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“Leta tečejo, leta bežijo …” zaslišim 
po radiu skladbo posoškega dueta 
Johnny Bravo. “Pa še res je,” poko-
mentiram na glas. V mislih se mi na 
hitro odvrti film, ki me spomni mo-
jega prvega stika z Zgornjim Poso-
čjem. 

Naša družina je rada zahajala v 
Posočje v času smučarske sezone, ko 
je Kanin še “cvetel”. Iz tistih časov 
se spomnim le drobnih, zanimivih, a 
za odrasle na videz povsem nepo-
membnih stvari. Na primer slivove 
marmelade, ki sem si jo privoščila 
vsako jutro za zajtrk v takrat polno 
nabiti jedilnici hotela Kanin. Najbrž 
me je bolj kot z okusom očarala s 
svojo embalaže. Namesto v litrski 
kozarec je bila “zapakirana” v majh-
no belo plastično škatlico. Ali pa lepo 
zaobljene in narezljane stekleničke s 
čudnim kovinskim pokrovom, iz ka-
terega je gledala cevka, po njej pa so 
se, ko si jo nagnil, prikotalili drobni 
kristalčki sladkorja. Ja, za hotele in 
odrasle nekaj povsem običajnega, 
zame pa takrat … “fantastično”!

Dobro se spomnim bazena in po-
skakovanja po notranjem robu, kjer 
mi je voda segala do pasu – ne vem 
več natančno – in kjer so običajno 
sedele in klepetale starejše gospe s 
pisanimi plavalnimi kapami. Ne vem 
zakaj, a tistega dne na omenjenem 
robu ni počival nihče. S sestro sva po 
njem skakljali toliko časa, dokler mi 
ni nenadoma zmanjkalo tal pod no-
gami in sem (brez rokavčkov) “čof-
nila” v globino. K sreči me je iz vode 
pravočasno potegnila mama, ki je 
imela čudovito plavalno kapo, ki so 
ji jo zavidale mnoge plavalke (med 
njimi verjetno najbolj jaz). Kapa je 
bila bele barve s centimetrskimi gu-
mijastimi “bodicami”, ki so v snopih 
štrlele na vse strani. A kaj, ko je bila 
moja glava takrat še premajhna, da 
bi lahko nosila tako imenitno plaval-
no kapo. Zadovoljiti sem se morala s 
svojo povsem gladko plavalno kapo, 
ki me je med natikanjem še zlasala.

Pa sta se obrnili dve desetletji in 
spet sem prišla v Posočje. Zunaj je 
lilo kot iz škafa, jaz pa sem se z av-
tobusom vozila iz Ljubljane proti 
Tolminu. V Idriji je izstopila še za-
dnja potnica in do Tolmina sem po-
tovala sama. “Počasi bo treba izstopi-
ti,” me je opomnil voznik, ki je naj-
brž opazil, da že malce kinkam. 

Pogled skozi okno je razkrival vse 
prej kot čarobno dolino Soče. Že res, 
da je bilo zaradi deževja vse bolj si-
vo, toda zarjavela ograja na mostu in 
vrsta hiš z zanemarjenimi pročelji, 
mednje stisnjena majhna bencinska 
črpalka in čez cesto ogromna rjava 
streha takratnega trgovskega mogot-
ca, čisto na koncu (če zanemarim 
številne luže, ki so zalile luknje v 
asfaltu) pa škatlasta in vse prej kot 
prijazna avtobusna postaja … Zane-
marjeno, neurejeno in zelo odbijajo-
če. A ko sem skozi okno ugledala 
postavnega mladeniča, ki je pod stre-
ho postaje vneto čakal na svojo dra-
go, sem na puščobo v trenutku po-
zabila in vse je bilo kot pod mavri-
co.

Leta pa tečejo in bežijo. Od takrat 
se je skoraj zopet obrnilo desetletje. 
V tem času sem po srcu postala “Po-
sočanka”, po duši pa sem še vedno 
“zagrizena” Štajerka. Danes sem že-
na, mama (res ne povsem enkratna, 
zato pa dvakratna), trikratna teta in, 
upam, večkratna prijateljica. Nenaza-
dnje pa sem tudi del EPIcentra, s 
katerim želim pristaviti svoj piskrček 
k razvoju te doline.

Zanimivo je, da kljub pretečenemu 
času in nastalim spremembam tisti, 
ki prvič obiščejo Posočje, še vedno 
lahko dobijo podoben vtis, kot sem 
ga nekoč sama.

• Že res, da so prenovili in poso-
dobili avlo hotela Kanin, vendar me 
ob pogledu na druge stvari še vedno 
preletijo prijetni spomini na otroštvo. 
Kako tudi ne, ko pa je vse drugo ta-
ko zelo nespremenjeno. Sicer ne 
vem, kakšno marmelado strežejo da-
nes ... Zavedam se, da si posoški 
hoteli trenutno težko privoščijo večja 
vlaganja, verjamem pa, da bi lahko 
svoje goste razvajali z majhnimi po-
zornostmi. Ena takih je gotovo tudi 
marmelada. Pred približno dvema 
letoma sem bila v hotelu v Franciji 
očarana nad zajtrkom. In to prav na 
račun marmelade. Tokrat ni bila pa-
kirana v plastično embalažo, temveč 
v majhno, okroglo, stekleno posodi-
co, kjer je bila na pokrovčku nati-
snjena fotografija sadeža, iz katerega 
je bila marmelada narejena – zelo 
lično in mično. Morda bi lahko naši 
hoteli naredili korak dlje in gostom 
namesto v trgovini kupljene marme-
lade ponudili domačo “ekomarmela-

do”, ki jo prodajajo na tržnici lokal-
nih kmetijskih izdelkov in pridelkov 
(zadnjič sem poskusila robidovo in 
reči moram, da si zasluži pet zvez-
dic). Zadovoljstvo bi bilo trojno: s 
strani žena naših kmetij, ki znajo 
pripraviti marmelade nepozabnih 
okusov, s strani gostov in posledično 
tudi hotelirjev. Predvidevam, da cena 
takšne marmelade ne bi presegla ce-
ne marmelade v steklenih kozarč-
kih.

• Že res, da se je v tem času ogra-
ja pobarvala. A le deloma in je že 
precej “šekasta”, kar najverjetneje ne 
popravi prvega vtisa ob vstopu v Tol-
min.

• Že res, da se je uredilo nekaj 
hišnih pročelij ob “vpadni” cesti, ven-
dar neurejene hiše na domačine še 
vedno mečejo slabo luč. Morda bi 
bilo zanimivo na občinski ali kakšni 
drugi ravni razmisliti o subvencijah 
za prenovo pročelij izpostavljenih 
hiš. Ko bi se ta uredila, bi se dalo 
možnost še ostalim, ki niso tako iz-
postavljene. Zgolj namig, s katerim 
so severni sosedje uspeli urediti kar 
nekaj neurejenih, zakotnih vasi – ki 
pa so bile še vedno bolj urejene, kot 
je kar nekaj vasi ob glavni cesti Nova 
Gorica–Bovec (v mislih ima predvsem 
Volče, Trnovo, Srpenica itd.).

• Že res, da pogosto “skočim” na 
bencinsko črpalko v mestnem središ-
ču (tako v Tolminu kot na Mostu na 
Soči), čeprav bi jo prav tako pogosto 
uporabljala, če bi bila postavljena 
kak kilometer proč – a kaj, ko za tem 
stojijo zgodbe, ki jih najbrž poznate.

• Že res, da se danes moj pogled 
na avtobusni postaji ustavi na voz-
nem redu ali na bližnjem, v glavnem 
lepo urejenem izložbenem oknu tam-
kajšnjega butika. Vendar je tudi res, 
da avtobusne postaje že dolgo ne 
gledam več kot celote, ker bi sicer 
videla neprijazno, škatlasto stavbo. 
Verjamem, da bi z malce dobre volje 
lahko spremenili tak vtis. Če bi jo 
opremili z nekaj koriti za rože, kot 
so to rešili na vstopno/izstopnem 
mestu za avtovlak, bi v trenutku po-
stala neprimerno bolj prijazna za 
potnike in prijetnejša za oko. Res pa 
je, da bi morali na korita paziti tudi 
prebivalci, da ne bi postala takšna, kot 
pri parkirišču ob tolminski lekarni.
Tatjana Šalej Faletič, glavna in 
odgovorna urednica
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Osnutek regionalnega 
razvojnega programa

PIPO: Kjer podjetni{ka ideja 
najde svoj dom

Nimam ~asa

Podjetja in razvojni program 
So~a 2006: Bi-AS d.o.o.

Iz ob~inskih uprav

Botani~no popotovanje: 
Alpska mo`ina � kraljica 
planin

Preporod Karate kluba 
Tolmin

Brskamo po preteklosti: 
@ivljenje ob tirih (2): “Vsi so 
imeli delo”

Podobe preteklosti: Kamno

Va{ki posebne`i: Muca Maca

Vsi na zrak za zdrav korak: 
Mengore

Naj odmeva � Brigita Kikelj

Knji`na polica: Ov~ja vas in 
njena slovenska govorica, 
Rastlinstvo Breginjskega 
kota, Ba{ki zbornik, 
Smaragdna pot

Pesniki iz na{ih logov: 
Matajurske planine

Koledar prireditev

Posoški razvojni center vabi 
vse podjetne dijake in študente 
ter druge potencialne in že 
uveljavljene podjetnike na “Pod-
jetne delavnice”.
Tu vas bomo seznanili z mož-
nostmi, ki vam jih omogočamo 
v okviru: projekta Vse na enem 
mestu (VEM) – projekt VEM-o 
tudi v Posočju; razvojnega pro-
grama Soča 2006 – Podjetni-

ški inkubator Posočje (PIPO); 
programa vavčerskega sveto-
vanja itd.

Delavnice bomo izvajali: 
• v četrtek, 5. 10., v Bovcu ter 
• v petek, 13. 10., v Tolminu.

Dodatne informacije: Posoški 
razvojni center, tel.: 05/ 38-41-
500, 05/ 38-41-514, e-pošta: 
info@pososki-rc.si; spletne stra-
ni: www.pososki-rc.si.  

Slovenija, u~e~a se de`ela

Izpostava ISIO 
in CIPS-ov info 
koti~ek

Programa financirajo Evropski socialni 
sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport in 

Posoški razvojni center.

• po telefonu: ob torkih in sre-
dah od 13. do 15. ure in ob 
četrtkih od 10. do 12. ure na 
telefonskih številkah 05/ 38-
41-505 (Cvetka Kavčič) in 
05/ 38-41-506 (Mateja Ma-
tajurc);

• po elektronski pošti: cvetka.
kavcic@pososki-rc.si in mateja. 
matajurc@pososki-rc.si; ali

• osebno (po predhodni naja-
vi): ob torkih in sredah od 8. 
do 12. ure in ob četrtkih od 
13. do 16. ure v prostorih Po-
soškega razvojnega centra, 
Ulica padlih borcev 1b, Tolmin.

Izpostavo ISIO in CIPS-ov infor-
mativni kotiček je Posoški ra-
zvojni center vzpostavil v par-
tnerstvu z Ljudsko univerzo 
Nova Gorica. 
M. K.

Se odločate za nadaljevanje 
šolanja in rabite nasvet ali 
pomoč strokovnjaka? Poma-
gale vam bodo svetovalke: 
• Izpostave Svetovalnega sre-
dišča za izobraževanje odraslih 
(ISIO) in • Informativnega kotič-
ka Centra za informiranje in po-
klicno svetovanje (CIPS). Brez-
plačne informacije dobite:

Teden vseživljenjskega učenja 
(TVU) je najvidnejša promocij-
ska manifestacija na področju 
izobraževanja in učenja v Slove-
niji. Projekt usklajuje Andrago-
ški center Slovenije; prirejajo 
ga v sodelovanju s stotinami 
ustanov, skupin in posamezni-
kov po vsej državi pa tudi onkraj 
naših meja. Z njim želijo sloven-
sko javnost opozoriti na po-
membnost učenja v vseh življenj-
skih obdobjih in za vse vloge, ki 
jih posameznik v svojem življe-
nju prevzema. Sodelujoči na tej 
široko zasnovani festivalski pri-
reditvi želimo presegati stereo-
tipno pojmovanje učenja, še 

zlasti izobraževanja kot časovno 
in vsebinsko zoženega procesa. 
Radi bi uveljavili vizijo o vseži-
vljenjskem učenju, ki posame-
zniku in družbi daje informacije, 
znanje in razumevanje – vse tro-
je je nujno potrebno za prežive-
tje in razvoj v hitro spreminjajo-
čih se sodobnih razmerah.
Na ta način vsi, ki projekt sou-
stvarjamo (bodisi v vlogi izvajal-
cev prireditev ali kot udeleženci), 
prispevamo k udejanjanju sloga-
na “Slovenija, učeča se dežela”. 
Več o projektu lahko preberete 
na spletni strani http://tvu.acs.
si/predstavitev/
P. R.

Da bi se naučili veščin naših 
dedov ter da bi znali to zna-
nje prenesti na vnuke in s 
tem ohraniti našo tradicijo 
živo, vas Posoški razvojni cen-
ter in Osnovna šola Bovec va-
bita na študijski krožek Spletimo 
svojo košaro, na katerem se 

SPLETIMO SVOJO KO[ARO

boste naučili splesti svojo ko-
šaro iz vrbovih in leskovih šib.
Srečevali se bomo tri zaporedne 
dneve, in sicer od 17. do 19. 10. 
ob 18. uri, v prostorih OŠ Bovec. 
Udeleženci bodo pod vodstvom 
mentorja Vladka Trebšeta spletli 
vsak svojo “korpo” in tako pridobili 

osnovno znanje o tovrstni roko-
delski spretnosti. Delavnica bo pri-
lagojena začetnikom in je brez-
plačna. Ker je število prostih 
mest omejeno, vam priporo-
čamo, da s prijavo pohitite.
Prijave in dodatne informacije: 
Posoški razvojni center, Ulica pa-
dlih borcev 1b, Tolmin. Tel.: 05 / 
38-41-500 ali 031-409-012 (Pe-
ter Domevšček). 
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V sodelovanju z  Gradbenim 
inštitutom ZRMK in 
Energetsko svetovalno pisarno 
Tolmin vas Posoški razvojni 
center vabi na predavanje

Alternativni viri 
energije – 
priložnost ali nuja
Kdor je 5. oktobra v Bovcu 
predavanja zamudil, se ga še 
vedno lahko udeleži:
• v torek, 10. 10., ob 17. uri 
v Kobaridu ali
• v ponedeljek, 16. 10., ob 
17. uri v Tolminu

Predavanje bo potekalo v 
okviru študijskega krožka Mož-
nosti uporabe alternativnih 
virov energije. Spoznali boste 
možnosti koriščenja sončne 
energije in uporabe toplotnih 
črpalk. Predstavljeni pa bodo 
tudi stroški montaže in učinki. 

Na predavanju boste izvedeli 
še, kako poteka samoizgradnja 
sprejemnikov sončne energije 
za ogrevanje sanitarne vode. 
Spoznali boste primere do-
bre prakse po Sloveniji, soča-
sno pa se boste lahko prijavili 
tudi v skupino za samoizgra-
dnjo sončnih kolektorjev. 

Predavala bosta: Matjaž 
Malovrh, Gradbeni inštitut 
ZRMK, in Bojan Mrak, vodja 
energetsko svetovalne pisarne 
v Tolminu. 

Dodatne informacije: 
Posoški razvojni center, Ulica 
padlih borcev 1b, Tolmin. 
Telefon: 05/ 38-41-500  ali 
031-409-012 (Peter 
Domevšček). E-pošta: peter.
domevscek@pososki-rc.si. 

Ali smo dr�avljani 
dovolj aktivni?
Tudi letos je Posoški razvojni 
center (PRC) na javnem razpi-

su za sofinanciranje izobraže-

vanja odraslih v letu 2006, ki 

ga razpisuje Ministrstvo za šol-

stvo in šport, pridobil sredstva 

za izvedbo programa izobraže-

vanja za aktivno državljanstvo. 

V okviru tega smo med dru-
gim izvedli anketo, z analizo 
katere bomo skušali ugotoviti, 
ali ljudje spremljajo informacije 
in novosti, povezane s procesi 
in spremembami v Evropsko 
unijo (EU). Analizo ankete in 

rezultate bomo predstavili v 

naslednji številki EPIcentra.

Sicer pa na PRC-ju že tretje 
leto zapored obveščamo prebi-

valce Zgornjega Posočja o po-

menu aktivnega vključevanja v 

družbo oziroma o tako imeno-

vanem aktivnem državljanstvu. 

S programom za državljansko 

in splošno izobraževanje 
prebivalstva o demokraciji 
in človekovih pravicah ljudi 
seznanjamo s tematikami in 

ključnimi pojmi, povezanimi z 

EU. Vsebine sproti dopolnju-

jemo in jih obljavljamo v EPI-

centru. Doslej smo vam pred-

stavili ustanove EU, evropske 

finančne instrumente, varstvo 

človekovih pravic in spoznava-

li Evropsko ustavo. Več o tem 

na spletni strani: www.pososki-

rc.si.

Marina Istenič, Posoški razvojni cen-

ter

Promocija izobra�evanja
Posoški razvojni center (PRC) je na razpisu Mini-
strstva z šolstvo in šport prejel sredstva za sofinanci-
ranje programa promocije vzgoje in izobraževanja. 
V okviru programa smo pripravili več promocijskih 
akcij, namenjenih predstavitvi razvojnega progra-
ma Soča 2007–2013, s poudarkom na predstavitvi 
možnosti štipendiranja tistih, ki bodo šolanje nada-
ljevali na tehničnih in naravoslovnih programih. 
Tako bodo pridobili poklice, ki jih posoško gospo-
darstvo potrebuje za svoj nadaljnji razvoj. Pridobi-
tev štipendije jim bo zagotovila zaposlitev v Poso-
čju.
Namen programa promocije izobraževanja je:
• osnovnošolcem zadnjih dveh razredov osnovne 
šole na zanimiv način predstaviti možnost štipendije 
za nadaljnje šolanje na programih tehničnih in na-
ravoslovnih smeri;
• staršem teh otrok predstaviti možnost pridobitve 
štipendije, ki pomeni dolgoročno zagotovitev zapo-
slitve v Posočju (starši lahko v precejšnji meri vpli-
vajo na izbor programa šolanja);
• predstaviti možnosti štipendiranja svetovalnim 
službam na vseh petih osnovnih šolah, ki bodo v 
naslednjih letih opozarjale na možnost pridobitve 
štipendije;
• spodbuditi čim več mladih za šolanje za tehnične 
in naravoslovne poklice, ki zagotavljajo zaposlitev v 
Posočju;
• dolgoročno zaustaviti odliv mladih šolanih kadrov 
iz Posočja (to je danes eden ključnih problemov 
tega območja);
• dolgoročno zagotoviti posoškemu gospodarstvu 
kadre, ki jih potrebuje za svoj nadaljnji razvoj.
V okviru programa smo pripravili promocijska gra-
diva (podloge za miške in bloke), ki so namenjena 
učencem zadnjih dveh razredov petih osnovnih šol 
v Posočju (Bovec, Kobarid, Most na Soči, Podbr-
do, Tolmin), njihovim staršem in svetovalnim služ-
bam. Pripravili smo tudi zgibanke, na katerih je 
kratka predstavitev razvojnega programa Soča 
2007–2013, ki je nadaljevanje razvojnega progra-
ma Soča 2002–2006. Za mlade je najbolj zanimiv 
podatek o štipendiranju, saj štipendija mnogim 
olajša šolanje. Pridobitev štipendije iz razvojnega 
programa Soča 2007–2013 je še posebej zanimiva, 
če gre za kombinirano štipendijo. Slednjo delno fi-
nancirajo posoška podjetja, ki zaradi pomanjkanja 
določenega kadra že v času šolanja investirajo vanj. 
Tako si zagotovijo, da se bodo mladi izobraženci 
po končanem šolanju zaposlili pri njih. Svojim šti-
pendistom omogočajo opravljanje delovne prakse 
in jim nudijo pomoč pri pisanju seminarskih oziro-
ma diplomskih nalog.
Mateja Kutin

Program sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport

Program sofinanciralo Ministrstvo za 
šolstvo in šport
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Na konferenci za novinarje so 
spregovorili o pripravi in fi-
nanciranju Regionalnega ra-

zvojnega programa (RRP) Severne 
Primorske (Goriške statistične regije) 
za novo programsko obdobje 2007–
2013, o vključenosti programa Inova-
cijski preboj Primorske (IN PRIME) v 
Resolucijo o nacionalnih projektih in 
o sodelovanju občin z drugimi usta-
novami v regiji.

Svet regije Severne Primor-
ske � najvi{ji regijski organ

Severna Primorska (Goriška stati-
stična regija) je septembra 2005 usta-
novila Svet regije Severne Primorske 
(Goriške statistične regije), ki odloča 
o strateških razvojnih usmeritvah in 
odločitvah regije. Sestavljajo ga žu-
pani vseh dvanajstih občin, predse-
duje pa mu novogoriški župan Mirko 
Brulc.

Regionalni razvojni svet 
(RRS) Severne Primorske

Za pripravo regionalnega razvojne-
ga programa (RRP) je bil marca 2006 
oblikovan Regionalni razvojni svet 
Severne Primorske (Goriške statistič-
ne regije). Sestavlja ga 30 predstav-
nikov občin, gospodarstva, izobraže-
valnih ustanov, javnih institucij in 
organizacij civilne družbe. Za pred-
sednika je bil izbran Aleš Nemec, 
predsednik uprave, Iskra Avtoelektri-
ka d.d. Razvojni svet ima pet odbo-
rov, v katerih deluje 151 strokovnja-
kov iz celotne regije, in sicer odbor 
za: • gospodarstvo, • turizem, • ra-
zvoj človeških virov, • razvoj pode-
želja in • okolje, prostor in infra-
strukturo. Odbori so skupaj z lokal-
nimi razvojnimi agencijami zadolže-
ni za strokovno pripravo RRP-ja, pri 
čemer jim je na pomoč priskočilo več 
sto članov odborov, ki so se sestali 
na treh do petih delavnicah (skupaj 
je bilo izvedenih 17 delavnic).

Osnutek regionalnega razvojnega programa
Poso{ki razvojni center, ki mu je Regionalni razvojni svet (RSS) Severne Primorske (Gori{ke 
statisti~ne regije) na zadnji seji podalj{al mandat nosilne regionalne razvojne agencije za eno leto, 
je 11. septembra na novinarski konferenci v [empetru pri Gorici novinarje seznanil s trenutnimi ak-
tivnostmi in delom RRS-ja in Sveta regije Severne Primorske (Svet regije).

PRC je nosilna 
regionalna razvojna agencija

Svet regije Severne Primorske (Go-
riške statistične regije) je na svoji 
zadnji seji, ki je potekala 7. septem-
bra v Novi Gorici, Posoškemu razvoj-
nemu centru (PRC) podaljšal mandat 
vodilne regionalne razvojne agencije 
za eno leto.

Občinski sveti dvanajstih občin so 
jeseni 2000 sprejeli sklep, da sogla-
šajo z vzpostavitvijo pogodbene po-
vezave med razvojnimi agencijami na 
območju Severne Primorske (Goriške 
statistične regije) po principu mrežne 
organiziranosti in projektnega sode-
lovanja, kot določa Pogodba o sode-
lovanju razvojnih agencij na nivoju 
statistične regije Severne Primorske. 
Pogodba je bila podpisana 15. de-
cembra 2000 in vključuje štiri ob-
močne oziroma lokalne razvojne 
agencije:
• Idrijsko-Cerkljansko razvojno 

agencijo d.o.o. (ICRA), ki deluje na 
območju občin Idrija in Cerkno,
• Posoški razvojni center (PRC), ki 
deluje na območju občin Tolmin, Ko-
barid in Bovec,
• razvojno agencijo ROD, ki deluje 
na območju občin Ajdovščina, Vipa-
va in Komen in
• RRA severne Primorske d.o.o., ki 
deluje na območju občin Brda, Ka-
nal, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica 
in Šempeter-Vrtojba.

Razlog za oblikovanje mrežne ra-
zvojne povezave delujočih razvojnih 
organizacij je bil, da so razvojne 
agencije, vsaka na svojem območju, 
uspešno opravljale naloge pospeše-
vanja razvoja malega gospodarstva, 
človeških virov, podeželja in okolja 
in prostora. Neformalno so se pove-
zovale v različnih skupnih projektih 
ali nalogah. S podpisom navedene 
pogodbe so se obvezale, da bodo 
spoštovale sklepe svojih ustanovite-

ljic, ki so jim zadale dvoletne vod-
stvene mandate. Prvi dve leti je vo-
dilno vlogo v regiji prevzela ICRA, 
sledilo je nosilstvo RRA severne Pri-
morske, ki je svoj mandat podaljšala 
za eno leto, v začetku letošnjega leta 
pa je vodilno mesto prevzel PRC. Ta 
bo po sklepu Sveta regije in v sode-
lovanju z ostalimi lokalnimi razvoj-
nimi agencijami vodilne strokovne 
naloge na področju regionalnega ra-
zvoja opravljal tudi leta 2007, nakar 
bo regijsko vodstvo predal razvojni 
agenciji ROD.

Regionalni razvojni program
Leta 2006 se v EU, v državi in v 

regiji pripravljajo ključni razvojni do-
kumenti za obdobje 2007–2013. Da 
bi se v regiji pravočasno pripravili in 
organizirali za učinkovito črpanje 
evropskih sredstev v naslednjem pro-
gramskem obdobju, smo na začetku 
leta oblikovali organe za usmerjanje 

OSNUTEK REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA (RRP) SO JAVNOSTI PREDSTAVILI NA 2. SEJI REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
SVETA, ki je potekala 22. septembra v Novi Gorici. Na fotografiji so mag. Rosana Ščančar, vodja priprave RRP, Aleš Nemec, predsednik Regio-
nalnega razvojnega sveta, in direktor Posoškega razvojnega centra mag. Roman Medved.

Svet regije Severne Primorske (Gori{ke statisti~ne regije), ki ga sestavlja dvanajst `upanov, je na zadnji seji 
sprejel sklep, da Poso{kemu razvojnemu centru (PRC) podalj{a mandat vodilne regionalne razvojne agencije za 
leto 2007. PRC bo v sodelovanju z ostalimi lokalnimi razvojnimi agencijami (ICRA iz Idrije, ROD iz Ajdov{~ine in 
RRA severne Primorske iz Nove Gorice) tudi leta 2007 opravljal vodilne strokovne naloge na podro~ju regional-
nega razvoja, nato pa naj bi regijsko vodstvo predal ajdovski razvojni agenciji.
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in spremljanje regionalnega razvoja, 
aprila pa začeli s pripravo Regional-
nega razvojnega programa Severne 
Primorske (Goriške statistične regi-
je) 2007–2013. Svet regije bo sprejel 
osnutek RRP-ja in potrjeval operativ-
ne letne načrte izvajanja, ki jih bo 
pripravil RRS v sodelovanju z razvoj-
nimi agencijami.

Priprava RRP-ja
Koordinatorji odborov so do maja 

2006 pripravili oceno stanja in pro-
blemsko analizo po vsebinskih po-
dročjih posameznega odbora. Gradi-
va so bila obravnavana na delavnicah, 
usmeritve delavnic pa so bile podlaga 
za oblikovanje razvojne vizije in stra-
teških ciljev regije, ki so bili usklaje-
ni na kolegiju predsednika RRS-ja.

Maja in junija so odbori opredelili 
strategijo, to je ključne programe, 
ukrepe in aktivnosti, za doseganje 
strateških razvojnih ciljev. RRP vklju-
čuje pet razvojnih prioritet, ki so za-
jete v 16 programih in več kot 40 
ukrepih.

21. junija je bil strateški del doku-
menta predstavljen, obravnavan in 
sprejet na razvojni konferenci, kamor 
je bila vabljena širša javnost; priso-
tnih je bilo več kot 80 udeležencev.

Kot je razložila vodja priprave RRP-
ja mag. Rosana Ščančar iz Posoške-
ga razvojnega centra, je junija in ju-
lija v regiji potekal nabor projektov, 
ki jih različni predlagatelji želijo 
vključiti v regionalni razvojni pro-
gram. Odbori so predloge (do sedaj 
se jih je nabralo okoli 380) pregleda-
li in se uskladili, kateri so za regijo 
prednostni. Predlagali so približno 80 
regijsko prioritetnih projektov. Manj-
še, vsebinsko podobne lokalne pro-
jekte (na primer podeželje, turizem, 
infrastruktura) so združevali v sku-
pne projekte. Slednje bodo koordini-
rale razvojne agencije, ki bodo zadol-
žene za povezovanje različnih nosil-
cev in pripravo letnih izvedbenih 
načrtov. Kot prednostne regionalne 
projekte so opredelili projekte, ki so 
se oblikovali v zadnjem letu v okviru 
gospodarskega programa IN PRIME 
in v okviru pobude Severne Primor-
ske (Goriške statistične regije), ime-
novane Četrta razvojna os.

Regija si prizadeva, da bi se te pro-
jekte vključilo v Resolucijo o velikih 
nacionalnih projektih in v Okvirni 
program za koriščenje kohezijskih 
sredstev in tako zagotovilo večji delež 
sofinanciranja s sredstvi EU in drža-
ve. Ostali projekti iz RRP-ja naj bi 
kandidirali na razpisih Službe Vlade 

RS za lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko (SVLSRP) za nepo-
sredne regionalne spodbude (okvirno 
1,23 milijarde tolarjev letno za našo 
regijo) oziroma na razpisih resornih 
ministrstev in programov čezmejnega 
sodelovanja in drugih pobud Evrop-
ske skupnosti.

Finan~na vrednost 
predlaganih projektov

Finančna vrednost predlaganih 
projektov je zelo visoka (skoraj 2.000 
mio EUR brez državnih cest in igral-
ništva) in večkrat presega realne fi-
nančne možnosti regije. Še posebej 
so visoka vlaganja v izgradnjo viso-

košolskega središča v regiji, kampusa 
s stanovanjskimi objekti za študente 
in kadre ter naložbe v turizem, kjer 
izstopajo vlaganja v smučarske cen-
tre ter termalni in igralniški turizem. 
Značilnost teh projektov je, da so 
podjetniškega značaja in bo pri njih 
potreben visok delež zasebnega ka-
pitala oziroma javno-zasebno par-
tnerstvo. Javna sredstva EU, države 
in občin se bodo prednostno vlagala 
v objekte, infrastrukturo in programe 
javnega značaja.

Nadaljnje faze priprave RRP-ja
Regionalni razvojni program je v 

fazi priprave osnutka, preverjanja fi-

nančnih zmožnosti regije in dogovo-
rov o izvajanju programa v naslednjih 
letih. Osnutek programa s poudar-
kom na prednostnih ukrepih in pro-
jektih za naslednja leta so obravna-
vali 22. septembra v Novi Gorici na 
2. seji RRS-ja. Objavljen je bil tudi na 
spletnih straneh PRC-ja in drugih ra-
zvojnih agencij v regiji ter tako do-
stopen širši javnosti, od katere priča-
kujejo pripombe in dopolnitve.

Konec septembra je bil osnutek po-
sredovan na vrednotenje na SVLSRP. 
Ko bo ta RRP potrdila, ga bo, pred-
vidoma do konca leta, potrdil še Svet 
regije.

Oktobra se bo začel pripravljati 

PRIPOMBE IN DOPOLNITVE – V času priprav bo osnutek RRP objavljen na spletnih straneh Posoškega razvojnega centra (www.pososki-rc.si) 
in drugih razvojnih agencij v regiji ter tako dostopen širši javnosti, od katere se pričakujejo pripombe in dopolnitve.

Utrinki

ZNANI VSI 
KANDIDATI ZA @UPANE
Zgornje Poso~je – Volivci vseh treh 
posoških občini se bomo na leto-
šnjih lokalnih volitvah, ki bodo 22. 
oktobra, odločali med kandidati, ki 
so svojo kandidaturo na posamezno 
Občinsko volilno komisijo vložili 
do srede, 27. septembra. V občini 
Bovec se bodo za mesto župana po-
tegovali štirje, v občini Kobarid pet, 
občini Tolmin pa šest kandidatov.

V občini Bovec so kandidati nasle-
dnji (našteti so glede na čas vložene 
kandidature):
• Danijel Krivec (SDS, s podporo  

 NSi, SD in SMS),
• Ivan Cajnkar (DeSUS),
• Gregor Rupnik (SLS),
• Siniša Germovšek (Lista za 
 Bovško).

V občini Kobarid so kandidati:
• Marjan Stres (SDS),
• Pavel Gregorčič (ZZP),
• Silvana Kranjc (Akacije),
• Robert Kavčič (Lista za prihod- 
 nost, s podporo LDS, DeSUS,  
 SD IN SLS),
• Tomaž Vidrih (NSi).

Kandidati v občini Tolmin so: 
• Uroš Brežan (SMS in LDS s 
 podporo AS),

• Mercedes Fratnik (NSi),
• Jože Režonja (DeSUS),
• Rado Taljat (SD),
• Darjo Velušček (SDS),
• Janko Humar (ZZP).
Uredništvo EPIcentra

LETO[NJA [TREKLJEVA 
NAGRADA PROFESORJU 
DOLENCU
Gorjansko na Krasu – Štrekljevo 
nagrado, ki jo je odbor s sedežem v 
občini Komen že šestič podelil po-
samezniku oz. skupini za življenjsko 
delo ali izjemne dosežke pri zbiranju 
in ohranjanju slovenskega ljudskega 
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Izvedbeni načrt RRP-ja za obdobje 
2007–2009, v katerem se bo treba 
dogovoriti za projekte, ki so pripra-
vljeni za izvedbo in bodo predlagani 
za sofinanciranje iz sredstev regional-
nih spodbud v naslednjih dveh letih, 
in za projekte, ki se jih bo sofinanci-
ralo iz sredstev v okviru Resolucije. 
O tem, kateri projekti bodo predlaga-
ni za sofinanciranje, bo odločal Svet 
regije.

Merila za izbor projektov 
regionalnega pomena

V pomoč predlagateljem projektov 
in da bi bili projekti čim bolj kako-
vostni, je Svet regije na podlagi pre-
dloga kolegija predsednika RRS spre-
jel merila za izbor projektov regional-
nega pomena. Ta so sestavljena iz 
naslednjih kriterijev: velikost projek-
ta, skladnost projekta s prioritetami 
regionalnega razvojnega programa, 
vpliv projekta na širše teritorialno 
območje, zagotovljeno zahtevano so-
financiranje projekta in pripravljenost 
projekta za izvedbo.

Financiranje 
izvajanja projektov

Za financiranje izvajanja projektov 
iz RRP-ja se bo skušalo zagotoviti 
čim več sredstev EU in države, velik 
del pa bodo morale prispevati lokal-
ne skupnosti, regijsko gospodarstvo, 
zasebniki in javno-zasebna partner-
stva. Po doslej znanih podatkih bo 
regija v naslednjih sedmih letih upra-
vičena do naslednjih evropskih sred-
stev:
• neposredne regionalne spodbude

(Evropski regionalni sklad) – okoli 
36 mio EUR,

• teritorialno čezmejno sodelovanje
(dosedanji Interreg) – do 10 mio 

EUR (to je ocena – sredstva niso 
razdeljena po regijah) in

• projekt IN PRIME – 46 mio EUR.
Poleg navedenih virov bo regija s 

svojimi projekti s področja cestne 
infrastrukture, človeških virov, go-
spodarstva, turizma in razvoja pode-
želja kandidirala za sredstva iz kohe-
zijskega sklada, Evropskega socialne-
ga sklada in Programa razvoja pode-
želja, ki bodo na razpolago prek 
javnih razpisov resornih ministrstev. 
Obseg pridobljenih sredstev je težko 
oceniti, naš cilj pa je, da regija prido-
bi 6–10 odstotkov razpisanih sredstev, 

100 mio EUR. Zagotovo pa bodo naj-
manj polovico sredstev morali zago-
toviti zasebni viri, gospodarske druž-
be in javno-zasebna partnerstva.

Prioritete RRP-ja z nekateri-
mi prednostnimi regionalno 
pomembnimi projekti

1. Znanje za razvoj
• Izobraževanje, usposabljanje in 
učenje za vse ravni izobraževanja
• Regijska štipendijska shema
• Razvoj centrov za vseživljenjsko

učenje v regiji

Osnutek Regionalnega razvojnega programa (RRP) Severne Primorske 
(Gori{ke statisti~ne regije) 2007�2013 s poudarkom na prednostnih 
ukrepih in projektih za naslednja leta so obravnavali 22. septembra v No-
vi Gorici na 2. seji Regionalnega razvojnega sveta. Objavljen je tudi na 
PRC-jevih spletnih straneh (www.pososki-rc.si) in spletnih straneh drugih 
razvojnih agencij v regiji ter tako dostopen {ir{i javnosti, od katere 
pri~akujejo pripombe in dopolnitve.

kar pomeni približno 210 mio EUR:
•  Evropski kohezijski sklad – okoli

80 mio EUR,
• Evropski socialni sklad – okoli 70

mio EUR in
• Evropski sklad za razvoj podeželja

– 60 mio EUR.
Če bo imela regija dovolj kakovo-

stnih in dobro pripravljenih projek-
tov, dovolj sposobnih kadrov za pri-
pravo in vodenje projektov, zagoto-
vljena potrebna lastna finančna sred-
stva ter operativen dogovor o izvaja-
nju prioritetnih projektov, potem oce-
njujemo, da bi cilj lahko uresničili.

Veliko breme pri financiranju regi-
onalnih projektov bodo prevzele ob-
čine, za katere ocenjujemo, da bi za 
regijske projekte namenile 20–25 od-
stotkov investicijskih proračunskih 
sredstev, kar bi zagotovilo približno 

• Razvoj univerzitetnega središča re-
gije

• Izgradnja infrastrukture za kam-
puse (študentski domovi, kadrov-
ska stanovanja, spremljajoči objek-
ti)

2. Inovativnost v gospodarstvu (pro-
gram IN PRIME)
2.1 Razvojna infrastruktura
• Primorski tehnološki park (Vrtojba,

Ajdovščina)
• Univerzitetni inkubator
• Mrežni podjetniški inkubator
• Tehnološki centri in inštituti, teh-

nološka jedra (Hidria, Iskra Avtoe-
lektrika, Kolektor, ICIT, Gostol, 
Gopan, MIP, Design center ...)

• Obrtno-poslovne cone
2.2 Razvojni programi za nova in 
kakovostna delovna mesta
• Razvojni programi podjetij

Utrinki

• Regijski razvojni sklad
2.3 Znanje za razvoj
• Kadrovski inkubator

3. Odličnost v turizmu
• Management turistične destina-

cije Smaragdna pot
• Razvoj in promocija strateških pro-

duktov Smaragdne poti (poti miru, 
Idrijska čipka, vodni viri, muzeji 
idr.)

• Pospeševanje malega podjetništva
v turizmu

• Zimski turizem – smučišča (Kanin,
Cerkno)

• Termalni turizem (Cerkno, Tolmin,
Brda)

• Turistična infrastruktura (mladin-
ski hoteli, avtokampi, športni centri 
in infrastruktura, različne poti ...)

4. Trajnostni okoljski, prostorski ra-
zvoj in uravnotežena, kakovostna 
infrastrukturna opremljenost regije
• Lokalno cestno mrežje
• Državno cestno omrežje in dostopi

do drugih regij
• Čista Soča in upravljanje njenega

povodja
• Regijski sistem ravnanja z odpadki
• Regijske prostorske zasnove

5. Celostni razvoj podeželja
• Razvoj, povezovanje in trženje pri-

delkov in izdelkov podeželja
• Podpora mikro in malim podjetjem

na podeželju (regijski sklad za 
podporo nastanitvenim in gostin-
skim zmožnostim na podeželju)

• Ohranjanje, obnova in ponovno
oživljanje objektov kulturne dedi-
ščine, ohranjanje ljudskega izročila 
in krepitev identitete podeželja

Besedilo pripravili: mag. Roman Medved, 
direktor PRC-ja, mag. Rosana Ščančar, 
vodja priprave RRP-ja, in Tatjana Šalej 
Faletič, odgovorna za odnose z javnostmi
Foto: Barbara Fon

blaga v besedi in pesmi, je letos na 
predlog Inštituta za slovensko 
narodopisje na ZRC SAZU prejel 
prof. Janez Dolenc (o njem smo pi-
sali v prejšnji številki EPIcentra).

Dolenčev opus obsega okoli 320 
strokovnih člankov in razprav, od ka-
terih jih 111 obravnava etnološko in 
folkloristično tematiko. Častni član 
Slavističnega društva Slovenije 
je objavil šest samostojnih knjižnih 
del, med katerimi sta tudi monogra-
fiji o Simonu Gregorčiču in Fran-
cetu Bevku. “Z zapisovanjem pri-
povedk je začel že kot dijak, kar pa 
je prekinila druga svetovna vojna, 
katere konec je dočakal v koncen-

tracijskem taborišču Dachau,” so 
zapisali na spletni strani komenske 
občine. Dolenc je leta 1956 diplo-
miral na Oddelku za slovanske je-
zike in književnosti Filozofske fa-
kultete v Ljubljani, že štiri leta prej 
pa so mu podelili študentsko Pre-
šernovo nagrado. Po končanem 
študiju se je kot profesor slovenšči-
ne zaposlil na takratnem tolminskem 
učiteljišču in nadaljeval z zbiranjem 
etnološkega in folklornega gradiva.

Zadnja leta se prof. Dolenc večino-
ma posveča življenju in delu svojega 
rojaka Gregorja Kreka, sicer prve-
ga profesorja slovanske filologije na 
Univerzi v Gradcu. Bil je tudi po-

budnik simpozija o Kreku in je na 
njem pomembno sodeloval.
Špela Kranjc

DAN ODPRTIH 
VRAT V SADOVNJAKU
Su`id – Posoški razvojni center 
je 14. septembra v sodelovanju s 
Sadjarskim društvom Zgornjega 
Posočja in Kmetijsko-gozdar-
skim zavodom (KGZ) Nova Gori-
ca v sadovnjaku Mirka Gorenščka 
organiziral Dan odprtih vrat. Dejav-
nosti, ki so se odvijale v tem sklopu, 
so bile usmerjene tako k širši kot 
strokovni javnosti. 

Ta dan ni bil namenjen le promociji 
sadjarstva na tem območju, temveč 
tudi prikazu znanj, tehnologij in no-
vosti, skratka naboru informacij, ki 
so potrebne za proizvodnjo v tržno 
usmerjenem intenzivnem nasadu in 
tudi v domačem sadovnjaku za la-
stne potrebe.

Strokovno podporo pri realizaciji so 
nudili Ivan Kodrič, svetovalec spe-
cialist za sadjarstvo (KGZ Nova Gori-
ca), Mojca Rot, specialistka za var-
stvo rastlin (KGZ Nova Gorica), Na-
taša Leban, predstavnica Kmetij-
ske svetovalne službe Tolmin, ter la-
stnik nasada Mirko Gorenščk.
Peter Domevšček
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Ste zakljuèili �olanje in i�èete zaposlitev? 

Odgovore na tak�na in podobna vpra�anja dobite v Podjetni�kem inkubatorju Posočja 
(PIPO), ki POMAGA USTANAVLJATI IN RAZVIJATI NOVA PODJETJA vse do pridobitve ugleda 
zanesljivega poslovnega partnerja in samostojnega delovanja.

Ena večjih PREDNOSTI delovanja znotraj podjetni�kega inkubatorja je UPORABA oziroma 
UGODEN NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV in PISARNI�KE OPREME, ki jih podjetniki dobijo po 
znatno ni�ji ceni od tr�ne. Inkubiranemu podjetju se v prvem letu na to ceno prizna 70-odstotni, 
v drugem letu 50-odstotni in v tretjem letu 30-odstotni popust.

KJER PODJETNI�KA IDEJA NAJDE SVOJ DOM

Imate podjetni�ko idejo, pa ne veste, kako jo uresnièiti? 

�elite pospe�iti razvoj svojega podjetja?

Dodatne informacije: Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1b, Tolmin, 
tel.: 05/ 38-41-500, e-pošta: pipo@pososki-rc.si.

PIPO ima svoje prostore v poslovni stavbi Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin.

Brezplaène storitve PIPO:

•  najem pisarniške opreme,

• dostop do svetovnega   
 spleta,

•  najem multimedijske  
 učilnice,

•  telefonski priključek,

•  dostop do podatkov  
 različnih poslovnih baz,

•  splošno podjetniško   
 svetovanje,

• določene administrativne  
 storitve in

• možnost predstavitve   
 dejavnosti v EPIcentru.

Ostale storitve:

• program vavčerskega   
 svetovanja,

• specialistično podjetniško  
 svetovanje in

• e-Vem vstopna točka.

Utrinki

NA SEJI REGIONALNEGA RAZVOJNEGA SVETA so projekt IN PRIME predstavili Službi Vlade 
RS za razvoj in Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Foto: Barbara Fon

PROJEKT IN PRIME
Severna Primorska (Gori{ka 
statisti~na regija) – V preteklih me-
secih je Posoškemu razvojnemu 
centru uspelo najpomembnejši del 
Regionalnega razvojnega pro-
grama (RRP) Severne Primorske 
(Goriške statistične regije) vklju-
čiti v Resolucijo o nacionalnih ra-
zvojnih projektih 2007–2013 (v na-
daljevanju Resolucija) pod imenom 
IN PRIME. Resolucija predstavlja 
nabor ključnih (velikih) razvojno-inve-
sticijskih projektov, kjer bo pri ure-
sničevanju sodelovala tudi država. 
Gre za nabor razvojno-investicijskih 
državnih projektov, katerih izvedba 
bo tako na nacionalni kot tudi na re-
gionalni ravni združevala razvojne 
pobude in sredstva ter z njimi dose-
gala razvojne preboje države kot ce-
lote.

IN PRIME je projekt dolgoročnega 
inovacijskega preboja Severne Pri-
morske (Goriške statistične regije), 
ki predvideva vlaganja v razvojno in-
frastrukturo, v znanje in v pridobiva-
nje novih kakovostnih delovnih 
mest. To bomo dosegli z izgradnjo 
potrebne razvojne infrastrukture (če-
trta slovenska univerza s kampusi, 

tehnološki park, univerzitetni inkuba-
tor, mrežni podjetniški inkubator, 
tehnološki centri, inštituti in tehnolo-
ška jedra ...). V regiji bo v obdobju 
2007–2023 potekala tudi nadgra-
dnja poslovno gospodarskih con v 
skupni površini okoli 650 ha.

S projektom IN PRIME se bo podpi-
ralo razvojne programe podjetij, 
usmerjene v razvoj novih izdelkov z 
visoko dodano vrednostjo in v uspo-
sabljanje strokovnih kadrov (kadrov-
ski inkubator). Poleg infrastrukturne-
ga dela in razvojnih programov po-

djetij projekt IN PRIME predvideva 
uvajanje novih oblik visokošolskega 
izobraževanja prek Univerze v Novi 
Gorici, Konzorcija za razvoj viso-
košolskega izobraževanja na po-
dročju naravoslovja in sodobnih 
tehnologij na Primorskem, Viso-
košolskega izobraževalnega in 
raziskovalnega središča Primor-
ske (VIRS).

Na regijski ravni bo na podlagi že 
delujočih skladov za razvoj drobne-
ga gospodarstva in koncesijske da-
jatve od igralništva ustanovljen ra-
zvojni sklad za podporo novim inova-
tivnim podjetjem.

Konec avgusta so Posoški razvoj-
ni center, Triglavski narodni 
park in Regijska razvojna agen-
cija Gorenjske s podporo lokalnih 
skupnosti in treh ministrstev pripravi-
li predlog za Resolucijo, v katerega 
so vključeni projekti iz razvojnega 
programa naše regije. Gre za pro-
jekt Vključevanje potencialov na-
ravne in kulturne dediščine obmo-
čja Triglavskega narodnega parka 
za uravnotežen razvoj. Predlog je v 
obravnavi pri vladnih službah.
Mag. Roman Medved, direktor 
Posoškega razvojnega centra

Podjetni{ki inkubator Poso~ja
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Izobra`evanje starej{ih odraslih

Da je starost obdobje miru, mislijo le tisti, ki nimajo nikakr{nega stika s starej{imi. Po mojih 
izku{njah je prav v tem obdobju najve~krat izgovorjen stavek “Nimam ~asa”. Neprestano se jim ne-
kam mudi, ukvarjajo se s {tevilnimi dejavnostmi: razli~nimi konji~ki, varstvom otrok, prostovolj-
stvom, kmetijstvom �

Nimam ~asa

Pa {e nekaj o stereotipih
“Starej{ih u~enje ne zanima.”
Ni res. Ve~ina se trudi biti dejav-
na. @elijo spoznati stvari, za kate-
re prej niso imeli ~asa.

“Starej{i se ne morejo ve~ u~iti 
in si zapomniti stvari.”
Ni res. Mentalna sposobnost je le 
v majhni meri povezana s staro-
stjo. ^e je bil posameznik v vlogi 
u~e~ega se ~loveka, potem je s 
tem razvijal svoje mentalne spo-
sobnosti.

“Starej{i so togi.”
Ni res. Starej{i so pripravljeni 
sprejemati novosti. O tem nas 
lahko prepri~a zanimanje za 
u~enje dela z ra~unalnikom pri 
posameznikih, starej{ih od petde-
set let.
Vir: http://users.volja.net/cskupine/
seminar%20starejsi%2006f.htm

NEKATERI UDELEŽENCI DELAVNICE GIBANJE SKOZI OBJEKTIV so se prvič preizkusili v 
fotografiranju. Foto: udeleženci delavnice

RADOST V GIBANJU – V tolminskem in podbrškem domu upokojencev smo izvedli programa 
Radost v gibanju za zdravje in Skupaj za zdravje. Na fotografiji je utrinek iz tolminskega doma. 
Foto: Lara Bratuž

V zadnjih desetletjih se Slovenija 
sooča s pojavom staranja pre-
bivalstva in tudi izobraževalne 

ustanove se prilagajajo demografskim 
spremembam. Starejšim odraslim, ki 
se želijo učiti, raziskovati in kar se 
da dobro izkoristiti tretje obdobje 
svojega življenja, dajemo možnosti 
za dosego želja, zanimanj in ambi-
cij.

Izobra`evanje 
odraslih v Poso~ju

Na Posoškem razvojnem centru že 
tretje leto zapored izvajamo izobra-
ževalne programe s področja izobra-
ževanja starejših odraslih. Doslej so 
se lahko starejši odrasli iz Dolenje 
Trebuše, Kobarida, Loga pod Man-
gartom, Podbrda, Šentviške planote, 
Tolmina in Trente vključili v enajst 
raznovrstnih tematskih programov 
(več o tem lahko preberete na sple-
tnem naslovu www.pososki-rc.si).

V šolskem letu 2005/06 smo na 
razpis Ministrstva za šolstvo in šport 

uspešno prijavili dva programa s po-
dročja ohranjanja in razvijanja ročnih 
spretnosti, dva programa s področja 

zdravega načina življenja ter en jezi-
kovni program. S septembrom jih 
zaključujemo, vi pa lahko na spo-

dnjih fotografijah vidite utrinke iz 
naših srečanj.
Patricija Rejec, Posoški razvojni center

NA DELAVNICI IZ ČEBELJEGA VOSKA so udeleženke spekle tudi medenjake. Foto: arhiv 
Posoškega razvojnega centra



EPIcenter, letnik VII, {t. 9, 2006

( 10 )Podjetja in razvojni program So~a 2006

Program spodbujanja razvoja v Poso~ju 2002�2006, na kratko So~a 2006, je Poso{ki razvojni cen-
ter pripravil na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov 
in spodbujanja razvoja v Poso~ju (ZPOOSRP-C), da bi lahko dodeljeval razvojne spodbude za vzpo-
stavljanje razvojne infrastrukture, pospe{evanje podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva in odpira-
nje novih delovnih mest ter usposabljanje in razvoj kadrov. Razvojne spodbude se dodeljujejo ob 
upo{tevanju pravil dodeljevanja dr`avnih pomo~i in Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja.

Bi-AS d.o.o.

Na javnih razpisih za začetne 
investicije je od leta 2002 pri-
dobilo sredstva 47 podjetij. 

Zanimalo nas je, kako takšni progra-
mi prispevajo k uspešnosti njihovega 
poslovanja. V tokratni številki EPIcen-
tra predstavljamo podjetje Bi-AS 
d.o.o. Pogovarjali smo se z direktori-
co Avrelijo Sivec.

Kdaj je bilo ustanovljeno vaše po-
djetje?

Podjetje Bi-AS d.o.o., Računovod-
ski servis in davčno svetovanje, je 
bilo ustanovljeno leta 2004. Že prej 
sem se kot samostojna podjetnica 
ukvarjala z računovodskimi storitva-
mi. Sprva sem delala sama, pisarno 
sem imela kar doma. Če imaš pisar-
no doma, je običajno tako, da ne 
ločiš delovnega in prostega časa in to 
ni v redu.

Leta 2004 sem se odločila, da pre-
nesem celotno poslovanje z s. p.-ja 
na d. o. o. Odločili smo se, da poi-
ščemo druge poslovne prostore. Ime-
li smo srečo in našli prazne prostore 
v centru Tolmina. Junija 2005 smo 
se vselili v tri na novo opremljene 
pisarne. Tako smo lahko tudi doda-
tno zaposlovali. Danes ima podjetje 
pet zaposlenih.

Kako bi na kratko predstavili svojo 
dejavnost?

Ukvarjamo se z računovodskimi 
storitvami in davčnim svetovanjem. 
Ljudje pogosto mislijo, da samo ‘pre-
kladamo papirje’ in našega dela ne 
cenijo. Vendar pa je zelo pomembno. 
Od nas terja stalno spremljanje spre-
memb v zakonodaji in izobraževa-
nje.

Naše podjetje vodi poslovne knjige 
samostojnim podjetnikom, podjetjem 
in društvom. Med njimi so razlike, 

zvojna sredstva, ker smo se odločili 
poslovanje razširiti in prenesti po-
slovne prostore v center Tolmina. Ko 
smo zaprošena sredstva dobili, smo 
lažje odkupili prostore in kupili opre-
mo. Imamo novo računalniško opre-
mo in programe.

Poslužili smo se tudi ukrepa III v 
razvojnem programu Soča 2006 in 
pridobili del sredstev, ki so namenje-
na spodbujanju izobraževanja in 
usposabljanja.

Kako se borite s konkurenco in ka-
ko si prizadevate za prepoznavnost 
na trgu?

Konkurence je precej, vendar sku-
šamo biti nekoliko drugačni kot dru-
gi. Prilagajamo se potrebam in željam 
strank; nekdo rabi samo izračun 
amortizacije, drugi samo izračun 
plač, spet tretji želi, da mu vodimo 
celotno računovodstvo, celo plačilni 

AVRELIJA SIVEC, DIREKTORICA PODJETJA BI-AS D.O.O., ki se ukvarja z računovodskimi 
storitvami in davčnim svetovanjem.

saj se ukvarjajo z različnimi dejav-
nostmi: proizvodnjo, gostinstvom, 
storitvami, trgovino … Prav zato je 
dobro, da nas je zaposlenih več, saj 
se tako lahko ena osredotoči na eno, 
druga na drugo področje … Delo si 
razdelimo in tako lažje spremljamo 
novosti.

Pri našem delu večinoma ne gre 
za enkratno storitev, ampak je stran-
ka pri nas več let. Računovodskega 
servisa ne menjamo vsak dan. Med 
stranko in servisom sta zelo pomem-
bna zaupanje in korekten odnos. 
Stranka, ki je z nami zadovoljna in 
nam zaupa, ostane pri nas dlje ča-
sa.

Lani smo se začeli ponujati mo-
žnost izpolnjevanja dohodninskih 
obrazcev za fizične osebe. Za podje-

tja in samostojne podjetnike izdelu-
jemo tudi investicijske načrte.

Leta 2005 ste se vključili v program 
Soča 2006. Kako so vam ta sredstva 
pomagala pri poslovanju?

Sredstva smo vložili v nakup po-
slovnih prostorov in opreme. Zelo 
smo bili zadovoljni, da smo ji dobili, 
čeprav te lahko zelo bremenijo. Za-
staviš si nek cilj, ki ga želiš doseči, 
vendar ni zagotovila, da ti bo uspelo. 
Trudiš se po svojih najboljših močeh, 
vendar nikoli na veš, ali ti bo uspelo 
ali ne. Mislim, da je bilo že govora, 
da bi bilo iz razvojnih sredstev treba 
črtati pogoj zaposlitve. S tem so res 
težave.

Z naložbo v nove prostore smo 
začeli še preden smo zaprosili za ra-

Utrinki

HIDRIA PREDSTAVLJA 
INOVATIVNE RE[ITVE
Velenje, Tolmin, Spodnja Idrija – 
Renault Slovenija je 19. septem-
bra 2006 v Velenju slovenski javno-
sti predstavil novi model avtomobila 
Renault Megane Scenic. Na pred-
stavitvi je sodelovala tudi Hidria, ra-
zvojni dobavitelj odlitkov za omenjeni 
model, ki bo na slovenske ceste za-
peljal v naslednjih dneh.

Hidriini strokovnjaki so inovativnim 
rešitvam za volanski mehanizem 
omenjenega renaultovega modela 
posvetili dve leti razvojnega dela. 
Razvoj je potekal simultano z razvo-
jem v globalni japonski korporaciji 
NSK, prek katere Hidria dobavlja 
svoje izdelke Renaultu. Novi volan-
ski mehanizem je okolju prijaznejši, 
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promet … So pa tudi taki, ki jim prek 
leta samo svetujemo in ob koncu na-
redimo zaključni račun.

V letošnjem letu smo si zadali še 
eno nalogo. Kupili smo nov računal-
niški program OPPIS, ki je zares do-
ber in je v tem trenutku v samem 
vrhu programov za računovodstvo. 
Našim strankam, ki ga bodo odkupi-
le, bo omogočal priključitev na našo 
računalniško bazo prek spleta. Precej 
strank želi svojo dokumentacijo ve-
dno imeti na sedežu svojega podjetja. 
Ta program omogoča prav to, saj lah-
ko stranka del računovodstva, na 
primer izstavljanje računov, vodenje 
materialnega knjigovodstva in podob-
no, opravlja sama. Ostalo računovod-
sko delo opravimo na našem sedežu 
s podatki, ki so jih že vnesli in nam 
jih posredovali prek spleta.

Od kod prihaja večina vaših strank? 
So to predvsem domačini?

Naše stranke prihajajo iz Zgornje-
ga Posočja, Idrijsko-Cerkljanskega, 
Goriškega in celo iz Koprskega. Naše 
delovanje ni geografsko pogojeno. 
Sodobna računalniška oprema omo-
goča poslovanje prek spleta. Če je 
neka stranka z nami zadovoljna, nas 
priporoči naprej. To je za naše delo 
največja reklama.

Kako si pomagate pri delu? Kako 
spremljate novosti in spremembe?

Spremljamo spletne strani Ministr-
stva RS za finance, Združenja raču-
novodskih servisov, Kluba superdav-
koplačevalcev, Računovodja in dru-
ge. Naročeni smo na časopise in re-
vije s področja davkov, na primer na 

Davčno-finančno prakso, Finance, Iks 
in podobno. Ne morem si predstav-
ljati, kako bi sicer sledili vsem novo-
stim.

Ena največjih težav pri našem delu 
je, da so zakoni zelo zahtevno napi-
sani. Še mi, ki se s tem vsak dan 
srečujemo, moramo kakšne stvari 
večkrat prebrati, da si lahko pravilno 
razložimo, kaj je hotel zakonodajalec 
z določeno določbo sporočiti. Mislim, 
da bi stvari morale biti napisane ta-
ko, da bi bile vsakomur jasne. Doga-
ja se, da so stvari na seminarju pred-
stavljene drugače, kot jih pozneje 
interpretira davčni inšpektor. Ti se 
sicer lahko pritožiš, vendar mora 
stranka plačati kazen. Potem pa čaka 

na odločitev sodišča. Postopki se lah-
ko zavlečejo in marsikdo v tistem 
času že propade. To so stvari, ki 
davčne svetovalce najbolj mučijo.

Pogosto obiskujemo številne semi-
narje, delavnice in računovodske 
kongrese. Sama sem obiskovala davč-
no šolo, ki mi je dala znanja davčne-
ga svetovanja, da sem lahko opravila 
izpit pri Društvu davčnih svetoval-
cev Slovenije in pridobila naziv davč-
nega svetovalca. Na Gospodarski 
zbornici Slovenije sem obiskovala 
šolo za vodenje računovodskih servi-
sov in si pridobila naziv vodje raču-
novodskega servisa. Na srečanjih 
smo spoznali in navezali stike s šte-
vilnimi predavatelji, računovodji in 

računovodskimi servisi.

Kakšni so vaši načrti za prihod-
nost?

Rada bi se še več ukvarjala z davč-
nim svetovanjem, saj mislim, da bo 
to v bližnji prihodnosti še pomemb-
neje. Tako za pravne kot za fizične 
osebe.

Še naprej bomo šli v korak s ča-
som in strankam ponujali tisto, kar 
potrebujejo. Naša želja je, da bi naše 
sedanje in bodoče stranke bile z na-
šimi storitvami čim bolj zadovoljne, 
mi pa se bomo trudili delovati po 
svojih najboljših močeh.

Pogovor pripravila: Mateja Kutin
Foto: Mateja Kutin

PODJETJE SE JE LANI PRESELILO V NOVE PROSTORE, ki so jih kupili in opremili s pomočjo sredstev razvojnega programa Soča 2006.

Utrinki

odlikujejo ga tišje delovanje, manjša 
poraba goriva in boljša povratna in-
formacija. Volanski mehanizem za-
vzema manj prostora, reducirana je 
tudi njegova teža.

Na področju krmilnih mehanizmov 
Hidria sodeluje z večino evropskih 
avtomobilskih korporacij. Povečuje 
obseg proizvodnje zahtevnih alumi-
nijastih delov za krmilne sisteme v 
novem Peugeotu 207. S specifični-
mi tehnološkimi in procesnimi 
rešitvami postaja vodilni dobavitelj 
lamel za elektromotorje na krmilnih 
mehanizmih v Evropi, ki jih dobavlja 
za avtomobile Ford Focus, Volvo 
S40, Renault Modus, Clio 3, Mini 
Cooper, Opel Astra, novi Opel Cor-
sa ter številna vozila, ki bodo na 
tržišče prišla leta 2007 in kasneje. 
Razvija tudi rešitve za dele krmilne-

ga sistema za prihajajoča Fiat 500 
in Ford K ter za številna vozila japon-
skih avtomobilskih proizvajalcev v 
Evropi.
Razvojni fokus divizije Hidria Auto-
motive poleg krmilnih sistemov 
vključuje izbrane sestavne dele in si-
steme v in na motorju, s čimer se 
Hidria uvršča med vodilne evropske 
korporacije. Osredinja se na razvoj 
in proizvodnjo elektronsko vodenih 
sistemov za hladni vžig dizelskih mo-
torjev in visoko preciznih obdelanih 
aluminijastih delov. Prevzema vodil-
no vlogo na področju lamel za avto-
mobilske elektromotorje in fino štan-
cane dele za avtomobilske aplikaci-
je. Ponudba je bila pred nedavnim 
nadgrajena z gredmi in njihovimi 
kompleksnimi ozobljenji.
Odlične možnosti za razvojno delo 

bosta diviziji Hidria Automotive po iz-
gradnji novih razvojno-raziskovalnih 
prostorov ponujala Hidria Inštitut 
Automotive v Tolminu in Hidria 
Inštitut za materiale in tehnolo-
gijo v Spodnji Idriji. Oba inštituta 
trenutno delujeta v poslovnih prosto-
rih Hidriinih družb AET Tolmin in 
Rotomatika. Gradnja laboratorijev 
se bo v Tolminu začela letos, v 
Spodnji Idriji pa naj bi po načrtih 
stekla prihodnje leto.

Helena Tušar, vodja korporativnega ko-
municiranja, Hidria

SPOMINSKO SRE^ANJE 
NA MRZLEM VRHU
Mrzli vrh – Društvo “Peski 1915–
1917” je 19. avgusta pri madžarski 
kapelici na Mrzlem vrhu organiziralo 

6. spominsko srečanje. Da je spo-
min na žrtve prve svetovne vojne ob 
Soči še vedno živ, dokazuje več kot 
500 udeležencev. Med njimi so bili 
pomembni predstavniki političnega 
življenja in cerkve (Silvester Gaber-
šček z Ministrstva za kulturo RS, 
poslanec Državnega zbora RS Ciril 
Testen, predstavniki slovenske voj-
ske, celjski škof msgr. dr. Anton 
Stres, tolminski župnik Silvester 
Čibej, vojaški kaplan Milan Pre-
gelj, češki duhovnik Jurij Kratohil 
idr.) ter predstavniki domačih in za-
mejskih društev, ki negujejo spomin 
na boje v prvi svetovni vojni ob Soči 
(društvo IR 87 Solkan, Soška 
fronta iz Nove Gorice, 13–13 iz 
Bovca, Gruppo Storico Culturale 
“I Grigioverde del Carso” in pla-
ninci društva CAI Monfalcone). 
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Ob~ina Bovec
Povzetek ankete o investicij-
ski iniciativi na Bov{kem

Komisija za pripravo izhodišč za 
spremembe in dopolnitve v popotre-
sni obnovi je lani izvedla anketo o 
investicijski iniciativi na Bovškem. 
Nanjo je odgovorilo 22 obstoječih 
oziroma potencialnih podjetnikov. 
Kot kažejo rezultati, ki so jih deloma 
predstavili tik pred dopusti, večina 
načrtuje vlaganja v turizem, in sicer 
v klasično (večinoma apartmajsko 
ponudbo) in inovativnejšo ponudbo, 
le skromen delež vlaganj pa se nana-
ša tudi na trgovino.

Z anketo je komisija želela ugoto-
viti, koliko volje in novih zamisli 
podjetniki sploh še premorejo po šte-
vilnih naravnih nesrečah in zapletih 
(zlasti z odplačevanjem ribniških kre-
ditov, ki so doleteli tukajšnje, po po-
tresu 1998 prizadete prebivalce). Po 
mnenju anketirancev je najnižja vre-
dnost potrebnih sredstev za izvedbo 
investicij 500.000, najvišja pa 500 
milijonov tolarjev. Anketa kaže, da 
večina vprašanih nima poslovnega 

načrta in da bi jim še kako prav pri-
šla pomoč pri pripravi poslovnega 
načrta, zagonu in izvedbi investicije, 
zmanjšanju obstoječih finančnih ob-
veznosti in različnem deležu nepo-
vratnih sredstev (od 30 do 100 od-
stotkov).

Večina vprašanih ne potrebuje ko-
munalno opremljenega zemljišča in 
poslovnega prostora. Približno polo-
vica investicij bi bila izvedena v pro-
storu, ki ga je prizadel potres in je v 
določeni fazi popotresne obnove.

Večina podjetnikov oziroma poten-
cialnih podjetnikov se strinja, da se 
velikosti nadomestnih objektov ne 
sme omejevati na prejšnjo kvadratu-
ro, saj bi to omejevalo razvoj.

Pogledi na razvoj na Bovškem so 
različni. Na splošno omenjajo:
• slabo gospodarsko stanje,
• pomanjkanje delovnih mest,
• pomanjkanje kadrov za resnejše

projekte,
• odmaknjenost od večjih središč,
• slabo infrastrukturo in
• umeščenost večine občinskega ob-
močja v Triglavski narodni park in 
projekt Natura 2000, kar delno one-
mogoča razvoj.

Menijo, da je preveč vlaganj v Ka-
nin in premalo v infrastrukturo za 
turiste, ki ne smučajo oziroma za 
smučarje, ki teh aktivnosti ne more-
jo opravljati, kadar Kanin zaradi ne-
ugodnih vremenskih razmer ne obra-

tuje.
V anketi je poudarjena nujnost vla-

ganj v programsko in turistično infra-
strukturo in poslovno povezovanje 
ter premajhen posluh pristojnih za 
male podjetnike. Vprašani opozarjajo 
na težave, povezane s krediti Ribni-
škega sklada, ki velikemu številu 
bovških podjetnikov omejuje razvoj, 
in na kriterije, zaradi katerih so mali 
podjetniki prikrajšani pri razpisih, 
kjer je eden ključnih kriterijev za iz-
bor število novih zaposlitev. Zahteva-
jo, da se mora popotresna obnova 
poslovnih prostorov pospešiti, davke 
pa za določeno obdobje znižati.

Anketiranci so v anketi izrazili pri-
pravljenost za sodelovanje pri razvoj-
nih naložbah na Bovškem v prime-
ru:
• poplačanih obveznosti posojil iz

leta 1998 (Ribniški sklad),
• izdelanega razvojnega načrta bov-

škega turizma, ki podpira podjetni-
ške naložbe domačinov in partner-
jev,

• ustrezne dopolnitve Zakona o po-

Na Komisiji poudarjajo, da bi bilo dobro, ~e bi se za njihove pobude, kate-
re na Ob~ini Bovec na~eloma `e podpirajo (podrobneje jih nameravajo 
predstaviti na eni od prihodnjih ob~inskih sej), pridru`ili tudi Ob~ina Ko-
barid in Ob~ina Tolmin ter Poso{ki razvojni center, saj se omenjeni po-
potresni zakon nenazadnje ti~e tudi njih. Upajo, da bodo (seveda ob pri-
merni politi~ni volji) uspeli sprovesti zakonske spremembe, ki bi 
omogo~ile, da dopolnijo zakon v njegovem razvojnem delu s sprememba-
mi, ki naj bi bile v prid tudi manj{im programom in projektom. 

Utrinki

Delegacija Madžarske je kot gost 
Veteranov Gornjega Posočja kraj 
obiskala že teden dni prej in položila 
venec.

Na spominski slovesnosti so kulturni 
program oblikovali pevci Mešanega 
pevskega zbora Zdravko Munih z 
Mosta na Soči, zapiske iz dnevnika 
vojaka Čeboklija, ki se je z ruske 
fronte ranjen vračal domov, pa je 
bral Nejc Kurinčič.

Ciril Testen je v imenu društva “Pe-
ski 1915–1917” v spomin na žrtve 
položil venec. O društvu, ki je pobu-
dnik srečanja in bo prihodnje leto 
slavilo 10. obletnico, je spregovoril 
Stanko Jermol. Ivan Božič, ki je 
povezoval spominsko svečanost, je 
spomnil na Gregorčičeve preroške 
besede v pesmi Soči: “Tod sekla 
bridka bodo jekla in ti mi boš krva-
va tekla,” in na pomembne, a poza-
bljene strateške odločitve generala 
Borojevića. Poudaril je velik pomen 
Tolminskega muzeja in vseh pi-
scev, ki vestno zbirajo in zapisujejo 
zgodovinsko dogajanje med prvo 
svetovno vojno. Na koncu se, tako 

kot mnogi, ni mogel izogniti večnima 
vprašanjema: Se vojne res ne da 
preprečiti? Se ljudje res ne znamo 
pogovoriti? A tudi to je mogoče. V 
osamosvojitveni vojni za Slovenijo ni 
v teh krajih počil niti en strel, kar je 
lahko zgled vsem glavam sveta.

Škof msgr. dr. Stres je skupaj z 
ostalimi duhovniki daroval sveto ma-

šo za padle vojake. Pred vhodom v 
kapelico je v upanju, da bo napočil 
dan, ko človeštvo ne bo več dajalo 
denarja za orožje, ampak za kruh in 
vodo, odmevala molitev za mir. Spo-
minsko srečanje se je v prijetnem 
vzdušju končalo pri lovski koči na 
planini Pretovč.
Stojan Kenda, društvo “Peski 1915–1917”

DO VE^JE VARNOSTI V GORAH 
S KORISTNIMI NASVETI
Zgornje Poso~je – Vzroki nesreč v 
gorah so največkrat povezani z izbi-
ro prezahtevnega cilja, pomanjkljivo 
in neustrezno opremo, nepoznava-
njem poti in podcenjevanjem trenu-
tnih razmer. Da bi bilo v prihodnje 
takšnih primerov čim manj, sta Tri-
glavski narodni park (TNP) in 
Gorska policijska enota 3. sep-
tembra organizirala preventivno akci-
jo, ki je bila namenjena osveščanju 
o splošni varnosti v gorah.
Akcija je potekala na območju Bohi-
nja, Vrat in Triglavskega pogorja. 
Naravovarstveni nadzorniki TNP-ja in 
pripadniki gorske policijske enote 
so obiskovalce gora osveščali o po-
menu narodnega parka, jim svetova-
li o varnem obisku gora in izrekali 
opozorila, v primeru hujših kršitev pa 
tudi ustrezno ukrepali.
Tovrstne akcije so bile doslej med 
planinci dobro sprejete. V letošnjem 
poletju so nadzorniki TNP-ja sodelo-
vali na podobnih akcijah s policijski-
mi postajami Bled, Bovec, Tolmin in SPOMINSKO SREČANJE pri madžarski kapelici na Mrzlem vrhu. Foto: Pavel Četrtič
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potresni obnovi objektov in spod-
bujanju razvoja v Posočju (ZPOO-
SRP) in dejansko podporo malim 
podjetjem,

• posebnih razpisov za podjetnike,
ki lahko zaposlijo le en nov kader,

• dolgoročnih davčnih olajšav pri
dohodnini in dohodku pravnih 
oseb,

• dovolj visokega deleža nepovratnih 
sredstev,

• pomoči države in
• pridobitve finančnih sredstev pod 

boljšimi pogoji za domačine.

Glede na ugotovitve ankete je ko-
misija predlagala, naj:
1. Ministrstvo za okolje in prostor 
pripravi dopolnitve ZPOOSRP v ra-
zvojnem delu z ukrepi, ki jih je pri-
pravila komisija;
2. Občina Bovec pripravi dolgoročni 
program razvojnih ukrepov za pod-
poro malim podjetnikom in za izved-
bo programa predvidi ustrezna pro-
računska sredstva;
3. se pri pripravi razvojnih progra-
mov na ravni Posoškega razvojnega 
centra (PRC) sprejmejo ukrepi, ki 
bodo prilagojeni specifičnim potre-
bam malih podjetnikov na potresnem 
območju in bodo usmerjeni v ohra-
njanje obstoječih delovnih mest in 
pospeševanje odpiranja delovnih 
mest tudi z nižjo zahtevano stopnjo 

izobrazbe kot v dosedanjih razpisih.

Po poročilu Komisije za pripravo izho-
dišč za spremembe in dopolnitve v po-
potresni obnovi povzela povzela Tatja-
na Šalej Faletič

@agarji kmalu 
vsi na ~istilni napravi

“Tehnični pregled čistilne naprave 
na Žagi je bil 14. septembra. Zaen-
krat je nanjo priključen le del Žage, 

preostalega pa bomo priključili do 
konca leta,” je povedal direktor Ko-
munale Tolmin Berti Rutar.

Naprava bo zadoščala tudi potre-
bam Loga Čezsoškega, kar bodo ure-
dili kasneje. Po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja bo po Rutarjevih bese-
dah sledilo leto poskusnega obrato-
vanja, ugodni rezultati delovanja v 
tem času pa bodo omogočili pridobi-
tev okoljevarstvenega in obratovalne-

ČISTILNA NAPRAVA NA ŽAGI – “Tehnični pregled čistilne naprave na Žagi je bil 14. septembra. Zaenkrat je nanjo priključen le del Žage, preosta-
lega pa bomo priključili do konca leta,” je povedal direktor Komunale Tolmin Berti Rutar. Foto: Tatjana Šalej Faletič

ga dovoljenja.
Čistilna naprava Žaga ni zadnja v 

bovški občini, saj naj bi na vrsto pri-
šli še Srpenica in Čezsoča. Kot je 
povedal Rutar, se bodo s projekti pri-
javili na razpise in poskusili pridobi-
ti nekaj denarja. Čistilno napravo na 
Srpenici bodo urejali v prihodnjem 
letu, projektiranje kanalizacije in vo-
dovoda pa že poteka.
Špela Kranjc

Utrinki

Kobarid ter z mejno policijo Kranj-
ska Gora. Obiskovalce visokogorja 
so morali največkrat opozoriti na pri-
merno opremo in ustrezno telesno 
pripravljenost.
Tina Markun, Triglavski narodni park

STOL LETOS SVETOVNI 
CENTER JADRALNEGA 
PADALSTVA
Kobarid – Stol je bil med drugim in 
devetim septembrom prizorišče če-
trte tekme za svetovni pokal, na ka-
teri je nastopilo 120 najbolje uvršče-
nih pilotov iz vseh celin, med njimi 
osem Slovencev. V štirih tekmoval-
nih dneh so skupaj prejadrali 
31.000 kilometrov, najdaljša etapa 
pa je bila dolga 107 kilometrov. Tek-
mo je dobil Švicar Christian Mau-
rer, med Slovenci pa sta se najbolje 
odrezala Primož Podobnik s četr-
tim in Jurij Vidič s šestim mestom. 
Slovenci so v ekipnem seštevku do-
segli visoko drugo mesto in zaostali 
le za Francozi.
Tekmo je spremljal delegat svetovne 

padalske zveze, Francoz Xavier 
Murillo, ki zadnjih 15 let redno 
spremlja tekmovanja na najvišji rav-
ni. Ugotovil je, da je tekmovanje na 
Stolu eno izmed najbolje organizira-
nih v zadnjem času. Zaradi izjemno 
pozitivnega mnenja je organizatorju 
predlagal kandidaturo za organizaci-
jo svetovnega prvenstva leta 2009. 

Pohvale so deževale tudi od tekmo-
valcev, ki so bili navdušeni nad pa-
noramo, ki nudi izredne možnosti za 
letenje, in nad organizacijo spre-
mljevalnih aktivnosti. Murilla in tek-
movalce je zmotila le cesta do Stola, 
ki kliče po temeljiti prenovi.
Zgornje Posočje je zadnja leta gosti-
lo lepo število tekmovanj v padal-

stvu. Leta 1999 je bila na Stolu tek-
ma svetovnega pokala, dve leti po-
zneje pa je najboljše padalce gostil 
Tolmin. Tamkajšnje vzletišče Kobala 
je bilo tudi prizorišče evropskega pr-
venstva leta 2002. Stol je med 
evropskimi padalci med bolj iskani-
mi vzletišči. S svojimi 1.400 metri in 
15-kilometrskim grebenom med Ita-
lijo in Kobaridom je idealen za jadra-
nje na daljših razdaljah, poleg tega 
pa ni tehnično zahteven.

Glavni organizator Sergej Čujec je 
poudaril, da so tovrstna tekmovanja 
izrednega pomena za razvoj in pro-
mocijo padalskega turizma, ki v za-
dnjih letih na Kobariškem in Tolmin-
skem postaja močna turistična niša. 
Dejstvo je, da je Zgornje Posočje na 
svetovnem zemljevidu zapisano kot 
izredna jadralno padalska destinaci-
ja, kar pa še ne pomeni, da te pano-
ge ni treba več razvijati in negovati, 
ravno nasprotno. Ob pomoči lokal-
nih oblasti in vztrajnem delu vseh 
vpletenih pa rezultati zagotovo ne 
bodo izostali.
Peter DomevščekSTOL – letošnji center jadralnega padalstva. Foto: arhiv Društva za prosto letenje Posočje
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Ob~ina Kobarid
Ob~inski praznik

Vrsta dogodkov po vaseh in krajih 
naše občine obeležuje občinski pra-
znik. Letos posebej slovesno častimo 
spomin na pesnika Simona Gregor-
čiča, ki nas je zapustil pred 100 leti. 
Primorski ljudje so se takrat z veliki-
mi častmi poslovili od pesnika in ga 
na njegovi zadnji poti pospremili k 
svetemu Lovrencu, kjer je pokopan.

Gregorčič je postal brezčasen pe-
snik. Njegova beseda je ljudem še 
vedno blizu. Njegova bolečina in ra-
dost, hrepenenje in odrekanje so 
nam prav tako znani kot pred stole-
tjem. V preprostem besedju je zaob-
jel življenje in ga podoživel miselno, 
čustveno in intuitivno. V svojem is-
kanju se je dotaknil smisla in nesmi-
sla, ljubezni in strahu, lepote in nje-
ne minljivosti ter nagovoril množice 
s z iskrenostjo, ki ni usahnila do da-
našnjih dni. Kljub vsem preizku-
šnjam je ohranil vero in spoštovanje 
do vsega tukajšnjega in onkraj ze-
meljskega. Vse svoje bitje, ki je raslo 
v trpljenju, je preobrazil v pesem, ki 
je postala eno najbolj miroljubnih 
sporočil, kar si jih lahko zamislimo.

Pesem Lovorika na grob možu, ki 
jo je Gregorčič posvetil prijatelju, ve-
lja tudi zanj:

Ob takšnih in drugačnih odnosih 
doma in po svetu nam pesnik s svojo 
blago naravo dopoveduje, kaj je in kaj 
ni vredno človeka. Čeprav je na svoji 
življenjski poti naletel na veliko ovir, 
so ga ustavile le za trenutek … nada-
ljeval je v skladu s svojo pozitivno 
naravnanostjo in etiko in moralo, ki 
ju dandanes še kako primanjkuje. Za-
to je prav, da pesnika vedno znova 
izpostavimo kot človeka, ki poziva k 
strpnosti, ljubezni do narave in sočlo-
veka, svari vse nas pred strastmi, ki 
človeka žalostijo, in nam skuša dopo-
vedati, da vse zemeljsko bogastvo ne 

… Oči le časne je zaprl,
da se po trudu in po boji
oddahne v blaženem pokoji.
Ne, ni umrl!
Še duh njegov živi med nami,
na delo nas budi in drami.
Umrl on ni,
v nesmrtnih delih mož živi!
Živi in večno živel bode
od Vil proslavljen in Modric.
Njega, slavitelja prirode,
opeva roj krilatih tic,
slave ga prebivalci vode,
kar zemlja hrani jih in zrak,
njegov spomin obuja vsak …

nadomesti notranjega miru in veselja 
do življenja. V ritmu, ki ga živimo, 
nam njegove besede komaj kdaj seže-
jo do ušes, kaj šele do srca “… dari-
tev bodi ti življenje celo … a srečen ni, 
kdor srečo vživa sam … odpri srce, od-
pri roke … srce človeško sveta stvar”.

Nagrajenci Ob~ine 
Kobarid za leto 2006

Tudi letos je na Komisijo za pode-
ljevanje priznanj in nagrad Občine 
Kobarid prišlo kar nekaj predlogov. 
Svetniki so letos podelili nagrade sle-
dečim občankam in občanom:

Utrinki

OKTOBRA PRAZNUJE OBČINA KOBARID. Letošnje praznovanje posveča rojaku, pesniku in duhovniku Simonu Gregorčiču. Foto: Mateja Kutin

ZAHTEVNI PROGI SO BILI KOS
Radomlje pri Dom�alah – Čeprav 
je gasilsko tekmovanje v orientaciji 
na ravni občinske gasilske zveze le-
tos potekalo prvič, so se mladinske 
ekipe prostovoljnih gasilskih društev 
(PGD) izkazale.

Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 
deset ekip Gasilske zveze Tolmin, 
pet pa si jih je priteklo vstopnico na 
državni orientacijski pohod. Na tek-
movanju, ki je bilo 10. septembra v 
Radomljah pri Domžalah, so se med 
severnoprimorskimi ekipami najbolj 
izkazali mladinci iz Prostovoljnega 
gasilskega društva Tolmin v postavi 
Boštjan Klinkon, Matjaž Gaber-
šček in Jure Tuta. Kot je razložil nji-
hov mentor Miha Vencelj, so morali 
na šestkilometrski progi poiskati 
osem kontrolnih točk, na katerih so 
uspešno opravili različne, z gasil-

stvom povezane naloge: “Proga je 
bila izjemno zahtevna, saj se je na 
njej veliko ekip izgubilo, naši mla-
dinci pa so se dobro znašli in za-
služeno odnesli domov pokal za 
drugo mesto.” V kategoriji mladin-
cev se je pomerilo šestnajst ekip.
Špela Kranjc

RIBI[KI MUZEJ IN 
KAJAKA[KO SREDI[^E
Most na So~i – Po usklajevanju in 
tehtanju različnih zanimanj in mož-
nosti so predstavniki Krajevne sku-
pnosti (KS) Most na Soči in Turi-
stičnega društva (TD) Most na 
Soči podprli dva zanimiva nova pro-
jekta, ki bosta pomembno vplivala 
na razvoj ribištva in kajakaštva, po-
sredno pa tudi turizma kot gospo-
darske dejavnosti.

Nosilec prvega projekta je Ribiška 
družina (RD) Tolmin. V objektu ob 
jezeru, ki se trenutno obnavlja, bodo 
ribiči uredili ribiški muzej oziroma 
stalno ribiško razstavo. V zbirki bodo 
na zanimiv način predstavljene bio-
loške posebnosti rib, ki naseljujejo 
vode v Posočju, predstavili pa bodo 
tudi izjemno bogato zgodovino ribi-
štva ter prizadevanja in projekte za 
ponovno naselitev avtohtone soške 
postrvi in lipana, ki v sodelovanju s 
priznanimi tujimi ustanovami poteka-
jo že vrsto let. V manjši dvorani, ki si 
jo bodo ribiči delili s člani KS, bodo 
potekale predstavitve za turiste, mla-
dino in šole ter izobraževalni semi-
narji in druga promocija ribištva v 
Posočju. V zapuščenem bazenu ob 
hiši bodo naselili ribe. Za večje šte-
vilo gostov je predvidena skupna 
uporaba pokrite terase in spodnjega 
prireditvenega prostora. Tako bosta 

MLADINCI PGD TOLMIN so osvojili 2. me-
sto. Foto: Miha Vencelj

EPIcenter, letnik VII, {t. 9, 2006



EPIcenter, letnik VII, {t. 9, 2006

( 15 )

• Denarno nagrado Občine Kobarid
za dolgoletno in predano delo pri 
ohranjanju kulturne in etnološke 
dediščine prejme Ivan Šavli.
“Da ne bi mladi pozabili,” so be-

sede, ki jih mnogokrat slišimo iz ust 
prizadevnega zbiralca naše kulturne 
in etnološke dediščine Ivana Šavlija 
– po domače bolj znanega kot Jaklča 
iz Idrskega. Njegovo zbiranje in ohra-
njanje eksponatov je postalo zanj 
pravi izziv, saj vedno znova širi svo-
jo zbirko z najrazličnejšimi predmeti 
iz zgodovine naših ljudi, raziskuje 
poreklo in mnogokrat vdahne dušo 
pozabljenim predmetom. Njegova 
zbirka šteje več kot 800 najrazličnej-
ših starih predmetov, ki jih z veliko 
mero znanja in ljubezni sam konzer-
vira, usposobi in postavi na ogled.

Pohvale vredno je tudi njegovo 
članstvo v društvu “Peski 1915–1917”. 
Pravijo, da je eden najbolj dejavnih 
članov, kar dokazuje z vestnim de-
lom in ohranjanjem ostalin iz prve 
svetovne vojne.

Njegov konjiček je zapisovanje sta-
rih imen in fotografiranje. Tako ohra-
nja naše okolje bogatejše v najširšem 
smislu, saj brez preteklosti tudi pri-
hodnosti nimamo.

• Denarno nagrado Občine Kobarid 
prejme Damjan Šturm za dolgole-
tno in uspešno delo na področju 
likovne ustvarjalnosti.
Mentorica društva slikarjev ama-

terjev Tolminske Jana Dolenc je o 
Damjanu Šturmu dejala: “ … njegova 
izvirnost in doslednost v izbrani poti 

sta takoj pritegnili mojo pozornost. 
Nikoli se ni posebno poglabljal v zgo-
dovino umetnosti, kot samouk se je 
prebil do lastnega likovnega izraza.” 
Poleg skupinskih razstav smo njego-
va dela lahko videli na samostojnih 
razstavah. V njegovih krajinah začu-

širše družbene dejavnosti prejme 
Bruno Grosar.
Dolgoletno predsedovanje Turistič-

nemu društvu Livek je samo ena od 
dejavnosti, ki jih Bruno Grosar opra-
vlja z vso odgovornostjo dobrega go-
spodarja. Njegove organizacijske spo-

• Priznanje Občine Kobarid za dol-
goletno in predano delo na podro-
čju širše družbene dejavnosti prej-
me Darko Rosič.
Prostovoljno delo in humanitarni 

odnos sta vrlini, ki ju lahko pripiše-
mo Darku Rosiču. Kot predsednik 
krajevne skupnosti in poveljnik Pro-
stovoljnega gasilskega društva Breginj 
je s svojo neusahljivo energijo krajem 
v tem delu naše občine prinašal novo 
kakovost življenja. Njegova zaneslji-
vost in sposobnost organizacije pri-
našata rezultate, ki so v korist celotni 
skupnosti. Razvoj in kakovost življe-
nja naših krajev in vasi je odvisna od 
ljudi, ki so pripravljeni svoj čas in 
znanje nesebično podariti drugim. 
Darko Rosič je zagotovo eden svetlih 
zgledov.

• Priznanje Občine Kobarid za dol-
goletno in predano delo na podro-
čju kulture prejme Lenka Vrečar.
Kulturno dejavnost Razvojnega 

društva Breginjski kot gre pripisati 
tudi Lenki Vrečar. V obrazložitvi je 
bila našteta vrsta Lenkinih dejavno-
sti: organizacija izletov na različne 
vrhunske kulturne prireditve doma 
in v tujino, strokovne ekskurzije, pri-
prava razstav in kuharskih tečajev. In 
še marsikaj bi se našlo med aktiv-
nostmi, ki jih posveča ljudem in kra-
jem na Breginjskem. Z različnimi 
poskusi približevanja vrhunskih kul-
turnih stvaritev vsem občanom je 
Lenki uspelo dvigniti kulturno raven 
vseh tistih, ki so se odločili, da bodo 
hodili skupaj z njo. Za vsako nese-

Spo{tovane ob~anke in ob~ani!

Po~astitev leto{njega ob~inskega praznika je v znamenju 
spomina na na{ega velikega rojaka, pesnika in duhovnika Si-
mona Gregor~i~a. Njegov ustvarjalni opus tudi po sto letih ni 
izgubil globoke sporo~ilne vrednosti in spomin nanj se skozi 
poezijo, ki odra`a veliko poznavanje ~love{ke du{e, ki vedno 
znova i{~e in raste skozi trpljenje, odpu{~anje in ljubezen, vedno 
znova dotika na{e biti.

Vsem ob~ankam in ob~anom iskreno ~estitam ob ob~inskem 
prazniku z `eljo, da na{e poslovne in osebne poti usmerimo v 
prihodnost, ki bo nadgrajevala najbolj{e v nas. Lepota, ki nas 
obdaja, in ljudje s svojim neskon~nim potencialom so bogastvo, 
ki ga imamo tukaj in zdaj.
Delavci Ob~inske uprave Kobarid

timo delček arhitekturne tradicije in 
se naužijemo svetlega kolorita pejsa-
ža in tihožitij.

V obrazložitvi je bilo zapisano, da 
Damjan neusmiljeno preriva barve 
po platnu sem in tja, dokler niso pre-
mešane in zasijejo po njegovi volji. 
In njegova volja je pripomogla, da 
skozi sebi lasten način izraža pogled 
na svet, njegova dela pa v nas zapu-
stijo občutke, ki jih morda do tistega 
trenutka nismo prepoznali.

• Priznanje Občine Kobarid za dolgo-
letno in predano delo na področju 

sobnosti botrujejo marsikateremu do-
godku na Livškem. Povezovanje do-
mačih ljudi in zamejskih prijateljev je 
rodilo kar nekaj odmevnih prireditev, 
ki smo jim priča že več let zapored. 
S svojim duhom in pozitivno naravna-
nostjo zna Bruno narediti včasih tudi 
na videz nemogoče. Prav tem njego-
vim značajskim kakovostim se lahko 
zahvalimo, da je življenje na Livškem 
obogateno z druženjem ljudi. Ne gre 
prezreti tudi njegove vloge v Gasilski 
enoti Livek, kjer se zavzema za nove 
in kakovostnejše pridobitve.

Utrinki

Tolminska in Posočje pridobila do-
datno možnost promocije ribištva 
kot pomembne panoge za razvoj vi-
soko kakovostnega turizma. Pro-
gram, ki bo zahteval 180 milijonov 
tolarjev, bo v prihodnje mogoče po-
vezati z razvojem novih rekreativnih 
površin vse do Modrejc (sprehajalne 
poti, pristanišče za čolne ...). RD 
Tolmin je objekt uspela uvrstiti v na-
bor projektov za pripravo Regional-
nega razvojnega programa Sever-
ne Primorske (Goriške statistične 
regije) za programsko obdobje 
2007–2013.
Drugi idejni projekt so predstavili 
člani Kajak kluba (KK) Soške 
elektrarne Nova Gorica – sekcija 
Most na Soči. Kajakaši želijo ob je-
zeru v Modreju, in sicer na kraju, 
kjer že sedaj vadijo, postaviti kajaka-
ško središče za divje in mirne vode. 
Z dokupom novih zemljišč in novo 

urbanistično ureditvijo se bo mo-
žnost uresničitve idejnih načrtov ka-
jakaško vadbenega centra z vsemi 
potrebnimi nastanitvenimi prostori in 
opremo, vadbenim prostorom, 
objekti za vadbo na jezeru in različ-
nimi igrišči zagotovo povečala. Z 
vzpostavitvijo tovrstnega središča se 
bodo odprle številne druge možno-
sti. Kajakaši razmišljajo o razširitvi 
dejavnosti na področje turizma, in 
sicer na organizacijo različnih šol in 
vadb za domača in tuja moštva, eki-
pe in začetnike. Vrednost projekta 
so ocenili na 240 milijonov, sofinan-
ciranje pa so predvideli v novem re-
gionalnem razvojnem programu. Ka-
jakaši računajo na državna sredstva, 
s katerimi bodo pokrili del, ki zajema 
področje izobraževanja. K uresničitvi 
projekt pomembno doprinašajo za-
dnja, izjemno uspešna leta sekcije 
KK Soških elektrarn na Mostu na 

Soči. Ta je pod vodstvom domačina, 
nekdanjega izvrstnega tekmovalca, 
danes pa uspešnega trenerja Deja-
na Testena vzgojila vrsto izjemnih 

mladih kajakašev in kanuistov, ki so 
letošnje leto posegli po najvišjih na-
slovih v državi in Evropi.
Danica Taljat, TD Most na Soči

V OBNOVLJENI STAVBI OB JEZERU bo svoj prostor našel tudi ribiški muzej. Foto: T. Š. F.
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Popravek

bično dejanje moraš v sebi nositi 
ljubezen; Lenki Vrečar kulturna de-
janja veliko pomenijo, zato jih z ve-
seljem deli z drugimi.

• Plaketo Občine Kobarid za dolgo-
letno in predano delo na področju 
humanitarne in širše družbene de-
javnosti prejme Božidar Kanalec.
Odpri roke, odpri srce je bilo na-

slov humanitarnega koncerta, ki je 
letos spomladi odmeval po vsej širni 
domovini in zamejstvu. Božidar Ka-
nalec se je zbiranja sredstev za izgra-
dnjo dializnega centra v Kobaridu 
lotil z vnemo, ki jo premore le ma-
lokdo. Kot predsednik Društva diali-
znih bolnikov Posočja ali kot direktor 
zavoda Apolon … v obeh vlogah se 
neizmerno trudi olajšati življenje led-
vičnih bolnikov. Njegove vizije in 
cilji so postavljeni brez okvirov in 
vedno znova ga privlačijo novi izzivi, 
ki le redko ostanejo neuresničeni.

Njegovih prizadevanj in dejavnosti 
pa s tem še zdaleč nismo našteli, saj 
je eden najdejavnejših članov Krajev-
ne skupnosti Kobarid. Poleg organi-
zacije kulturnih in zabavnih dogod-
kov na Kobariškem sodeluje z različ-
nimi medijskimi hišami in skrbi za 
prenos informacij iz naših krajev v 
širši slovenski prostor. Letos se je 
preizkusil tudi kot filmski režiser in 
ob 15. obletnici osamosvojitve Slove-
nije smo si lahko ogledali njegov 
dokumentarni film Bilo je tistega 
dne.

Prepričani smo, da bo njegova ne-
usahljiva volja ustvarila še marsikaj 
za dobrobit krajev in ljudi v Poso-
čju.

• Naziv častni občan Občine Kobarid
bo za dolgoletno in predano delo 
pri ohranjanju in razvoju vrednot 
našega okolja prejel Marijan La-
zar.

Najvišja nagrada, ki jo podeljuje 
Občina Kobarid, je naziv častni ob-
čan. Tokrat jo podeljujemo drugič, 
prejemnik pa je Marijan Lazar. Naj-
brž ni občana, ki Lazarja ne bi po-
znal, saj je naše okolje pomembno 
zaznamoval s svojim poklicnim de-
lom kot zdravnik, prav tako pa je del 
njegovega notranjega prepričanja in 
odgovornosti pripravljenost pomaga-
ti širši družbeni skupnosti.

V političnem življenju se kot sve-
tnik Občinskega sveta Občine Koba-
rid zavzema za razvoj panog, ki 
usmerjajo razvoj naprej in ustvarjajo 
možnosti za izboljšanje pogojev ži-
vljenja tukaj in zdaj.

Njegovo znanje in prizadevanja se 
prepletajo v kulturnih, turističnih, 
gospodarskih in humanitarnih dejav-
nostih, kjer mu je v veliko pomoč 
poznavanje človeške duše, ki si ga je 
pridobil skozi leta službovanja v do-
mačem okolju. Dolgoletno delo z 
ljudmi in razdajanje za sočloveka, 
lastnost, katere sadovi nikoli ne pre-
sahnejo, sta mu prinesla zaupanje in 
spoštovanje ljudi.

Letošnji nagrajenci bodo nagrade 
prejeli 13. oktobra ob 18. uri na sve-
čani seji Občinskega sveta Občine 
Kobarid v dvorani Doma Andreja 
Manfrede v Kobaridu.
Nada Pajntar, Občina Kobarid

Poro~ilo o delu sveta za 
preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu

Naloge svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu (SPV CP) 
na ravni lokalne skupnosti v glavnem 
zadevajo organizacijo in povezovanje 
posameznikov, različnih društev, 
zvez, šol, podjetij in ustanov, da s 
svojim prostovoljnim ali profesional-
nim prispevkom organizirajo akcije 
in prireditve ter izvajajo različne pre-
ventivne programe. Gre za dejavno-
sti, ki razvijajo in uveljavljajo ukrepe 
za povečanje varnosti na področjih 
prometne vzgoje, izobraževanja, pre-
ventivnih akcij, varnih šolskih poti, 
podajanje mnenj in ocen o promet-
nih ureditvah ... Več desetletno po-
slanstvo in delovanje svetov je zapu-
stilo plodne rezultate in pomeni velik 
prispevek h kakovosti življenja in vse 
bolj cenjene vrednote – varnosti na 
naših cestah. SPV CP je organ lokal-
ne skupnosti, ki ga ustanovi občinski 
svet, ki določi število članov.

SPV na lokalni ravni sodeluje s 
Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Republike Sloveni-

je (SPV CP RS), ki ga seznanja z 
vsebino in namenom posameznih 
aktivnosti, zagotavlja strokovna in 
promocijska gradiva ter informacije 
o znanstvenih in raziskovalnih dosež-
kih na področju varnosti cestnega 
prometa in usmerja skupne akcije.

leto se opravi pregled in označitev 
šolskih poti, označitev nevarnih mest 
z obnovljeno cestno signalizacijo in z 
dodatnimi prometnimi znaki. Sep-
tembra dodatno zavarujemo prehode 
za pešce na šolski poti in skušamo 
zagotoviti prisotnost predstavnika po-

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU skrbi predvsem za dejavnosti, ki 
razvijajo in uveljavljajo ukrepe za povečanje varnosti na področjih prometne vzgoje, izobraževa-
nja, preventivnih akcij, varnih šolskih poti, podajanje mnenj in ocen o prometnih ureditvah ... 
Foto: Peter Kovačič (iz arhiva PRC)

[KRATARIJE
Zaradi takšnih in drugačnih škratkov 
je bilo v besedilu 100 let spomina 
nekaj napak, ki jih na tem mestu po-
pravljamo. Na osrednji primorski 
slovesnosti, kjer smo se v nedeljo, 
1. oktobra, poklonili 100-letnici spo-
mina na pesnika Simona Gregorči-
ča, je zaradi odpovedi nastopa Ok-
teta Simon Gregorčič zapel Oktet 
Vrtnica iz Nove Gorice. Nastop pro-
fesorjev Glasbene šole Tolmin je na-
domestila glasbena podlaga Mateja 
Petejana, prisluhnili pa smo virtuo-
znosti violinistke Mojce Križnič.

V interesu izboljševanja prometno 
varnostnih razmer na področju vzgo-
je in preventive v občini Kobarid je 
bil ustanovljen SPV CP Občine Koba-
rid, ki skrbi za prometno kulturo in 
vzgojo mladih. Pristojnim službam in 
organom predlaga preventivne ukre-
pe glede urejanja prometa in tehnič-
nih izboljšav na cestah ter drugih 
objektih, povezanih s prometno in-
frastrukturo. Pri svojem delovanju in 
uresničevanju programa se SPV CP 
povezuje s strokovnjaki in poznaval-
ci različnih področij ter vsemi, ki 
lahko prispevajo k boljši varnosti.

Po besedah predsednika Cirila 
Sovdata je SPV CP Občine Kobarid v 
obdobju 2002–2006 v sodelovanju s 
Policijsko postajo Kobarid, Avto mo-
to društvom Tolmin, Osnovno šolo 
Simona Gregorčiča Kobarid, Komu-
nalo Tolmin, Zdravstvenim domom 
Kobarid in drugimi posamezniki ak-
tivno deloval na področju preventive 
in vzgoje v cestnem prometu. Pri 
svojem delu je sledil dolgoročno za-
stavljenemu programu, ki ga je spre-
jel leta 2003. Ta je usklajen s progra-
mom in akcijami, ki jih podpira in 
organizira SPV CP RS: “Največji pou-
darek našega delovanja je z aktiv-
nostmi, ki se začnejo s prvim šolskim 
dnevom in se vrstijo skozi vse leto, 
namenjen prav šolski mladini. Vsako 

licije.”
Sovdat dodaja, da so v tem času 

nabavili večje število odsevnih brez-
rokavnikov za šole in vrtce ter kre-
sničke in rumene rutice za prvošolč-
ke. Med šolarje in njihove starše so 
razdelili različno propagandno in iz-
obraževalno gradivo, organizirali so 
poučne igrice na temo varnost v pro-
metu in izvedli vrsto drugih aktivno-
sti, na primer program JUMIKAR. 
Gre za praktično vožnjo z avtomobi-
li na poligonu, opremljenim z vso 
prometno signalizacijo. “Skupaj s 
predstavniki policije smo obiskali ne-
katere krajevne skupnosti in opravili 
pogovore z občani glede prometne 
ureditve po vaseh in v samem Koba-
ridu, ki je ponekod zelo neurejena. 
Nekateri predlogi, ki smo jih posredo-
vali občinski upravi, so že udejanjeni 
(na primer postavitev dodatnih pro-
metnih znakov in talnih označb v 
nekaterih vaseh in ureditev prometa 
na nekaterih ulicah v Kobaridu). Po-
leg izvajanja aktivnosti iz svojega 
programa SPV CP Kobarid prisluhne 
in na svojih sejah obravnava tudi 
vsak predlog občanov, saj se člani 
zavedamo, da promet na naših ce-
stah še vedno terja prevelik davek,” 
je še poudaril Sovdat.

Člani sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, Občina Kobarid

Iz ob~inskih uprav
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VEMo tudi v Poso~ju

Priloga EPIcentra

Slovenija je aprila 2001, da bi spod-
budila podjetni{tvo, ustanovila Vla-
dno komisijo za odpravo administra-
tivnih ovir in uvedbo poenostavlje-
nih administrativnih postopkov. Po 
zgledu posameznih evropskih dr`av 
so `eleli zni`ati stro{ke in skraj{ati 
~as za ustanovitev podjetja, odpravi-
ti ovire, ki omejujejo rast obstoje~ih 
podjetij, in omogo~iti ugodnej{e 
pogoje za nove zaposlitve, skratka 
oblikovati dinami~no okolje za mala 
in srednje velika podjetja.
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( 2 )Vse na Enem Mestu, na vstopni to~ki VEM, brez administrativnih ovir

sti. Gre za prvi korak povezovanja, 
da lahko ustanovitelj podjetja prejme 
vse informacije, potrebne za začetek 
delovanja podjetja. Čas, potreben za 
ustanovitev podjetja, se je s treh me-
secev skrajšal na največ tri dni, stro-
ški države so se znižali za več kot 50 
odstotkov, medtem ko jih uporabniki 
sploh nimajo. Kljub temu pa ostajajo 
rezultati še vedno neprimerljivi.

Tri stopnje
Trenutno je koncept, ki ga skupaj 
razvija več ustanov, razdeljen na tri 
stopnje, ki bi naj bile končane do 
konca leta 2006.
•  Prva stopnja zajema vstopne točke 

VEM-a oziroma vzpostavitev mreže 
registracijsko-informacijskih točk 
po sistemu Vse na enem mestu 
za podjetnike na lokalni ravni, ki so 
povezani s centralnim informacij-
skim sistemom.

• Druga stopnja uvaja aktivnosti za
dostop do informacij in storitev za 
MSP.

• Tretja faza zajema izvajanje aktiv-
nosti, ki bodo poenostavile dostop 
do finančnih virov.

Namen programa
S programom se želi povezati VEM-
ove vstopne točke, ki podjetnikom 
omogočajo izvedbo registracijskih 
postopkov in pridobitev vseh potreb-
nih potrdil za delovanje na enem me-
stu in jim zagotavljajo informacije, ki 

se nanašajo na registracijo in delova-
nje podjetja. S pomočjo informacij-
sko-komunikacijske tehnologije (IKT) 
je možno nemoteno komuniciranje 
med različnimi javnimi administrativ-
nimi organi in različnimi podatkovni-
mi bazami ter registri.

Cilji programa
Cilji programa so usklajeni s kratko-
ročnimi in srednjeročnimi cilji Par-
tnerstva za pristop, poglavje “Go-
spodarski kriteriji”, z Državnim ra-
zvojnim programom RS za prevzem 
pravnega reda EU, z Državnim ra-
zvojnim programom in s Progra-
mom ukrepov za spodbujanje pod-
jetništva in konkurenčnosti, ki ga 
izvaja Ministrstvo za gospodar-
stvo.
Dolgoročni cilji se navezujejo na:
•  povečanje učinkovitosti javne upra-

ve, da bi spodbudili nacionalno 
konkurenčnost in zagotovili pravni 
okvir za spodbujanje ustanavljanja 
novih podjetij in hitrejšo rast obsto-
ječih podjetij, in

•  vzpostavitev sistema VEM, ki bo
temeljil na IKT-ju in vstopnih toč-
kah VEM ter njihovo povezavo s 
centralnim informacijskim siste-
mom.

Ciljne skupine
Ciljne skupine so:
• samostojni podjetniki posamezniki,
• mala in srednja podjetja,

Leta 2006 je Ministrstvo RS 
za gospodarstvo po sistemu 
»Vse na enem mestu« (VEM) 
vzpostavilo mre`o registracij-
sko-informacijskih to~k za 
podjetnike na lokalni ravni, 
povezane s centralnim infor-
macijskim sistemom. Z ome-
njenim projektom je bilo 
vzpostavljenih 29 vstopnih 
to~k, ki bodo zagotovile 
strojno in programsko opre-
mo za izvajanje storitev, 
usposobile svetovalce, ki 
bodo izvajali podjetni{ko 
svetovanje, in izvedle promo-
cijske aktivnosti v zvezi s sis-
temom in VEM-ovimi stori-
tvami. Med njimi je tudi vsto-
pna to~ka na Ulici padlih 
borcev 1b v Tolminu, ki jo iz-
vaja Poso{ki razvojni center.

Analize Državnega razvojnega pro-
grama 2002–2006 so razkrile, da 
uspešno ustanavljanje malih in sre-
dnje velikih podjetij (MSP) ter rast 
obstoječih podjetij omejujejo neučin-
kovita državna uprava, nespodbudno 
podjetniško okolje in administrativne 
ovire. Podjetjem primanjkuje kadro-
vskega potenciala in sredstev za pla-
čilo strokovnjakov, ki bi se spoprijeli 
z zakonskimi in administrativnimi zah-
tevami kompleksnega okolja. Velika 
podjetja imajo zaradi večjega obse-
ga razpoložljivih virov lažji dostop do 
trga, finančnih virov, podpornih stori-
tev, razvoja in raziskav in nižje tran-
sakcijske stroške, zaradi naštetega 
pa tudi konkurenčno prednost pred 
malimi in srednje velikimi podjetji. To 
se odraža v propadanju manjših po-
djetij, ki ga država skuša omiliti z ra-
zvojnimi programi.

Prvi korak povezovanja
Ministrstvo RS za gospodarstvo 
je v okviru programa Phare, Ekonom-
ska in Socialna Kohezija 2003 – 
Vzpostavitev sistema “Vse na enem 
mestu” (One-stop-shop), ki je sofi-
nanciran s strani EU, leta 2005 pod-
prlo 29 projektov v skupni vrednosti 
2.955.717,65 EUR. Po zgledu ome-
njenega sistema je pri nas ustanovilo 
spletišče, ki zagotavlja stične točke, 
kjer lahko ustanovitelj podjetja uredi 
formalnosti za registracijo podjetja in 
dobi potrdila za zagon svoje dejavno-

Priloga EPIcentra
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• potencialni podjetniki,
• podporne institucije za podjetništvo,
• institucije javne uprave (vse tri po-

soške občine, Upravna enota Tol-
min, Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Nova Gorica, 
Urad za delo Tolmin) in

• mladi, ki končujejo šolanje (sre-
 dnješolci, študentje).

Rezultati projekta
S projektom bomo dosegli:
•  vzpostavitev vstopne točke VEM,

povezane s centralnim informacij-
skim sistemom,

• primerno opremljenost z informa-
 cijsko-komunikacijsko tehnologijo,
•  štiri usposobljene svetovalce za za-

gotavljanje neposrednih informacij 
o javnih administrativnih postopkih 
za zagon in delovanje podjetja ter

•  promocijo podjetništva z dostopom
do svetovalnih storitev in admini-
strativne podpore v okviru VEM-
ovih vstopnih točk v Posočju.

Kak{en je postopek 

ustanovitve podjetja?
Državljani se lahko na VEM-ovi vsto-
pni točki posvetujejo s svetovalcem 
in referentom ter ju vprašajo za na-
svet ali zaprosijo za pomoč. Potenci-
alni podjetnik, ki se je odločil ustano-
viti samostojno podjetje, pristopi k 
zaposlenemu na vstopni točki, ki lah-
ko s pooblastilom v njegovem imenu 

izvede postopke. Državljan oziroma 
potencialni podjetnik mora podpisati 
pooblastilo, s katerim pooblašča za-
poslenega na vstopni točki, da v nje-
govem imenu izpelje izbrani posto-
pek. Za izvedbo postopka sta po-
trebni davčna številka in osebna izka-
znica.

Vstop v storitveni del portala
Storitve portala e-VEM nudijo refe-
renti na več kot 200 vstopnih točkah 
po vsej Sloveniji. V Posočju poleg 
Posoškega razvojnega centra še na 
Območni obrtni zbornici Tolmin in na 
Upravni enoti Tolmin. Storitve so 
brezplačne in jih lahko uporabljajo 
vsi posamezniki, ki imajo v spletnem 
brskalniku nameščeno eno izmed 
kvalificiranih digitalnih potrdil za pre-
verjanje identitete in elektronsko pod-
pisovanje dokumentov overiteljev: 
SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTA®CA, 
AC-NLB ali HALCOM CA FO. Samo-
stojnemu podjetniku posamezniku 
za vpis, spremembo podatkov in iz-
bris iz registra ni treba plačati uprav-
ne takse – VEM-ove točke za storitve 
ne obračunavajo upravnih taks.

Storitve, ki jih 

nudi portal e-VEM
Podjetnik lahko začne opravljati de-
javnost, ko je vpisan v register in mu 
pristojni organ izda odločbo. V koli-
kor drug zakon določa posebne po-
goje za opravljanje dejavnosti, lahko 

začne z dejavnostjo šele takrat, ko 
izpolni posebne pogoje. Za obrtne 
dejavnosti mora podjetnik pridobiti 
obrtno dovoljenje, ki mu ga izda Ob-
močna obrtna zbornica. Izjemi sta 
gostinec, ki mora pridobiti odločbo 
upravne enote, in prevoznik, ki mora 
pridobiti licenco pri Obrtni zbornici 
Slovenije.
Portal e-VEM ponuja možnost opra-
vljanja naslednjih storitev za samo-
stojne podjetnike:
• vpis v Poslovni register Slovenije,

ki ga vodi Agencija Republike Slo-
venije za javnopravne evidence in 
storitve;

• posredovanje davčnih podatkov, ki 
jih je dolžan posredovati ob usta-
novitvi s. p.-ja, na Davčno upravo 
Republike Slovenije;

• prijava v obvezno zdravstveno za-
varovanje na Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije;

• prijava njegovih otrok do 18. leta
starosti v obvezno zdravstveno za-
varovanje na Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije;

• vpis sprememb podatkov v Poslov-
 ni register Slovenije;
• izbris iz Poslovnega registra Slove-

nije in
• naročilo izpisa podatkov iz Poslov-

nega registra Slovenije za poljub-
nega samostojnega podjetnika.

V pripravi je nadgradnja programa, ki 
bo omogočala izvajanje VEM storitev 
tudi za družbe z omejeno odgovor-
nostjo (d. o. o.).

VEMo tudi v Poso~ju

Lani je Poso{ki razvojni cen-
ter na razpisu pridobil sred-
stva za izvajanje projekta 
VEMo tudi v Poso~ju, v sklo-
pu katerega je vzpostavil 
vstopno to~ko VEM. Z ome-
njenim projektom želimo:
• informirati {ir{o javnost na

obmo~ju Zgornjega 
Poso~ja o mo`nostih, ki jih 
omogo~a sistem VEM;

• pove~ati zanimanje za 
ustanovitev novi h mikro, 
malih in srednje velikih po-
djetij ter posledi~no izbolj-
šati strukturo gospodarstva 
v Zgornjem Poso~ju;

• posredovati informacije in 
znanja podjetnikom ter 
dvigovati konkuren~nost 
mikro, malih in srednje ve-
likih podjetij;

• vzpostaviti sistem »Vse na 
enem mestu« (VEM) na te-
melju informacijsko-komu-
nikacijske tehnologije (IKT) 
in

• vzpostaviti vstopno to~ko 
VEM in njene povezave s 
centralnim informacijskim 
sistemom ter ostalimi pod-
pornimi ustanovami v Slo-
veniji in v {ir{em evrop-
skem prostoru.

VEMo tudi v Poso~ju
Priloga EPIcentra
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www.pososki-rc.si
Poso{ki razvojni center, Padlih borcev 1b (poslovni prostori), Tolmin

Tel.: 05/ 38-41-500, e-po{ta: info@pososki-rc.si

VEMo tudi v Poso~ju
•  Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij
•  Enostavni in hitri postopki za ustanovitev podjetja in   
 spremembo dejavnosti
•  Storitve podjetni{kega svetovanja po subvencioniranih 
 cenah v okviru programa vav~erskega svetovanja

Vse na Enem Mestu, na vstopni to~ki VEM, 

brez administrativnih ovir

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

Podrobnej{e informacije o projektu bodo podane na "Podjetnih delavnicah":
5. 10. 2006 v Bovcu in 13. 10. 2006 v Tolminu.

Projekt sofinancira Evropska unija

“VEMo tudi v Posočju” � Ta dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije. 
Njegova vsebina je izključna odgovornost Posoškega razvojnega centra in se ne more obravnavati kot uradno stališče Evropske unije.

Izdal in založil: Posoški razvojni center. Besedilo: po virih povzela Tatjana Šalej Faletič in Miloš Bajt. Viri: • MINISTRSTVO za gospodarstvo. (2006). [Online]. [Citirano 25. septembra 2006; 3: 13]. Dostopno na spletnem 
naslovu: http://www.mg.gov.si/index.php?id=7951&no_cache=1. • DRŽAVNI PORTAL ZA POSLOVNE SUBJEKTE. (2006). [Online]. [Citirano 25. septembra 2006; 3: 22]. Dostopno na spletnem naslovu: http://evem.
gov.si/sp/. Foto: Mateja Kutin, Tatjana Šalej Faletič. Grafična priprava in tisk: Gaya. Naklada: 7.100 izvodov. Kobarid, september 2006.
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Ob~ina Tolmin
Pripravljajo rebalans 
leto{njega prora~una

Strokovne službe tolminske občin-
ske uprave so že pripravile uskladitev 
proračuna z nastalimi stroški pri le-
tošnjih investicijah; obravnavati pa jo 
bodo morali še vodje strank, odbori 
in občinski svetniki. Ali bodo spre-
membe usklajevali le na eni ali na 
dveh sejah, še ni znano.

Po besedah župana Ernesta Kem-
perleta so glavne predlagane spre-
membe oziroma največji zneski, ve-
zani na razvojne investicije, in sicer 
na vodovod in vodohran Tolmin za 
območje Gregorčičeve ulice, cesto v 
Rut in čistilno napravo Tolmin. Ure-
janje čistilne naprave v okviru širitve 
in opremljanja tolminske obrtne cone 
je v zadnjih dveh letih stalo dobrih 
224 milijonov tolarjev. Ker gre za ta-
ko veliko investicijo, bi bilo po župa-
novem mnenju prav poskrbeti tudi 
za uradno odprtje “nove” čistilne na-
prave. Sicer pa letos mineva 90 let od 
izgradnje cerkvice sv. Duha v Javorci 
in če se bodo pristojni s predlaganimi 
spremembami proračuna strinjali, bo 
Občina Tolmin s slovesnostjo obele-
žila tudi ta jubilej.

Kot je povedal župan Kemperle, 

letos ne bodo mogli začeti z gradnjo 
nove glasbene šole. “Žal je to moj 
edini projekt, ki sem ga imel za svo-
jega, a ga do konca mandata ne bom 
mogel izpeljati. Kljub temu si ničesar 
ne očitam, saj sem vanj vložil veliko 
energije, vendar je bolj kot od občin-
skih odvisen od državnih struktur.” 
Podjetje Grad je v času svojega upra-
vljanja s stavbo nekdanjega Doma 

JLA vanjo vložilo 32 milijonov tolar-
jev. To so priznana sredstva, ki bi jih 
morala občina vrniti. Objekt varstve-
no-delovnega centra, ki ga občina 
namerava dati Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve v zame-
no za omenjeno državno stavbo, je 
vreden 8 milijonov več kot bivši Dom 
JLA. Občina bi tako imela za 40 mi-
lijonov dodatnih stroškov. Župan ta-

kšne, za občino škodljive pogodbe, 
ne more podpisati. 
Špela Kranjc

Stanovanja so, a ne na trgu
Glede na popis Statističnega ura-

da RS iz leta 2002 je v tolminski 
občini praznih 981 stanovanj. Kljub 
temu je stanovanjska problematika 
še vedno ena najbolj perečih. “Podat-
ki sicer držijo, a je dejansko stanje na 
terenu slabše,” je pojasnil svetovalec 
za razvoj na Občini Tolmin mag. Mi-
ran Drole. Po podatkih Statističnega 
urada RS je največ praznih stanovanj 
v Tolminu, in sicer 108. Sledijo Go-
renja Trebuša z 59, Dolenja Trebuša 
z 52 in Podbrdo z 38 praznimi sta-
novanjskimi objekti.

Statistično gledano so po Droleto-
vem mnenju možnosti za pridobiva-
nje stanovanj ugodne, vendar ta niso 
na trgu. Prazna so namreč le navide-
zno, saj jih njihovi lastniki najmanj 
20 odstotkov uporabljajo kot počitni-
ške hiše. Številni objekti so že dolgo 
zapuščeni, vendar na odmaknjenih 
in nedostopnih mestih, težave pa 
povzročata tudi neurejeno lastništvo 
in nezanimanje lastnikov za prodajo. 
Možnosti za prodajo zmanjšuje nea-

Utrinki

V TOLMINSKI OBČINI JE PO ZADNJEM POPISU 981 PRAZNIH STANOVANJ, največ v Tolmi-
nu (108). Foto: Tatjana Šalej Faletič

STR@I[KARSKI SEJEM
Str`i{~e – Društvo Baška dedi-
ščina je 13. avgusta vabilo v Strži-
šče pod Črno prstjo na prireditev 
Stržiškarski sejem. Popoldne se je 
v vasi zbralo toliko obiskovalcev, da 
dvorana krajevne skupnosti vseh ni 
mogla sprejeti.

Stržiškarski sejem je spomin na se-
jem, ki se je v starih časih odvijal 
vsako prvo nedeljo po sv. Lovrencu 
(10. avgust). Predstavljal je zaklju-
ček najtežjih kmečkih del, saj naj bi 
bila do tedaj zaključena hribovska 
košnja, končana žetev, repa in ajda 
pa posejani. O sejmu priča zapis v 
župnijski kroniki iz leta 1884, ko je 
takratni župnik zabeležil, da je na 
“sejmu tega leta vaški starešina 
Kikelj prepovedal ples”. Sejem 
skoraj gotovo sega v čas pred ome-
njeno letnico.

STRŽIŠKARSKI SEJEM – Člani društva Baška dediščina si prizadevajo ohraniti kulturno dediščino. Ta dan so se spomnili na sejem, ki se je v 
starih časih odvijal vsako prvo nedeljo po sv. Lovrencu. Foto: Alenka Zgaga
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traktivna gručasta pozidava, saj objek-
ti nimajo vrtov in jih ni mogoče širiti.

“Občina se je soočila z velikimi te-
žavami, ko smo obnovili objekte na 
podeželju in jih želeli oddajati kot 
neprofitna stanovanja. Zaradi odma-
knjenosti in slabih prometnih pove-
zav zanje ni bilo zanimanja,” je ra-
zložil Drole. Kot je še povedal, se bo 
pri popisu nepremičnin naslednje 
leto natančno videlo, kateri objekti 
so v resnici prazni.
Špela Kranjc

Otroke v prometu 
moramo obvarovati

Potem ko so že lani vsaki od treh 
matičnih osnovnih šol (OŠ) v občini 
Tolmin nabavili lesen poligon za 
spretnostno vožnjo, so na Svetu za 
preventivno in vzgojo v cestnem pro-
metu (SPV CP) Občine Tolmin sedaj 
poskrbeli še za šolska kolesa. Pred-
stavnikom OŠ iz Tolmina, Mosta na 
Soči in Podbrda so 21. septembra 
pred tolminskim šolskim centrom 
predali po eno 170.000 tolarjev vre-
dno kolo.

Za mostarske in podbrške osnov-
nošolce je bilo to drugo kolo, za tol-
minske pa prvo, saj bodo drugega 
dobili čez slab mesec. Na ta način 
želijo na tolminskem SPV CP poskr-

beti, da se bodo otroci naučili spre-
tnostne vožnje s kolesom, še preden 
se vključijo v promet. K sreči se lahko 
pohvalimo, da v občini že štirinajst 
let ni bilo smrtne žrtve med otroki 
ali hujše poškodbe v prometnih ne-
srečah, ki bi jih povzročili otroci ali 
bi bili v njih neposredno udeleženi.

Da so poti otrok v šolo čim bolj 
varne, jih SPV CP pred začetkom šol-
skega leta vsakič znova pregleda in 
uredi. V Tolminu je še vedno kritična 

točka pred Hotelom Krn, a bodo v 
kratkem postavili količke, ki bodo 
skupaj s talno signalizacijo prepreče-
vali parkiranje. Proti kršiteljem bodo 
ukrepali občinski redar in policisti. 
Prav tako otroke ogrožajo parkirana 
vozila ob cesti med avtobusno posta-
jo in tolminsko tržnico, ki zmanjšu-
jejo preglednost. Težavo bo rešil do-
govor z Direkcijo RS za ceste, s ka-
terim bo parkiranje na tem delu 
prepovedano. 

V Podbrdu in na Šentviški Gori 
manjka pločnik, zato otrokom ne 
morejo zarisati stopinjic, ki bi ozna-
čevale varno pot v šolo. Z obnovo 
približno 1,2 kilometra ceste skozi 
Podbrdo, ko bodo poleg pločnika 
uredili še kanalizacijo, vodovod in 
javno razsvetljavo ter postavili ustre-
zne prometne znake, bodo tudi otro-
ci lahko v šolo hodili po varni poti. 
Površine za pešce pa že imajo v Vol-
čah, kjer bodo na željo vzgojiteljic, 
učiteljic in staršev kmalu zarisali ru-
mene stopinje.

V novem križišču pri Modreju SPV 
CP pogrešajo ustrezno prometno si-
gnalizacijo, ki bi označevala prehod 
za pešce. Poleg te želijo na cestišču 
namestiti še zvočne omejevalce hitro-
sti, ki bi na koncu ravnine iz tolmin-
ske smeri voznike opozarjali, da se 
približujejo prehodu za pešce in naj 
zato zmanjšajo hitrost vozila.

Vodstvo tolminskega vrtca in star-
ši otrok že dolgo opozarjajo na teža-
ve, ki jim jih povzročajo pred vrtcem 
parkirana druga vozila. SPV CP se je 
obvezal, da bo z občino in vrtcem 
poskusil rešiti nastalo situacijo. Mi-
rujoči promet je namreč v pristojno-
sti lokalne skupnosti in njene nad-
zorne službe (občinski redar), vendar 
za to področje po zagotovilih predse-

VSAKA ŠOLA JE DOBILA PO ENO NOVO KOLO –  Svet za preventivno in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Tolmin je predstavnikom tolminske, mostarske in podbrške osnovne šole 21. 
septembra pred tolminskim šolskim centrom predal po eno, 170.000 tolarjev vredno kolo.

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

Po sejmu so v večjih kmečkih hišah 
v Stržiščah pripravili ples, ki so ga 
mladi težko čakali. Fantje so popol-
dne šli po hišah in prosili starše, da 
so svojim hčeram dovolili na ples. 
Vendar so te morale zvečer domov 
pomolsti in odnesti mleko v mlekar-
nico, potem pa so se lahko vrnile na 
veselico. Igrali so razni godci na 
harmoniko, na primer Kašaniški Mi-
le z Zakojce in Špikov Miha z Bu-
kovega, posebej radi pa so poslušali 
trio iz Trebenč. Tudi neprijetnih do-
godkov ni manjkalo, fante iz Trtnika 
so še posebej rade zasrbele pesti.

V času italijanske zasedbe med 
obema vojnama je sejem izgubil pr-
votni pomen. Prihajali so le kramarji 
iz Furlanije in drugih krajev in proda-
jali drobnarije za vsakdanjo rabo (su-
kanec, šivanke, rute ...), bižuterijo in 
cukrce, ki so bili za otroke še pose-
bej vabljivi, a za mnoge nedosegljivi. 
Prihajali so tudi Rezijani, ki so brusili 
škarje, popravljali dežnike in krpali 
lonce in kotliče.

Po drugi vojni sejma ni bilo več, 
ostalo pa je srečanje krajanov in iz-
seljencev z veselico. Letos je dru-

štvo Baška dediščina na pobudo 
predsednika Aleša Bizalja pripravi-
lo kulturni program, ki ga je povezo-
vala Helena Bizalj. Zapeli so strži-
škarski pevci, ki gojijo stare pesmi, 
ki jih je v veliki meri rešil pozabe po-
kojni domačin Janko Kikelj. Pova-
bilu za sodelovanje na prireditvi se 
je prijazno odzval ženski tercet iz 
Sorice, ki prav tako ohranja pristno 
staro slovensko petje. Ančka Šorli 
je nežne melodije vabila iz starih ci-
ter, ki jih v tem koncu Slovenije le 
redko srečamo.

Ker si društvo prizadeva za ohranja-
nje kulturne dediščine, je v progra-
mu skušalo predstaviti razliko med 
narečji Baške grape. Narečja so bo-
gastvo, katerega pomena se prema-
lo zavedamo in se ga celo sramuje-
mo. Cveto Zgaga je v bačarskem 
narečju spregovoril o zgodovini sej-
ma, Stanka Golob pa po grahov-
ško o težavah, s katerimi se trenutno 
spopadajo Graparji. Prebrala je tudi 
pesem, ki jo je pred desetimi leti po-
svetila Stržiškarcam, ki so se vsak 
večer pozno v noč peš vračale z de-
la v dolini v domačo vas. Obiskoval-
cem so prebrali še zapis vikarja iz 

Stržišč iz leta 1900, kako je obču-
doval idiliko vasice in Črne prsti ter 
žaloval za pokošenim cvetjem. Ni 
namreč dolgo, ko so bila pobočja 
lepo pokošena, pred vojno celo do 
vrha Črne prsti.
Po končani prireditvi so organizatorji 
obiskovalce postregli z ajdovimi 
žganci in zaseko, ki sta bili nekoč 
najpogostejših jedi teh krajev. Sre-
čanje se je nadaljevalo ob zvokih 
harmonikarja Danka Klavžarja.
Olga Zgaga, društvo Baška dediščina

DVE PLAKETI ZA 
POSO[KA HARMONIKARJA
Ljube~na – Začetek septembra je 
bil finale enega večjih tekmovanj na 
diatonični harmoniki 26. zlata har-
monika Ljubečne. Zaradi velikega 
števila tekmovalcev (več kot 400) so 
v enajstih krajih po Sloveniji že od 
junija potekala predtekmovanja. Iz-
brani so se pomerili na predfinalnem 
tekmovanju, 35 najboljših pa je na-
stopilo v finalu na Ljubečni.

Na Zlati harmoniki Ljubečne so tek-
movalci razdeljeni v štiri skupine (do 
14 let, od 15 do 25 let, od 26 do 

NIKA RUTAR SI JE NA 26. ZLATI HARMONI-
KI LJUBEČNE PRIIGRALA ZLATO PLAKE-
TO. Z njenim nastopom je bil zadovoljen tudi 
njen profesor Zoran Lupinc. Foto: iz albuma 
družine Rutar
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Utrinki

Utrinki

NA PREDSTAVITVI BAŠKEGA ZBORNIKA sta urednika Karla Kofol in mag. Silvo Torkar obiskoval-
cem razložila nastanek nove publikacije in jih popeljala skozi njeno vsebino. Foto: Alenka Zgaga

dnika Sveta manjka ustrezna pravna 
podlaga oziroma nov občinski odlok, 
saj je zadnji veljavni iz leta 1982 že 
zastarel.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Aktivne po~itnice na Brajdi
Občinska športna zveza Tolmin je 

na razpisu Fundacije za šport letos 
prvič pridobila sredstva za organiza-
cijo projekta Aktivne počitnice na 
Brajdi. V sodelovanju z Zavodom za 
šport Tolmin so v tolminskem špor-
tnem parku izvedli pestro paleto 
športnih aktivnosti: od kastinga, žen-
skega nogometa, košarke, plezanja 
po umetni steni, rolanja, balinanja do 
najrazličnejših družabnih iger. V pro-
stem času so k različnim športnim 
dejavnostim pritegnili kar največ mla-
dih in mladih po duši.

Projekt v dveh delih so zaključili v 
soboto, 2. septembra, s prireditvijo, 
ki je zbranim ponudila nekaj atrak-
tivnih nastopov in možnost preizku-
šanja v različnih aktivnostih. Kot je 
v izjavi za javnost zapisala Monika 
Rutar, koordinatorka projekta, so ob 
koncu prireditve vsi udeleženci ak-
tivnih počitnic v spomin prejeli majč-
ko, ki jih bo spominjala na Aktivne 
počitnice na Brajdi Tolmin 2006.
T. Š. F. 

Predstavili so nov zbornik
Tolminski muzej je ob pomoči Ob-

čine Tolmin izdal svojo novo publi-
kacijo z naslovom Baški zbornik. 
Javnosti so ga v sodelovanju z dru-
štvom Baška dediščina prvič uradno 
predstavili 9. septembra v Podbrdu. 

Zbornik prinaša izsledke Alpskih 
mladinskih raziskovalnih taborov iz 
let 1992, 1993, 1995, ki so bili izpe-
ljani v Podbrdu v okviru Zveze orga-
nizacij za tehnično kulturo Sloveni-

je. Pritegnili so še nekaj zunanjih 
avtorjev, ki so pisali o novejši zgodo-
vini tega dela Baške grape: Dragica 
Turnšek (o geološki zgodovini Hu-
dajužne in okolice), Drago Svoljšak 
(o arheoloških najdbah na Koritnici), 
Igor Dakskobler (o gozdni vegetaci-
ji), Drago Trpin (o cesarskih gozdo-
vih na Tolminskem), France Baraga 
(o vizitacijskih zapiskih župnije 
Nemški Rut), Janez Dolenc (o starih 
praznikih v Rutu), Marta Berginc (o 

starih hišnih imenih), Silvo Torkar 
(o Hudajužni in Oblokah v terezijan-
skem katastru 1752 in zemljepisnih 
imenih v Zgornji Baški dolini), Cveto 
Zgaga (o rojaku Petru Kusterlu), 
Janko Valentinčič (o času NOB v 
Podbrdu), Marjana Barbič (o demo-
grafiji v Rutu, Grantu, Stržiščah in 
Kalu), Helena Bizalj (o zgodovini OŠ 
Grahovo). 

Na predstavitvi sta urednika Karla 
Kofol in mag. Silvo Torkar obisko-
valcem razložila nastanek nove pu-
blikacije in jih popeljala skozi njeno 
vsebino. Taborov sta se nato spomi-
njala tudi pobudnik taborov prof. dr. 
Jurij Kunaver in takratni zunanji 
koordinator Radovan Lipušček. Oba 
sta izrazila posebno zadovoljstvo in 
zadoščenje ob izidu zbornika. Boga-
te spomine s tistih časov pa sta zbra-
nim nanizali še takratna mentorica 
Marjana Barbič in etnologinja Nadja 
Valentinčič Furlan, ki je posnela že 
dva dokumentarna filma, ki sta re-
zultat takratnih raziskav. 

Predstavitev sta popestrili pianistka 
Franka Pavič in flavtistka Eva Jen-
sterle. 

Olga Zgaga 
Več o Baškem zborniku si preberite na 
strani 28

SLAVNOSTNA PODELITEV 
MATURITETNIH SPRI^EVAL
Tolmin – Profesorji in dijaki Gimna-
zije Tolmin so 26. septembra s slav-
nostno podelitvijo nagrad, priznanj 
in pohval na pot v univerzitetna sre-
dišča pospremili generacijo matu-
rantov 2006. Župan občine Tolmin 
Ernest Kemperle in ravnatelj Gim-

nazije Tolmin Bojan Tuta sta podeli-
la nagrade za odličnost kar šestim 
zlatim maturantkam ter tistim dija-
kom, ki so se posebej odlikovali pri 
šolskih in obšolskih dejavnostih in s 
tem veliko prispevali k ugledu Gim-
nazije Tolmin. Ob čestitkah sta 
vsem maturantom položila na srce, 
da pot do uspeha skriva pasti in ovi-

re, ki jih je moč premagati le s srč-
nostjo in delom, ter izrazila upanje, 
da se bodo po zaključku študija vrni-
li v svojo lepo dolino in s svojim zna-
njem prispevali k njenemu razvoju. 
Vsem svojim maturantom je Gimna-
zija Tolmin podarila spominsko ma-
po Maturantje 2006. 
Branka Hrast Debeljak, Gimnazija Tolmin

40 let in od 41 do 60 let). Prva eta-
pa tekmovanja se odvija pred stro-
kovno komisijo, kjer tekmovalci zai-
grajo obvezno skladbo, ki jo določi 
organizator, in ljudsko ali venček 
ljudskih pesmi. V drugi etapi tekmo-
valci javno nastopijo s skladbo po 
lastni izbiri.

Absolutni prvak letošnjega tekmo-
vanja za Zlato harmoniko Ljubečne 
je bil Matjaž Poljanšek iz Kamnika. 
Zelo dobro sta nastopila tudi mlada 
harmonikarja iz Posočja. Zlato pla-
keto je prejela 16-letna Tolminka Ni-
ka Rutar, srebrno pa 11-letni Mitja 
Jeram iz Slapa ob Idrijci (o njem 
smo v EPIcentru že pisali, l. VII, št. 
6–7). Nika je bila ena od štirih tek-
movalk, ki so se prebile v finale. To 
je bilo njeno prvo tekmovanje, k pri-
javi pa jo je spodbudil njen učitelj 
prof. Zoran Lupinc. Kot sama pra-
vi, je letošnjo željo z zlato plaketo 
dosegla. S tem pa njena “frajtonar-
ca” ne bo romala v kot, ampak bo 
še naprej pridno vadila in se ude-
leževala tekmovanj. Več o njeni 
glasbeni karieri boste lahko prebrali 
v eni prihodnjih številk EPIcentra.
Mateja Kutin

LETOŠNJE NAGRAJENKE GIMNAZIJE TOLMIN (od leve proti desni): Neli Jandrić, Nika Kutin, Monika Ručna, Tjaša Ohojak, Nataša Kenda, 
Evridika Cuder, Katja Carli in Mariša Bizjak z županom Ernestom Kemperletom in ravnateljem Bojanom Tuto. Foto: Radovan Lipušček
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Alpska mo`ina � kraljica planin

Utrinki

Najbolj znana nahajališča v Slo-
veniji so na Črni prsti in 
na Poreznu, v devet-

najstem stoletju pa so jo 
našli tudi na Golici v Ka-
ravankah. Leta 1841 jo 
je tam nabral muzejski 
kustos Henrik Freyer 
za herbarijsko zbirko 
Nemška posušena flo-
ra (Flora exsiccata Ger-
manica). Petdeset let 
kasneje je botanik Wil-
helm Voss napisal, da je 
alpska možina na Golici 
redka, ker so jo pastirji “za-
radi izboljšanja sena” skoraj iz-
trebili. V strokovnem članku, napi-
sanem v nemščini, je zapisal, da jo pastirji 
imenujejo zaspanka in da pripovedujejo, da so jo 
polagali v zibelke nemirnim otrokom. Prinesla naj 
bi jim mirno spanje.

Skoraj{nje izumrtje
Botanik Alfonz Paulin je alpsko možino v za-

^eprav alpska mo`ina (Eryngium alpinum) spada med kobulnice, nas zaradi nenavadne-
ga socvetja, ki je obkro`eno z ogrinjalom slikovito oblikovanih in kovinsko modro obar-
vanih listov, spominja na osate. Bohinjci jo imenujejo kraljica planin.

četku dvajsetega stoletja na-
bral za zbirko Kranjska 

posušena flora (Flora exsi-
ccata Carniolica) in na 
herbarijskem listku za-
pisal, da je v osemde-
setih letih 19. stoletja 
na Golici rasla še v ve-
likih množinah, zdaj 
pa je skoraj iztrebljena, 

saj so jo pastirji brezob-
zirno ruvali in prodajali 

turistom. Omenja nahajali-
šča na Črni prsti, kjer so jo 

pastirji prav tako začeli nabirati 
in prodajati planincem. Ko so odprli 

bohinjsko železnico, se je obisk Črne prsti 
zelo povečal.

Vpra{ljivo pojavljanje v Karavankah
V herbarijski zbirki Prirodoslovnega muzeja 

Slovenije se je ohranil primerek, ki ga je zdravnik 
in botanik Jurij Dolliner nabral v 19. stoletju na 

Storžiču. To je edini podatek, da alpska možina 
raste v Kamniško-Savinjskih Alpah. Prav tako tudi 
na Golici zaspanke verjetno ni več in njeno poja-
vljanje v Karavankah je danes vprašljivo. Pri nas 
jo zagotovo najdemo le v Julijskih Alpah.

Za sre~o v ljubezni
Z možino so povezana različna verovanja. Njena 

korenina naj bi prinašala srečo v ljubezni. V nem-
ško govorečih deželah jo imenujejo moška zvesto-
ba: zaradi redkosti in ker je podobna bodečim 
osatom.

V Juliani je alpska možina ena od rastlin, ki se 
je v vrtu udomačila in lepo uspeva. Konec julija in 
začetek avgusta krasi kar nekaj gredic. Raste tudi 
pred spominsko ploščo ustanovitelju vrta.
Dr. Nada Praprotnik, muzejska svetnica, vodja Kusto-
diata za botaniko in vodja alpskega botaničnega vrta Ju-
liana, Prirodoslovni muzej Slovenije

KRALJICA PLANIN. Foto: Ciril Mlinar
“Ali pozna{ alpsko mo`ino ametistove barve z 
visoko dvignjeno, pustolovsko cvetno glavo in 
srednjeve{ko prikupno ~ipkasto nabornico, ki 
je v knjigi rastlinskih no{ pa~ brez primere?” 
(Julius Kugy: Iz minulih dni)

MOTO KLUB “SO^A”
Zgornje Poso~je – V motoristični 
srenji je zavel nov veter. Ustanovili 
smo prvi pravi moto klub v Zgornjem 
Posočju, ki smo ga poimenovali 
MOTO KLUB “SOČA”. Prve zamisli 
segajo že leta nazaj, lansko jesen 
pa se je razprava razvila do te mere, 
da smo poskusno natisnili nekaj ma-
jic. Klubu smo nadeli ime po Soči, 
saj smo želeli, da bi slednje spomi-
njalo na naše kraje in tukajšnje na-
ravne lepote.

Ker naj bi klub združeval vse motori-
ste in ljubitelje motornih koles in ko-
les z motorjem v Posočju, smo 18. 
junija v sklopu kulturnega vikenda v 
Volčah v sodelovanju s Turističnim 
društvom Volče in Krajevno sku-
pnostjo Volče organizirali pano-
ramsko vožnjo. Iz Tolmina smo se 
najprej zapeljali v Volče, kjer smo po 

vasi naredili krog, nato pa se podali 
naprej proti Ušniku, Mostu na Soči, 
Tolminu,Volarjem in nazaj v Volče, 
kjer smo se okrepčali s pasuljem in 
pijačo. To je bila naša prva neura-
dna predstavitev širši javnosti, na ka-
teri smo našteli okoli 60 jeklenih ko-
njičkov.

Zadnji dan v avgustu smo poskrbeli 
še za uradni del in na ustanovnem 
zboru sprejeli sklep o odprtju MOTO 
KLUBA “SOČA” ter se dogovorili o 
statutu. Za predsednika kluba smo 
izbrali Aleša Muliča, za podpredse-
dnika Ljuba Ipavca, za tajnika pa 
Slavka Goloba. Po besedah Muliča 
se bo novi moto klub “zavzemal za 
večjo varnost v cestnem prometu, 
za dvig prometne kulture in izobra-
ževanje mladih motoristov s ciljem 
zmanjšanja prometnih nesreč.” V 
devetčlanskem ustanovnem zboru 

NA PRVEM URADNEM SREČANJU MOTO KLUBA “SOČA” se je zbralo 75 moto-
ristov, ki so se odpeljali na skupno krožno pot. Foto: Mateja Kutin
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Leto kasneje je bil klub sprejet v 
Karate zvezo Slovenije. Od leta 
2004 dalje je vodenje kluba pre-

vzela nova ekipa. Predsedniški man-
dat je prevzel Miran Finc, v upravi 
pa mu pomagata Alojz Mohorič in 
Sandi Grkovič. Seveda za njimi sto-
jijo tudi starši otrok, včlanjenih v 
klub, ki pomagajo po svojih močeh. 

Delovanje
Klub deluje v Tolminu in s svojimi 

sekcijami še v Bovcu in Kobaridu. 
Včlanjenih ima prek 80 otrok, ki dva-
krat tedensko pridno vadijo. Tekmo-
valno moštvo (tekmovalci z licenco) 
pa je obremenjeno za še dodatna dva 
vadbena dneva. Pri delovanju pa nam 
ob strani stojijo vse tri posoške obči-
ne. 

[tevilne 
dopolnilne dejavnosti

Ker je vključenih največ najmlajših 
otrok, skrbimo, da treninge še pope-

Preporod Karate kluba Tolmin
Za~etki vadbe karateja v So{ki dolini segajo v leto 1994. Zaradi vse ve~jih `elja in ciljev takratnih 
zanesenjakov, se je 1999 ustanovil Karate klub Tolmin pod vodstvom Matja`a Furlana in Rosane 
[~an~ar, za trenersko delo pa je bil zadol`en Janez Medja. 

strimo in jim omogočimo čim več 
lepih otroških dni. Tako vsa ta leta 
skupaj prikličemo dedka Mraza, ki 
nadebudne karateiste obdari. Poleg 
tega po tekmovanjih v Ljubljani in 
Bohinju obiščemo tamkajšnji vodni 
park, za zaključek šolskega leta pa 
organiziramo izlet v enega od zaba-
viščnih parkov, kjer se preizkusimo 
še v adrenalinskih športih. Poskrbi-
mo pa tudi za starše, katerim pripra-
vimo vsakoletni zaključni piknik pri 
Nadiži. Tudi novo sezono smo priče-
li ambiciozno, saj smo za vse člane 
nabavili nove trenirke.

Vidnej{i 
rezultati minulega leta

Lahko se pohvalimo, da v minu-
lem letu skorajda ni bilo tekmovanja, 
ko domov ne bi prinesli kakšno odli-
čje. Najvidnejše rezultate pa so si 
izborile:

Kitty Finc 
2005: državno prvenstvo (1. mesto) 
2005: pokalne tekme (dvakrat 1. in 
enkrat 3. mesto)

2005: dobitnica srebrnega znaka OZŠ 
Tolmin za dosežene rezultate
2006: 3. mesto na državnem prven-
stvu 

Zala Kuštrin  
2005: dobitnica bronastega znaka 
OZŠ Tolmin za nadarjeno tekmovalko
2006: državno prvenstvo (4. mesto)
2006: evropsko prvenstvo (3. mesto)
2006: svetovno prvenstvo (1. mesto)

Rebecca Jeriha Skočir 
2006: evropsko prvenstvo (3. mesto)
2006: svetovno prvenstvo (2. mesto)

Kati Florjančič 
2006: svetovno prvenstvo (3. mesto)

Novosti v klubu
Po dolgih letih vztrajnega dela je 

zaključil trenersko delo v naši dolini 
trener Janez Medja. Za njegovo delo 
mu je klub izredno hvaležen. Z leto-
šnjo sezono smo dobili dva nova 
trenerja iz Nove Gorice. Opravili smo 
že prve treninge v mesecu avgustu 
na poletnem taboru v Bovcu. Da o 
strokovnosti ni dvoma, nam kažejo 
že prvi rezultati z mednarodne tek-

me v Šenčurju, ki je potekala 16. 
septembra. Na njej je sodelovalo 34 
klubov iz štirih držav. Zala Kuštrin je 
osvojila eno srebrno, Demi Finc pa 
eno bronasto medaljo.

Na~rti za prihodnost
Načrtov za prihodnje imamo v klu-

bu ogromno. V rokah že držimo va-
bilo na decembrsko evropsko in maj-
sko svetovno prvenstvo klubov. Želje 
in pričakovanja so sicer velika, težavo 
pa nam predstavlja precejšen finanč-
ni zalogaj, saj so tovrstna  tekmova-
nje vse prej kot poceni. 

Čisto za konec pa bi vam želeli 
povedati še zadnjo novico, ki je bila 
sprejeta v upravnem odboru in se 
navezuje na ime kluba. Zaradi delo-
vanja kluba na območjih vseh treh 
posoških občin in nenazadnje pro-
mocije naše doline kot take, smo se 
odločili, da klub preimenujemo v 
Karate Klub Posočje.

Besedilo in foto: Miran Finc, 
predsednik Karate kluba Posočje

KARATE KLUB POSOČJE DELUJE V TOLMINU, sekciji pa ima tudi v Bovcu in Kobaridu. Vanj je vključenih prek 80 otrok.

Utrinki

smo predvideli druženja na različnih 
srečanjih in ekskurzijah, na moto 
sejmih in podobno.

Svoje prvo uradno srečanje smo or-
ganizirali 23. septembra pri okrep-
čevalnici Pri skalci, kamor smo po-
vabili tudi druge motoriste in ljubite-
lje motornih koles. Okoli 14. ure se 
nas je zbralo 75 motoristov, ki smo 
se odpeljali na skupinsko kožno pot 
do Brd, prečkali mejni prehod in ob-
šli Čedad. Na Stari Gori (Castelmon-
te) smo si privoščili urico počitka in 
si ogledali tamkajšnjo Marijino cer-
kev. Ob vrnitvi na startno mesto se 
je v naš klub včlanilo še 36 novih 
članov. Zadovoljni, ker je dan (če za-
nemarimo uvodnih težav z ozvoče-
njem) minil po načrtih, smo se z an-
samblom Duble Truble zabavali 
še pozno v noč.
Upravni odbor MOTO KLUB “SOČA”
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“Vsi so imeli delo”
Z gradnjo `eleznice je dolina za~ela po~asi o`ivljati. Postavljali so barake in prihajati so za~ele 
mno`ice ljudi. “� Sprva niso na{li vsi prostora v barakah, spali so na prostem. � Na produ so goreli 
ognji, na pobo~jih so se lomile sence. Nemir in `iv`av se je v vseh jezikih dolgo v no~ razlegal v 
bregove.” (France Bevk, Železna kača)

Marija Rutar je v članku Gra-
dnja Bohinjske železnice 
zapisala, da so inženirji in 

uradniki stanovali v Tolminu v gostil-
ni Pri Devetaku, nekateri pa pri po-
sameznih družinah na trgu.

Gradnja `eleznice 
kot vir zaslu`ka

V Soči je bil 22. avgusta 1901 ob-
javljen članek dopisnika iz Podbrda, 
ki se je nadejal, da bodo po zaklju-
čenih pripravljalnih delih domačini 
dobili delo. Ti so še vedno iskali za-
služek v tujini in se še naprej leto za 
letom izseljevali. Opomnil je “mero-
dajne činitelje”, naj pravočasno po-
skrbijo, da bo domači delavski sloj 
imel kaj koristi od nove železnice. 
“Kakor je znano, delajo zdaj v tukaj-
šnjem predoru delavci Italijani iz juž-
nega Tirola, ker je moral prejšnji 
podjetnik Slovenec g. Skert vsled ne-
soglasja z voditeljem dela, inženerjem 
Philipom, delo opustiti. S ptujim pod-
jetnikom pridejo navadno ptuji delav-
ci, a domačin idi, kamor ti drago.”

Jeseni leta 1900 so začeli z gradnjo 
Bohinjskega predora. Vodja del pri 
Podbrdu je bil inženir Philipp. Delo 
je bilo najprej oddano podjetniku 
Skrtu in njegovi skupini 16 delavcev. 
Delali so neprestano; en oddelek od 
šeste ure zjutraj do šeste ure zvečer, 
drugi od šeste ure zvečer do šeste 
ure zjutraj. V Podbrdo so prihajali 
povpraševat po delu ljudje iz daljnih 
krajev, vendar jih podjetniki niso mo-
gli zaposliti, ker glavna dela še niso 
bila odprta in jim je zadostovala la-
stna delovna sila.

V Soči so pred tem, 4. julija 1901, 
objavili še en članek, ki je bil spod-
buden za vse, ki so si prizadevali, da 
bi pri gradnji železnice našli svoj za-
služek: “… Proga je razdeljena na 
sedem sekcij. Ko bodo dokončana 
pripravljalna dela in ta oddajo pod-

jetnikom, bo delalo na progi jedne 
sekcije do 4.000 delavcev, tako da bo 
na celi črti uslužbenih okoli 30.000 
delavcev.”

Leto kasneje, 15. julija 1902, je So-
ča o delu v Bohinjskem predoru po-
ročala: “… Delavcev je na severni in 
južni strani 2.200; po narodnosti je 
60 % avstrijskih Slovanov, 10 % av-
strijskih Lahov, 25 % Lahov iz kralje-
stva in 5 % Macedoncev.”

Konec maja leta 1903 so bila dela 
na Bohinjski železnici oddana. Na 
relaciji od Podbrda do Ajbe je dela 
prevzela “dunajska tvrdka” Redlich 
und Berger, ki je obljubila, da bo 
med prvimi na delo jemala domače 
ljudi in živino. Krajevne oblasti so se 
začele pripravljati na povečano števi-
lo ljudi ob železnici. 19. junija 1903 
je c. kr. okrajni glavar v Tolminu opo-
zoril županstvo občine Sv. Lucija, da 
bo treba pri Sv. Luciji in v Bači stro-
go izvajati obstoječe policijske pred-
pise. Konec 19. stoletja so bile na 
Tolminskem le tri orožniške postaje 
z 12 zaposlenimi, že nekaj tednov po 
izdanih navodilih tolminskega okraj-
nega glavarja pa je na odseku med 
Podbrdom in Novo Gorico delalo 

6.333 ljudi, v Bohinjskem predoru 
2.200.

Ba{ka grapa je o`ivela
Pri gradnji proge so sodelovali de-

lavci, ki so govorili različne jezike: 
domačini, Kranjci, Bosanci, Črnogor-
ci, Italijani; vodilni uslužbenci in 
inženirji so bili Avstrijci in Nemci. 
Paolo Petronio je v svoji knjigi zapi-
sal, da je bila večina železničarjev, ki 
so bili zaposleni na Bohinjski progi, 
slovenske narodnosti. Zaradi revščine 
domačega prebivalstva je bila služba 
pri železnici ekonomsko zanimiva. 
Drvarji so lahko sekali les doma in 
jim ni bilo več treba hoditi v tujino. 
Vozniki so vse dni prevažali hlode, 
žage so pele noč in dan. Iz kamno-
lomov, kjer so imeli delo kamnoseki, 
so s konji vozili oklesano kamenje. 
Kar je kmet pridelal in zredil (od jajc 
do krave), je lahko prodal železničar-
jem. Zidarji, kovači, krojači, mesarji 
in čevljarji – vsi so imeli delo.

Rutarjeva je v že omenjenem delu 
zapisala, da so pri kolarju in kovaču 
v Zalogu naročili izdelavo desetih 
težkih voz. Zadovoljni so bili tudi 
lastniki prenočišč in gostiln.

Podjetni{ki duh
Na prihod nove železnice sta časo-

pisa Soča in Primorski list opozarjala 
od samega začetka njene gradnje. V 
komentarjih sta prebivalce opozarja-
la, naj se pripravijo na gospodarske 
spremembe. Soča je od začetka fe-
bruarja do srede marca leta 1905 v 
petih delih objavila razmišljanja pod 
naslovom Nova železnica in njen po-
men za našo deželo. Navedeni pri-
spevki svarijo prebivalstvo pred vdo-
rom italijanskega in nemškega tujega 
kapitala in ga nagovarjajo, naj pre-
vzame pobudo na področju razvoja 
v kmetijstvu, obrti, trgovini in indu-
striji. V Soči je 15. februarja 1905 
pisalo: “… Kaj naj res držimo križem 
roke ter gledamo, kako bo pihala že-
leznica po naši deželi z našimi pri-
delki in kako zadovoljno bode gledal 
za njo drugorodni kupec ter štel na 
tiho tisočake, katere mu prinese novi 
promet za trud in delo slovenskega 
kmetovalca …” V prispevku je avtor 
pokritiziral brezbrižnost mladih Slo-
vencev in njihovo nezanimanje za 
obrt in trgovino. Večina naj bi iskala 

Utrinki

NOVA REKORDNA ZNAMKA
Podbrdo – Letošnji gorski tek na 
Črno prst je kljub pregovorno ne-
srečni trinajsti izvedbi potekal tako, 
kot so si organizatorji iz Planinske-
ga društva (PD) Podbrdo in Po-
staje gorske reševalne službe 
(GRS) Tolmin lahko le želeli. Druge-
ga septembra je sončno jutro poleg 
101 tekača proti vrhu 1.844 metrov 
visokega hriba zvabilo številne poho-
dnike.

V desetih kategorijah se je pomerilo 
18 tekmovalk in 83 tekmovalcev, od 
katerih samo trije niso pritekli do ci-
lja in le devet jih je za pot porabilo 
več kot uro in pol. S svojim tekom je 

GRADNJA PREDORA KNEŽA avgusta 1905. leta. Foto: iz albuma Wocheiner-Bahn erbaut 
1902-1906, hrani  Tolminski muzej
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KAMNO – Nekoč in danes. Pred sedmimi desetletji so vas obdajala polja in senožeti. Danes 
je pobočje nad njo povsem zaraščeno. Bodo čez slabo stoletje poraščena tudi polja? 
Foto: originalno razglednico hrani družina Ivančič (zgoraj), Mateja Kutin (spodaj)

Podobe preteklosti

zaposlitev v tovarni in pisarni, za 
praktična dela pa se jih je odločil le 
neznaten odstotek. 8. februarja 1905 
je Soča poročala o namenih nemških 
industrijalcev: “… Lani so zborovali 
nemški industrijalci na Gorenjskem 
ter sklepali načrte glede na novo že-
lezniško zvezo, pa tudi, kako se oko-
ristiti vodnih močij, mimo katerih bo 
drdrala železnica, kje postaviti tla 
trgovini, kje obrti, kje se usesti, da 
bo kaj neslo. Poprej ni nikomur prišlo 
na um, izkoristiti na veliko vodo So-
če, sedaj, ko ima teči po naših doli-
nah nova železnica, že vidimo nem-
ško tvrdko, ki hoče narediti velikan-
sko vodnomočno napravo.” V za-
dnjem prispevku pod zgoraj navede-
nim naslovom, ki je bil v Soči obja-
vljen 15. marca 1905, je tekla beseda 
o tem, da bo nova železnica v naše 
kraje pripeljala nove izletnike; ti naj 
bi doslej prihajali predvsem iz Trsta. 
V prispevku je bilo poudarjeno, da si 
ljudje lahko obetajo stalne in lepe 
dohodke, če bodo znali omogočiti 
izletnikom udobno bivanje. “… Že 
dosedaj bi se bilo splačalo morda po 
nekaterih krajih, kakor n. pr. Pri Sv 
Luciji, storiti kaj več za udobnost le-
toviščarjev, odslej bo to potreba – če 
ne pa pride špekulativen Nemec, po-
stavi hotele in gostilne, privabi tujce, 
kateri bodo sicer bivali na naši ze-
mlji, uživali krasoto naših dolin in 
gora, ali ves dobiček steče v tuj žep.” 
Zanimivo je opozorilo, da bodo v 
soške planine z železnico prišli nem-
ški planinci, katerih planinsko dru-
štvo naj bi bilo še posebej “žilavo in 
agresivno ter z gmotnega vidika tako 
krepko, da si bo na naših planinah 
prisvajalo novih poti in koč.” Z razvo-
jem gostejše mreže koč po soških 

gorah naj bi slovenski planinci poskr-
beli, da se to ne bi zgodilo.

Domačini niso stali križem rok, 
temveč so prijeli za delo. V Soči je 
bilo 23. maja 1903 v prispevku Bo-
hinjska železnica zabeleženo, da je 
okoli 100 posestnikov konj in vozov 
z bovškega, kobariškega in tolmin-
skega okraja ustanovilo zvezo, ki bo 
prevzemala vse vožnje, potrebne pri 
gradnji železnice. V nadaljevanju je 
v krajšem komentarju avtor članka 
razmišljal o gospodarskem pomenu 
zveze: “… Pokazali so s tem, da ima-
jo ti odlični in zreli možje dovolj smi-
sla za gospodarski napredek v naših 
lepih gorah. Uverjeni smo, da bo ta 
zveza naših domačinov imela jako 
koristne posledice za razvoj gospodar-
stva v soški, idrijski in baški dolini, 
kajti z odstranitvijo medsebojne kon-
kurence in s preprečenjem tuje kon-
kurence bo pod pametnim vodstvom 
razumnih odbornikov ostal gotovo lep 
denar našim rojakom – gorjanom. Ta 
zveza zasluži ne le kot jako pametno 
zasnovano domače podjetje vsestran-
sko podporo, temveč i z ozirom na 
dejstvo, da se je deleži tako veliko 
število naših rojakov …”

Patricija Rejec
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navdušil 22-letni Peter Lamovec iz 
Žirov, ki je postavil nov rekord. Što-
parica se je ob njegovem prihodu v 
cilj ustavila na 47 minutah in 46 se-
kundah. Slabe štiri minute za njim je 
vrh Črne prsti osvojil Simon Alič iz 
Športnega društva Peklenk, minuto 
in pol več pa zmagovalec letošnjega 
Gorskega maratona štirih občin 
Marko Šubic iz Žirov. Četrti je bil 
najhitrejši gorski reševalec z GRS 
Jezersko Nejc Kuhar. Najhitrejša 
med ženskami je bila Mihaela Tu-
šar iz Cerknega s časom 1:04:19 
pred Edito Gashi iz Atletskega dru-
štva Posočje (1:08:24) in Uršo Tro-
bec iz Tekaškega kluba Kobarid 

(1:11:22), slabe pol minute za njo 
pa je na cilj pritekla še Tolminka Da-
nica Kovačič.

Po besedah predsednika PD Podbr-
do Tomaža Štenklerja organizatorji 
ugotavljajo, da se tekmovalci radi 
vračajo, kar daje ekipi novih moči in 
zagona. “Organizacija takega teka 
zahteva veliko prostovoljnega dela. 
Priprave in tekmovanje so od pribli-
žno 60 prostovoljcev zahtevali več 
kot 800 ur dela,” je Štenkler pohva-
lil vse sodelujoče. Planincem in gor-
skim reševalcem so tako kot prej-
šnja leta na pomoč priskočili člani 
drugih lokalnih društev.

Za konec še pogled na začetek. Pr-

vič so na Črno prst tekli pred 36 leti, 
ko so enega prvih gorskih tekov v 
Sloveniji poimenovali planinski kros. 
Kljub velikemu zanimanju so strah 
pred štoparico premagali le trije te-
kači, najhitreje pa je v eni uri in eni 
minuti cilj dosegel takrat 18-letni 
Marko Dakskobler. Nato so pristoj-
ni z utemeljitvijo, da se v hribe hodi, 
ne pa teče, tekmovanje z dekretom 
prepovedali. Ponovno so gorski tek 
na Črno prst organizirali leta 1995 
in od takrat še ni izostal. Edini, ki se 
je udeležil vseh trinajstih preizku-
šenj, je danes 60-letni gorski reše-
valec iz Podbrda Peter Čufer.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

NA STRMIH ODSEKIH so si nekateri 
pomagali s pohodniškimi palicami.
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Muca Maca
Tilnk je majhen zaselek v Stopniku nad desnim bregom Idrijce. V~asih je {tel pet 
doma~ij s {tevil~nimi dru`inami. In eden izmed tamkaj{njih prebivalcev je bil tudi 
Lohov~anov France.

Skromna s slamo pokrita kajža Pri Lohovčanih 
je komaj zadostovala, da se je v hiši stisnila 
vsa družina. Zraven kajže je stal skromen 

hlev s skednjem, kjer so poleg živine in skromne-
ga pridelka našli zavetje tudi hišni stric in že napol 
odrasli dečki. V grapi pod hišo je bila v strmini 
skromna njiva, nad hišo pa gmajna s travnikom in 
nekaj sadnega drevja. V današnjih časih od tega 
premoženja ne bi preživel nihče, kaj šele številčna 
družina.

Siromak France
France je bil eden izmed najmlajših otrok in 

tudi med zadnjimi Lohovčenovimi v Tilnku, saj je 
že pred njegovo smrtjo leta 1990 hiša propadla. V 
gostilni ali ob bdenju pri mrliču v kateri izmed 
domačij je rad pripovedoval: “Moja mati je rodila,” 
potem je našteval imena bratov in sester po staro-
sti od prvega dalje. Ko je prišel do enajstega je 
nadaljeval: “To sem jast France, ki me je narava 
napravila pohabljenca in siromaka.” Verjetno se je 
za njim pri Lohovčenovih v Tilnku rodil še kakšen 
otrok, toda France je ponavadi končal z številko 
enajst.

France je bil majhen mož. Bil je invalid, saj je 
imel obe nogi poškodovani in pohabljeni. Ne ve 
se, ali je bil pohabljen že ob rojstvu ali pa se je 
polomil v zgodnjih otroških letih, ko ni bilo denar-
ja na za zdravila ne za zdravljenje. Rodil se je 
davnega leta 1901 in doživel je visoko starost, umrl 
je v devetdesetem letu starosti. Za delo ni bil spo-
soben, v življenju pa je bil več lačen kot sit. Čeprav 
nikoli ni vedel, kaj je lasten zaslužek in kaj pome-
ni imeti v žepu vsaj toliko, da bi lahko naročil 
štefan vina, je bil vedrega duha in zadovoljen s 
svojim življenjem.

[e{kar
Vaške posebneže, ki so se nepovabljeni udeleži-

li ohceti in drugih praznovanj, so včasih imenova-
li šeškarji. Skoraj obvezno pa so ti posebneži, med 
katerimi je bil tudi France iz Tilnka, med prvimi 
izvedeli za smrt ne le v domači vasi, temveč tudi 
daleč naokoli. France je bil reden gost na domači-
ji, kjer so vahtali mrliča. 

Še mnogo let po drugi svetovni vojni v Stopniku, 
Trebuši ali na Planoti ni bilo ohceti, družinskega 
praznika ali mrliča v hiši, kjer se ni pojavil France. 
Dolga stoletja je pri Slovencih veljala navada, da 

se beračev, šeškarjev in podobnih posebnežev ni 
smelo odganjati od hiše. V nekaterih krajih so 
celo verjeli, da prinaša šeškar, ki se pojavi na ohce-
ti, ta mladim srečo.

Le nečesa France ni maral; nerazpoložen in ce-
lo hud je postal, če se je v družbi pojavil konku-
rent. Verjetno se je ustrašil, da ne bo glavni, ker 
bo družba prisluhnila tudi onemu drugemu. Eden 
izmed konkurentov je bil Jakob Čarjev iz Trebuše, 
samozvani mežnar. Čeprav nepismen, je v družbi 
opravil na pamet celo sveto mašo v latinščini. Ker 
je pritegnil pozornost družbe, se je France najraje 
užaljen umaknil, saj svojega poslanstva ni hotel 
deliti s kolegom. Če pa sta ostala skupaj, sta se 
vedno skregala, družba pa se je ob njunih prepirih 
zabavala.

Muca Maca
V veselih družbah in vaških gostilnah je France 

rad zabaval prisotne s petjem dveh ali treh pesmi, 
ki jih je le delno poznal. Ob petju je pohabljenim 
nogam navkljub zaplesal star, že pozabljen ples 

vretenca, pri katerem se plesalec z rokami ob bo-
ku vrti okoli svoje osi. Na stara leta je rad pripo-
vedoval, da je bilo znanje teh treh pesmi edini 
poklic, s katerim se je preživljal vse življenje.

Najraje je pel kitico pesmi Muca Maca, zaradi 
katere je dobil vzdevek Muca Maca. Ko so otroci 
in starejši domačini zagledali Franceta, ki je šepal 
po vasi, so vedno rekli: “Poglej, prihaja Muca Ma-
ca.” 

Tudi staro, že pozabljeno pesem o šoštarju (če-
vljarju) je France rad zapel in ob petju zaplesal. 

“Šoštar vleče dreto – drom, drom, drom
in udarja gor no cvek čok, čok, čok.”
Ponavadi je ta verz ponavljal in veselo plesal 

vretenca. Čeprav petje ni bilo ubrano in vedno 
všečno, plesu pa je veliko manjkalo do uglajenosti, 
je France zaslužil večerjo, večkrat pa tudi kozarček 
ali dva.

“^e nima{ fanta, sem pa jaz tu.”
Na ohcetih se France ni pojavil, da bi jedel in pil 

zastonj. Živel je v prepričanju, da mu dobri ljudje 
ponudijo hrano in pijačo, ker jih zabava. Zato je 
nevestam rad pridigal ter jih učil o zakonskih dol-
žnostih in moralnih naukih. Svetoval jim je, naj ne 
gledajo za drugimi pobi, jih učil, kako naj se spo-
dobno oblačijo in naj ne nosijo potrganih (kratkih) 
rokavov.

Če se je v družbi pojavilo dekle, godno za mo-
žitev, in še ni imelo fanta, ji je dejal: “Če nimaš 
fanta, sem pa jaz tu.”

Ko pa so ga povprašali, če je kdaj imel dekle, je 
povedal, da jo je imel, vendar ni šlo.

Starost
Celo življenje je France preživljal po domačijah 

v Stopniku, Trebuši in na Planoti. Spal je za pečjo 
in v izpraznjenih sobah na hramu, če pri hiši ni 
bilo domačega strica ali preužitkarja. Ko pa je 
ostarel in ni več mogel toliko prehoditi, se je za-
drževal v gostilni v Stopniku. Ob večerih je s svo-
jimi pesmimi in plesom zabaval goste, hrano in 
prenočišče pa si je prislužil tako, da je iz drvarni-
ce prinesel drva, jih včasih nacepil ter počistil 
okoli hiše. Najraje pa je posedal na klopci ob cesti 
in opazoval promet. Dokler pa so mu noge še 
služile, je odhajal vahtat mrliče in pridigat neve-
stam na ohceti.

Zbral in zapisal: Pavel Četrtič

FRANCE IZ TILNKA, POZNAN KOT MUCA MACA, je bil kljub 
siromaštvu in pohabljenosti vedrega duha. Foto: Iz družin-
skega albuma Vladimirja Jana
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Urejene poti na Mengore priva-
bljajo številne rekreativce, po-
hodnike in romarje, ki se po 

tradiciji prvo nedeljo po malem šmar-
nu zberejo pri mengorski Mariji. Vse-
kakor pa je območje zanimivo tudi 
za tiste, ki se ljubiteljsko ali profesi-
onalno ukvarjajo z ostalinami prve 
svetovne vojne. 

Na vrh vodi ve~ poti 
Vrh Mengor, visok 453 metrov, sto-

ji nad Volčami, nanj pa vodi več poti: 
s prevala Poljance nad Kozarščami, 
kjer nas na pot pospremi velika infor-
macijska tabla. Mi pa smo si tokrat 
za izhodišče izbrali Volče. Avto smo 
pustili na Kozarškem polju in se od 
tod podali po shojeni poti v gozd. 
Prav kmalu je okoli nas opojno zadi-
šalo po ciklamah, ki so nas pozdra-
vljale v jesenskem jutru. Ob poti smo 
srečevali kapelice s postajami križe-
vega pota. 

Poti miru v Poso~ju
Na poti vseskozi srečujemo tudi 

ostanke krvave morije, ki je tod div-
jala v začetku 20. stoletja. Mengore 
so bile namreč strateška točka prve 
svetovne vojne, posledice tega pa so 
vidne še danes: jarki, kaverne, spo-
menik, posvečen padlim avstroogr-
skim vojakom … Pred leti so območje 
vključili v projekt Poti miru v Posočju 
in uredili kot muzej na prostem. Dru-
štvo Mengore je skupaj s ustanovo 
Fundacija Poti miru v Posočju ob-
novilo avstro-ogrske položaje, ki jih 
vzdržuje še danes.

Na gri~u cerkvica stoji
Po polurni hoji prispemo na cilj, 

od koder se nam odpre lep pogled 
na dolino in gore, ki jo obdajajo. Cer-
kev, ki stoji na vrhu, je posvečena 
Mariji in je bila zgrajena nekje v 16., 
morda 17. stoletju. Prva cerkev, kate-
re podoba je bila povsem drugačna 
od današnje, je bila v času prve sve-

Mengore
Ker so nas v ~asu nastajanja prispevka razveseljevali resni~no lepi jesenski dnevi, smo jih mi s pri-
dom izkoristili za izlet v naravo. Odlo~ili smo se, da se tokrat povzpnemo na Mengore, kjer so se 
pred tremi stoletji zbirali tolminski puntarji.

jo po odpadlih listih. In če izletu 
dodamo še malce dobre volje in pri-
jetne družbe, potem postanejo Men-
gore nepozabne!
Besedilo in foto: Mateja Kutin

INFOFLE[:
• Izhodi{~ za obisk Mengor je ve~: 
nad Vol~ami (nasproti Gostola � 
T.S.T.) in s prevala Poljance (med 
Kozar{~ami in Mostom na So~i), od 
koder vodita dve poti. Kraj{a je ste-
za, dalj{i pa je kolovoz, po katerem 
se lahko zapeljemo tudi z avtomo-
bilom.
• Poti so dobro ozna~ene in ureje-
ne, za kar gre zahvala `e prej ome-
njenemu dru{tvu in fundaciji. 
• Mengore so dandanes urejene kot 
muzej na prostem. 
• Pohodnike na vstopnih to~kah v 
posebnih ko{ih ~akajo lesene po-
hodni{ke palice (pohvala za domi-
selno in predvsem prakti~no zami-
sel). Za`eleno je, da jih ob vrnitvi od-
lo`ite nazaj na svoje mesto, tako da 
jih bodo lahko uporabili tudi drugi. 
• Izlet lahko nadaljujemo tudi na 
sosednji vrh � Bu~enico, od koder 
se nam odpira ~udovit pogled na 
Tolminsko kotlino.

VIR:
• KRAGELJ, J. (1993). Mengore. Gorica: sa-
mozaložba.
• FUNDACIJA Poti miru v Posočju. (2006). 
[Online]. [Citirano 15. septembra 2006; 
10.37]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.potimiruvposocju.si/.

SLIKA AKADEMSKEGA SLIKARJA TONETA 
KRALJA krasi mengorski oltar.MENGORE SO ZA OBISKOVALCE ZANIMIVE VSE LETO.

Utrinki

ZVOKI HARMONIKE 
ODMEVALI V KRALJESTVU 
ZLATOROGA
Triglav – Obisk simbola in ponosa 
Slovencev je bil 9. septembra za 
vse obiskovalce nekaj posebnega. 
Harmonikar Damijan Sedej iz Poni-
kev se je podal na vrh Triglava. Z 
zvoki harmonike, ki niso zamrli niti 
za sekundo, je dokazal, da vztraj-
nost dela čudeže. Neverjetni podvig 
je uspel!

Bilo je prijetno zgodnje jesensko ju-
tro. Polna luna se je umikala poraja-
jočemu se dnevu. Še pred svitom se 
je v dolini Zadnjice zbralo 35 prijate-
ljev. Med njimi naš harmonikar Da-
mijan. Vsi z istim ciljem: priti na vrh 
Triglava. V srcih je žarela radost, ki 
jo krepi zvok harmonike.

Pot do Doliča se vzpenja po italijan-
ski mulatjeri. Dolga kolona se je 

tovne vojne skoraj do tal porušena. 
Enoladijska stavba je imela precej 
navpično streho. Masiven zvonik je 
bil prizidan pred cerkvijo. V notra-
njosti sta bila dva lesena oltarja.

Po na~rtih Toneta Kralja
Desetletje po prvi svetovni vojni se 

je takratni župnik Alojzij Kodermac 
lotil odstranjevanja ruševin. Načrte 
za novo cerkev je naredil akademski 
slikar Tone Kralj, ki je cerkev s svo-
jo ženo Maro tudi poslikal. Novo 
cerkev so blagoslovili 15. septembra 
1929. Tega dne je bilo tudi prvo ro-
manje po vojni in praznik imena 
Marijinega je postal glavni praznik. 
Čas druge svetovne vojne je božjo 
službo na Mengorah prekinil, tako da 
so romanja ponovno oživili šele ne-
kaj let po vojni. 

Vsekakor sodijo Mengore med tiste 
izletniške točke, ki so zanimive skozi 
vse leto. Poleti morda zato, ker nas 
med potjo pred pripeko nenehoma 
ščitijo drevesa. Pozimi nas in na po-
mlad, ko so drevesa gola oziroma je 
listje še v povojih, nas privabljajo 
predvsem zaradi lepega razgleda. In 
jeseni? Takrat nas očarajo s pisano 
paleto jesenskih barv in šumečo ho-
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Brigita Kikelj
Sobote, 9. septembra, se bo Brigita Kikelj, ki je poprej s svojim glasom prepri~ala `e kar 
nekaj pevskih `irij, zagotovo spominjala za vse `ivljenje. Je `e tako, da zgo{~enke ne iz-
da{ vsak dan in tudi tolminskega kinogledali{~a ne napolni{ prav pogosto.

Utrinki

Brigita Kikelj, doma iz Pečin na Šentviški 
planoti, se je petju posvetila že kot deklica, 
ko je prirejala nastope ob raznih družinskih 

priložnostih. Veselje do glasbe in želja po glasbe-
nem znanju sta vodilo na njeni glasbeni poti. Pev-
sko znanje danes nadgrajuje na tolminski glasbe-
ni šoli, kjer mentorica Majda Luznik na urah 
solo petja skrbi, da njen glas ubrano teče. Sicer pa 
se je Brigita javnosti prvič predstavila na več ka-
raokah. Sledili so nastopi na raznih dobrodelnih 
in drugih kulturnih prireditvah. Zapela je tudi na 
prireditvi Posočje poje ter na Novi sceni, kjer je v 
duetu z Milošem Petelinom nastopila s pesmijo 
Ogenj in led. 

Dovolj gradiva za prvo zgo{~enko
Zmagi na tolminskih in idrijskih karaokah sta 

potrdili njeno nadarjenost in jo ohrabrili, da se je 
podala po poti samostojne pevske kariere. Trnjeva 
pot, če pomislimo, da je njen edini pravi stik s 
popularno glasbo ansambel Dotik, v katerem ob-
časno prepeva. Vztrajnost se ji je izplačala. Okoli 
sebe je počasi zbrala ljudi, s katerimi lahko ustvar-
ja. Tako si je pridobila podlago za nastajanje av-
torske glasbe. Začelo se je studijsko delo in po treh 
letih se ji je nabralo dovolj gradiva za prvo zgo-
ščenko z naslovom Brigita. 

Promocijski koncert
Javnosti je pesmi s CD-ja prvič uradno predsta-

vila na promocijskem koncertu v tolminskem ki-
nogledališču. Na promocijskem koncertu so sode-
lovali tudi številni na slovenski glasbeni sceni že 
uveljavljeni gosti. Gianni Rijavec, Marjan Zgonc, 
duet Johnny Bravo, ansambel Dotik in Marjan 
Uljan, pevec skupine Malibu, so se odzvali na 
Brigitino povabilo in s tem še enkrat potrdili vre-
dnost njenega dela. 

Rde~a nit so 
ljubezen, sre~a in iskrenost

Svoj prvenec je Brigita posvetila ljubezni, sreči 
in iskrenosti. Zgoščenka nas popelje po poti ob-
čutkov, ki jih doživljamo ljudje, ko preskoči iskrica, 
kako je lahko lepo, preprosto, a hkrati vse tako 
negotovo in zapleteno. Romantični izpovedi sledi-
jo umirjeni ritmi, ki se skupaj z besedili zlivajo v 
umirjeno, lahkotno popevko. 

Pri realizaciji projekta so ji strokovno podporo 
nudili besedilopisca Matjaž Velikanje in Leon 
Sternat ter aranžer skladb in producent Dean Sa-
vič, z njo pa sta zapela Miloš Petelin in Dragan 
Kikovič. 

Besedilo in foto: Peter Domevšček
BRIGITA KIKELJ je v polni dvorani tolminskega kinogledali-
šča predstavila svojo prvo zgoščenko.

S HARMONIKO NA TRIGLAV. Foto: Urban Ore[ek

vzpenjala z lahkim korakom. Rahel vetrič je z vr-
hov razpihal meglice. Kristalno čisto jutro je nudi-
lo neverjetne razglede. Družina gamsov na skal-
natem grebenu je nemo opazovala nenavadne 
obiskovalce.

Prvi postanek je bil na Doliču. Harmonika ni utih-
nila niti za sekundo. A napetost se je povečevala. 
Nadaljevali so po gruščnati poti proti Triglavski 
škrbini. Nad meliščem pod steno je šest izkuše-
nih gorskih vodnikov in gorskih tekačev harmoni-
karja navezalo. Začela se je bitka s steno. Korak 
za korakom so se dvigali više. Po izpostavljenem 
skalnem svetu je z nekaj klini in jeklenicami uspel 
zelo zahteven vzpon.

Močni krči v ramenih niso premagali vztrajnosti. V 
bitki s steno je pomagal pogled na obiskovalce na 
vrhu. Melodija je prihajala kar sama. “Igral sem 
celo verze iz otroštva, ki sem jih že pozabil,” je 
povedal Damijan.

Nekaj čez poldne so se zvoki razlegali ob Aljaže-
vem stolpu. Na vrh so prišli vsi. Izčrpani, a veseli, 
da je podvig uspel. Nagradila jih je celo narava s 
svojim kristalno modrim nebom brez oblačka. 
Prostrani razgledi so segali od zasneženih Dolo-
mitov do morja.

Sledil je spust na Kredarico, naslednji dan pa po 

Vodnikovi poti do Bleda. Vrnili so se z muzejskim 
vlakom do Mosta na Soči, kjer jih je pričakala 
množica navdušencev.

Simbol in ponos Slovencev je tako doživel poseb-
no čast. Ne samo gora, ampak kraljestvo, v kate-
rem je odmevala glasba, sta slehernemu obisko-
valcu zapustila prečudovite in nepozabne vtise. 
Vztrajni harmonikar že pripravlja nov podvig, ki se 
mu bo lahko pridružila širša množica ljubiteljev 
zvokov harmonike.

Suzana Konec

EVROPSKO PRVENSTVO 
V DAMI “BOVEC 2006”
Bovec – V nedeljo, 10. septembra, se je v Bovcu 
končalo evropsko prvenstvo v dami, ki je potekalo 
od 2. septembra v hotelu Alp. Glavni organizator 
prvenstva je bil Dama klub Bovec, pri organiza-
ciji pa sta mu na pomoč priskočili Občina Bovec 
in Lokalna turistična organizacija (LTO) Bo-
vec. Na prvenstvu je sodelovalo 94 damistov in 
25 damistk iz osemnajstih evropskih držav, med 
njimi 26 velemostrov in velemojstric, kar je dalo 
turnirju po mnenju strokovnih kritikov prvovrsten 
rating.

Evropski prvak je postal Rus Alexander Georgi-
ev, drugo mesto si je priigral prejšnji evropski pr-
vak Rus Alexander Shvartsman, tretje mesto pa 
Latvijec Guntis Valneris. Pri ženskah je naziv 
evropske prvakinje obdržala Ukrajinka Darya 
Tkachenko, drugo in tretje mesto pa sta zasedli 
Nizozemka Nina Hoekman in Rusinja Tamara 
Tansykkuzhina.

Organizatorji prvenstva so poleg tekomovalnega 
dela poskrbeli za pester spremljevalni program. 
Tekmovalci so si lahko oddahnili in se sprostili na 
zaključni prireditvi Festivala Kluže (koncertu sku-
pine Terra Folk), na pikniku, na izletu v Goriška 
Brda in na pohodu na Plužna, lahko pa so uživali v 
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Ov~ja vas in njena 
slovenska govorica

Monografija Ovčja vas in njena 
slovenska govorica je nastala na 
osnovi gradiva, ki so ga zbrali udele-
ženci in mentorji raziskovalnega ta-
bora v Kanalski dolini poleti 2003. V 
enem tednu so zbrali in uredili ogro-
mno jezikovnega, slikovnega in film-
skega gradiva, ki so ga po zaključku 
obdelali. Da vse to ne bi bilo samo 
sebi namen, so izdali pričujočo knji-
go. Vera Smole, ena od urednic, je 
zapisala, da dajejo gradivo “v preso-
jo domačinom, strokovnjakom in 
vsem, ki jih zanima jezikovna pisa-
nost Kanalske doline, znotraj nje pa 
narečna različica slovenskega jezika, 
kakršnega govorijo v tej vasi žal le še 
redki posamezniki.”

Po uvodnih besedah Rudija Barta-
lotha in Igorja Jelna je o taboru 
spregovorila njegova vodja in glavna 
organizatorka Nataša Komac, sicer 
tudi sourednica pričujoče publikacije: 
“Vseskozi smo bili razdeljeni na več 
skupin in delo je potekalo vzpore-
dno. V prostorih, ki si jih v Ukvah 
delita Slori in SKS Planika, smo se 
pogovarjali z informatorji, pregledo-
vali in urejali oblačila in predmete, 
zapisovali, urejali in analizirali zbra-
no zvočno gradivo ter pripravljali 
izbor oblačil z večjezičnimi poime-
novanji. Sočasno smo na terenu z 
informatorji dopolnjevali in preverja-
li obstoječe sezname hišnih imen, 
risali zemljevide in zbirali gradivo za 
narečjeslovno obdelavo. Z otroki smo 
se sprehodili po vaseh, se prepričali, 
ali domačije še obstajajo, in preverili, 
ali današnji stanovalci še poznajo 

hišna imena. Tako je nastal tudi ze-
mljevid z lokalnimi slovenskimi hi-
šnimi imeni.” Sledijo poglavja Ovčja 
vas skozi čas (Nataša Komac), Hišna 
imena v Ovčji vasi (Matej Šekli), 
Fonetični zapis govora Ovčje vasi (Pe-
ter Jurgec), Fonološki opis govora 
Ovčje vasi (Karmen Kenda-Jež), Na-
rečna besedila iz Ovčje vasi (Karmen 
Kenda-Jež) in Ustno izročilo Ovčje 
vasi, zbrano v Reziji (Roberto Da-
pit). Vsi teksti so prevedeni v italijan-
ski jezik.

V knjigi so zbrani rezultati raziska-
ve v Ovčji vasi, gradivo o Lipalji vasi 
pa še čaka na objavo.

NASLOV: Ov~ja vas in njena slo-
venska govorica (Valbruna e la 
sua parlata slovena). AVTORJI: 
Roberto Dapit, Peter Jurgec, Kar-
men Kenda-Je`, Nata{a Komac, 
Vera Smole in Matej [ekli. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Ukve, Ljubljana, 
2005. ZALO@ILA: Slovensko kul-

turno sredi{~e Planika Kanalska 
dolina, In{titut za slovenski jezik 
Frana Ramov{a ZRC SAZU, Zalo`- 
ba ZRC SAZU. FORMAT: 16,2 x 23 
cm. [TEVILO STRANI: 230.

Rastlinstvo 
Breginjskega kota

Pred kratkim je izšla knjiga avtorja 
Boška Čušina z naslovom Rastlin-
stvo Breginjskega kota. Delo je plod 
desetletnih raziskav rastlinskega sve-
ta Breginjskega kota in njegovega 
obrobja (obravnavano območje neko-
liko presega geografsko in krajevno 
pojmovanje Kota, saj so “prepadi Mi-
je nad Robičem zanimivi zaradi ne-
katerih redkih rastlin, vzhodni krak 
Stolovega pogorja pa je naravni za-
ključek tega hribovja”).

Območje do sedaj ni bilo monograf-
sko obdelano, zato je avtor zbral tudi 
podatke drugih naravoslovnih ved in 
jih skupaj s svojimi opažanji predsta-
vil v uvodnih poglavjih (Geomorfolo-
gija, Kamnine, Tla, Hribi in vodovja, 
Podnebje, Vegetacija, Vasi in ljudje ter 
Breginjski kot v pokrajinski členitvi 
Slovenije). Večji del knjige zajema 
seznam rastlinskih vrst. 1.036 vrst je 
poimensko naštetih (znanstveno in 
slovensko ime), opisane so rastiščne 
razmere nahajališč in osnovni podat-
ki o ekologiji vrste. Kot je avtor zapi-
sal v predgovoru, je Breginjski kot 
“prepoln zakladov narave. Želim, da 
bi knjiga pomagala domačinom in 
vsem, ki se mudijo v Kotu, spoznati 
delček tega bogastva, ki največkrat 
ostane neopaženo, pa naj bo to lede-
niški balvan v peskokopu, zanimiv 
peščenjak med prodniki, lepo vidna 

struktura tal ob gozdni vlaki, bodisi 
množica cvetlic majskega travnika, 
nekatere pogoste in za botanike mor-
da zanimivejše kot tiste redke, ki so 
ponavadi bolje raziskane. Želim tudi, 
da bi knjiga spodbudila k razmišlja-
nju, da mora človek kot najvišje evo-
lucijsko bitje skrbeti za preživetje 
drugih, predvsem šibkejših organiz-
mov, kar dosežemo z ohranitvijo 
njihovih življenjskih okolij.”

Seznamu sledi analiza življenjskih 
oblik. Dotaknil se je tudi antropoge-
nega vpliva na rastlinstvo, naravovar-
stvene problematike in evropskega 
naravovarstvenega projekta Natura 
2000, katerega “cilj je ohraniti redke 
rastlinske in živalske vrste ter ogro-
žene habitate (življenjska okolja) z 
oblikovanjem mreže varstvenih ob-
močij.” Predlagana območja za vklju-
čitev v projekt so v Breginjskem kotu 
štiri: negozdna pobočja Stolovega po-
gorja, bukovi gozdovi nad Breginjem, 

Utrinki

kolesarjenju, čolnarjenju, soteska-
nju, pohodništvu in drugih aktivnosti.

V nedeljo se je končal tudi dvodnev-
ni sestanek direktivnega odbora 
Svetovne dama zveze (FMJD). 
Sodelovali so vsi ključni funkcionarji 
zveze, vključno s predsednikom Vla-
dimirjem Ptytsinom iz Rusije in 
podpredsednikom Petrom Hilde-
ringom z Nizozemske.

Čeprav smo Dama klub Bovec v 
našem glasilu že predstavili, ne bo 
nič narobe, če spomnimo, da je da-
ma svoj prostor v Sloveniji našla 

ba jemati tam, kjer je mogoče je-
mati največ figur.
4. Ko pride figura v zadnjo vrsto, se 
spremeni v kraljico – ta se premika 
po celotni diagonali in mora jemati 
tam, kjer je mogoče jemati največ 
figur.
5. Navadna figura lahko kraljico poje.
6. Zmaga tisti, ki poje nasprotniku 
vse figure oziroma jih blokira.
7. Zmaga se točkuje z dvema, remi 
z eno in poraz z nič točkami.

Sergij Wojčicky, predsednik Dama klub 
Bovec

pred več kot dvajsetimi leti, ko je bil 
ustanovljen bovški dama klub – do 
lanskega leta edini dama klub v Slo-
veniji. Klub je v tem času organiziral 
nekaj odmevnih mednarodnih turnir-
jev. Razcvet je doživel z organizacijo 
tradicionalnega mednarodnega tur-
nirja Bovec Open od leta 2002 na-
prej, kar ga je pripeljalo do kandida-
ture za organizacijo evropskega 
prvenstva. V okviru projekta Evrop-
sko prvenstvo je bila decembra lani 
ustanovljena Dama zveza Sloveni-
je s sedežem v Bovcu.
Dama je strateška miselna igra. Po 

svetu so se tekom stoletij pojavile 
številne različice te igre. Da bi poe-
notili pravila, se je v drugi polovici 
prejšnjega stoletja v Evropi in svetu 
začela uveljavljati “mednarodna da-
ma”. Damovnica ima sto polj, na njej 
pa je po 20 belih in 20 črnih figur.

Osnovna pravila:
1. Figure se lahko premikajo le na-
prej in le po črnih poljih.
2. Jemanje je obvezno; možnost 
jemanja je tudi nazaj.
3. Pravilo večine določa, da je tre-
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Nadiža s pritoki in melišča pod Mi-
jo.

NASLOV: Rastlinstvo Breginjskega 
kota. AVTOR: Bo{ko ^u{in. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Ljubljana, 2006. 
ZALO@BA: Zalo`ba ZRC, ZRC 
SAZU. FORMAT: 16,5 x 24 cm. 
[TEVILO STRANI: 198.

Ba{ki zbornik
Tolminski muzej je poleti izdal 

Baški zbornik, publikacijo, ki “je 
bila zamišljena v prvi vrsti kot zbor-
nik treh alpskih mladinskih razisko-
valnih taborov (7., 8. in 9. AMRT), ki 
so bili izpeljani na pobudo univ. prof. 
dr. Jurija Kunaverja v organizaciji 
Zveze organizacij za tehnično kul-
turo Slovenije (ZOTKS) in Osnovne 
šole (OŠ) Simona Kosa v Podbrdu v 
letih 1992, 1993 in 1995, v mesecu 
avgustu.” Taborov, na katerih so kot 
mentorji sodelovali strokovnjaki 
Znanstvenoraziskovalnega centra 
Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, OŠ Dušana Muniha Most 
na Soči in OŠ Simona Kosa Podbrdo, 
Tolminskega muzeja in Slovenskega 
etnografskega muzeja, se je udeleži-

lo skoraj 40 dijakov in študentov. Pri 
pripravi zbornika pa so poleg men-
torjev sodelovali tudi nekateri drugi 
avtorji, ki so v svojih prispevkih pred-
stavili “pomembna dognanja in manj 
znane strani s področja raziskovanja 
naravne in kulturne dediščine ter iz 
preteklosti zgornje in srednje Baške 
doline.”

Pred nami je domoznanski zbor-
nik, ki je, kot je v uvodu zapisal Sil-
vo Torkar, prva celovitejša obravnava 
tega prostora: zgornjega dela doline 
in dveh vasi srednjega dela doline 
(Koritnica in Grahovo). V zgornjem 
delu Baške grape najdemo 13 vasi 
nekdanje tirolske poselitve, v Koritni-
ci in na Grahovem pa gre za starejšo 
slovensko poselitev. “Dediščina dveh 
različnih poselitev sta dve različni 
identiteti v tradicionalni ljudski kul-
turi, narečju, številnih zemljepisnih 
(predvsem ledinskih) imenih in men-
taliteti, ki pa se zaradi demografske-
ga zloma hribovskih naselij in proce-
sov nivelizacije v zadnjih desetletjih 
čedalje bolj utapljata v širšem tolmin-
skem in slovenskem okolju in izgu-
bljata svoj nekdanji kolorit.”

V prispevku Silva Torkarja Zemlje-
pisna imena v zgornji Baški dolini 

lahko preberemo: “Po jeziku se celo-
ten korpus imen deli na nemška in 
slovenska. V območju tirolske kolo-
nizacije prevladuje nemška – v Rutu 
in Grantu 83 %, v vaseh, ki so se 
bodisi zgodaj slovenizirale, kot Oblo-
ke, bodisi nastale šele v 16. stol. pre-
težno z notranjo kolonizacijo, kot 
Porezen, Hudajužna, je ta odstotek 
nižji (Obloke 60 %, Hudajužna 40 % 
itd.); na slovenskem poselitvenem 
območju (Koritnica) je nemških le 2 % 
imen.

Večina nemških imen je ljudem 
nerazumljivih. Ime Protenbek je in-
formator razlagal iz besed Brot in 
Weg, ker da je ta pot peljala na njivo 
z žitom, v resnici pa je prvi del ime-
na pridevnik breit ‘širok’. Res pa je, 
da se takšne ljudske etimologije po-
rajajo tudi pri slovenskih imenih. 
Celo tako prozorno ime, kot je Tre-
bišče (njiva na Koritnici), mi je infor-
mator skušal razložiti iz italijanskih 
leksemov tre viste. Ime naj bi pome-
nilo kraj, od koder se vidi na tri stra-
ni. Dejstvo je, da ostaja še marsika-
tero ime nerazvozlano, ker je za 
ustrezno razlago potrebno znanje iz 
nemške dialektologije. Večina do-
mnevno slovenskih imen je razvozla-
na; nejasna so npr. Lute, Maše in še 
nekatera, med nemškimi pa ostaja 
nejasnih 20–25 odstotkov imen, npr. 
Katloke, Ejbrat, Esar, Krikile idr.”

NASLOV: Ba{ki zbornik. Alpski 
mladinski raziskovalni tabor 
Podbrdo 1992, 1993 in 1995. 
UREDILA: Karla Kofol. IZDAL in 
ZALO@IL: Tolminski muzej. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Tolmin, 2006. 
FORMAT: 17 x 24 cm. [TEVILO 
STRANI: 185.

Utrinki

SKO^IRJEVE 
PREPOZNAVNE @ENSKE FIGURE
Tolmin – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin je 
21. septembra na ogled postavila razstavo Shod 
rojenic akademskega slikarja Rudija Skočirja. 
Rudi Skočir je bil rojen 6. aprila 1951 na Ka-
mnem. Študiral je na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1977 diplomiral. 
Študij je nadaljeval na specialki za slikarstvo pri 
profesorjih Janezu Berniku, Štefanu Planincu 
in Kiarju Mešku. Leta 1996 se je strokovno izpo-
polnjeval na študijskem bivanju v Cite Internatio-
nale des Ares v Parizu. Kot slikar in grafik je raz-
stavljal na več kot 80 samostojnih razstavah doma 
in v tujini. Sodeloval je na več kot 130 skupinskih 
razstavah in ekstemporih v domovini in po svetu. 
Za svoja dela je prejel številne nagrade in prizna-
nja. Uveljavil se je kot slikar in ilustrator knjig za 
otroke in odrasle. Ilustriral je 50 literarnih del. De-
la kot svobodni likovni umetnik. Je član Društva 
likovnih umetnikov Severne Primorske, član 
Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov 
(ZDSLU) in član Ilustratorske sekcije ZDSLU.

V tolminski knjižnici se predstavlja s platni iz cikla 
prepoznavnih ženskih figur. Nelida Nemec je o 
razstavi zapisala: “Skočirjeva ženska je personifi-
kacija modrosti, bolečine, trpljenja. Lepote, do-

brote in erotike, ki se skrivajo pod draperijo ali 
stilizacijo, ki se izpevajo v igri detajlov, barvno 
nasičenih in stkanih z nešteto potezami, s plast-
mi, z igrami svetlobe in senc. Skočirjeva ženska 
kot personifikacija usode, uravnoteženih si na-
sprotij. Kot personifikacija človekove minljivosti. 
Govorijo z očmi, mandeljnastimi, široko razprti-
mi, začudenimi in sprašujočimi; prosijo, molijo, 
rotijo z rokami, krčevitimi, stiliziranimi, deformi-
ranimi, predimenzioniranimi. Kažejo in poudar-
jajo izpostavljene letnice, številke, posamezne 
črke, objemajo otroka ali se k njemu, nežno po-
stavljenemu k nogam ali pod noge, stegujejo. 
Kot bi slikar hotel nakazati nadaljevanje življe-
nja in usodnostno povezanost med njimi. Kot bi 
hotel poudariti tisto nevidno vez, ki se samo na-
videzno pretrga z rojstvom, v resnici pa je vtka-
na v življenje samo. Življenje, ki nam z radostjo 
nosi tudi bolečino, s srečo tudi strahove. Življe-
nje in smrt se prepletata v krogu večnosti, ki ga 
požene tisti usodni trenutek, ki zaznamuje ži-
vljenje: slikar se mu prepušča z ustvarjalnim na-
bojem, z vizijo ustvarjalnega iskanja, z močjo li-
kovne govorice. V rdečem, modrem ali oker 
prepletu premišljenih barvnih nanosov, kjer sta 
bela in črna pomensko izpostavljeni, se plete 
nova slikarjeva zgodba.”
Tatjana Šalej Faletič

AKADEMSKI SLIKAR RUDI SKOČIR se tokrat predstavlja z 
rojenicami in sojenicami. Ob otrokovem rojstvu naj bi napove-
dale njegovo usodo in odločale o njegovem življenju. Ker so 
imele vrsto vilinskih lastnosti, so jim marsikje, pa čeprav so 
bile nevidne, ob porodu na mizo nastavljali kruh, pogače in 
vino. Foto: Špela Kranjc
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Smaragdna pot
Lokalna turistična organizacija 

(LTO) Sotočje je pred kratkim izdala 
dopolnjeno izdajo publikacije Sma-
ragdna pot. V njej so zajeta območja 
občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, 
Dobrovo, Nova Gorica, Šempeter-Vr-
tojba, Miren-Kostanjevica, Ajdovšči-
na, Vipava, Idrija in Cerkno. “Sma-
ragdna pot je zamisel skupnega turi-
stičnega prostora na območju Goriške 
regije – tiste dežele, v kateri sonce na 
Slovenskem nazadnje zahaja. Morda 
sonce zaradi tega podeljuje Goriški 
nekaj več milosti kot drugim sloven-
skim deželam, več svetlobe, več to-
plote, tudi človeške. V zavesti Sloven-
cev je najzahodnejša pokrajina, ki bi 
ji lahko rekli tudi severna Primorska, 
sončna in rodovitna, po naravnih da-
nostih lepa, po kulturni dediščini 
zanimiva in po turistični ponudbi 
izjemno bogata. Njena oblikovalka in 
življenjska žila je reka Soča, ki velja 
za eno najlepših evropskih rek.” Prav 
Soča je tista, ki s svojimi pritoki po-
vezuje območje vseh 12 občin.

Vsebina publikacije je predstavlje-
na kot potovanje ob Soči. “Na naši 
Smaragdni poti lahko v enem dnevu 
razmeroma udobno doživimo tri tipe 

evropske pokrajine, Alpe, dinarski 
kras in Mediteran. Seveda pa je pot 
ob Soči in njenih pritokih lahko dol-
ga za vse življenje, saj je tako zani-
miva in mikavna, da nas nikoli na 
začenja dolgočasiti. Smaragdna pot 
nam vedno znova in drugače odkriva 
svoje kraje, ljudi, znamenitosti in ču-
desa: na svojem severu najprej alpske 
veritkale v globokih in ozkih alpskih 
dolinah, na sredi bujno nagrbanče-
nost sredogorja in na jugu umirjeno 
izravnavo osrednje Goriške, iz katere 
nam vesele pomežike pošilja Sredo-

zemlje. Poleg naravnih lepot nas na 
tej poti ustavljajo krajevne posebno-
sti, gastronomske in športne atrakci-
je, kulturne in zgodovinske zname-
nitosti, ki povezujejo obiskovalce in 
domačine.” V vsakem od sklopov naj-
demo namig za izlete, oglede zname-
nitosti … Čisto na koncu so zbrani 
podatki o lokalnih turističnih organi-
zacijah, turistično-informacijskih cen-
trih in drugih institucijah, kamor se 
lahko turist obrne.

V prilogi publikaciji najdemo kori-
stne informaciji. Po posameznih ob-
činah so na enem mestu zbrani turi-
stični ponudniki, turistične in športne 
agencije, planinske koče, ekološke 
kmetije, ponudba športnih aktivnosti, 
najpomembnejše naravne, kulturne 
in zgodovinske znamenitosti, najpo-
membnejše prireditve … Najdemo pa 
tudi kratko predstavitev občin.

NASLOV: Smaragdna pot. VSEBIN-
SKA ZASNOVA: Janko Humar. BE-
SEDILO: @eljko Kozinc. IZDAJA-
TELJ: LTO Soto~je. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Tolmin, 2006. FORMAT: 
21 x 29,7 cm. [TEVILO STRANI: 34 
(Smaragdna pot), 44 (priloga).

Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

Opa`anja

Matajurske 
planine

Pred dvema letoma je Leopold Še-
kli iz Jevščka v verze stkal pesem 
Matajurske planine. V pesmi se spo-
minja časov, ko so se po planinskih 
pašnikih pasle krave, ko se je slišala 
pesem zvoncev, ko je pastir molzel v 
golide … Vsega tega danes ni več, 
ostaja le še spomin. Ohranil se bo 
tudi v njegovi pesmi.
Mateja Kutin

MATAJURSKE PLANINE

Matajur, svet planin,
črede krav gosti,
od pomladi do jeseni
je pesem zvoncev slišati.

Dišeča, mlada, sočna trava
nudi čredi blagor, mir.
Mleka zdravega obilo
si v golide molze naš pastir.

Med skalami pod Mrzlim vrhom
stojita štala in mlekarna zidana.
Za živino udobna staja,
ob njej mlekarju sirarnica.

Batuda, maslo, skuta, sir
trud mlekarja je vsak dan.
Ta hrana zdravja našega je vir,
razlaga resno nam sirar.

Iz davnih časov leta vsa
pesem zvoncev tod odmeva
in Matajur ponosno spev igra,
da sreča tu svoj dom ima.

Pastir odpeljal je v dolino črede.
Puste in prazne so zdaj planine.
Na prelepe doživete dni
ostal je drag spomin, ki ne mine.

Naj pasejo se črede v večnost
na sončnih rebrih teh planin,
pod kotli ogenj naj ne ugasne
in klic pastirja naj odmeva z višin.

Leopold Šekli

Luknje in podzemni rovi visoko-
gorskega krasa na Kaninu so nekaj 
veličastnega in vredni ogleda v vseh 
letnih časih. Za smučarje, ki vozijo 
izven urejenih smučišč, je lahko tur-
na smuka po teh terenih izjemen 
užitek, a tudi smrtna nevarnost. Last-
niki turistične ponudbe, ki brez zim-
skega turizma ne zmorejo, vse odloč-
neje postavljajo vprašanje, zakaj se 
ob tej nekonkurenčni danosti z od-
stranitvijo nevarnosti ne naredi vsega 
za dvig bovške smučarske ponudbe 
do vrhunske kakovosti?

Ta upravičeno že desetletja vzbuja 
strah in, razumljivo, pozimi odbija 
veliko potencialnih smučarjev, zlasti 
družin z otroki. Žal se za to smučišče 
in kraj ne odločajo turnega smučanja 
željne družine, saj menijo, da ne mo-
rejo izpostavljati svojih otrok takšne-
mu tveganju. Številne nesreče so okr-
nile tudi število posameznih odraslih 

turnih smučarjev. Gre torej za stalno 
prisotno negativno “promocijo”.

S povezavo obeh kaninskih smu-
čišč se zna pritisk smučarjev z izje-
mno hladne in senčne italijanske 
strani potrojiti in zaradi skromne pre-
točnosti smučišča na slovenski strani 
ne grozi le infarkt, ampak tudi bistve-
no povečanje nesreč. Na tej strani v 
naslednjih šestih letih ni predvidena 
zadostna površina oziroma kilometri 
smučarskih prog niti za zadovoljivo 
smuko tukajšnjih gostov, kaj šele za 
bistveno večje število iz druge strani.

Zato bodo ti turisti neustavljivo na-
valili na širne površine izven urejenih 
smučišč in povzročili dodatno nega-
tivno “promocijo”. To pa še ni razlog, 
da dosedanji koraki k povezovanju 
niso pravi. Povezovanje lahko pome-
ni več smučanja za vse; na slovenski 
strani pomenijo dodatni obiskovalci 
priliko dodatnega zaslužka v restavra-

ciji in razlog za gradnjo nove restavra-
cije na B postaji; dodatni zaslužek pri 
drobnih uslugah, ki bi lahko bile na 
smučišču; resnično promocijo ob raz-
gledu po dolini Soče, vse do morja. 
Omenjene težave in zamujena prilo-
žnost se lahko zgodijo, če, kot je vi-
deti iz sedanjega investicijskega pro-
grama, ne bo bistveno večjega vzpo-
rednega povečanja smučišč. Šele v 
tem primeru si lastniki zanesljivo da-
jo avtogol.

Vse to lahko zakrpajo z zaprtjem 
lukenj na Skripih in postopno še v 
smeri daljših turnih smukov. Če last-
niki žičnic nimajo predvidenega de-
narja za zaprtje teh lukenj z železni-
mi gradbenimi mrežami na jeklenih 
vrveh v vrednosti nekaj potrebnih 
milijonov tolarjev (ne evrov!), se po-
stavlja dvom o pravih namerah tukaj-
šnjega razvoja. Ali sploh gre za trajno 
namero trženja zime? Nenavadno bi 

bilo, če bi morala lokalna turistična 
organizacija denar za to vzeti iz sred-
stev za promocijo vsega tukajšnjega 
turizma.

Na zaskrbljujoč položaj opozarjajo 
zainteresirani poznavalci smučišča in 
tukajšnjega turizma. Z zaprtjem 
omenjenih lukenj pa se namesto ka-
tastrofe obeta več varnosti, več smu-
čanja. To je tudi sicer posebna zgod-
ba bovške turnosmučarske zime, ki 
je druga smučišča ne morejo razvija-
ti, ker so na najboljših terenih uredi-
li smučarske proge.
Miran Mihelič

Zgodba za avtogol

( 29 )Pesniki iz 
na{ih logov
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( 30 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

5. 10.

5. 10. (10.00)

5. 10. (18.00)

6. 10. (9.30)

6. 10. (18.00)

6. do 8. 10. 
(19.00)

7. 10. (8.00)

7. 10.

7. 10.

7. 10. (18.00)

8. 10.

9. 10. (20.00)

10. 10. (17.00)

13. 10.

13. 10. (18.00)

13. in 14. 10.

14. 10. (9.00)

14. 10.

15. 10. (18.00)

16. 10. (16.00)

16. 10. (16.00)

Podjetna delavnica – za podjetne dijake in študente ter 
potencialne in že uveljavljene podjetnike

5. hoja po bovških stezah

Alternativni viri energije – priložnost ali nuja

Gremo na izlet ob diapozitivih – Nova Zelandija

Skrivnostni svet posoških kamnin – Predavanje prof. dr. 
Stanka Buserja

Dnevi kulturne dediščine – Predstavila se bodo domača in 
slovenska zamejska kulturna društva iz Italije in Avstrije

Oblikovanje in podajanje besedila – Medobmočna gledališka 
delavnica pod vodstvom Branke Bezeljak Glazer

Športno rekreacijska prireditev

Skrivnostni svet posoških kamnin – Spoznavanje kamnin 
na terenu

Predavanje o boleznih ledvic

Pohod na Banjšice – Lahka tura, vodi M. Brešan

Jazz koncert: Found In Space – V primeru dežja v knjižnici

Alternativni viri energije – priložnost ali nuja

Podjetna delavnica – Za podjetne dijake in študente ter 
potencialne in že uveljavljene podjetnike

Svečana seja Občinskega sveta Občine Kobarid in podelitev 
občinskih nagrad za leto 2006

Kmečki praznik – Različne razstave, strokovni posveti, sejem 
goveje živine in avkcija, državno tekmovanje v striženju ovac, sejem 
obrti in proizvodov podeželja, delavnice ročnih spretnosti, prikaz 
oglarjenja, srečelov, kulturni in zabavni program

Izdelki iz medu in čebeljega voska (v okviru Kmečkega 
praznika)

Pohod na Veliko Bavho – Lahka tura, vodi S. Boljat

Prižgimo lučko pesniku – Recital učenk in učencev OŠ Kobarid ob 
spomeniku Simona Gregorčiča, posvečen 100-letnici spomina na 
našega velikega rojaka

Prikaz peke in prodajna razstava

Posoške kamnine in spominki iz prodnikov

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

TD Bovec: 041-785-465

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

Dom upokojencev Podbrdo, 
izpostava Tolmin

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

05/ 38-10-306

JSKD OI Tolmin: 05/ 38-01-170

TD Bovec: 041-785-465

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

DLB Posočja, 
Božidar Kanalec: 041-688-352

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

Klub tolminskih študentov

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

Občina Kobarid: 05/ 38-99-220

KZ Tolmin, KGZS, TZGP, Občina 
Tolmin, Niko Maver: 05/ 38-00-180

Čebelarsko društvo Tolmin, 
Marija Sivec: 031-870-709

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

OŠ Kobarid, Božica Špolad Žuber: 
05/ 38- 99-700

Prosvetno društvo SOČA Kanal 
– Klub keramikov: 031-584-892

Spominki in ekološko svetovanje, 
Jernej Leban: 040-474-485

BOVEC

OKOLICA BOVCA

BOVEC, Kulturni dom

TOLMIN

TOLMIN, Knjižnica Cirila Kosmača

KOBARID, Kulturni dom

TOLMIN, Kinogledališče

BOVEC

TOLMIN

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

BANJŠICE

TOLMIN, pred Knjižnico C. Kosmača

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

TOLMIN

KOBARID, Doma Andreja Manfrede

POLJUBINJ, hale na poljubinjskem 
polju

POLJUBINJ

VELIKA BAVHA

KOBARID, osrednji trg

TOLMIN, pred Kinogledališčem

TOLMIN, pred Kinogledališčem

Utrinki

DELA LIKOVNE KOLONIJE 
BODO NA OGLED MARCA
Most na So~i – Umetniška dela, nastala na leto-
šnji in lanski likovni koloniji, so obogatila slikarsko 
zbirko Turističnega društva (TD) Most na So-
či. Slikarska zbirka je večinoma na OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči in po drugih tolminskih 
javnih ustanovah in podjetjih. Še vedno čaka na 
svojo stalno razstavno priložnost, ki se bo morda 
z obnovo hiše ob jezeru, kjer bosta svoj prostor 
dobila tudi krajevna skupnosti in turistično dru-
štvo, prav kmalu uresničila. Do takrat bo gostova-
la na začasnih razstavah. Omenjena dela si bomo 
lahko ogledali že marca prihodnje leto, ko bodo 
razstavljena v Tolminskem muzeju.

Tradicionalna likovna kolonija na Mostu na Soči 
se je odvila v okviru Noči na jezeru v soorganiza-
ciji TD Most na Soči in Slovenske izseljenske 
matice Ljubljana. Pod mentorstvom akademske 
slikarke Jane Dolenc je ustvarjalo petnajst ume-
tnikov: pet iz Slovenije in deset slovenskih izse-
ljencev iz različnih koncev sveta (pet iz BiH, trije iz 
Hrvaške, po eden iz Avstralije in Kanade). Koloni-
ja je potekala osem dni, nastala dela pa so bila 
predstavljena na prireditvi Srečanje borcev in 
upokojencev Tolminske.

Čeprav tema ni bila posebej določena, je razstava 
pokazala, da je večina umetnikov posegala po 
motivih iz narave. Čudoviti svet ob jezeru, Soči in 
Tolminki, obdan z vencem zelenih gora in bogat z 

zgodovinsko preteklostjo, je ponujal zanimivo in 
raznoliko umetniško interpretacijo.
Nekateri slikarji so že večkratni udeleženci koloni-
je. Za slovenske izseljence je tovrstno srečanje 
tudi vračanje k svojim koreninam in srečanje z 
matično domovino. Ena izmed udeleženk je tako 
zapisala: “Likovna kolonija na Mostu na Soči 
slovenskim izseljencem nudi bogato duhovno 
in čustveno hrano. Naša dela izžarevajo ljube-
zen do domovine, olajšano domotožje, radove-
dnost, lepoto narave ob Soči in hrepenenje po 
dobroti in lepoti nasploh. Srečna sem, da sem 
lahko sodelovala pri tej človeško in umetniško 
bogati življenjski izkušnji.”
Danica Taljat, TD Most na Soči
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Datum Kraj Prireditev Informacije

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

16. 10. (16.00)

16. 10. (17.00)

16. 10. (17.00)

16. 10. (17.00)

16. 10. (18.00)

16. 10. (19.00)

16. do 20. 10.

17.-19. 10. (18.00)

18. 10. (8.00)

18. 10. (19.00)

19. 10. (17.00)

21. 10. (16.00)

20. 10.

21. 10. (10.00)

21. 10. (15.00)

22. 10.

25. 10. (18.00)

25. 10. (17.00)

26. 10.

27. 10. (17.30)

28. 10.

28. 10. (19.00)

3. 11. (9.00)

TOLMIN, pred Kinogledališčem

TOLMIN, avla Kinogledališča

TOLMIN, Občina Tolmin

PODBRDO, Osnovna šola 

TOLMIN

TOLMIN, mala telovadnica ŠC 

TOLMIN, Center MiNK

BOVEC, Osnovna šola

PODBRDO

TOLMIN, mala telovadnica ŠC

TOLMIN, Gimnazija

TOLMIN, poligon na Logu

TOLMIN, Tolminski muzej

KOBARID, kostnica

KOBARID, Kobariški muzej

PLANINA V LAZU–DEBELI VRH

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

TOLMIN, Knjižnica Cirila Kosmača

TOLMIN, Knjižnica Cirila Kosmača

BREGINJ, avla podružnične šole

KOBARID, pred Gasilskim domom

KOBARID, Kulturni dom 

TOLMIN

Kjer nas druži več kot ples – predstavitev, informacije, vpis

Odprtje tedna vseživljenjskega učenja

Alternativni viri energije – priložnost ali nuja

BIPSova glinena skleda

Študijski krožki – Vsak človek nekaj ve 

Karate kot zdrav način življenja I. – vsakdanja rekreacija

Brezplačna fotografska delavnica pod vodstvom Jerneja 
Humarja

Pletenje košar iz vrbovih in leskovih šib

Pohod po poteh stare meje (Rapalska meja) in ogled 
ostankov bunkerjev

Karate kot zdrav način življenja II. – zmaga nad samim 
seboj

Dan odprtih vrat izobraževanja odraslih na Gimnaziji 
Tolmin

Predstavitev Agilitiya in enote reševalnih psov (potekal bo 
tudi vpis novih članov)

Strokovno vodstvo po razstavi

Spominska slovesnost

Dan Kobariškega muzeja in odprtje razstave

Pohod na planino V lazu–Debeli vrh – Lahka tura, vodi Ž. 
Rovšček

Predstavitev šolskega glasila Slavček, posvečenega spominu na 
pesnika Simona Gregorčiča

Predstavitev projekta Razvoj in trženje poslovnih con 
Posočja

Odprtje likovne razstave v poklon Simonu Gregorčiču

Radi bi vam rekli hvala – Kulturno in družabno srečanje za starejše 
občane

Dan varnosti Občine Kobarid – V sodelovanju z institu-
cijami, ki delujejo na področju sistema zaščite in reševanja

Komedija Pokvarjeno v izvedbi DPD Svoboda, Loška dolina

Otroška delavnica

Plesna šola Metropola Dance: 
041-810-428

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

Karate klub Goryu, 
Jernej Čufer: 031-628-164

Center MiNK,
Janez Leban: 031-645-159

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

TD Podbrdo, Jože Dakskobler: 
041-837-551

Karate klub Goryu,
Jernej Čufer: 031-628-164

Gimnazija Tolmin: 05/ 38-11-230

Športno kinološko društvo Tolmin, 
Aleksander Hvala: 041-268-865

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

Zdravko Likar: 05/ 38-00-800

Kobariški muzej: 05/ 38-90-000

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

OŠ Kobarid, Marinka Velikonja: 
05/ 38-99-700

Občina Tolmin: 05/ 38-19-525 

KD slikarjev amaterjev Tolmin,
Gregor Maver: 031-323-882

OZRK in KD Stol, Vida Škvor: 
05/ 38-49-859 

PGD Kobarid, Marjan Stres: 
05/ 38-91-120

Občina Kobarid: 05/ 38-99-220

Posoški razvojni center: 05/ 38-41-500

Opomba: 

prireditve, označene s , potekajo v sklopu
Tedna vseživljenjskega učenja

Utrinki

[PORTNI POZDRAV JESENI
Pe~ine – Konec avgusta je Turistično društvo 
Šentviška planota organiziralo tradicionalno 
športno-zabavno prireditev Pozdrav jeseni. Tek-
movalci posameznih vasi so se pomerili v kolesar-
skem maratonu, odbojki na mivki in zabavnih igrah.

Dopoldne se je na 30-kilometrsko progo, ki vodi 
skozi vsa večja naselja Šentviške planote, podalo 
50 kolesarjev. Tekmovali so za posamezno vas. 
Kolesarji so se držali cestnoprometnih predpisov, 
saj vožnja ni tekmovalnega značaja, ampak o 
zmagi posamezne vasi odloča število kolesarjev, 
ki prevozijo celotno progo. Kolesarji so se vozili 
po asfaltiranih, makadamskih in kolovoznih poteh 

ter prevozili pet večjih vzponov. Ob poti so bile 
štiri kontrolne točke, kjer so se morali prijaviti. Po-
poldne so se tekmovalci posameznih vasi najprej 
pomerili v odbojki na mivki. Sledili so vlečenje vrvi 
in igri “Najprej štalca, potem kravca” in “Skupinski 
slalom”. O končnem rezultatu tekme med ekipami 
je odločal seštevek točk posameznih iger. Najbol-
je se je letos izkazala ekipa Mosta na Soči in si ta-
ko prislužila prehodni pokal Šentviške planote.

Obiskovalci so vneto navijali in se tekmovalcem 
od srca nasmejali. Čeprav jo je zvečer zagodlo 
vreme, so najbolj vneti pod šotorom plesali še 
dolgo v noč.

Mateja Kutin

NA TEKMOVANJU ZA PREHODNI POKAL ŠENTVIŠKE PLA-
NOTE so se ekipe posameznih vasi pomerile tudi v skupin-
skem slalomu. Foto: Karla Kofol
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POSEGLI PO EVROPSKIH 
IN SVETOVNIH ODLI^JIH
Most na So~i – Mladi kajakaši in kanuisti z Mosta 
na Soči, ki tekmujejo v okviru Kajak kluba Soške 
elektrarne (KKSE) Nova Gorica, so s sezono 
2006 izredno zadovoljni, saj so na velikih tekmova-
njih pobrali lepo število odličij. Nastopili so na mla-
dinskem svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih 
vodah Solkan 2006, kjer sta Sašo Taljat in Luka 
Božič iz KKSE, sekcija Most na Soči, na ekipni 
tekmi v kanuju dvosedu skupaj z dvojcema Bla-
žem Ovnom in Lukom Slapšakom ter Anžetom 

POHOD GASILSKIH VETERANOV
Rodica – V Prostovoljnem gasilskem društvu 
(PGD) Rut-Grant so se odločili, da se v jubilejnem 
letu, ko društvo praznuje dvajsetletnico ponovne-
ga delovanja 1911. leta ustanovljenega gasilskega 
društva, organizira planinski pohod za gasilske ve-
terane in donatorje društva. Pohod je pripravil in 
vodil predsednik PGD Rut-Grant Cveto Štendler.
Udeleženci so se zbrali v vasi Rut pod mogočno, 
650 let staro lipo. Ta je bila po ohranjenem izroči-
lu zasajena v obdobju delovanja Martina Lutra. Z 
zdravo rastjo (višina: 23 m, premer: 2,70 m, ob-
seg: 8,20 m) je ponos domačemu prebivalstvu in 
vzbuja spoštovanje vsem, ki jo obiščejo.

Sledil je zbor pred gasilskim domom, zgrajenem v 
alpskem gradbenem slogu. Poleg sredstev, ki so 
jih za izgradnjo prispevali Krajevna skupnost 
(KS) Rut-Grant, Gasilska zveza (GZ) Tolmin in 
Občina Tolmin, je bilo vloženega veliko napor-
nega prostovoljnega dela. Izgradnja prostornega 
in prijetnega objekta je lep uspeh za tukajšnjo 
KS, ki skupaj s priseljenci šteje nekaj več kot sto 
prebivalcev. Dejavnost članstva dokazuje, da je 
društvo vredno zaupanja in pomoči GZ Tolmin in 
drugih, saj so v obdobju 20 let izvršili vse zasta-
vljene cilje.

Predsednik Štendler je zbranim veteranom opisal 
namen in program pohoda in predlagal, da tisti, ki 
ne bodo zmogli poti na vrh, ostanejo skupaj z lovci 
in donatorji pri mladinski koči na višini 1.400 m in 
si po položnejši mulatjeri ogledajo Kneške prode.

Prvi del poti skozi rutarske gozdove do Runže so 
udeležencem olajšali s terenskimi vozili. Sledil je 
vzpon po skalnati stezi, ki so jo vklesali rutarski 

predsedniki in avstrijske ter italijanske armade.

Pod Jehlcom je kraj, ki ga domačini imenujejo 
“kugel plac”. Tu je bila daljše obdobje vojaška po-
stojanka in avstro-ogrski vojaki so si na planoti z 
balinanjem krajšali čas.
S preudarno in umirjeno hojo so vsi pohodniki 
osvojili prvi del vzpona na 1.662 metrov visoki Je-
hlc, ki slovi po planinkah in drugem gorskem cve-
tju. Rutarji in Grantarji se na goro povzpnejo vsa-
ko leto po končani košnji.
Razpotegnjena kolona gasilskih veteranov je 
vztrajno nadaljevala vzpon. Vreme je bilo sončno, 
zrak čist. Razgled se je preko Suhe odpiral na Ju-
lijce in Triglav. Zanimiva je bila pripoved veterana 
iz Ruta, da v spomladanskih mesecih v prepadnih 
globačah, kjer se dolgo zadržuje sneg, večkrat 
opazijo medveda, ki zavoha v snežnih plazovih za-
suto divjad.
Pred pohodniki se je pokazal vrh Rodice, ki se 
dviguje malo manj kot 2.000 metrov nad Baško 
grapo in Bohinjem in sodi med gore v vencu tol-
minsko-bohinjskih gora. To je veteranom dalo no-
vih moči za zadnji del vzpona. Osvojitev vrha je 
vse udeležence navdušila. Razlegalo se je vriska-
nje in čestitke. S posebnim spoštovanje in častjo 
najstarejšim gasilskim veteranom: 83-letnemu 
Karlu Klobučarju, 77-letnemu Viktorju Bevku in 
75-letnemu Viktorju Štendlerju. Srečni so bili tu-
di vsi mlajši, saj so danes tisti, ki jih po 63. letu ne 
pestijo različne zdravstvene težave, že prav redki. 
Napor je bil bogato poplačan z razgledom na ču-
doviti del naše samostojne Slovenije in na gorati 
svet Avstrije in Italije, na jugu pa vse do Jadrana. 
Okrepčilu, vpisu v spominsko knjigo in odtisu žiga 

je sledilo obvezno fotografiranje. Nato pa s po-
stankom v mladinski koči spust v dolino.

Zaključek pohoda je bil v gasilskem domu v Rutu. 
Za topli obrok, joto s klobaso, sta poskrbela za-
konca Štendler. Vsi udeleženci pohoda in dona-
torji so bili zadovoljni z organizacijo in navdušeni 
nad doživetim vzponom na Rodico. Izražena je bi-
la pobuda, da naj bi, tako kot v zadnjih desetletjih 
minulega stoletja, skupaj z GZ Tolmin ponovno 
pričeli z organizacijo pohodov v gore. Tudi tovr-
stne aktivnosti dokazujejo pomen složnosti med 
članstvom in krepitev organiziranega gasilstva.
Besedilo in foto: Viktor Kavčič

NAJSTAREJŠI GASILSKI VETERAN, 83-letni Karlo Klobučar, 
na vrhu Rodice.

Utrinki

kobler, ki je 21. julija svoj cilj tudi dosegel. V 25 
urah in 56 minutah je prehodil 105 kilometrov in 
premagal 15.300 metrov višinske razlike. Prvi krog 
je pretekel sam, v drugem in tretjem pa je imel spre-
mljevalce, ki so se menjavali na polovici kroga. Njego-
va spremljevalna ekipa je štela sedemnajst članov. 
“Drugi krog sem delal ponoči in ta je bil najtežji. 
Noč je bila topla, vetra ni bilo. Ob snopu svetlobe 
in v spremstvu mrčesa iz Baške grape je moral biti 
vsak moj korak gotov in varen,” se spominja navdu-
šeni maratonec. Čeprav so ga spremljevalci ohra-
njali budnega, je ob koncu drugega kroga za pol 
ure zaspal in zato zanj porabil največ časa, skoraj 
devet ur. A mu je kljub utrujenosti uspelo premaga-
ti še en krog in navdušiti številne Graparje in druge 
ljubitelje ene najtežjih tekaških preizkušenj v Evropi.

Naslednje dejanje je bilo ustanovitev Kluba prija-
teljev Gorskega maratona štirih občin, ki ga 
sestavljata po dve sekciji pri moških in ženskih čla-
nicah – običajna in ekstremna. Pogoj za včlanitev 
je v osmih urah enkrat obiti krog (a ne na dan vsa-
koletne tekme). Tekača nihče ne nadzoruje, saj 
vse temelji na poštenju. Za vpis med ekstremne 
morajo moški do 50 let preteči tri kroge v 24 urah, 
starejši od 50 let pa v 26 urah. Tekačice, mlajše 
od 50 let, morajo progo dvakrat obiti v šestnajstih 
urah, njihove starejše kolegice pa v osemnajstih 
urah. Klub je del Sekcije Graparski kerlci, v ka-
teri lahko sodelujejo vsi – gorski tekači, turni smu-
čarji, plezalci, planinci in gorniki. Edini pogoj je, da 
imajo svoje korenine v Baški grapi. Kerlci o svojih 
dejavnostih obširno poročajo na svoji spletni strani.
Špela Kranjc

in Juretom Janežičem dosegla bronasto medaljo. 
Sledilo je mladinsko evropsko prvenstvo v slalomu 
na divjih vodah Nottingham 2006, kjer se je ome-
njena šesterica povzpela na najvišjo stopničko in 
prejela naziv evropski prvak. Na mladinskem evrop-
skem prvenstvu v spustu Bihać 2006 sta Božič in 
Taljat v klasičnem spustu kanuističnih dvojcev svoji 
beri kolajn dodala še bron. Velik uspeh so fantje 
dosegli tudi v tekmovanjih za državno prvenstvo na 
mirnih vodah. Državna prvaka sta postala Rok Kuk 
v kategorij mlajših mladincev na 1000 m in Lovro 
Leban v kategoriji mladincev na 1000 m.

V KKSE, sekcija Most na Soči, ki jo vodi trener 
Dejan Testen, je trenutno aktivnih štirinajst kajaka-
šev in kanuistov, kar je precej nizko število glede 
na dosežene rezultate. Imajo tudi čofotalnico – 
oddelek za najmlajše, stare med osem in deset let. 
Popularnost mostarskega kajakaškega športa v za-
dnjih letih narašča, saj čofotalnica redno gosti od 
25 do 30 čofotalčkov.
Peter Domevšček

IZ SVOJEVRSTNEGA 
REKORDA JE NASTAL KLUB
Podbrdo – Nekega popoldneva je glavni organiza-
tor Gorskega maratona štirih občin Jože Daksko-
bler sedel na vrhu Koble, od koder se vidi skoraj 
cela trasa tekaške preizkušnje, in se spraševal, ali 
bi se jo dalo v enem dnevu trikrat prehoditi. Od ti-
stega trenutka dalje je bilo le še vprašanje časa, 
kdaj se bo lotil podviga.
“S to idejo sem postal prav obseden,” razlaga Daks-SPREJEM KAJAKAŠEV na Mostu na Soči. Foto: T. Š. F.
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