tu živi-
jo in delajo – večina skupaj s svojimi 
družinami. Druži jih tudi to, da želijo 
izpopolniti svoje znanje slovenskega 
jezika. V prostorih Posoškega razvo-
jnega centra (PRC) smo se srečevali 
dva meseca dvakrat tedensko po tri 
šolske ure in se v tem času naučili 
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GRETA PAVŠIČ (levo), strokovna vodja LAS in META MEDVED, svetovalka, Posoški razvojni center, sta vam na voljo za dodatne informacije

jekta; 
- stroški dela za izvajanje projektnih 

aktivnosti; 
- stroški materiala, opreme in stori-

tev, nastalih z izvedbo projekta;
- prispevek v naravi, skladno s 54. 

členom Uredbe 1974/2006/ES;
- stroški promocije in obveščanja 

javnosti o projektu;
- splošni stroški, ki so neposredno 

povezani z izvedbo projekta, kot 
so študije izvedljivosti in strategije, 
v primeru izvedbe naložb pa tudi 
honorarji arhitektom, inženirjem 
in svetovalcem ter stroški pridobi-
vanja dokumentacije in dovoljenj. 

Tu pa je treba upoštevati tudi ome-
jitve pri posameznih vrstah stroškov. 
Te so: 

• stroški dela za namen koordinacije 
in vodenja izvedbe projekta se pri-
znajo kot upravičeni, kadar pred-
stavljajo do vključno 10 odstotkov 
skupnih upravičenih stroškov pro-
jekta;

• stroški promocije in obveščanja 
javnosti o projektu lahko predsta-
vljajo do vključno 20 odstotkov 
skupnih upravičenih stroškov pro-
jekta;

• stroški investicij do vključno 50 
odstotkov celotne vrednosti projek-
ta;

• splošni stroški, kot so študije izve-
dljivosti in strategije ter stroški, ki 
so neposredno povezani z izvedbo 
naložbe (npr. honorarji arhitektom, 
inženirjem in svetovalcem, stroški 
pridobivanja dokumentacije in do-

voljenj), se priznajo kot upravičeni, 
kadar predstavljajo do vključno 10 
odstotkov skupnih upravičenih 
stroškov projekta.

• prispevek v naravi, skladno s 54. 
členom Uredbe 1974/2006/ES, se 
prizna kot upravičen strošek, ka-
dar predstavlja do vključno 15 od-
stotkov skupnih upravičenih stro-
škov projekta.

Kakšno je obdobje koriščenja sred-
stev oziroma časovna upravičenost 
stroškov?

Upravičeni so samo tisti stroški, ki 
nastanejo od datuma oddaje NIP na 
MKGP do dneva zaključka projekta 
oziroma najkasneje do oddaje konč-
nega zahtevka na MKGP. Projekt ne 
sme biti zaključen pred prejemom 
odločbe o potrditvi NIP, ki jo MKGP 

posreduje na LAS.

Kje lahko dobim razpisno doku-
mentacijo?

Razpisna dokumentacija je obja-
vljena na spletni strani Posoškega ra-
zvojnega centra: www.prc.si/razpisi.

Na koga se lahko obrnem, če bom 
potreboval še kakšne informacije?

Za dodatna pojasnila sta vam na 
LAS za razvoj vsak delovni dan med 
8. in 14. uro na voljo strokovna vod-
ja LAS Greta Pavšič (telefon: 05/38-
41-507, e-pošta: greta.pavsic@prc.si) 
in svetovalka Meta Medved (telefon: 
05/38-41-518, e-pošta: meta.medved@
prc.si).
Pripravili: strokovna vodja LAS Greta Pa-
všič in Tatjana Šalej Faletič, Posoški 
razvojni center
Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

Odgovori na najpogostej{a vpra{anja vlagateljev projektnih predlogov na 
Javni poziv za leto 2011–2012

osnov slovenskega jezika. 

Udeleženci so morali dejavno sode-
lovati na predavanjih – veliko je bilo 
pogovarjanja, glasnega branja, bo-
gatenja besedišča ob določeni te-
matiki, ob vajah in razlagah pa so 
osvojili tudi osnovna slovnična pravi-
la. Najprej je bilo treba uskladiti ra-
zlično predznanje in različne mater-
ne jezike udeležencev. Ko smo se 
malo bolje spoznali, smo drug dru-
gemu z veseljem pomagali. Samo 
razlaga v slovenščini in angleščini 
velikokrat ni zadostovala; tako je na 
primer Latvijka Tatjana z razlagami v 
nemščini po svojih najboljših močeh 
pomagala Nizozemcu Edvardu, Ko-
sovka Mimoza pa je s prevajanjem v 
albanščino pomagala kolegicama, ki 
sta v začetku znali veliko manj od 
nje. Še dobro, da smo imeli drug 
drugega, saj smo se tako veliko 
naučili eden od drugega; med dru-
gim tudi potrpežljivosti, nemalokrat 
pa smo se tudi nasmejali ob različ-

nih nesporazumih in na novo izum-
ljenih »slovenskih« besedah.

Tečaj je imel svojo težo tudi zato, 
ker se nismo učili le jezika, ampak 
smo spoznavali tudi slovensko kultu-
ro in različne kulture udeležencev. 
Šlo je pravzaprav za pravo medkul-
turno učenje, ki je v današnjem ča-
su (tudi v Zgornjem Posočju) še ka-
ko zaželeno. V okviru tako imenova-
nega medkulturnega učenja smo ob 
zaključku našega druženja obiskali 
Tolminski muzej, kjer nas je tam-
kajšnja kustosinja Karla Kofol po-
peljala skozi zgodovino krajev Zgor-
njega Posočja. Tečajniki so izvedeli 
veliko novega o zgodovini in kulturi 
svojega novega doma in bili navduše-
ni nad muzejem. Po ogledu smo se 
zgodovinsko in kulturno navdahnjeni 
odpravili še do Sotočja, kjer smo ob 
prigrizkih iz različnih držav zaključili 
naše prijetno druženje. 

Zanimanje za učenje našega lepega 

in hkrati zahtevnega jezika je veliko, 
kar dokazujejo tudi prijave na 
naslednji, 100-urni tečaj, ki ga bo 
PRC začel izvajati jeseni. Tudi ta 
tečaj bo za udeležence brezplačen, 
saj ga bosta sofinancirala Evropski 
socialni sklad in Ministrstvo za šol-
stvo in šport. Zato zainteresirane va-
bimo, da spremljate medije, kjer bo-
mo program oglaševali, lahko pa 
predhodno pokličete na PRC, in si-
cer Patricijo Rejec na telefonsko 
številko: 05/38-41-506, in si že 
vnaprej rezervirate svoje mesto v no-
vi skupini.

Upam, da se bodo tudi ostali prisel-
jenci, ki mogoče nimajo volje in po-
guma za učenje slovenskega jezika, 
opogumili in se udeležili tovrstnih 
tečajev. Nenazadnje jim lahko znan-
je še enega jezika (ob ohranjanju 
njihovega maternega) le zviša kako-
vost življenja v Sloveniji. Vsi ude-
leženci smo se strinjali, da je prav 
kakovostno sobivanje, sprejemanje 

drugačnosti, druženje in nenazadnje 
bogatenje drug drugega s svojo dru-
gačnostjo v današnji družbi še kako 
pomembno. Drugačnost v tem pri-
meru ne ogroža, ampak bogati. 
Marta Medvešček, učiteljica slovenske-
ga jezika za tujce

DAN DRU@ENJA IN GIBANJA 
VSEH GENERACIJ 
Tolmin – Eko vrtec Ilke Devetak Bi-
gnami (Vrtec Tolmin) se je letos 
prvič pridružil vseslovenski prireditvi 
Šport Špas – Dan druženja in giban-
ja vseh generacij. Vodilo te javne 
prireditve je medgeneracijsko sode-
lovanje s prepletanjem vsebin okolje 
in varstva, zdravja, gibanja in huma-
nitarnosti. Letos so tovrstna srečan-
ja potekala na 204 lokacijah po vsej 
Sloveniji.

V soboto sredi maja se je na šport-
nem igrišču Brajda zbralo prek 100 
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Navadni jagodnjak ali gozdna jagoda 
(Fragaria vesca)

@e Rimljani so jagode uporabljali za zdravljenje razli~nih vnetij – tudi vnetja grla. Jagod so se 
poslu`evali tudi pri zdravljenju simptomov melanholije, omedlevice, ledvi~nih kamnov, protina, pri 
slabem zadahu … Ti sladki sade`i pa so lahko uporabni tudi kako druga~e – v prehrani in pri oseb-
ni negi. ^e pa se mlademu dekletu prikradejo v sanje, naj bi to pomenilo, da bo rodila veliko otrok, 
in to same fante.

Z gojenjem jagod so se v 14. stoletju 
začeli ukvarjati Francozi, ki so goz-
dno jagodo vzgojili kot vrtno in s 

križanji kasneje dobili številne nove sorte, 
poznane kot vrtne jagode z debelejšimi in 
številčnejšimi plodovi. Ena takih sort je na 
primer mesečna jagoda, ki cveti in rodi celo 
poletje. Drugje v Evropi se je gojenje jagod 
uveljavilo šele v 18. stoletju.

OPIS
Gozdna jagoda zraste do 25 cm visoko. Raz-

vije dvospolne bele cvetove z 20 prašniki in 
mnogoštevilnimi plodnicami, iz katerih se raz-
vijejo sočni, sladki, dišeči, rdeči plodovi. List je 
sestavljen iz treh elipsastih, nazobčanih listov, ki 
so zgoraj zeleni, spodaj pa belkasti. Je trajnica, 

ki uspeva samoraslo na sončnih gozdnih posekah 
in robovih po vsej severni polobli. Glede na izvor 
jo uvrščamo v skupino evropskih jagod. 

GOJENJE IN RAZMNO@EVANJE
Gozdna jagoda uspeva na vlažnih in s humu-

som bogatih tleh, na sončnih do polsenčnih le-
gah, najraje na jasah ter obronkih pašnikov in 
gozdov. Razmnožuje se z drobnimi, solzasto obli-
kovanimi, rjavkastimi, lesketajočimi semeni.

SESTAVINE
Vsebuje veliko vitaminov (C, B kompleks – fo-

lat B9, riboflavin B2 –, K …), mineralov (mangan, 
kalij, magnezij, baker, železo …), vlaknin, antio-
ksidantov (antocianini), fenolov (med njimi so 
tudi taki, ki imajo dokazano protivnetne in pro-

tikancerogene učinke), omega-3-nenasičenih ma-
ščobnih kislin itd. Jagodni listi vsebujejo čreslo-
vine, pa tudi vitamin C.

OSEBNA NEGA
• Prevretek iz listov je priporočljiv za čiščenje 

mastne kože, saj učinkovine prevretka povzro-
čajo stiskanje por in s tem manjše mastenje 
kože.

• Kadilci lahko uspešno odstranijo nikotinski 
katran z zob, če jih namažejo z zmečkanimi 
jagodami in jih pustijo približno pet minut na 
zobeh ter nato zobe sperejo s toplo vodo, v 
kateri je raztopljen ščepec sode bikarbone.

• Za beljenje kože na obrazu in odpravljanje peg 
pomaga, če prerezane jagode nanesemo direk-
tno na kožo. Taki obkladki pomagajo tudi pri 
lajšanju manjših sončnih opeklin.

Utrinki

Prakti~no za vsakogar

udeležencev različnih starosti. Med 
njimi ni manjkalo prostovoljcev, ki so 
nam pomagali, da smo prireditev 
izpeljali uspešno in na zanimiv 
način. Dan druženja se je začel z 
enournim pohodom, ki so se ga 
udeležili otroci, njihovi starši, sorod-
niki, upokojenci in drugi. Za varnost 
so poskrbeli tolminski gasilci. Skavti 
in taborniki so udeležencem na poti 
predstavili svoje delovanje in prisot-
ne razvedrili z gibalnimi igrami v na-
ravi. Ob vrnitvi na prizorišče priredit-
ve so se udeleženci lahko udeležili 
različnih gibalnih delavnic, ki so jih 
pripravili predstavniki Nogometnega 
kluba Tolmin, Atletskega društva Po-
sočje, Karate kluba Soča in Plesne 
šole Mojce Maurič. Prostovoljno se 
nam je pridružila tudi medicinska 
sestra Boža Istenič iz zdravstvene-
ga doma in opravljala meritve krvne-
ga tlaka ter holesterola. Udeleženci 
so imeli možnost, da poskusijo zdra-
vo prehrano (žitne kruhke z različni-

o spremembah energije v telesu 
pred pitjem in po pitju zdravilne vo-
de. Ker smo želeli poskrbeti tudi za 
okolje in znmanjšati odpadke, smo 
udeležence že vnaprej zaprosili, naj 

mi namazi, jabolko) in pijejo vodo. 
Zdravilni grofovo in dicovo vodo je 
predstavil radiestezist Jože Munih, 
priznan poznavalec zdravilnih izvirov 
na Tolminskem, in prisotne podučil 

s seboj prinesejo lončke in čutare. 
Na dan prireditve je prek sms spo-
ročil potekala humanitarna akcija 
Pismo srca. Z akcijo smo spodbujali 
udeležence k štipendiranju mladih. 
Medsebojno sodelovanje in družen-
je mladih in starejših v zdravem du-
hu je omogočilo, da smo prireditev 
uspešno zaključili. 
Čeprav nam je vreme v začetku ne-
koliko ponagajalo in je zaradi tega 
marsikdo ostal doma, smo bili s pri-
reditvijo zadovoljni tako organizatorji 
kot tudi udeleženci. Upamo, da bo 
ta vseslovenska prireditev postala 
tradicionalna in z vse več udeležen-
ci, saj gibalne dejavnosti in napotke 
za zdravo življenje potrebujemo vsi. 
In kaj je lepše, kot dopoldan preži-
veti skupaj s svojo družino, prijatelji, 
starimi starši, strokovnimi delavci, 
nameniti čas za pogovor, gibanje in 
zdravje.
EKOkoordinatorka Tina Leban, Vrtec 
Tolmin

VSESLOVENSKI PRIREDITVI ŠPORT ŠPAS se je letos pridružil tudi tolminski vrtec. Foto: arhiv 
vrtca
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Foto: Wikipedia, originalni knjižni vir: THOMÉ, Otto Wil-
helm. (1885). Flora von Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Germany: Gera.

HRAMBA 
Jagode so zelo občutljive in se zelo hitro kva-

rijo (splesnijo, zavrejo). Praviloma jih obiramo 
zjutraj, ko so plodovi suhi. Najbolje je, da jih 
takoj porabimo ali pa jih zamrznemo. V hladil-
niku se ohranijo le nekaj dni.

 
POMO^ PRI LAJ[ANJU TEGOB
• Gozdne jagode so dobrodošla pomoč pri raz-

strupljanju prebavil, pospeševanju tvorb krv-
nih telesc in rasti celic (zato so zelo priporo-
čljive ob pomanjkanju železa v krvi), krepitvi 
imunskega sistema in metabolizma ter pri 
zniževanju vročine (sok jagod). 

• Posušene ali sveže liste se lahko uporablja v 
različnih čajnih mešanicah. Tako imenovana 
notranja uporaba listov naj bi lajšala in od-
pravljala težave, povezane z živčnostjo, puti-
ko, revmatizmom, ledvičnimi kamni, slabo 
prebavo, slabokrvnostjo … 

• Zunanje zdravljenje z listi naj bi pomagalo 
pri izpuščajih na koži.

• Prevretek iz listov (čez 1 g drobno narezanih 
listov prelijemo vrelo vodo in po desetih 
minutah precedimo) se svetuje za lajšanje 
in zaustavljanje lažje driske. 

• Prevretek iz jagodnih korenin naj bi deloval 
diuretično in krepilno na organizem.

• Prevretek iz listov in korenin zeliščarji pri-
poročajo pri vnetju jeter in pri zlatenici.

PRIPRAVA HRANE
Plodove lahko uživamo sveže, saj so taki 

najbolj okusni in najbolj vredni. Lahko jih 
predelamo v marmelade, džeme, različne 
sladice, sirupe ... Uporabimo jih lahko tudi 
pri pripravi likerjev in drugih krepilnih pi-
jač.

Liste običajno sušimo in jih kot take upo-
rabljamo v dišavnih mešanicah – predvsem 
za pripravo mesa. 

Čeprav je v članku predstavljena gozdna 
jagoda, smo se v uredništvu odločili, da vam 
v tem delu raje ponudimo nekaj receptov z 
vrtnimi jagodami. Te nam v primerjavi z 
gozdnimi dajejo bistveno večji pridelek in 
so poleg tega bolj priročne. Vsekakor pa 
našim bralcem priporočamo uporabo bio-
loško pridelanih jagod.

PRINCESKINA JAGODNA KUPA
Potrebujemo:
400 g jagod 
100 g sladkorja v prahu 
sok polovice limone 
1/2 l sladke smetane 
20 g sladkorja 
otroške piškote ali biskvitne paličice za 
okras 
300 g jagod zmeljemo v mešalniku, do-
damo sladkor, limonin sok in 3 dcl ste-
pene sladke smetane. Ostale jagode nare-
žemo, manjše na 4 dele, večje pa na 6 

delov, ter jih zamešamo med zmlete jagode. Jagodovo peno 
porazdelimo po čašah ter okrasimo z biskvitnimi paličicami 
ali piškoti, narezanimi jagodami in stepeno smetano. 

JAGODOVA PIJAČA Z JOGURTOM
Potrebujemo :
250 g jagod
250 g jogurta
3 žličke medu
Očiščene in oprane jagode stisnemo z vilicami, dodamo jogurt 
in med ter mešamo toliko časa, da dobimo kremasto in gladko 
zmes, ki jo nalijemo v visoke kozarce.

JAGODNI BISKVIT
Potrebujemo:
25 dag jagod
40 dag sladkorja
8 do 10 beljakov
30 dag moke
lupinico limone ali pomaranče
1 pecilni prašek 
Beljake najprej stepemo v trd sneg. Nato med počasnim stepanjem oz. 
mešanjem postopoma dodajamo sladkor, pecilni prašek, limonino ali 
pomarančno lupinico, moko in na drobno narezane jagode. Maso vli-
jemo v malo višji pekač, ki smo ga namazali z maslom, ter spečemo 
pri 180 stopinjah.

SLADOLEDNA JAGODNA PENA
Potrebujemo:
1/2 kg jagod
10 dag sladkorja
1 dl vode
1 žlico limoninega soka
Vodo s sladkorjem zavremo in pustimo vreti 2 minuti. Ohladimo. Dodamo 
limonin sok in jagode in vse zmešamo. Sadni pire postavimo v hladilnik, 
nato pa še v zamrzovalnik in ga vsako uro z metlico gladko razmešamo. 
Dobro ohlajeno peno nadevamo v skodelice za sladoled in takoj ponudimo.

STE VEDELI …
… da pri jagodah vedno uživamo sveže plodove, 
saj imajo ti največ zdravilnih učinkovin.

… da je uporabna cela rastlina – učinkovine v 
listih in koreninicah naj bi pospeševale izločanje 
seča in pomagale pri pravilnemu delovanju vra-
nice.

… da se od vseh postopkov obdelave sadja med 
zamrzovanjem ohrani največ vitaminov (do 80 
odstotkov).

… da so nekateri ljudje preobčutljivi na jagode, 
kar se kaže v alergični reakciji, ki se najpogo-
steje pokaže le kot srbeč izpuščaj, v hujših 
primerih pa lahko nastopijo tudi težave s slu-
znico in dihanjem. Tudi jagodovi listi lahko 
pri nekaterih ljudeh, ki so preobčutljivi na 
jagode, sprožijo alergične reakcije.

… da moramo biti pri sušenju listov previ-
dni, da jih posušimo na hitro, kajti med 
venenjem se tvori strup, ki pa med suše-
njem izgine.

… da so se jagode, ki jih danes gojimo na 
naših vrtovih, razvile iz naravnih podvrst, 
ki se razlikujejo v genetskih lastnostih, 
razširjenosti in posledično po različnih 
pogojih za rast. Poleg evropskih (gozdna, 
dišeča, zelena) poznamo še azijske (pred-
njeazijska, himalajska, japonska itd.) in 
ameriške jagode (gorska, čilska, virginij-
ska itd.). 

… da naj bi do danes vzgojili že 5.000 
sort različnih jagod, od katerih naj bi 
jih bilo gospodarsko pomembnih komaj 
100 – v praksi navadno sadimo le 10 do 
20 sort vrtnih jagod. Ob tem je treba 
vedeti, da se vedno znova pojavljajo 
nove sorte, prilagojene spremenjenim 
tržnim zahtevam in razmeram. Pri 
vsem skupaj pa velja, da najbolj ka-
kovostne, okusne in aromatične plo-
dove dajejo tiste sorte, ki zahtevajo 
boljšo oskrbo in za katere je značilen 
manjši pridelek.

… da konvencionalno pridelane vr-
tne jagode vsebujejo skoraj največ 
pesticidov od vseh drugih vrst tako 
pridelanega sadja in da je ostanek 
pesticidov z jagode, tako kot tudi 
z ostalega jagodičevja, zelo težko 
odstraniti.

Nataša Klobučar Štrancar, univ. 
dipl. ing. živ. teh., Posoški razvojni 
center
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V toplih tonih je optimizem
Ljubezen do slikanja je Milenko Ur{i~ `e pred dobrim desetletjem pripeljala v Dru{tvo 
slikarjev amaterjev Tolmin (DSAT). Pravi, da se je v~lanila zato, da bi se kaj nau~ila, obe-
nem pa na dru{tvena sre~anja prihaja ob~udovat tudi stvaritve drugih ~lanov. @al se v 
zadnjem obdobju to zgodi bolj poredko. Razpeta med domom in podobo Krna, ki {~iti 
hrbet njenemu ognji{~u v Dre`ni{kih Ravnah, ter slu`bo in zaobljenimi gri~i Notranjske 
te`ko nabere za prgi{~e ~asa, namenjenega zgolj slikanju.

MILENKA URŠIČ pravi: »Kadar me slikanje potegne vase, občutim piš vetra, vlago, ki se dviga iz vode, slišim žuborenje vode in 
ptičje petje, vonjam smolo borovcev, ki prihaja iz pokrajine, ki jo slikam. Tam sem.«

pa lahko odločimo za njeno nasprotje. Vsak nov 
dan ji polni življenje, tiste majhne drobce časa, ki 
jih najde, pa v zadnjem obdobju namenja izobra-
ževanju. V Društvu hipnoterapevtov Slovenije si 
je že v preteklem letu pridobila certifikat za hipno-
terapevtko, sedaj pa to znanje še dopolnjuje. In 
pred sabo vidi še veliko novih ciljev.
Pogovor pripravila Dea Volarič, Društvo slikarjev ama-
terjev Tolmin
Foto: arhiv Milenke Uršič

Fizi~no izkustvo slikanja
Navadno slikam z oljnimi barvami, ki mi dišijo 

zelo prijetno. Ob tem pa belina platna budi v me-
ni radovednost, kaj bo nastalo.

Proces ustvarjanja
K slikanju se spravim, ko me kakšna zamisel 

tako tišči, da jo želim uresničiti takoj, ko imam za 
to vsaj malo časa. Nato ponavadi iz tega nastane 
več del, ker se med slikanjem množijo nove zami-
sli. 

Senzori~na izkustva slikanja
Kadar me slikanje potegne vase, občutim piš 

vetra, vlago, ki se dviga iz vode, slišim žuborenje 
vode in ptičje petje, vonjam smolo borovcev, ki 
prihaja iz pokrajine, ki jo slikam. Tam sem.

Ustvarjanje in delo
Živim tako, da ustvarjam vse, kar delam. Tudi 

vsakdanje stvari počnem tako, da se igram z rečmi, 
ki so mi v danem trenutku na voljo. Tako tudi 
kuham. Vse delam, kot da je to prvič, zato je delo 
vedno prijetno in osrečujoče.

Barve
Po tem, kakšne barve uporabljam pri posame-

znih slikah, lahko vidim, kakšno je moje resnično 
počutje. Ko sem živela v strahu, da bom ostala 
brez službe, so bile črne vse slike, ki sem jih takrat 
naslikala. Zdaj so svetlejše in barvitejše. Kadar se 
počutim dobro, nastanejo tudi slike v toplih tonih, 
v rožnati, rdeči, rumeni.

Nagovarjanje
Kar se tiče slikanja, imam trenutno ustvarjalno 

pavzo; sicer pa najraje slikam naravo. Predvsem 
izmišljene gore in vode.

^emu slikanje
Lahko bi me vprašali tudi, zakaj pojem, hodim, 

zakaj živim … Zato, ker v vsem neznansko uži-
vam.

V življenju marsičesa ne moremo spremeniti, 
kakšen pa je pogled, ki ga ima nekdo na celoto, je 
njegova lastna odločitev. Milenka si je izbrala ti-
stega, ki ji pomaga v vsem poiskati nekaj dobrega 
in lepega. Le čemu bi delali tragedijo, pravi, če se 
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Pester konec {olskega leta
[olsko leto, v katerem smo se prebijali skozi projekte, knjige, razpise in stene, se poslavlja. »Ste re-
kli stene?« Da, tudi stene in to dobesedno … PUMovci smo se strinjali, da na{ dru`abni prostor po-
trebuje konkretno osve`itev ometa in barve. Tako je `e kmalu nastal prijeten in udoben prostor za 
jutranjo kavico in skupinske debate. Popravili smo tudi dotrajane lesene stopnice, ki vodijo na 
dvori{~e in so se najbr` podrle zaradi na{ih te`kih karakterjev.

Pozitivna izkušnja in delovna 
vnema sta nas tako potegnili, 
da smo se zaradi pomanjkanja 

prostora lotili še prenove kuhinje, pri 
čemer nam je pomagal mizar iz Po-
ljubinja. No, v obnovo nas je, resnici 
na ljubo, prisilila čisto konkretna po-
treba po normalnih razmerah za ku-
harske podvige, ki smo jih izvajali 
skozi celo šolsko leto vsaj enkrat na 
teden in o katerih smo že poročali. 
Najprej smo odstranili nepotrebne 
elemente ter pri tem uživali v meta-
nju dotrajanega pohištva skozi okno. 
Nato smo prebelili stene, namestili 
nove omare in pult. Zato vas ob tej 
priložnosti vabimo, da nas obiščete 
in si ogledate naše prenovljene pro-
store.

Po Ajdovsko deklico
Da ne boste mislili, da na PUM-u 

samo garamo – ne, včasih si privo-
ščimo tudi kakšen izlet. Na zadnjega 
smo se podali kar čez gorski prelaz 
Vršič iskati Ajdovska dekleta. Name-
sto teh smo naleteli na race, onkraj 
hriba pa smo si ogledali Rusko kape-
lico, čudovite zelence in Belopeška 
jezera. Vrnili smo se preko mejnega 
prehoda Predel, kjer smo si ogledali 

OBNOVA PROSTOROV TOLMINSKEGA PU-
MA – Potem, ko so na PUM-u uredili družabni 
prostor, so se lotili še kuhinje. Kot pravijo, jih 
je v obnovo prisilila čisto konkretna potreba 
po normalnih razmerah za kuharske podvige, 
ki so jih izvajali skozi celo šolsko leto vsaj en-
krat na teden in o katerih so v EPIcentru že 
poročali.

OBISK RUSKE KAPELICE – Občasno jo na PUM-u mahnejo tudi na kak izlet. Tokrat so odkriva-
li lepote Ajdovske deklice na Vršiču in obiskali Rusko kapelico.

še trdnjavo Predel, in se nato po do-
lini reke Soče vrnili domov.

Uspe{ni v zastavljanju 
osebnih ciljev

Veseli smo, da je bila velika večina 
udeležencev programa v letošnjem 

letu zelo uspešna v doseganju zasta-
vljenih osebnih ciljev. Do srečnega 
konca smo pripeljali učenje za izpite 
– s pomočjo inštrukcij smo premaga-
li ovire na poti do šolske uspešnosti 
in tako so se nekateri udeleženci pro-
grama lahko ponovno vključili v re-
dno šolsko izobraževanje. Veseli nas 
tudi, da je kar nekaj udeležencev 
navkljub za zaposlovanje neprijaznim 
časom uspelo dobiti zaposlitev in 
zaenkrat se na svojih delovnih me-

stih dobro držijo. Žal pa ne moremo 
mimo izjem, ki so na poti obupali in 
program predčasno zapustili. Vendar 
tako pač je. Za vsako stvar moramo 
vložiti določeno mero truda – brez 
tega pač ne gre.

S tem kratkim poročilom se za le-
tos od vas poslavljamo. Želimo vam 
najbolj »odpičene« počitnice, jeseni 
pa se ponovno beremo.
Mitja Gruntar, PUM Tolmin
Foto: arhiv PUM Tolmin

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

Utrinki

»MLADE FACE« UREDILE 
[PORTNA IGRI[^A
Kobarid – V sklopu Evropskega le-
ta prostovoljstva se je kobariška 
mladina pridružila akciji Mlade face. 
Pobuda za izvedbo akcije je prišla 
prav s strani mladih, kar je treba še 
posebej pohvaliti. Glavni organizator 
je bilo Mladinsko kulturno ume-
tniško društvo Kobarid (MKud Ko-
barid), ki smo ga pred časom v EPI-
centru že predstavili, in ki deluje 
pod vodstvom podpredsednika Ma-

teja Sarfa.

V okviru vseslovenske akcije, ki je 
potekala v soboto, 21. maja, so pro-
stovoljci iz občine Kobarid urejali 
športni igrišči v Kobaridu in na Liv-
ku. Livško igrišče je tako dobilo no-
vo ograjo, kobariško igrišče pa sve-
že prepleskano ograjo. Udeleženci 
akcije upajo, da so s svojim delom 
prispevali k bolj urejeni okolici ter 
prijaznejšemu igrišču za vse uporab-
nike.
Mateja Skok

VSESLOVENSKA AKCIJA MLADE FACE – V okviru akcije so prostovoljci urejali športni igrišči v 
Kobaridu in na Livku. Foto: Meta Medved
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PE^ENA 
JAGNJE^JA 

REBRCA NA @ARU 
Z MLADIM 

KROMPIRJEM IN 
DOMA^IM 
JOGURTOM

^as priprave: 
35 minut

Potrebujemo
800 g jagnječjih rebrc

sveža zelišča
60 g olivnega olja

60 g limone
sol, beli poper

600 g krompirja
40 g olja

100 g domačega jogurta

Priprava
Jagnječja rebrca natremo 

svežimi zelišči, pokapamo z 

olivnim oljem, limoninim 

sokom ali vinom. Pustimo 

jih v marinadi vsaj nekaj ur. 

Spečemo jih na žaru in soli-

mo šele, ko so pečene. Ponu-

dimo jih s pečenimi krom-

pirjevimi polovičkami in 

gostim domačim jogurtom.

Recept: Robert Merzel, 
kuharski mojster 

Foto: Peter Domevšček

Recept je povzet iz knjižice recep-
tov Jedi iz mesa drobnice, ki jo je 
v sodelovanju s Posoškim razvoj-
nim centrom (PRC) izdalo Dru-
štvo rejcev drobnice. Knjižico v 
pdf obliki lahko brezplačno dobite 
na spletni strani PRC-ja: www.

prc.si

Spoštovano uredništvo, 
v decembrski številki EPIcentra je 

bilo korektno predstavljeno stališče 
države o upravičenosti in neupraviče-
nosti državljanov do prejemanja soci-
alne pomoči. V tem kratkem prispev-
ku bi rad podal še svoj pogled – po-
gled malega državljana – na to. Za 
boljše razumevanje današnjega stanja 
duha v družbi se vrnimo v obdobje 
socializma in najaktualnejšega reka 
tistih časov, ki pravi – znajde se tisti, 
ki nič ne dela, pa veliko ima. Država 
je živela na kredit, razvila monopol 
in osebe omenjenih vrednot so se z 
lahkoto razlezle po skoraj vseh po-
membnejših položajih. Postale so idol 
ljudstva. Vrednost in spoštovanje dela 
sta strmo padala. 

Osamosvojitev – za zgoraj omenje-
ne osebe priložnost tisočletja. Kot bi 
hudo sestradanim klošarjem pustil v 
varstvo dobro obloženo mizo (za to 
primerjavo se klošarjem opraviču-
jem). Večina njih je razgrabila vse, 
kar se je v danem trenutku dalo in 
poštenemu ljudstvu pustila le tisto, 
česar ni mogla odnesti s seboj. Močno 
presiti in prenapihnjeni so se spustili 

v tekmo s prečiščenim, transparen-
tnim, močnim evropskim trgom. 
Zdrav, transparenten boj je bil zanje 
nekaj novega in porazi so se kopiči-
li. 

Ostane pa jim še zadnja možnost 
lagodnega življenja, in sicer da doho-
dek delavca zakonsko omejijo na 
mejo, ki ne bo krila vseh življenjskih 
potreb. Delavci bodo prisiljeni zapro-
siti državo za pomoč. Dobili pa bodo 
le delček tega, kar so jim predhodno 
z zakonom odvzeli. In spotoma tam 
pustili še svoje dostojanstvo in ... nji-
hovi so. 

V premislek državi. Znano je, da 
je najhujši zločin, ki ga država lahko 
stori nad svojimi prebivalci, potiska-
nje lastnih ljudi v revščino. Predlaga 
prodajo nepremičnin za golo, trenu-
tno preživetje. Hipotetičen primer: ste 
štiričlanska družina, posedujete hišo, 
zgrajeno z odrekanjem celotne druži-
ne ob vseh urah. Partner postane 
tehnološki višek ali zboli. Otroci stra-
dajo. Zaprosite za pomoč. Svetovano 
vam je: do pomoči niste upravičeni, 
prodajte hišo in si kupite nekaj skro-
mnejšega. Močno podcenjeno jo bodo 

kupili prav ti, ki so vas privedli do 
tega stanja. 

Nedaleč stran, v sosednji Italiji, 
banke s poroštvom države omogočajo 
mladim družinam kredit v višini 80 
odstotkov nepremičnine. Od tega od 
17 do 23 odstotkov podari država. 
Mlada družina se zadolži, vendar se 
v nadaljnjem življenju lahko v celoti 
posveti delu in družini. V posoških 
krajih je hitrost razvoja že zaradi pro-
metnih povezav, konfiguracije terena 
in podnebja hudo upočasnjena in 
otežena. Narodne zavesti v tem tr-
dem, neizprosnem obmejnem okolju 
ne moremo krepiti s palico, ampak le 
tako, da slišimo drug drugega. Ne 
uporabljajmo trenutno nemočnih lju-
di kot hranilo za dosego velikih, pu-
hlih, kratkoročnih uspehov. Mogoč-
nejši so majhni, zdravi dosežki, do-
seženi na pošten in transparenten 
način, z lastno močjo in energijo. 
Vsaka zdrava celota je namreč sesta-
vljena iz majhnih, a zdravih delčk-
ov. 

Marjan Koren, Sužid

V premislek dr`avi

Utrinki

Na kro`niku Opažanja

^ISTI ZOBJE OB ZDRAVI 
PREHRANI
Kobarid – Konec maja je potekala 
zaključna prireditev 28. tekmovanja 
Za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki 
jo je organiziral Zdravstveni dom 
(ZD) Tolmin, pod okriljem medicin-
ske sestre Melite Podgornik Kana-
lec. Preverjanje čistosti zob poteka 
v sklopu šole skozi vse šolsko leto, 
vendar pa pregledi niso vnaprej na-
povedani. Osnovnošolci si morajo 
tako skozi preglede priboriti nagra-
dne točke – vesele in žalostne zna-
ke (☺ in ) –, ki označujejo, da je 
za zobke dobro oziroma slabo po-
skrbljeno. Pridobljene točke se vpi-
sujejo v slikovito razpredelnico, ki je 
v vsakem razredu na vidnem mestu 
in otroke dnevno spominja na to, da 
ne pozabijo na higieno svojih zob.

Ob koncu šolskega leta so otroci za 
svoj trud nagrajeni na zaključni prire-
ditvi, katero so letos pripravili v Kul-
turnem domu Kobarid. Za program 
so poskrbeli gostitelji, učenci OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid, ki so z 
igro, plesom in petjem otrokom in 
ostalim povabljenim pričarali na-
smeh in jih spomnili, kako pomem-
bna je zdrava prehrana za naše zobe.

Sicer pa so v tekmovanju sodelovali 
učenci nižje stopnje iz petih poso-
ških osnovnih šol: Bovec, Kobarid, 
Most na Soči, Podbrdo in Tolmin. 
Skupni zmagovalci vseh posoških 
OŠ so bili učenci OŠ Most na Soči 
– podružnične šole (PŠ) Šentviška 
Gora, ki so skupaj zbrali 87,5 točk. 
Za vzorno higieno zob so bili nagra-
jeni tudi učenci PŠ za izobraževanje 
in usposabljanje otrok s posebnimi 
potrebami Tolmin. Učence, njihove 
učitelje in povabljene je pozdravil tu-
di direktor Zdravstvenega doma Tol-
min Dušan Taljat in jim v šali nami-
gnil, kaj se zgodi, če zob ne bodo 
čistili. Medicinska sestra, ki je otro-
ke obiskovala skozi vse leto, pa je 
dejala, da se že veseli naslednjega 
šolskega leta, ko bo ponovno obi-
skovala otroke in skupaj z njimi skr-
bela za zdrave zobe. 
Nataša Hvala Ivančič, odnosi z javnost-
mi, Občina Kobarid

PREDEN POD KNJIGAMI 
ZAROPO^E ORODJE
Tolmin – Med poletnimi meseci bo-
do v galeriji tolminske knjižnice po-
tekala obnovitvena dela in prostor 

bo začenjal dobivati novo podobo. 
Sodobno opremljena galerija bo 
omogočila enostavnejšo in kakovo-
stnejšo izvedbo prireditev ter večje 
udobje obiskovalcem. A vsega še 
pred začetkom del ne bomo izdali. 
Lahko pa se zazremo v nekaj prete-
klih mesecev ter se spomnimo, kaj 
vse se je v tem letu v tolminski knji-
žnici že dogajalo.

Galerija knjižnice je bila vseskozi za-
sedena in gostila je vrsto del sloven-
skih umetniških ustvarjalcev. V za-
četku leta so pogled v ne tako odda-
ljeno preteklost, zato pa toliko bolj 
drugačno pokrajino od današnje, 
nudile fotografije legendarnega gor-
nika in fotografa Jaka Čopa. Aka-
demski slikar Klemen Brun je v svoj 
likovni svet umestil svojevrstne vzpo-
redne prostore, delček jubilejne raz-
stavne turneje pa je ob svoji 60-le-
tnici pripravil Rudi Skočir. V aprilu 
se je iz neskončnosti v neskončnost 
podal akademski slikar Darko Sla-
vec in galerijo knjižnice obsijal s ti-
soči sonc. Mesec kasneje je slikar-
stvo zamenjala arhitektura. Posoški 
razvojni center je pripravil dokumen-
tarno razstavo z natečaja, v okviru 
katerega so arhitekti tradicionalno 
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Utrinki

Na osnovi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni 
list RS, št. 26/05-UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 99/09), Uredbe 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. so-
financiranje prispevkov za socialno var-
nost za zasebnike in se dodelijo za obdo-
bje dveh let (24 mesecev). Zaposlitev 
mora biti povezana z izvedbo projekta 
začetne naložbe (naložba v osnovna 
opredmetena in neopredmetena sredstva 
pri: vzpostavitvi novega obrata, širitvi ob-
stoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov 
obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistve-
ni spremembi proizvodnega procesa v 
obstoječem obratu). To pomeni, da se 
nanaša na dejavnost, za katero je bila 
izvedena naložba in je ustvarjena v treh 

letih po končani naložbi. Upoštevajo se 
tudi delovna mesta, ustvarjena v treh letih 
po končani naložbi zaradi povečanja sto-
pnje izkoriščenosti zmogljivosti s pomo-
čjo nove naložbe.

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 sofinanciranja 
lahko znaša do 30 odstotkov upravičenih 
stroškov ustvarjenih delovnih mest pove-
zanih z investicijo za velika podjetja, izra-
ženo 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 poslujejo v sektorju 
transporta. Upošteva se tista bruto plača, 
ki jo v vlogi opredeli vlagatelj.

Maksimalna vrednost sofinanciranja za 
samozaposlene znaša polovico mesečno 
odvedenih prispevkov za socialno var-
nost, 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 srednješolsko izo-
brazbo in bodo delovno mesto ohranili 
vsaj 5 let (velika podjetja) oziroma vsaj 3 
leta (srednja in mala podjetja), oboje šte-
to od datuma, ko je bilo delovno mesto 
prvič zasedeno;
sofinanciranje upravičenih stroškov plač 
kadrom, ki so bili kadarkoli doslej pri vla-
gatelju ali njegovem povezanem podjetju 
že zaposleni za nedoločen čas, ni upra-
vičeno;

b. posamezniki, ki se bodo v letu 2011 v 
času od oddaje vloge na razpis do 16. 8. 
2011 v Posočju samozaposlili, imajo naj-
manj srednješolsko izobrazbo in bo nji-
hovo 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 po-

djetja v težavah (Zakon o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospo-
darskih 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 in-
solventnosti 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 registrirano 
dejavnost na območju občin Bovec, 
Kobarid ali Tolmin,

- nimajo neporavnanih zapadlih obve-
znosti do Republike Slovenije,

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

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

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni 
vlagatelji: 
- ki so za svojo dejavnost pridobila igral-

niško koncesijo; 
- ki delujejo na področju ribištva ali pre-

mogovništva;
- ki delujejo na področju pridelave kme-

tijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Po-
godbe o ustanovitvi Evropskih skupno-
sti in proizvodov, ki posnemajo ali na-
domeščajo mleko in mlečne proizvode, 
ter proizvode, ki ustrezajo CN kodam 
4502, 4503 in 4504 za plutaste izdel-
ke;

Javni razpisi in pozivi

posoško hišo preoblekli s sodobno-
stjo in energijsko učinkovitostjo. 
Razstavljali so tudi slikarji likovne ko-
lonije Zlata ribica 2011. Stalno likov-
no zbirko knjižnice je pred kratkim 
dopolnila nova podoba, in sicer por-
tret pokojnega posoškega pesnika 
Ivana Volariča - Fea, ki ga je nasli-
kal Jože Slak - Đoka.

V sklopu potopisnih predavanj Po-
vratna vozovnica so bili letos z nami 
zanimivi popotniki. Skupaj smo po-
tovali v Ameriko med Amiše, z jadral-
nim padalom preleteli v Azijo in se 
ustalili tam, kjer se je nemara ustavil 
tudi čas – med skandinavskimi fjordi 
in fjeli. 

Mednarodni prazniki knjige, knjižnic 
in branja so pri nas priložnosti za or-
ganizacijo večjih prireditev in akcij, 
povezanih z bralno kulturo. Ob sve-
tovnem dnevu knjige je v galeriji in v 
atriju knjižnice že tretjič zapored za-
živela Bukvarna, na kateri so nove 
lastnike poiskale rabljene knjige in 
literatura turističnih organizacij, Tol-

minskega muzeja in nekaterih dru-
gih nevladnih organizacij s Tolmin-
skega in iz Benečije. V začetku apri-
la, ob svetovnem dnevu knjig za 
otroke, pa so si pri nas lahko naj-

mlajši ogledali otroško predstavo Mi-
neštrala.
Literarne prireditve v tolminski knji-
žnici so bile v preteklih mesecih na-
menjene predstavitvi knjižnih novosti 

in njihovih avtorjev. Letos smo gostili 
Zorana Božiča, ki je na novo s pe-
dagoškega stališča predelal Prešer-
na, in Marka Koširja ter njegovo 
študijo železnic in lokomotiv na Slo-
venskem, vključno z bohinjsko pro-
go.

Mladim bralcem se včasih črke kar 
nočejo zbrati v besede in pomene. 
Ko otrokom branje povzroča težave, 
na pomoč lahko priskočita terapev-
tski pes Rik in njegova vodnica Nina 
Ilič. Psičku Riku so otroci z bralnimi 
težavami brali konec marca. Malo 
mlajšim, ki še ne berejo, izbira zgod-
be lisica Mica. A z nami je na urah 
pravljic le v zimskih mesecih, saj 
pravi, da je potepanje po zmrznjeni 
zemlji in vetrovnih obronkih nič kaj 
prijazno opravilo v tem letnem času. 
Zato se raje stiska za pečjo ali pa se 
smuka po knjižnici, kroži med knji-
žnimi policami in nas skrivaj opazu-
je. Tretješolcev ne opazuje več tako 
vneto, saj prehajajo na samostojno 
branje. Pri tem jih spodbujamo z ak-
cijo Moja knjižnica – Knjižnica Cirila 

V POLETNIH MESECIH BO TOLMINSKA KNJIŽNICA ZAČELA DOBIVATI NOVO PODOBO – 
Še pred začetkom del je Mavrična hiša v avli knjižnice konec maja na ogled postavila slikarska 
dela udeležencev likovne kolonije Zlata ribica 2011. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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- ki delujejo na področju predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov kadar 
je:
• znesek pomoči določen na podlagi 

cene ali količine kmetijskih proizvo-
dov, ki so kupljeni od primarnih pro-
izvajalcev ali jih zadevna podjetja 
dajo na trg,

• pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne pro-
izvajalce;

- ki delujejo na področju jeklarstva ali 
železarstva;

- ki delujejo na področju proizvodnje 
sintetičnih vlaken;

- ki izpolnjujejo merila za podjetja v teža-
vah v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje podjetij v težavah (Uradni 
list EU, C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči 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 Smernic Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah, razen če izpol-
njujejo merila za stečajni postopek po 
predpisih, ki urejajo finančno poslova-
nje podjetij;

- za aktivnosti povezane z izvozom, ko 
je pomoč neposredno vezana na izvo-
žene količine, na vzpostavitev in delo-
vanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z iz-
vozno aktivnostjo;

- kadar je pomoč pogojena s prednostjo 
rabe domačega blaga pred rabo uvo-
ženega blaga.

Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino 

dohodkov ustvari v sektorju zračnega ali 
zemeljskega tovornega transporta, je 
treba poleg določb Uredbe o dodeljeva-
nju regionalnih državnih pomoči upošte-
vati še posebna pravila, ki urejajo dode-
ljevanje državnih pomoči za ta področja.

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 doseči 
najmanj 51 točk. Vloge bodo razvrščene 
glede na število doseženih točk. Razpi-
sana sredstva bodo vlagateljem dodelje-
na 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 vedno enako število 
točk, ima prednost tista vloga, ki je dose-
gla večje število točk po merilu f.

IV. Okvirna višina sredstev in obdobje 
financiranja

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

Obdobje za katerega so namenjena ne-
povratna sredstva, so proračunska leta 
2011, 2012 in 2013.

V letu 2011 bo Službe Vlade RS za lokal-
no samoupravo in regionalno politiko 
sofinancirala upravičene stroške, nastale 
od zaposlitve kadrov za nedoločen čas 
do izstavitve zahtevka za sofinanciranje 
(skrajni rok je 15. 11. 2011). V primeru 
velikega števila prijavljenih zaposlitev se 
obdobje sofinanciranja v letu 2011 lahko 
ustrezno skrajša.

V kolikor proračunska sredstva za izvaja-
nje pogodbenih obveznosti v letu 2012 
in/ali 2013 ne bodo zagotovljena, pogod-
bene obveznosti Službe Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko prenehajo, pogodbene 

obveznosti prejemnika glede trajanja za-
poslitev pa se proporcionalno zmanjša-
jo.

Sredstva se dodeljujejo za vsako leto po-
sebej, in sicer enkrat letno za nazaj, naj-
več za obdobje zaposlitve v tekočem le-
tu.

V. Način prijave in razpisni roki

Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) 
na naslov Služba Vlade Republike Slove-
nije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, 
je: 
- priporočeno po pošti do vključno 16. 

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

blike Slovenije za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, Dunajska 58, 
1000 Ljubljana (šesto nadstropje, pri 
recepciji) najkasneje do 16. 8. 2011 
do 12. ure. 

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu 
s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovoj-
nici z ustrezno navedbo na sprednji stra-
ni, dobesedno in brez okrajšav: »NE 
ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS ZA-
POSLOVANJE V POSOČJU 2011« in s 
polnim nazivom in naslovom vlagatelja.

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

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene 
oziroma bodo oddane na navedeni naslov 
kasneje od predpisanega datuma oziro-
ma ure, bodo zavržene in neodprte vrnje-
ne vlagatelju.

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

Kosmača Tolmin in jih za branje tudi 
primerno nagradimo. Starejše bral-
ce, sedmošolce in gimnazijce, pa 
so knjižničarji in knjižničarke v okviru 
projekta Rastem s knjigo spoznavali 
predvsem z ureditvijo knjižnice in is-
kanjem informacij v njej. Odrasli 
bralci so organizirano obiskovali 
knjižnico v okviru računalniških teča-
jev in tečajev iskanja gradiva v kata-
logu COBISS/OPAC.

Letošnje prvo polletje zaključujemo 
z uvodno prireditvijo projekta Pri-
morci beremo in literarno gostjo Sa-
šo Pavček ter njeno Predstavo poe-
zije in glasbe. 
Peter Pavletič, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

TRETJE[OLCI SKUPNO 
PREBRALI KAR 1.411 KNJIG
Tolmin – Akcija Moja knjižnica – 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, ki 
je namenjena učencem tretjih razre-
dov in jo izvajamo v vseh enotah 
knjižnice, je letos potekala petič. 

Vsako leto jo začnemo 2. oktobra, 
na svetovni dan otrok, in zaključimo 
pomladi. Mlade bralce za vsakih pet 

prebranih knjig nagradimo s privlač-
nimi nagradami, kar preverjamo s 
pomočjo vprašalnika, ki ga morajo 

izpolniti za vsako prebrano knjigo in 
vrniti v knjižnico. Ko preberejo 20 
knjig in dobijo četrto nagrado, je ak-
cija končana. Na ta način želimo na-
rediti učenje branja zabavnejše in 
tretješolcem olajšati prehod od 
osvojitve bralnih tehnik do samostoj-
nega branja.

Od skupno 156 učencev, ki v tem 
šolskem letu obiskujejo tretji razred, 
je v akciji sodelovalo 90 otrok, vseh 
20 knjig pa je prebralo 61 otrok. V 
knjižnici smo prav zaradi akcije za-
beležili 23 novo vpisanih članov. Ob 
njenem zaključku smo v vsaki knji-
žnici, kjer so otroci lahko sodelovali, 
izžrebali tri sodelujoče, ki so prejeli 
knjižne nagrade.

V knjižnici smo ponosni na letošnje 
tretješolce, saj so skupno prebrali 
kar 1.411 knjig. Zaradi velikega šte-
vila prebranih knjig med letom pa bo 
tudi poletno branje gotovo teklo bolj 
gladko. 
Martina Golob, Knjižnica Cirila Kosma-
ča Tolmin

AKCIJA MOJA KNJIŽNICA – Od skupno 156 učencev, ki v tem šolskem letu obiskujejo tretji 
razred, je v akciji sodelovalo 90 otrok, vseh 20 knjig pa je prebralo 61 otrok. Foto: arhiv knjižni-
ce
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Vloge morajo biti napisane v slovenskem 
jeziku, stroški projekta in ostali finančni 
izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).

VI. Vsebina vloge

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

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

- izpolnjena, podpisana in žigosana Iz-
java o povezanosti nove zaposlitve oz. 
samozaposlitve z naložbo v osnovna 
opredmetena in neopredmetena sred-
stva (razpisni obrazec št. 2);

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

- originalno potrdilo pristojnega Davčne-
ga urada Republike Slovenije o porav-
nanih zapadlih davčnih obveznostih do 
Republike Slovenije, ki ne sme biti sta-
rejše od 30 dni od dneva oddaje vloge 
na razpis;

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 
Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni 
obrazec št. 4) in zahtevane obvezne 
priloge: 

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

- izpolnjen obrazec Predstavitev projek-
ta novih zaposlitev (razpisni obrazec št. 
5);

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

Podjetjem ustanovljenim v letu 2011 ni 
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov 
poslovnega izida. 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 pod-
lagi poziva k dopolnitvi.

VII. Datum in način obravnave vlog

Odpiranje vlog bo 19. 8. 2011.

Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje 
vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispe-
le pravilno označene vloge bo odprla in 
pregledala, popolne pa tudi ocenila stro-
kovna komisija. Strokovno komisijo se-
stavljajo trije predstavniki Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko, predstavnik 
Zavoda RS za zaposlovanje – Območna 
služba Nova Gorica in predstavnik Poso-
škega 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 bodo 
dopolnili v določenem roku, bo strokovna 
komisija zavrgla. 

Prepozno prispele ali nepravilno označe-
ne vloge se zavržejo, neutemeljene pa 
zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vlo-
ge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, 

oziroma bodo dopolnjene neustrezno. 

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

Na podlagi predloga strokovne komisije 
bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Re-
publike Slovenije za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko v roku 45 dni od 
odpiranja vlog obveščeni s sklepom o 
odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi.

Zoper sklep Službe Vlade Republike Slo-
venije za lokalno samoupravo in regional-
no politiko je možna pritožba v roku osmih 
(8) dni od prejema sklepa. Vložena pritož-
ba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opre-
deliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti 
merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je 
potrebno nasloviti na: Služba Vlade Re-
publike Slovenije za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, Dunajska 58, Ljub-
ljana, s pripisom »PRITOŽBA NA SKLEP 
– JAVNI RAZPIS ZAPOSLOVANJE V PO-
SOČJU 2011« in s polnim nazivom in 
naslovom pritožnika.

VIII. Pogodba

V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi 
sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko podpisal po-
godbo (vzorec pogodbe je sestavni del 
razpisne dokumentacije). V pogodbi bo 
določen način financiranja, ostali pogoji 
in obrazec zahtevka za sofinanciranje. 
Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta 
podpisali obe pogodbeni stranki. 

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

Upravičenec mora zagotoviti razliko med 
dodeljenimi sredstvi in dejansko vredno-
stjo 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 de-
lovni dan med 9.00 in 12.00 uro. Razpi-
sna dokumentacija se lahko posreduje 
tudi po elektronski pošti, če podjetje na 
e-pošto: info@prc.si posreduje prošnjo 
za dvig razpisne dokumentacije. Razpi-
sna dokumentacija je na voljo tudi na in-
ternetnih naslovih www.svlr.gov.si in www.
prc.si.

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

ke Slovenije za lokalno samoupravo 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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Posoški razvojni center kot pooblaščena pravna oseba Lokalne akcijske skupine 
LAS za razvoj, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (v nadaljevanju LAS) na podlagi: Uredbe 
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Ur. 
l. RS, št. 94/07, 73/08, 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Ur. l. RS, št. 40/2010), ter 
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013 v letih 2011–2013 (Ur. l. RS, št. 28/2011), Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS o dodelitvi statusa delujoče LAS z dne 18. 4. 2008, Ob-
vestila št. 33151-11/2008/137 z dne 24. 9. 2010 o višini dodeljenih pravic porabe fi-
nančnih sredstev LAS za leta 2011, 2012 in 2013, Lokalne razvojne strategije za hri-
bovski del Severne Primorske (LRS), ki jo je LAS sprejela na skupščini dne, 14. 2. 
2008, ter Metodologije za nabor in izbiro projektov in 3. sklepa 11. seje Programske-
ga odbora z dne 16. 6. 2011objavlja

JAVNI POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA IZVA-
JANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA HRIBOVSKI DEL 

SEVERNE PRIMORSKE ZA LETI 2011–2012

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

1. Predmet javnega poziva je nabor 
projektnih predlogov, ki bodo upravičeni 
do sofinanciranja sredstev LEADER iz 
kvote sredstev 4. osi Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007–2013. 
Projekti LEADER predstavljajo izvajanje 
Lokalne razvojne strategije za hribovski 
del Severne Primorske (v nadaljevanju: 
LRS) po pristopu LEADER. Projekte izbe-
re in potrdi Programski odbor LAS. 
Strateški cilji LRS so:
•  Povečati količino in kakovost lokalno 

tipičnih produktov ter število njihovih 
ponudnikov na trgu.

•  Zagotavljati kakovostna in dohodkovno 
zanimiva delovna mesta na podeže-
lju.

•  Razvijati obstoječo in oblikovati novo 
ponudbo v vseh gospodarskih dejav-
nostih na podeželju.

•  Stalno organizirati razna usposabljanja 
in izobraževanja za posamezne ciljne 
skupine s podeželja.

•  Povezati ponudnike in zagotoviti uspe-
šno trženje produktov podeželja v lo-
kalnem okolju in širše.

•  Povečati dohodek prebivalcev na po-
deželju.

•  Zagotoviti primerno infrastrukturno 
opremljenost podeželja.

•  Vzpostaviti trdna partnerstva in sode-
lovanja na območju.

•  Ohranjati, varovati in primerno vključe-
vati naravno in kulturno dediščino v 
razvojne ukrepe podeželja.

2. Vlagatelji/nosilci projekta – Na jav-
ni poziv se lahko prijavijo: 
•  fizične in pravne osebe, registrirane v 

skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah,

•  kmetje, 
•  kmetija z dopolnilno dejavnostjo, 
•  osebno dopolnilno delo,
•  javne institucije/organizacije (javni za-

vodi, občine),
•  nevladne organizacije (ustanove, za-

sebni neprofitni zavodi in društva)
s sedežem ali poslovno enoto na obmo-
čju LAS.

3. Pogoji za vlagatelja – nosilec pro-
jekta in projektni partnerji – Vlagatelj 
mora imeti poravnane vse obveznosti do 

države. Če je vlagatelj pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ne sme biti v ste-
čajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave ali postopku likvidacije. Vlagatelj 
za prijavljene aktivnosti ni prejel sredstev 
iz občinskih, državnih ali drugih virov 
Evropske Unije. Nosilec projekta in par-
tnerji morajo imeti sedež ali poslovno 
enoto na območju LAS. Kot partnerje se 
šteje tiste deležnike, ki v projektu aktivno 
sodelujejo in delno pokrivajo stroške pro-
jekta (so plačniki računov ali opravljajo 
delo v obliki prispevka v naravi). Zunanji 
izvajalci niso partnerji v projektu. Projekt 
mora biti skladen s cilji/prioritetnimi na-
logami lokalne razvojne strategije in pri-
speva k njihovi uresničitvi.
Iz dokumentacije mora biti razvidna zapr-
tost finančne konstrukcije za priznani in 
nepriznani del stroškov. Projekt mora 
imeti realno ocenjene stroške. Projekt 
mora biti pripravljen do faze izvedbe, zanj 
morajo biti pridobljena vsa zakonsko po-
trebna dovoljenja in soglasja. Projekti 
imajo lahko največ dve fazi. Projekti do 
skupne vrednosti do vključno 20.000 
evrov (brez DDV) imajo lahko največ eno 
fazo, projekti s skupno vrednostjo nad 
20.000 evrov (brez DDV) pa največ dve 
fazi.

4. Predmet podpore je dodelitev nepo-
vratnih sredstev za izvajanje projektov v 
okviru izvajanja LRS. Prednostne naloge 
LRS so:
•  Prednostna naloga 2.1: Razvoj in or-

ganizirano trženje pridelkov, izdelkov 
in storitev podeželja.

•  Prednostna naloga 2.2: Krepitev zna-
nja na podeželju.

•  Prednostna naloga 2.3: Razvoj naravi 
prijaznega kmetovanja in gospodarje-
nja s prostorom.

•  Prednostna naloga 2.4: Krepitev pod-
jetnosti in podjetništva na kmetijah in 
na podeželju.

•  Prednostna naloga 2.5: Informacijska 
tehnologija za promocijo in informira-
nost na podeželju.

•  Prednostna naloga 3.1: Infrastruktur-
na opremljenost podeželja.

•  Prednostna naloga 3.2: Infrastruktura 
za povezovanje dejavnosti na vasi.

•  Prednostna naloga 3.3: Razvoj turi-
stične infrastrukture na podeželju.

•  Prednostna naloga 4.1: Društveno in 
socialno življenje na vasi.

•  Prednostna naloga 4.2: Varovanje 
narave in revitalizacija dediščine.

5. Upravičeni stroški so:
•  stroški koordinacije in vodenja projek-

ta;
•  stroški dela za izvajanje projektnih ak-

tivnosti;
•  stroški materiala, opreme in storitev, 

nastalih z izvedbo projekta;
•  prispevek v naravi, skladno s 54. čle-

nom Uredbe 1974/2006/E,
•  stroški promocije in obveščanja javno-

sti o projektu.

Omejitve pri posameznih vrstah stro-
škov:
•  stroški dela za namen koordinacije in 

vodenja izvedbe projekta, se priznajo 
kot upravičeni, kadar predstavljajo do 
vključno 10 % skupnih upravičenih 
stroškov projekta;

•  stroški promocije in obveščanja javno-
sti o projektu lahko predstavljajo do 
vključno 20 % skupnih upravičenih 
stroškov projekta;

•  stroški investicij do vključno 50 % ce-
lotne vrednosti projekta;

•  prispevek v naravi, skladno s 54. čle-
nom Uredbe 1974/2006/ES, se pri-
zna kot upravičen strošek, kadar pred-
stavlja do vključno 15 % skupnih upra-
vičenih stroškov projekta;

•  splošni stroški, kot so študije izvedlji-
vosti in strategije ter stroški, ki so ne-
posredno povezani z izvedbo naložbe, 
kot so honorarji arhitektom, inženirjem 
in svetovalcem, stroški pridobivanja 
dokumentacije in dovoljenj, se prizna-
jo kot upravičeni, kadar predstavljajo 
do vključno 10 % skupnih upravičenih 
stroškov projekta.

Upravičeni stroški za izvedbene projekte 
so samo stroški, ki nastanejo od datuma 
oddaje Načrt izvedbenih projektov (NIP) 
na Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano (MKGP) do zaključka 
projekta. Ta ne sme biti zaključen pred 
izdajo odločbe o potrditvi NIP. Kot zače-
tek stroška se šteje prevzem obveznosti 
upravičenca na račun morebitnih dode-
ljenih sredstev (sklenitev katerekoli po-
godbe, naročila materiala, opreme, sto-
ritev ali del). 

6. Neupravičeni stroški iz tretjega od-
stavka 71. člena Uredbe 1698/ 2005/
ES so:
•  DDV,
•  obresti za dolgove,
•  odkup zemljišča, katerega strošek pre-

sega 10 % vseh izdatkov pri zadevni 
dejavnosti.

Poleg neupravičenih stroškov se podpo-
re ne delijo za:
•  nakup patentiranih pravic, strokovnega 

znanja in izkušenj, licenc in nepatenti-
ranega 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 uvo-
zu,

•  bančne stroške in stroške garancij,
•  stroške opominov, zamudne obresti in 

trošarine,
•  nakup rabljene opreme,
•  stroške materiala in storitev, vezanih na 

aktivnosti v ribištvu in ribogojstvu,
•  štipendije in nagrade,
•  prevozna sredstva, ki so namenjena 

zasebni rabi,
•  članarine za članstvo v organizacijah, 

ki niso neposredno povezane s pristo-
pom LEADER,

•  nakup kmetijske in gozdarske mehani-
zacije in opreme,

•  nakup IKT opreme za namen izvedbe 
delavnic, izobraževanj, seminarjev in 
enodnevnih dogodkov,

•  naročnine na časopise in drugo perio-
diko, ki ni neposredno povezana s 
pristopom LEADER,

•  izobraževanja in usposabljanja, ki niso 
neposredno povezana z izvajanjem 
pristopa LEADER,

•  ogledi dobrih praks, ki niso neposre-
dno povezani s pristopom LEADER,

•  študije, strategije, ocene, priprava pro-
jektnih dokumentacij in druge podob-
ne raziskave, razen v primeru, kadar 
predstavljajo del splošnih stroškov v 
projektu.

Neupravičenih stroškov se ne more uve-
ljavljati za povračilo s sredstvi LEADER, 
pokrije jih nosilec ali partner projekta iz 
lastnih sredstev.
Prav tako se sredstva ne dodelijo za na-
ložbo ali aktivnosti zunaj območja Repu-
blike Slovenije. Upravičenec, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v NIP 
in kasneje v zahtevku, že prejel sredstva 
državnega proračuna Republike Sloveni-
je ali sredstva Evropske unije, do sofinan-
ciranja teh stroškov ni upravičen. Za 
prejeta javna sredstva Republike Slove-
nije z vidika Evropske unije se ne šteje 
prispevek občin, v kolikor je občina no-
silka ali partnerica v projektu, ampak se 
šteje kot lastni prispevek upravičenca.

7. Območje, na katerem se lahko iz-
vajajo projekti – Projekti se lahko izva-
jajo na območju občin Bovec, Cerkno, 
Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin ter 
Banjške in Trnovske planote v Mestni 
Občini Nova Gorica.

8. Višina razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje projektov – Višina raz-
položljivih nepovratnih sredstev LEADER, 
namenjena za sofinanciranje projektov za 
leti 2011–2012, znaša 500.000 evrov.
Višina razpoložljivih sredstev oziroma pra-
vica porabe finančnih sredstev za izvaja-
nje lokalne razvojne strategije je določe-
na s strani MKGP. O višini dodeljenih 
pravic porabe finančnih sredstev LAS za 
leta 2011, 2012 in 2013 je bil LAS obve-
ščen z  Obvest i lom š t .  33151-
11/2008/137 z dne 24. 9. 2010. 
Sredstva pa MKGP LAS-u dodeli nakna-
dno z odločbo o potrditvi načrta izvedbe-
nih projektov (NIP).

9. Finančne določbe – Pri izračunu 
sofinanciranja upravičenih stroškov se 
upošteva delež podpore LEADER: 
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•  Za izvedbene projekte do vključno 85 
%.

•  Razliko do 100 % upravičenih stroškov 
ter neupravičene stroške krijejo nosi-
lec projekta in partnerji iz lastnih sred-
stev.

•  Najnižji znesek podpore za posamezni 
projekt je 2.000 evrov, najvišji pa 
50.000 evrov.

10. Obdobje koriščenja sredstev, ča-
sovna upravičenost stroškov – Upra-
vičeni so samo tisti stroški, ki so nastali 
od datuma oddaje NIP na MKGP do dne-
va zaključka projekta ozirom do oddaje 
zahtevka na MKGP. 
Projekt ne sme biti zaključen pred preje-
mom odločbe o potrditvi NIP, ki jo MKGP 
posreduje na LAS. Projekt mora biti za-
ključen oz. zahtevek oddan najkasneje 
do 30. 6. 2015.
Kot začetek stroška se šteje prevzem 
obveznosti upravičenca na račun more-
bitnih dodeljenih sredstev – sklenitev 
katerekoli pogodbe, naročanje materiala, 
opreme, storitev ali del. Projekt je zaklju-
čen takrat, ko so izvedene vse aktivnosti 
in poravnane vse finančne obveznosti, 
nastale z izvedbo projekta.
Kot upravičeni se priznajo tudi morebitni 
splošni stroški, nastali od 1. 1. 2007 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev na LAS.
Vlagatelji so upravičeni do sofinanciranja 
projektov samo ob pogoju, da je projekt 
uvrščen v NIP ter da MKGP potrdi NIP.
Projekt mora biti izveden v skladu z ve-
ljavnimi navodili ter mora biti potrjen s 
strani organa odločanja in nadzornega 
organa LAS.

11. Razpisna dokumentacija in infor-
macije – Razpisna dokumentacija vse-
buje:
•  javni poziv,
•  navodilo za nosilca projekta in projek-

tne partnerje,
•  merila za ocenjevanje vlog,
•  vzorec pogodbe o sodelovanju med 

nosilcem projekta in projektnim par-
tnerjem,

•  vlogo, ki vsebuje: 
-  prijavni obrazec, 
-  stroškovnik projekta in 
-  seznam obveznih prilog, ki jih mora 

predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti pripravljena in oddana v 
skladu z razpisno dokumentacijo.
Javni poziv in dokumentacija za prijavo 
projektov bo od dneva objave javnega 
poziva na voljo na spletnih straneh Poso-
škega razvojnega centra (LAS za razvoj) 
www.prc.si. 
Dodatne informacije o javnem pozivu LAS 
daje strokovno administrativno telo LAS, 
in sicer vsak delavni dan med 8. in 14. 
uro.
Kontaktni osebi sta:
•  Greta Pavšič, strokovna vodja LAS, 

telefon: 05/38-41-507 ali e-pošta: 
greta.pavsic@prc.si 

•  Meta Medved, svetovalka, telefon: 
05/38-41-518 ali e-pošta: meta.med-
ved@prc.si.

12. Roki in način prijave – Vlogo na 
javni razpis je treba poslati priporočeno 
po pošti na naslov Posoški razvojni cen-
ter (LAS za razvoj), Trg svobode 2, 5222 
Kobarid ali oddati v tajništvu, na naslov: 
Posoški razvojni center (LAS za razvoj), 
Ulica Padlih borcev 1b, 5220 Tolmin.
Vloga se vlaga pisno in v elektronski obliki 
na obrazcu, ki je del razpisne dokumen-
tacije, dostopne na spletnih straneh 
Posoškega razvojnega centra. Sestavni 
deli vloge morajo biti speti ali vloženi v 
mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge 
naj bo razviden datum oddaje vloge, ki ga 
označi pošta oziroma tajništvo PRC. 
Priporočamo – naslov vlagatelja ter ozna-

ka javnega poziva »Ne odpiraj – vloga 
na javni razpis za leto 2011 ali 2012« 
ali opremljena z obrazcem oprema ku-
verte. 
Vloga mora biti napisana v slovenskem 
jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v 
evrih (EUR).
Vloga mora biti v skladu z zahtevami tega 
poziva izpolnjena, podpisana in žigosana, 
kjer je to zahtevano. 
Vloge se lahko oddajo od dne objave ja-
vnega poziva do predpisanih rokov za 
oddajo vlog:
•  29. 7. 2011 – projekti se uvrstijo v 

Načrt izvedbenih projektov (NIP) okto-
bra 2011,

•  31. 1. 2012 – projekti se uvrstijo v NIP 
aprila 2012,

•  30. 5. 2012 – projekti se uvrstijo v NIP 
oktobra 2012.

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je na naslov Posoškega razvoj-
nega centra prispela zadnji navedeni 
datum oddaje vlog do 14. ure (tudi če 
je vloga oddana priporočeno po pošti, 
mora biti oddana pravočasno, tako da 
bo na naslov PRC-ja prispela zadnji 
navedeni datum do 14. ure).

13. Obravnava in postopek odobritve 
projektov – Postopek izbora projektov 
bo potekal na sledeč način:

I. faza:
Odpiranje vlog bo najkasneje v roku 5 dni 
po zadnjih rokih za oddajo vlog. Vloge se 
bo odpiralo in ocenjevalo po vrstnem 
redu prispetja. 
Odpiranje vlog ni javno.
Vloge odpira komisija za preverjanje ad-
ministrativne ustreznosti in upravičenosti 
vloge, ki jo imenuje Programski odbor 
LAS. Vloga je popolna in se šteje za ra-
zumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani 
dokumenti in je predlog izvedbenega pro-
jekta jasen. Če so podatki iz vloge in 

prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zara-
di neizpolnjevanja pogojev. Vloge, ki ne 
izpolnjujejo pogojev javnega poziva ali so 
vsebinsko neustrezne, se zavrnejo.
LAS pozove na dopolnitev vloge tiste vla-
gatelje, katerih vloge niso bile administra-
tivno popolne. Rok za dopolnitev je 10 
dni od datuma prejema poziva za dopol-
nitev. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v nave-
denem roku ne dopolnijo, se s sklepom 
zavržejo.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne 
in izpolnjujejo vse pogoje, bo obravnava-
la ocenjevalna komisija, ki jo imenuje 
Programski odbor LAS. Komisija bo pri-
javljene projekte ocenila v skladu s krite-
riji za izbiro projektov. Komisija bo izdela-
la tudi poročilo o rezultatih ocenjevanja 
in predlog seznama za izbiro projektov. 
Projekte izbere in potrdi Programski od-
bor LAS na podlagi poročila o rezultatih 
ocenjevanja in predloga seznama za izbi-
ro projektov, ki ga pripravi ocenjevalna 
komisija. 
Izbrani in potrjeni projekti bodo podlaga 
za izdelavo Načrta izvedbenih projektov 
(NIP) za leto 2011–2012.
Tako uspešni kot neuspešni vlagatelji bo-
do z obvestilom v roku 8 dni po odločitvi 
Programskega odbora obveščeni o do-
seženem številu točk in vključitvi v predlog 
NIP za leto 2011–2012. 
Dopis vlagateljem, katerih predlogi izved-
benih projektov ne bodo uvrščeni v NIP, 
bo vseboval tudi vse razloge za zavrni-
tev. 
Projekt mora po kriterijih doseči prag 55 
točk.
V NIP se lahko uvrstijo projekti, ki bodo 
imeli najboljše ocenjene projekte  do po-
rabe sredstev.
Vlagatelj, čigar vloga ni uvrščena v pred-
log NIP, ima pravico, da v roku 8 dni od 

Javni razpisi in pozivi

Utrinki

»NA SRED’ VASI«, tako so drugo prireditev zapored poimenovali organizatorji, je skupno 30 
mladih in nadobudnih harmonikarjev raztegnilo svoje mehe in v lepem nedeljskem popoldnevu 
razveselilo  več sto obiskovalcev. Foto: arhiv Društva glasbenikov PALbin

»NA SRED’ VASI« RAZTEGNILI 
MEHE HARMONIK 
Poljubinj – Društvo glasbenikov 
PALbin je v drugi polovici maja pri-
pravilo srečanje harmonikarjev. »Na 
sred’ vasi«, tako so drugo prireditev 
zapored poimenovali organizatorji, 
je 30 mladih in nadobudnih harmo-
nikarjev raztegnilo svoje mehe in v 
lepem nedeljskem popoldnevu raz-
veselilo več sto obiskovalcev, ki so 
uživali v prireditvi. Srečanja so se, 
kot je bilo pričakovati, v največjem 
številu udeležili harmonikarji Glasbe-
ne šole PALbin, v kateri se v leto-
šnjem šolskem letu v zvokih harmo-
nike uri 48 učencev. Ti so se zaradi 
številnih drugih zabavno-glasbenih 
dogodkov na ta dan srečanja udele-
žili v okrnjenem številu. So se pa za-
to nastopajočim letos prvič pridružili 
še člani Moškega pevskega zbora 
Poljubinj, ki so s svojim nastopom 
še bolj razgreli že tako vroče vzdušje. 

za ples in zabavo poskrbel DUO 
PALbin, za okrepčilo pa pridni člani 
omenjenega društva. Kot je pojasnil 
Andrej Leban, predsednik Društva 
glasbenikov PALbin, si bodo v pri-
hodnje prizadevali, »da bi prireditev 
postala tradicionalna in to prav za-
radi vzdušja, ki vlada v društvu, 
glasbeni šoli, med poslušalci in 
nasploh v vasi sami.«
T. Š. F., Krajevna skupnost Poljubinj-Pra-
petno

»POBI, DEJMA ENA ZA5«
Podbrdo, Tolmin – Nonet »Bača« 
Podbrdo je ob 5. obletnici delovanja 
ljubiteljem njihovega petja podaril 
dva mladostno radoživa in kot 
mozaik pisana koncerta. Polna 
dvorana in navdušenje obiskovalcev 
sta jim dala najlepšo potrditev, da je 
njihovo delo zaželeno. Najprej so jih 
razvajali z uspešnicami iz začetkov 
delovanja, nato pa ogreli z novimi 

Za prav posebna priznanja glasbeni-
kom so letos poskrbele članice Sku-
pine pisalk šempavskih pirhov iz Po-

ljubinja, ki so vsakemu nastopajoče-
mu poklonile unikaten, ročno napi-
san šempavski pirh. Po prireditvi je 
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V Uradnem listu RS, št. 45 z dne 10. junij 2011, so bili med drugim objavljeni

NASLEDNJI JAVNI RAZPISI, SPREMEMBE JAVNIH RAZPISOV IN JAVNA OBVESTILA:

1. Javna agencija RS za podjetništvo 
in tuje investicije je objavila:

• Spremembo javnega razpisa »Ino-
vacijski vavčer 2011«

• Javni razpis za sofinanciranje tr-
žnih raziskav na novih tujih trgih 
– Predmet javnega razpisa (JR) je so-
financiranje izdelave tržnih raziskav na 
novih tujih trgih. Razpis je odprt do 1. 
marca 2012.

• Javni razpis »Procesni vavčer 
2011« – Predmet JR je sofinanciranje 
stroškov zunanjih strokovnjakov v zve-
zi z uvajanjem izboljšav poslovnih pro-
cesov v podjetjih, ki so člani projektne 
skupine, na področju metodologij za 
uvajanje izboljšav poslovnih procesov 
v podjetjih. JR je odprt do porabe sred-
stev oziroma do 29. novembra 2011.

2. Ministrstvo RS za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Republike Slove-

nije je objavilo naslednje javne razpise:

• IV. javni razpis za ukrep 142 – pod-
pora za ustanavljanje in delovanje 
skupine proizvajalcev za leto 2011 
– Predmet JR je dodelitev nepovratnih 
sredstev za namen podpore za ustana-
vljanje in delovanje skupin proizvajal-
cev na področju ekološke pridelave in 
predelave ter proizvodnje zaščitenih 
kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena 
označba porekla, zaščitena geograf-
ska označba, zajamčena tradicionalna 
posebnost). Podprejo se skupine pro-
izvajalcev prvih pet let po datumu pri-
znanja skupine proizvajalcev. Upravi-
čeni so stroški nastali v obdobju od 1. 
julija 2011 do 31. decembra 2011. JR 
je odprt do 30. junija 2011. 

• Javni razpis za ukrep 312 – podpo-
re ustanavljanju in razvoju mikro 
podjetij za leto 2011 – Predmet JR 

je dodelitev nepovratnih sredstev za 
naložbe v že registrirana mikro podjetja 
na podeželju, ki se nanašajo na opra-
vljanje dejavnosti, naštetih v javnem 
razpisu. Upravičeni so stroški nastali v 
obdobju od 1. julija 2011 do 31. de-
cembra 2011. Rok za oddajo prijave je 
do 12. avgusta 2011.

• Javni razpis za ukrep 311 – diver-
zifikacija v nekmetijske dejavnosti 
za leto 2011 – Predmet JR je podpora 
proizvodnim dejavnostim, povezanim s 
tradicionalnim znanjem na kmetiji ter 
proizvodnim dejavnostim za predelavo 
proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi I 
k Pogodbi, ter drugih nekmetijskih pro-
izvodov na kmetiji po SKD, ki so nave-
deni v razpisu. Razpis je odprt do po-
rabe sredstev.

3. Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost RS je objavila JR za (so)fi-

nanciranje uveljavljenih raziskoval-
cev iz tujine v letu 2012.  

4. Ministrstvo RS za kulturo je objavilo 
JR za izbor razvojnih projektov za 
dvig zaposljivosti ranljivih družbenih 
skupin na področju kulture in podpo-
ro njihovi socialni vključenosti v okvi-
ru Evropskega socialnega sklada v 
letih 2011–2012 v Okviru Operativne-
ga programa razvoja človeških virov. 
Ranljive skupine po tem razpisu so pripa-
dniki italijanske in madžarske narodne 
skupnosti, romske skupnosti, različne 
etnične skupine, priseljenci in invalidi. 
Rok za oddajo vlog je 11. julij 2011.

Dodatne informacije: Posoški razvojni 
center, ulica padlih borcev 1b, 5220 Tol-
min, telefon: 05/38-41-500 ali e-naslo-
vu: vesna.kozar@prc.si (kontaktna ose-
ba: Vesna Kozar svetovalka na področju 
podjetništva). 

prejema obvestila, zaprosi upravljavca 
LAS za vpogled v zapisnik lastne vloge in 
zapisnik ocenjevalne komisije o ocenje-
nih projektih. 

II. faza:
Strokovno administrativno telo LAS pri-
pravi NIP in ga posreduje MKGP (pisarni 
LEADER) v potrditev. 
Nosilci izbranih projektov, uvrščenih v 
NIP, bodo s strani upravljavca LAS za 
razvoj obveščeni o datumu oddaje NIP na 
MKGP najkasneje v roku treh dni po od-
daji NIP na MKGP. 
NIP je nabor finančno ovrednotenih in 
časovno opredeljenih izvedbenih projek-

tov.
Po prejeti odločbi o potrditvi NIP in o 
pravici porabe finančnih sredstev LAS 
sklene z upravičenci pogodbe o sofinan-
ciranju izvajanja projektov.

14. Omejitev sredstev – Pri projektih, 
kjer 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 pravila de minimis pridobi naj-
več do 200.000 evrov v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let oziroma prejemniki 
sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, največ do 100.000 evrov v ob-

dobju zadnjih treh proračunskih let.

15. Merila za ocenjevanje vlog – Me-
rila za ocenjevanje vlog in s tem možnost 
za pridobitev nepovratnih sredstev so 
določena v kriterijih za ocenjevanje izved-
benih projektov in so sestavni del Razpi-
sne dokumentacije za leti 2011–2012.

16. Sprememba javnega poziva – LAS 
si pridržuje pravico, da v primeru spre-
memb Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenija za obdobje 2007–2013 v letih 
2011–2013 (zadnja spremembe) in Ured-
be Komisije (ES) 1974/2006 spremeni 

pogoje javnega poziva.
V primeru sprememb bodo spremembe 
objavljene na spletni strani Posoškega 
razvojnega centra www.prc.si.

17. Druge določbe – Rezultati tega ja-
vnega poziva predstavljajo informacije 
javnega značaja ter bodo po podpisu 
pogodb o sofinanciranju izvajanja projek-
tov z upravičenci objavljeni na spletni 
strani www.prc.si.

Predsednik programskega odbora Boris 
Kante, LAS za razvoj in pooblaščena 
pravna oseba LAS mag. Almira Pirih, 
direktorica PRC

Utrinki

NONET »BAČA« PODBRDO – Pevci so ob rednih udeležbah na vajah in intenzivnih pevskih 
vajah izven domačega kraja spoznali vrednost timskega dela, ki jim daje elan in dviga navduše-
nje za petje. Foto: Alenka Zgaga

skladbami, ki so jih zapeli tudi ob 
spremljavi gostov Jazz Punt Big 
Banda iz Tolmina. Z zasedbo, ki se 
je predstavila z zimzelenimi jazz, 
blues, funk in pop ritmi, je zapela še 
mlada vokalistka Tanja Srednik iz 
Nove Gorice.

Nonet Bača Podbrdo je z vajami 
začel jeseni leta 2006, ko so se po 
nekaj letih premora pod umetniškim 
vodstvom zborovodkinje Marte Volf 
Trojer zbrali skoraj vsi nekdanji 
člani. Čeprav so šele letos uspeli 
pridobiti devetega člana, so 
vseskozi ohranili prvotno ime. S 
ponosom povedo, da imajo skoraj 
vsi korenine na Bači pri Podbrdu. 
Svoj repertoar polnijo s slovenskimi 
narodnimi, s priredbami slovenskih 
popevk, z dalmatinskimi in črnskimi 
duhovnimi pesmimi. Eno prvih 
tridnevnih glasbenih izpopolnjevanj, 
na katero jih je povabil Marjan 
Petan, pa jim je pokazalo pot k 

nonet nepogrešljivo bogati kulturno 
dogajanje v Baški grapi, vse 
pogosteje pa ga vabijo tudi v kraje 
izven nje. Redno sodeluje na reviji 
Primorska poje, srečanju pevskih 
zborov Baške grape in srečanju 
posoških pevskih zborov. 

Pevci so ob rednih udeležbah na va-
jah in intenzivnih pevskih vajah izven 
domačega kraja spoznali vrednost 
timskega dela, ki jim daje elan in dvi-
ga navdušenje za petje. Kakor pravi-
jo, morajo v pesmi najprej uživati sa-
mi. Šele nato jo lahko odprtega sr-
ca, iskreno in predano razdajajo lju-
dem. 

Oba koncerta je z besedami pove-
zala Vanja Hvala, omogočili pa Jav-
ni sklad za kulturne dejavnosti, eno-
ta Tolmin, Zveza kulturnih organiza-
cij Tolmin, Osnovna šola Simona 
Kosa Podbrdo in Glasbena šola Tol-
min. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

vokalnemu pop-jazz petju z izvedbo 
na ozvočenje, kar je noviteta na 
področju vokalnih skupin pri nas. S 

tem so v program vnesli svežino, ki 
je postala zanimiva tudi za mlajšo 
generacijo poslušalcev. Sicer pa 
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Lokalna turistična organizacija Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec na podlagi Zakona o javnih finan-
cah (ZJF–UPB4, Ur. list RS, št. 11/2011), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04), Zakona 
o lokalni samoupravi (ZLS–UPB2, Ur. list RS, št. 94/2007, Ur. list RS, št. 27/2008, 76/2008, 100/2008, 
79/2009, 14/2010, 51/2010 in 84/2010), Pravilnika o dodeljevanju sredstev za programe, projekte, prireditve 
in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec (Ur. list RS, št. 77/2007), v 
skladu s sklepom korespondenčne seje Sveta LTO Bovec z dne 8. 6. 2011 objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PROGRAME, PROJEKTE, PRIREDITVE IN 
DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPE[UJEJO TURISTI^NI RAZVOJ IN PROMOCIJO OB^INE BOVEC

1. Podatki naročnika: Lokalna turistična 
organizacija Bovec, Trg golobarskih žrtev 
8, 5230 Bovec. 

2. Predmet javnega razpisa je financi-
ranje projektov na naslednjih področjih: 
- organiziranje ali sodelovanje pri orga-

nizaciji programov, projektov, prireditev 
in drugih aktivnosti, ki pospešujejo tu-
ristični razvoj in promocijo Občine Bo-
vec. 

Predmet dodeljevanja sredstev je organi-
zacija in sodelovanje pri organizaciji pro-
gramov, projektov, prireditev in drugih 
aktivnosti z naslednjimi vsebinami: 
• pospeševanje turističnega razvoja in 

promocija občine Bovec na lokalni in 
širši ravni (turistične, športno-rekrea-
tivne, kulturne in druge prireditve, pro-
grami, projekti ali aktivnosti, razstave, 
sejmi, kolonije, karnevali, proslave, 
gostovanja skupin iz tujine in gostova-
nja naših skupin v tujini ipd.), 

• izvajanje aktivnosti na področju urejanja 
in varovanja okolja, ohranjanja kulturne 
in naravne dediščine, oživljanja ljud-
skih običajev in domače obrti (čistilne 
akcije, akcije urejanja in vzdrževanja 
turistične infrastrukture, predstavitve 
ljudskih običajev in izdelkov domače 
obrti ipd.),

• izvajanje drugih akcij, ki prispevajo k 
turističnemu razvoju, promociji in večji 
prepoznavnosti občine Bovec (izdaja 
knjižnih publikacij, promocijski dogod-
ki, predstavitve turističnih krajev in 
območij, izvedba natečajev, organizi-
ranje predavanj in delavnic z namenom 
usposabljanja in motiviranja na podro-
čju turizma, aktivnosti za spodbujanje 
turističnega podmladka ipd.). 

3. Pogoji razpisa: 
Na javni razpis se lahko prijavijo: 
• pravne osebe s sedežem v občini Bo-

vec in fizične osebe s stalnim prebiva-
liščem v občini Bovec, 

• pravne osebe iz prejšnje alineje tega 
člena s sedežem izven občine Bovec 
in fizične osebe s stalnim prebivali-
ščem izven občine Bovec, če priredi-
tev, projekt, program oziroma drugo 
aktivnost iz 3. člena pravilnika organi-
zirajo na območju občine Bovec. 

- so namenjene širšemu krogu obisko-
valcev oziroma uporabnikov, 

- neposredno ali posredno prispevajo k 
povečanju turističnega obiska na ob-
močju občine Bovec. 

Do sofinanciranja so prednostno upravi-
čene prireditve, programi, projekti oziro-
ma druge aktivnosti, ki bodo zadoščale 
večjemu številu kriterijev, ki so navedeni 
v tabeli.

4. Višina razpisanih sredstev je 
10.000 evrov, pri čemer bo za vloge, 
prispele na prvi rok, namenjenih 5000 
evrov, drugih 5.000 evrov pa za vloge, 
prispele na drugi rok.

5. Razpisna dokumentacija je od dne-
va te objave do izteka prijavnih rokov 
vsem dosegljiva na spletni strani: www.
bovec.si in na naslovu Lokalna turistična 
organizacija Bovec, Trg golobarskih žrtev 
8, 5230 Bovec.

6. Oblika in roki za prijavo: 
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojni-
ci, izročene osebno ali poslane priporo-
čeno ali s povratnico na naslov: LOKAL-
NA TURISTIČNA ORGANIZACIJA BO-
VEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bo-
vec, z oznako »PRIJAVA NA JAVNI 
RAZPIS«  s pripisom NE ODPIRAJ!. 
Prvi rok za predložitev prijav je 1. 8. 2011 
do 12. ure, drugi rok pa 1. 9. 2011, prav 
tako do 12. ure.  

7. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani z vprašanjem 
na e-naslov: lto@bovec.si ali s klicem na 
telefonsko številko: 05/38-41-920 (mag. 
Cecilija Ostan). 

8. Datum odpiranja vlog, 
• dospelih na prvi rok, je 2. 8. 2011,
• dospelih na drugi rok, je 2. 9. 2011.
Odpiranje vlog ni javno. 

9. Izid razpisa – Rok, v katerem bo ko-
misija sprejela sklep o dodelitvi sredstev, 
je največ 15 dni od dneva poteka roka za 
vložitev vlog, vsem upravičencem pa bo-
do odločbe o dodelitvi posredovane v 8 
dneh po sprejemu sklepa komisije.
LTO Bovec

Kriteriji ocenjevanja
Število točk
 največ do

je tradicionalna ali se izvaja več let zaporedoma in pomeni bogatitev 
celovite turistične ponudbe na območju občine Bovec 20

je lahko tudi športnega ali podobnega značaja, ki ima velik vpliv za 
promocijo zaokroženega turističnega območja občine Bovec 20

ohranja in promovira kulturno, etnološko in zgodovinsko dediščino, 
oživlja ljudske običaje in poudarja kulturno identiteto kraja oziroma 
območja 

20

upravičenec zagotavlja višji delež lastnih sredstev in večji obseg 
prostovoljnega dela pri organizaciji oziroma  soorganizaciji prireditve 
oziroma druge aktivnosti

15

je namenjena tudi otrokom in mladim ter je pomembna za razvoj 
turizma mladih (turistični podmladek) 15

prispeva k ohranjanju čistega okolja in naravne dediščine 15
pomeni investicijo v turistično infrastrukturo oz. prispeva k ureditvi 
turističnega območja občine Bovec 10

je namenjena privabljanju turistov in obiskovalcev v času izven glavne 
turistične sezone 10

je mednarodnega značaja z mednarodno udeležbo in prispeva k 
promociji občine Bovec na mednarodni ravni 10

prispeva k izobraževanju in ozaveščenosti mladine in prebivalstva za 
delovanje na področju turizma 5

pomeni izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v kraju 
(izdaja brošur, knjižic, vodnikov, majic, ipd.) 5

nova prireditev, program, projekt oziroma druga aktivnost, ki sicer 
pretežno izpolnjuje prej naštete kriterije, razen kriterija iz prve alineje 15

Upravičenci morajo podati izjavo, da za 
posamezno prireditev oziroma akcijo niso 
pridobili sredstev iz državnega proračuna 
ali mednarodnih virov oziroma koliko sred-
stev teh virov so za posamezno prireditev 
oziroma akcijo že pridobili. Do sofinanci-
ranja so upravičene prireditve, programi, 
projekti oziroma druge aktivnosti, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje: 
- so pomembne za turistični razvoj in 

promocijo občine Bovec, 
- so pretežno nekomercialnega značaja, 

Utrinki

40 LET RAZISKOVANJ 
TOLMINSKIH JAMARJEV
Tolmin – Člani Jamarske sekcije 
Planinskega društva (PD) Tolmin so 
v sodelovanju z Zvezo organizacij za 
tehnično kulturo Tolmin sobotno 
majsko popoldne namenili javni 
predstavitvi. Lahko rečemo, da je bil 
to uvod v praznovanje 40-letnice, 
obdobja, v katerem so raziskali in 
dokumentirali približno 140 jam, čla-
ni pa po svoji strokovnosti danes so-
dijo v sam vrh slovenskih raziskoval-
cev podzemnega sveta. 

Člani sekcije, ki šteje 50 članov, od 
katerih je več kot dvajset operativ-
cev, so pri belem dnevu pokazali, 
kar je navadno očem javnosti skrito 

nekje v globinah, kjer vladajo po-
sebne življenjske razmere. Obisko-
valcem so poleg prikaza vrvne tehni-
ke plezanja oziroma reševanja ponu-
dili tudi malo adrenalinskega športa, 
saj so več kot 20 ljudi varno pripeli 
in spustili 60 metrov globoko v divja 
korita Tolminke. Poleg tega so kar 
nekaj skupinam v enournem ogledu 
razkazali Dantejevo jamo.

Jamarstvo v Zgornjem Posočju ima 
sicer že veliko daljšo tradicijo, saj 
začetki segajo v leto 1924, ko je 
skupina rodoljubov z Zorkom Jelin-
čičem na čelu ustanovila ilegalni 

JAMARJI LETOS OBELEŽUJEJO 40. JUBI-
LEJ – Jeseni bodo izdali svoj zbornik. Foto: 
Nejc Maver
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Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani www.ess.gov.si objavil 

JAVNO POVABILO DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIM IN 
BREZPOSELNIM UDELEŽENCEM JAVNIH DEL 

»PRILOŽNOST ZAME« 

1. Predmet – Spodbujanje zaposlo-
vanja dolgotrajno brezposelnih in 
brezposelnih udeležencev javnih 
del. Priložnost zame jim omogoča 
subvencionirano zaposlitev pri nevla-
dnih organizacijah.

2. Namen – Na javno povabilo se lah-
ko prijavijo delodajalci, ki so samostoj-
ni poslovni subjekti, registrirani za 
opravljanje dejavnosti s sedežem v 
Sloveniji in sodijo med nevladne or-
ganizacije (NVO) ter izpolnjujejo 
še druge pogoje za prijavo. Predvide-
nih je 1.000 zaposlitev brezposelnih 
oseb, ki jih NVO na podlagi javnega 
povabila (JP) lahko vključijo v delovni 
preizkus in zaposlijo s pomočjo sub-
vencije. 

3. Celotna vrednost JP je 8,240 mi-
lijona evrov, pri čemer 85 % sredstev 
zagotavlja Evropska unija iz Evropske-
ga socialnega sklada, 15 % pa slo-
venski proračun.

4. Rok za prijavo – Javno povabilo 
ostaja odprto do porabe razpoložljivih 
sredstev, najdlje do 31. 12. 2011. 

5. Druge koristne informacije – De-
lodajalci, katerih ponudbe bodo izbra-
ne na javnem povabilu, bodo z Zavo-
dom podpisali pogodbo. Na podlagi 
tega bodo v enomesečni delovni pre-
izkus lahko vključili brezposelne ose-
be iz ciljnih skupin povabila. Po uspe-
šno zaključenem preizkusu bodo ude-
ležence zaposlili na istem delovnem 
mestu, kjer je potekal preizkus, za nji-
hovo zaposlitev pa bodo lahko prido-
bili subvencijo. Zaposlitev bo morala 
biti sklenjena za določen čas najmanj 
18 mesecev, s polnim delovnim časom 
oziroma sorazmerno manj v skladu z 
izdano odločbo o invalidnosti.

To pomeni, da se v delovni preizkus in 
subvencionirano zaposlitev lahko vklju-
čijo brezposelni, ki so prijavljeni pri 

Zavodu najmanj 24 mesecev, in brez-
poselni invalidi, ki so prijavljeni pri Za-
vodu najmanj 12 mesecev. Ravno tako 
se lahko vključijo brezposelni, ki so 
bili na dan 31. 12. 2010 udeleženci 
javnih del in so invalidi oziroma so bili 
pred omenjeno udeležbo v javnih delih 
starejši od 50 let ali dolgotrajno brez-
poselni (prijavljeni pri Zavodu najmanj 
12 mesecev).

Delodajalcem se za izvedbo delovne-
ga preizkusa povrnejo dejanski stroški 
predhodnega zdravniškega pregleda, 
ki ga mora opraviti kandidat za vključi-
tev. Subvencija za zaposlitev brez-
poselne osebe iz ciljnih skupin javnega 
povabila znaša 7.500 evrov. Izplača 
se v dveh enakih delih na podlagi pre-
dloženega zahtevka in ustreznih doka-
zil, in sicer prvi del po sklenjeni zapo-
slitvi in drugi del po šestih mesecih 
zaposlitve.

Na javnem povabilu delodajalci oddajo 
ponudbo na območno službo Zavo-
da, ki je pristojna glede na njihov se-
dež oziroma sedež njihove registrirane 
poslovne enote. Ponudbe lahko odda-
jo osebno ali po pošti, od dne objave 
javnega povabila pa do porabe razpo-
ložljivih sredstev oziroma najdlje do 
31. 12. 2011, ko se izteče končni rok 
za predložitev ponudb.

Brezposelnim se za udeležbo na de-
lovnem preizkusu izplača tako imeno-
vani dodatek za aktivnost, ki znaša 
3 evre za vsako uro njihove dejanske 
prisotnosti. Ravno tako se jim povrne-
jo potni stroški, če je od kraja njiho-
vega bivanja do kraja preizkusa naj-
manj en kilometer v eno smer. Deloda-
jalci so vsem, ki jih zaposlijo s pomočjo 
subvencije, dolžni zagotoviti plačo in 
druge prejemke iz delovnega razmer-
ja v skladu z delovnopravno zakonoda-
jo. 
Zavod RS za zaposlovanje

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 3. 6. 2011 objavil 

JAVNO POVABILO ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 
PROGRAMA USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

ZAPOSLENIH 2011 (UIZ 2011). 
1. Predmet javnega povabila (JP) je 
sofinanciranje upravičenih stroškov splo-
šnih in posebnih usposabljanj zaposlenih 
v letu 2011. Javno povabilo se izvaja v 
okviru programa »Usposabljanje in izo-
braževanje zaposlenih 2011«, predno-
stne usmeritve 1.2 »Usposabljanje in iz-
obraževanje za konkurenčnost in zapo-
sljivost« znotraj 1. razvojne prioritete 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodlji-
vosti« Operativnega programa razvoja 
človeških virov Republike Slovenije za 
obdobje 2007–2013. 

2. Namen je spodbujanje delodajalcev, 
da začnejo sistematično vlagati v izobra-
ževanje in splošna ali posebna usposa-
bljanja zaposlenih ter tako v skladu s 
potrebami na trgu dela odpravijo struktur-
na neskladja in izboljšajo usposobljenost 
človeških virov in povečajo mobilnost in 
zaposljivost. 

3. Upravičeni stroški so stroški posa-
meznih usposabljanj, ki bodo nastali v 
obdobju od izdaje obvestila javnega skla-
da o odobritvi sredstev do vključno 20. 
septembra 2011 in bodo plačani najpo-

Gorska skupnost za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino s sedežem v Tablji  
dodeljuje 

DENARNE SPODBUDE ZA DIPLOMSKA IN PODIPLOMSKA 
DELA [TUDENTOM SLOVENSKE MANJ[INE

1. Predmet razpisa – Dodelitev denar-
nih spodbud za diplomska in podiplom-
ska dela, ki obravnavajo tematiko sloven-
ske jezikovne manjšine ali čezmejne te-
matike v občinah Naborjet-Ovčja vas, 
Rezija in Trbiž,  z namenom zaščite slo-
venske lokalne kulture. 

2. Prijavitelji so lahko kandidati za di-
plomski izpit in diplomiranci na italijanskih 
ter slovenskih univerzah s stalnim prebi-
vališčem v Avtonomni deželi Furlaniji - 
Julijski krajini (FJK) z diplomskimi naloga-
mi na sledečih študijskih stopnjah: dodi-
plomska dela 1. stopnje, podiplomska 
dela 2. in 3 stopnje/doktorati. Kandidati 
so diplomsko delo zagovarjali v letih  
2006–2010 ali ga še bodo zagovarjali v 
študijskem letu 2010/2011.

3. Okvirna višina razpisanih sredstev: 
3.500 evrov (financiranje: DZ 26/2007) 
za tri diplomska dela.

4. Rok za oddajo vlog: 1. avgust 2011 

do 13. ure 

5. Dodatne informacije: Gorska sku-
pnost za Guminsko, Železno in Kanalsko 
dolino, sedež v Tablji, Jezikovno okence 
za slovensko manjšino, Ulica Pramollo 
16. Urnik: od ponedeljka do četrtka od 
9. do 13. ure in od 14. do 17. ure. Kon-
taktna oseba: Tanja Tomaselli, telefon: 
0039-0428-90351  (int. 32), e-pošta: 
sportello.sloveno@cm-pontebba.regio-
ne.fvg.it.

6. Pojasnilo: Gorska skupnost je razpis 
objavila že junija lani, vendar brez uspe-
ha. Letos smo zato razširili geografsko 
območje prijaviteljev na celotno območje 
FJK (ne samo na tri občine pokrajine Vi-
dem (Naborjet-Ovčja vas, Rezija in Trbiž), 
kjer je zgodovinsko ustaljena slovenska 
manjšina) ter leto diplomiranja na od 
2006 dalje (namesto od 2009 dalje), 
tako da bo lahko na razpis kandidiralo več 
študentov.

zneje do 28. septembra 2011 (nekaj več 
kot dva meseca). 

4. Neupravičeni stroški: strošek DDV 
ni upravičen strošek in ga v celoti krije 
izbrani ponudnik sam. Strošek usposa-
bljanja za varstvo pri delu, ki se ga mora-
jo zaposleni udeležiti zaradi zakonskih 
določil, prav tako ni upravičen do sofinan-
ciranja.

5. Rok za oddajo ponudb: od objave 
javnega povabila do podelitve sredstev 
oziroma najpozneje do 31. julija 2011. 

6. Okvirna višina sredstev, ki so na 
voljo za sofinanciranje izbranih projektov 
v okviru javnega povabila programa, zna-
ša 2,000.000 evrov.

7. Dodatne informacije so na voljo na 
spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/ 

razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-
za-sofinanciranje-projektov-programa-
usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposle
nih-2011 ali vsak delovni dan med 9. in 
12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. 
uro na telefonski številki: 01/434-10-95, 
01/434-15-67 ali na e-poštnem naslovu: 
karmen.bailat@sklad-kadri.si. 

8. Koristne informacije – Ponudnike 
obveščamo, da sklad v naslednjih mese-
cih že pripravlja tudi izid novega javnega 
povabila za sofinanciranje Usposabljanja 
in izobraževanja zaposlenih 2012. Upra-
vičeni stroški bodo predvidoma za celo 
šolsko leto 2011/2012. 

Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije

Utrinki

klub Krpelj. Zvesti svojemu narodu 
niso mogli dopustiti, da bi tujci iz 
osvajalnih namenov posegali tudi po 
podzemnem svetu. Zato so s spele-
ološkimi raziskavami v teh krajih po-
hiteli in kmalu pripravili bogat jamski 
kataster. Organizirano jamarstvo na 
Tolminskem je po drugi svetovni voj-
ni ponovno oživelo šele leta 1971, 
ko so navdušeni domačini Brane 
Bratuž, Stanko Breška, Alfonz Fi-
schione in Zoran Lesjak ustanovili 
jamarsko sekcijo in leta 1974 prvi 
od tolminskih jamarjev začeli razi-
skovati jamo Malo Boko v Kanin-
skem pogorju. Zbornik bo tako na-
menjen zgodovini raziskovanj Male 
Boke, kronološkim dogodkom, zapi-
som posameznih jamarjev, z vrhun-

cem v letu 2005, ko so sistem po-
vezali z jamo BC 4. V njem bomo 
lahko prebirali tudi o tem, kar se je 
zgodilo po 31 letih od prvih spustov 
v globino. Zbornik, ki bo izšel v leto-
šnjem jubilejnem letu v jeseni, je 
uredil Dejan Ristić. 

Da jamarje čakajo novi izzivi, napo-
vedujejo z nadaljnjim iskanjem pove-
zav podzemnih rovov, sistemov ter 
galerij na Tolminskem Migovcu – 
poimenovali so jih z nenavadnimi 
imeni, kot so: Primadona, Vrtnarija, 
Monatip, Sarabot, Kavkna jama, Str-
gana srajca itd. –, kjer si z več kot 
24.000 metri obetajo najdaljši jam-
ski sistem v Sloveniji.
Cvetka Jug, PD Tolmin
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Utrinki

PO POTI TOLMINSKEGA 
PUNTA
Mengore – Športno društvo »Tmin-
ski migavci«, ki mu po novem pred-
seduje Marjan Rodman, je tudi le-
tos maja obudilo spomin na tolmin-
ske puntarje. V društvu, ki v svojih 
vrstah združuje mlade in malo manj 
mlade ljubitelje športih dejavnosti, 
so letošnji pohod po poteh tolmin-
skih puntarjev iz Mengor v Gorico 
organizirali podnevi (v preteklih letih 
so pohodniki pot opravili v nočnih 
urah). 

Mateja Sirk Fili je pohodnike v ra-
nih jutranjih urah pri cerkvi sv. Marije 
na Mengorah poučila o zgodovin-
skih dogodkih in tragičnem koncu 
legendarnih tolminskih puntarjev, ki 
so se s svojimi dejanji zapisali v sve-
tovno zgodovino. Letos je na pot 
proti Gorici najprej krenila manjša 
skupina tekačev maratoncev, za nji-
mi so se z Mengor hitrih korakov po-
dali pohodniki, katerim so po dolo-
čenem času sledila dekleta na kole-
sih. V Avčah so za nekaj časa skre-
nili z začrtane poti in si ogledali še 
spominski obeležji soške fronte. Po 
krajšem postanku in »obilnem« kosi-
lu v Kanalu so pohodniki pot nada-

ljevali po desnem bregu Soče, ko jih 
je v Ložicah zaustavila tolminska ro-
jakinja s soprogom. Pohodnike sta v 
blagodejni senci terase pogostila z 
kavo, ledeno limonado in za srečno 
nadaljevanje še s čašico šnopca. 

V popoldanskih urah so se neustra-
šni potomci puntarjev ustavili tik 
pred solkanskim mostom, da bi poz-
dravili tolminskega župana Uroša 

Brežana, ki naj bi se ravno tisti čas 
z muzejskim vlakom peljal iz Nove 
Gorice do Mosta na Soči. Vendar 
pa jim je začelo primanjkovati časa, 
saj je bilo pred njimi še nekaj kilo-
metrov asfalta, njihov prevoznik Slo-
venske železnice v Novi Gorici pa 
zaradi tolminskih puntarjev urnika ni 
nameraval spreminjati. Tako so vrli 
pohodniki županu v starem vlaku le 

od daleč pomahali z zastavo »Tmin-
skih migavcev«. 

Namen letošnjega pohoda ni bil le 
prehoditi, preteči ali s kolesi prevozi-
ti tradicionalno pot, temveč so ude-
leženci pohoda pozornost namenili 
ogledu trase, znamenitostim ob poti 
in predpripravam za pohod ob tristo-
ti obletnici tolminskega punta mese-
ca marca 2013. Pohodniki so se v 
večernih urah razšli v Tolminu – pol-
ni novih načrtov in prepričani, da se 
jim bodo v spomin na srčne tolmin-
ske puntarje čez dve leti pridružili 
vsi, ki sta jim malo daljši pohod in 
vesela družba v zadovoljstvo. 
PaČ

V ZNAMENJU TURNIRJEV
Podbrdo – Športno društvo »Bača« 
Podbrdo, ki je na občnem zboru le-
tošnjo pomlad po poteku mandata 
dosedanjemu vodstvu izvolilo nove-
ga, tudi v letošnjem letu nadaljuje z 
organizacijo tradicionalnih turnirjev. 
Sekcija odbojka je organizirala turnir 
v odbojki, ki se ga je udeležilo devet 
moštev. Zmagala je ekipa Bossaball 
iz Ljubljane. Ta je kot atrakcijo pred-

»TMINSKI MIGAVCI« so tudi letos obudili spomin na tolminske puntarje in se peš odpravili iz 
Mengor v Gorico. Foto: arhiv društva
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strojne instalacije, ključavničarstvo
Benjamin Eržen s.p., 5283 Slap ob Idrijci 36/e
Tel.: (05) 3809 030, Gsm:  041 774 236
E-mail: remonting@volja.net
Splet: http://users.volja.net/remonting

POOBLAŠČENA MONTAŽA 
IN SERVIS SOLARNE 
TEHNIKE SONNENKRAFT

Utrinki

stavila za mnoge še neznan šport v 
Sloveniji »bossaball«, ki združuje 
elemente odbojke, nogometa, gim-
nastike in »capoire« (gimnastika in 
ples). V maju so nato člani društva 
pripravili še četveroboj trojk. Šest 
domačih moštev se je pomerilo v 
odbojki, nogometu, košarki in meta-

SRE^ANJE NAJMLAJ[IH 
PLANINCEV TOLMINSKE
^iginj–Mengore – V maju se je 70 
cicibanov planincev z njihovimi pla-
ninskimi mentoricami zbralo na 26. 
srečanju, ki ga je organiziral Vrtec Il-
ke Devetak Bignami Tolmin v sode-

lovanju s Planinskim društvom (PD) 
Tolmin. Udeležili so se ga predšolski 
planinci stari od štiri do sedem let iz 
vrtcev v Dolenji Trebuši, Podmelcu, 
na Mostu na Soči, Šentviški Gori, v 
Tolminu in Volčah. Na pokošenem 
travniku pri Čiginju jih je v lepem in 
toplem popoldnevu pozdravila pod-

nju balinčkov. Konec maja pa je na 
športnem igrišču potekal 5. turnir 
Dan mladosti v tenisu. To je bil hkrati 
tudi 1. memorial v spomin Rogersu 
Ortarju, ki se je lansko leto za ve-
dno poslovil prav med potekom tur-
nirja. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

CICIBANE PLANINCE je na pokošenem travniku pri Čiginju v lepem in toplem popoldnevu 
pozdravila podpredsednica Planinskega društva (PD) Tolmin Cvetka Jug, planinska vodnica PD 
Tolmin Slavica Boljat pa je otroke seznanila z opremo, ki jo mora vsak planinec imeti v nahrb-
tniku. Foto: arhiv PD TolminZMAGOVALCI 5. TURNIRJA V TENISU – 1. memoriala Rogerja Ortarja. Foto: Alenka Zgaga
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Datum Kraj Prireditev Informacije

do konca avgusta KOBARID, prostori Ustanove 
Fundacije “Poti miru v Posočju”

Začasna razstava Peš skozi 1. svetovno vojno: skozi objektiv 
neznanega vojaka

Kobariški muzej: 05/38-90-000 in Ustanova 
Fundacija “Poti miru v Posočju:” 05/38-90-167

25.–26. 6. PRAPETNO BRDO, športni park Festival rock glasbe GorA RockA 2011 ŠD Šentviška Gora (Jernej Kenda): 041-498-172

25. 6. BOVEC Planinski pohod – Črnelska špica, 2286 m PD Tolmin (Jelko Flajs): 041-743-260

25. 6. 
(od 10.00 dalje)

PODBRDO, »Na bazenu« Krajevni praznik Robert: 051-239-405
Sebastjan: 031-707-695

25. 6. (19.00) BOVEC, Kulturni dom Bovec Odprtje razstave sekcije slikarjev amaterjev Bovške Kulturni dom Bovec: 05/38-86-758, 
kulturni.dom.bovec@gmail.com

25. 6. (19.30) MODREJ Večer na Modrejcah KTD  “Modrejčan sem”  041-641-871

25. 6. TOLMIN, športni park Brajda 90 let nogometnega kluba Tolmin NK Tolmin (Mitja Taljat): 
031-325-913;  nktolmin1921@gmail.com

25. 6. (18.00) PERATI NAD LIVKOM Praznovanje sv. Petra: tekmovanje v Mori in namiznem nogometu KD Gorenj Konc (Uršič Klaudia): 041-456-765

25. 6. ROBIDIŠČE Kresovanje na Robidišču Turistična kmetija Robidišče
(Cenčič Igor): 041-332-668

26. 6. (13.00) PERATI NAD LIVKOM Praznovanje sv. Petra KD Gorenj Konc (Uršič Klaudia): 041-456-765

1. 7. 2011 (20.00) BOVEC, cerkev Device Marije v 
Polju

Odprtje razstave Sledi časa Društvo ARS Bovec: 05/38-86-090

1. 7. (20.00) KOBARID, kobariški trg Drežnica se predstavi – nastop Mešanega pevskega zbora 
Drežnica, Vokalne skupine Drežnica in Igralske skupine Drežnica

Občina Kobarid: 05/38-99-200,
obcina@kobarid.si

2. 7. (20.00) KOBARID, Kobariški muzej Kulturni večer v počastitev 50. obletnice smrti Ernesta 
Hemingwaya

Kobariški muzej: 05/38-90-000

2. 7. 2011 BOVEC 7. Buški dan Turistično društvo Bovec: 040-348-160

2. 7. 2011 (19.30) BOVEC 2. ulični tek za Veliko nagrado Bovca Vasja Vitez : 051-253-471, www.ulicnitek.si 

7. 7. (20.00) BOVEC, bovški trg 8. mednarodno folklorno srečanje – večer tuje folklore Ana Mlekuž: 031-247-936, folklorabc@gmail.com 

7. 7. (20.00) VOLČE, pri fontani Kulturni vikend v Volčah – vaški večer Nevenka Mermolja: 031-641-376

8. 7. (16.00) TOLMIN, občina Znanju dodajamo izkušnje – predstavitev Programa podjetja 
ITW Metalflex za razvoj perspektivnih mladih kadrov iz Posočja

ITW Metalflex (Špela Kranjc): 05/38-20-293, 
spela.kranjc@metalflex.si

8. 7. (20.00) BOVEC, bovški trg 8. mednarodno folklorno srečanje – folklora treh dežel Ana Mlekuž: 031-247-936, folklorabc@gmail.com 

8. 7. (20.00) VOLČE, nogometno igrišče Kulturni vikend v Volčah – nogometni turnir Nevenka Mermolja: 031-641-376, 
mermolja.nevenka@siol.net

8. 7. (20.00) KOBARID Nastop folklorne skupine KUD Kozara in folklorne skupine 
Zespół Regionalny 

Ana Mlekuž: 031-247-936, 
folklorabc@gmail.com

9. 7. BOHINJ Planinski pohod Debeli vrh – Ogradi, 2390 m PD Tolmin (Jelko Flajs): 05/38-83-211; 041-
743-260; pdtolmin@gmail.com

9. 7. (9.00) KOBARID, kobariški trg Društvo Šola zdravja – izvedba telovadbe »1.000 gibov« in 
kulturni program

Lea Manfreda : 041-594-491

9. 7. (17.00) VOLČE, pri fontani Kulturni vikend v Volčah – otroška matineja s čarovnikom in ples z 
ansamblom Plima

Nevenka Mermolja: 031-641-376, 
mermolja.nevenka@siol.net

Utrinki

predsednica PD Tolmin Cvetka 
Jug, planinska vodnica PD Tolmin 
Slavica Boljat pa je otroke seznani-
la z opremo, ki jo mora vsak plani-
nec imeti v nahrbtniku. Na poti na 
Mengore sta otroke pričakala še dva 
jamarja iz jamarske sekcije PD Tol-
min – Metko Kos in Dejan Ristič 
sta mladim planincem predstavila 
dejavnost sekcije in prikazala spust 
v kraško brezno. Na vrhu Mengor 
pri cerkvi je bil cilj. Tu je bila najprej 
na vrsti težko pričakovana malica, 
nato pa je sledil orientacijski pohod 
po markacijah z reševanjem nalog in 
iskanjem zaklada, katerega so bili 
prav vsi veseli. Še spust na Pelance 
in druženje se je zaključilo s petjem 
Kekčeve pesmi. Drugo leto bo sre-
čanje organizirano na Mostu na Soči.
Dragica Obid, mentorica planinske sku-
pine

^ERINOV MEMORIAL
Tolmin – Moto klub »Soča« je letos 
spet povabil na Čerinov memorial. 
Poimenovali so ga po enem izmed 
glavnih ustanoviteljev moto kluba 
Zlatku Čerinu. V začetku junija se 
je 30 članov in simpatizerjev kluba 
odpravilo na spominsko vožnjo od 
Tolmina do Dolenje Trebuše, čez 
Idrijo v Vipavsko dolino in skozi Spo-
dnjo Branico ter Novo Gorico nazaj 
v Tolmin. Med potjo so se ustavili na 
pokopališču v Tolminu in Dolenji Tre-
buši, kjer so se poklonili štirim tra-
gično preminulim članom. Organiza-
torji so bili počaščeni, da se jim je s 
svojim jeklenim konjičkom pridružil 
tudi njihov član, častni občan obči-
ne Tolmin Marko Munih. 
Olga Zgaga, 
Društvo Baška dediščina

ORGANIZATORJI LETOŠNJEGA ČERINOVEGA MEMORIALA, MOTO KLUB »SOČA«, so bili 
počaščeni, da se jim je s svojim jeklenim konjičkom pridružil tudi njihov član, častni občan ob-
čine Tolmin Marko Munih (stoji v zadnji vrsti v sredini). Foto: arhiv društva
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Informacije za Koledar prireditev za naslednjo številko EPIcentra lahko do 18. julija 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 29. juliju 2011. 

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev Zgornjega Posočja, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev oziroma 
podjetij. Objavljamo naslednje podatke: datum in uro, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja in telefonsko številko, e-naslov ali spletno stran. Če želite v 
EPIcentru objaviti članek o svoji prireditvi, oglas ali oglasno sporočilo, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si.

Datum Kraj Prireditev Informacije

9. 7. (16.00) VOLČE, pri fontani Kulturni vikend v Volčah – kmečke igre in dalmatinski večer Nevenka Mermolja: 031-641-376, 
mermolja.nevenka@siol.net

9. 7. (19.00) BOVEC, bovški trg 8. mednarodno folklorno srečanje – glavni večer festivala Ana Mlekuž: 031-247-936 folklorabc@gmail.com 

10. 7. SUŽID Nogometni turnir ŠTD Sužid (Anže Štih): 031-448-256

10. 7. (20.00) LOG POD MANGARTOM, kulturni 
dom

Ita Rina – evropska zvezda: poklon Idi Kravanja – Iti Rini Peter Mlekuž: 041-748-585
Marjan Bevk: 040-747-558

15. 7. KAL Nočni pohod na Črno prst Marina Leban: 051-302-604, 
marina.leban@siol.net

16. 7. (19.00) KOBARID, kobariški trg Mednarodni festival poezije in glasbe: Vode iz vode (Acque di 
acqua)

Kulturno društvo PoBeRe: 031-355-929

16. 7. (20.00) KOBARID, Kobariški muzej »Zvoki svobode in tanga« – večer z argentinskim kitaristom 
Damianom Cazenueve in slovensko violinistko Živo Ceglenički

Kobariški muzej: 05/38-90-000

16. 7. SUŽID »Banditn miting« Matjaž Stergar: 031-600-759

22. 7. (19.00) KOBARID, Zelena hiša Lutkovno-igrana predstava »Krivopetnice in Zlatorog« ter 
predstavitev Triglavskega narodnega parka v slikah

TNP Kobarid: 05/38-91-075

23. 7. (16.00) DOLENJA TREBUŠA Krajevni praznik sv. Jakoba Valentin Černilogar: 041-947-239

23. 7. (19.00) KOBARID, kobariški trg Otroška predstava POLETNI VRTILJAK v izvedbi Stena Vilarja Občina Kobarid: 05/38-99-200, 
obcina@kobarid.si

24. 7. TOLMIN Tradicionalno srečanje planincev na planini Razor PD Tolmin (Jelko Flajs): 05/38-83-211; 
041-743-260; pdtolmin@gmail.com

24. 7. (20.00) KOBARID, kobariški trg Mladinsko kulturno društvo Kobarid se predstavi – zaključek 
kulturnega poletja 2011 in uvod v Dobrodelni kulturni festival Fronta

Občina Kobarid: 05/38-99-200,
obcina@kobarid.si

25.–31. 7. ZGORNJE POSOČJE Ocenjevanje urejenosti vasi in krajev Milena Jurkas: milenajurkas@gmail.com

26. 7. 2011 ČEZSOČA 26. kmečke igre Vasja Vitez: 051-253-471

29.–31. 7. LOGARSKA DOLINA Pohod po sl. planinski poti iz Logarske doline do Jezerskega PD Tolmin (Jelko Flajs): 05/38-83-211; 
041-743-260; pdtolmin@gmail.com

30. in 31. 7. 2011 LIVEK, nogometno travnato 
igrišče

30. tradicionalni nogometni turnir Livek 2011 (igra se po 
pravilih Fife 5+1, in sicer 2x15 min. Prijave do 28. 7. 2011)

Tine Medved: 041-501-428 in 
Peter Kutin 041-751-088

30. 7.–6. 8. KOBARID, asfaltno igrišče Festival FRONTA Ian Stergar: 051-224-892

20. 8. (11.00) MRZLI VRH Spominska slovesnost s sveto mašo Društvo Peski “1915-1917” (Stojan Kenda): 
051-204-882

27. 8. (20.00) TOLMIN, pri fontani Koncert ob 10. obletnici Vokalne skupine SNEŽET vssnezet@gmail.com

Utrinki

LIKOVNA KOLONIJA ZLATA 
RIBICA 2011
Prapetno - Tolmin – Konec maja sta 
ustanovitelja Mavrične hiše Jadranka 
Ferjančič in Gregor Maver v okviru 
že tradicionalne mednarodne likov-
ne kolonije Zlata ribica 2011 gostila 
pet priznanih sodobnih slovenskih 
slikarjev (Metko Erzar, Vido Slivni-
ker, Viktorja Šesta, Stojana Špe-
gla in Veljka Tomana), petim Slo-
vencem pa so se pridružili še štirje 
slikarji iz drugih držav (Mario Alime-
de, Francoise Calcagno, Susanne 
Damelj in Pier Toffoletti). Ti so od 
sobote pa vse do četrtka, ko so svo-
ja dela tudi razstavili, v prijetnem vzduš-
ju na turistični kmetiji Pri Kafolu na 
Prapetnem na svoja platna ves teden 
po malem izlivali svoja notranja obču-
tja in se poigravali z mešanjem in na-
našanjem barv na platna. Kot je poja-

snil Maver, je tovrstno druženje slikar-
jev odlična priložnost za ustvarjanje, 
sklepanje novih poznanstev in prija-
teljstev in izmenjavo mnenj ter izku-
šenj. Umetniki so svoje navdihe prve 
dni iskali tudi med »potepanjem« po 
okoliških krajih in ob spoznavanju tu-
kajšnje naravne in kulturne dediščine. 
V sredo so udeleženci likovne kolo-
nije vrata na stežaj odprli tudi drugim 
ljubiteljem sodobne slikarske ume-
tnosti. V sklopu tega so se slikarjem 
pridružili  učenci mostarske šole, ki 
so skupaj z njimi ustvarjali ves do-
poldan. Proti večeru pa so si nastala 
likovna dela prišli ogledat tudi vašča-
ni in drugi povabljeni.
Letošnji nabor slikarskih del, ki je 
obiskovalcem galerije tolminske knji-
žnice ponujal pestro in kakovostno 
ponudbo vizualne umetnosti, je bil 
na ogled vse do 23. junija.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

V OKVIRU 5. MEDNARODNE LIKOVNE KOLONIJE ZLATA RIBICA 2011 je nastal nov nabor 
sodobnih umetniških del domačih in tujih priznanih slikarskih imen
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RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 
HIDRIE ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012
Hidria se uvršča med vodilne evropske in svetovne korporacije 
na področju klimatizacije zgradb in avtomobilskih tehnologij.
Zavezani smo k razvoju najsodobnejših rešitev za ugodje

bivanja v prostoru ter zeleno mobilnost.

Smo inovativna visokotehnološka mednarodna korporacija, 
ki z bogatimi izkušnjami iz preteklosti ustvarja najsodobnejše 
izdelke za prihodnost.

Odgovorni smo za prihodnje rodove, zato v skladu z načeli 
družbene odgovornosti razvijamo okolju prijazne izdelke in 
vlagamo v razvoj lokalnih skupnosti, v katerih poslujemo. 

S štipendiranjem in aktivnim sodelovanjem s šolami in fakul-
tetami mladim omogočamo spoznavanje delovnega utripa in 
razvoja Hidrie.

Kandidiraj na razpisu za štipendijo 

za šolsko leto 2011/2012 za 

naslednje smeri študija:

ELEKTRIKAR (IV)

OBLIKOVALEC KOVIN - 

ORODJAR (IV)

MEHATRONIK OPERATER (IV)

STROJNI TEHNIK (V)

STROJNIŠTVO (VI/1, VI/2, VII)

ELEKTROTEHNIKA (VI/2, VII)

Hidria d. d. | Nazorjeva 6 | 1000 Ljubljana

stipendije@hidria.com
www.hidria.com

Kontakt:

Tomaž Flego, prodajalec programa solarnih sistemov 

je dobitnik nagrade za diplomsko nalogo v korporaciji 

Hidria za leto 2010.


