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Beseda recesija je danes na prvem 
mestu. Kar naprej poslušamo, kako 
slaba je trenutna gospodarska situa-
cija in kako bo potrebno še malo 
zategniti pas. A nedolgo nazaj je bilo 
povsem drugače. Gospodarska rast je 
bila na zavidljivi ravni in če ne bi 
bilo visoke inflacije, bi bilo skoraj kot 
v raju. 

In potem padec. Skrajšan delovnik, 
nižje plače, odpuščanja, zahteve po 
državni pomoči podjetjem … In se-
veda človeške stiske. Ne mine dan, 
da ne bi v medijih zasledila žalostnih 
in ponižanih ljudi, ki so leta in leta 
prejemali minimalne plače, zdaj pa 
so izgubili še to. Ne dvomim, da sti-
ska teh ljudi ni velika. A to je samo 
ena plat zgodbe. V naši državi ima-
mo namreč tudi veliko takih, ki ima-
jo svojo recesijo kar naprej, v ciklih, 
pa tega nihče ne vidi. Tudi govori se 
bolj malo o tem. In če se, imamo za 
ta “pojav” bolj prefinjene besede. 
Navadno mu rečemo fleksibilnost.

Vsak dan nas v prvih minutah in-
formativnih oddaj obveščajo, kako se 
bodo ti in ti delavci te in te tovarne 
po 30 letih pridnega dela ostali na 
cesti. Tiste, ki ostanejo brez dela po 
enem letu, televizijske kamere poka-
žejo bolj poredko. Omenjajo se bolj 
kot “postranska škoda”. Če direktor-
je podjetij novinarji vprašajo po od-
puščanju, je odgovor v stilu “odpu-
ščali zaenkrat ne bomo, samo pogodb 
za določen čas ne bomo podaljšali” 
zelo pogost. Kaj si ob tem misli tisti, 
ki sodi v to pojmovanje “neodpušča-
nja”, je seveda drugo vprašanje. 

Delo prek študentskih napotnic, 
takšnih in drugačnih pogodb ter de-
lo za določen čas imajo več skupne-
ga, kot je videti na prvi pogled. Ve-
čini, ki delo opravlja na tak način, 
recesija ni tuja, še več, niti ni odvisna 
od gospodarskih razmer. Doživljajo 
jo tako v času gospodarskega razcve-

ta kot tudi v času krize. Ta segment 
populacije vam lahko iz prve roke 
opiše trenutno zelo moderno besedo 
fleksibilnost. Njene negativne posle-
dice poznajo do potankosti. Brez 
težav vam opišejo situacijo, ko vam 
bo šef prijazno sporočil, da vam jutri 
ni potrebno priti v službo. Sicer vas 
lahko po enem mesecu spet pokliče 
… In po nekaj mesecih dela spet od-
pove vaše storitve.

Vsi omenjeni načini dela naj bi 
bili bolj izjema kot pravilo, čeprav to 
danes niti pod razno ne drži. Veliko-
krat slišim pripombe na račun štu-
dentov, da preveč zavlačujejo z do-
končanjem študija, precej manjkrat 
pa slišim argument, da je podaljševa-
nje statusa za marsikaterega mladega 
človeka nuja, saj bo brez študentske 
napotnice za delodajalca postal pre-
drag. Tudi z raznoraznimi pogodba-
mi je križ, saj je končno nakazilo na 
bančnem računu sicer lahko višje od 
minimalne plače v naši državi, a kaj, 
ko je treba odšteti še prevoz na delo, 
hrano na delu in seveda tudi proste 
dni in bolniško. Kajti plačano je sa-
mo delo, ki je opravljeno. Pozabite 
na plačan dopust in nadomestilo v 
primeru, da zbolite.

Tudi delo za določen čas ima svo-
je skrite pasti. To delo naj bi bilo 
razen v točki, da je omejeno z dolo-
čenim datumom, enakovredno tiste-
mu za nedoločen čas. Razložite to 
bančnemu uslužbencu, ko boste po-
skušali najeti kredit za enosobno 
stanovanje, ki bi ga po vsej verjetno-
sti odplačevali najmanj 20 let. Pa ga 
ne boste, ker vam posojila ne bodo 
odobrili. 

A zakaj se delež zaposlitev, ki ima-
jo omejen rok trajanja, povečuje? So 
za to res krivi delodajalci, ki imajo 
vedno manj sočutja do izkoriščanih 
delavcev? Ali pa ima tudi ta zgodba 
dve plati medalje? Delodajalci namreč 

bijejo vsakodnevno bitko z neizpro-
snim trgom in varčujejo tam, kjer pač 
lahko. Zakonodaja je na strani zapo-
slenih za nedoločen čas, tudi odprav-
nine niso mačji kašelj. Na državni 
ravni ni namreč nihče prisluhnil po-
zivom, da mora obstajati več možno-
sti za odpuščanje delavcev, ki so 
zaposleni za nedoločen čas. Praksa 
namreč kaže, da jih je odpustiti sko-
raj nemogoče. Tudi v primerih, ko 
delajo slabo. 

Živimo pač v kapitalističnem sve-
tu, če nam je všeč ali ne. Bilo bi prav, 
da se tega zavedamo vsi. Ne pa, da 
imamo na eni strani ljudi, ki se jim 
izgube delovnega mesta razen v pri-
meru stečaja podjetja ni potrebno 
bati, na drugi strani pa tiste, ki se s 
tem soočajo vsaj na vsakih šest me-
secev. In slednjih recesija niti ne pri-
zadene. Ker je itak njihova stara 
znanka, ki redno prihaja na obisk.

In ko boste naslednjič spremljali 
novice in izjave direktorjev, ki bodo 
razlagali o tem, da ne bodo odpušča-
li, pomislite tudi na tiste druge, ki 
sicer ne bodo odpuščeni, samo “po-
daljšani” ne bodo. 
Jerneja Kos
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SO^A 2008 REALIZIRANA 95-ODSTOTNO

Program spodbujanja razvoja v Poso-
čju 2007–2013 (Soča 2013) je za leto 
2008 namenjal dobrih 1,8 milijona 
evrov državne pomoči. Posoški ra-

zvojni center (PRC), ki je zadolžen 
za pripravo vsakoletnih izvedbenih 
programov, je Izvedbeni program ra-
zvojne pomoči občinam Bovec, Koba-
rid in Tolmin za leto 2008 (Soča 
2008) pripravil v sodelovanju s 
Službo Vlade RS za lokalno samou-

pravo in regionalno politiko, Vlada 

RS ga je oktobra 2007 sprejela, sla-
bo leto kasneje pa potrdila še nje-
gov rebalans. PRC ocenjuje izvedbo 
programa za leto 2008 kot uspešno, 
saj so bila državna sredstva izkori-
ščena 95-odstotno. “Realizacija pro-
grama je vsa leta na približno enaki 
ravni (okoli 90-odstotna), kar kaže, 
da je program res prilagojen potre-
bam gospodarstva v Posočju,” poja-
snjuje direktor PRC mag. Roman 
Medved.
Program Soča je v svojem sedmem 
letu izvajanja zadnjič namenjal de-
nar za gradnjo infrastrukture (Ukrep 
I: Vzpostavljanje razvojne infrastruk-
ture). Občina Tolmin je nadaljevala 
in zaključila z gradnjo poslovne 
cone v Poljubinju, Občina Kobarid 
je sredstva namenila t. i. “Zeleni 
hiši”, Občina Bovec pa ureditvi bov-
ške tržnice in turistične ceste Krni-
ca. Skupaj so počrpale vsa razpolo-
žljiva sredstva v višini nekaj več kot 
600.000 evrov. 
Za podjetniški sektor (Ukrep II: Po-
speševanje podjetniških vlaganj, ra-
zvoj gospodarstva in odpiranje novih 
delovnih mest) je bilo v programu 
Soča 2008 namenjenih nekaj več 
kot 640.000 evrov. Zanimanje za 
razpis, ki je bil objavljen februarja 
lani, je bilo veliko. Denarna pomoč 
države je namreč namenjena tako 
začetnim investicijam v malih in 
srednjih podjetjih kot tudi vzposta-
vljanju novih turističnih kapacitet 
sobodajalcev v Posočju. Na razpis 
je prispelo 58 vlog, komisija pa je 
izbrala 31 projektov, ki so bili upra-
vičeni do sofinanciranja v skupni 
višini dobrih 610.000 evrov. Ukrep 

II je tako realiziran nekaj več kot 95-
odstotno.
Za razvoj človeških virov v Posočju 
(Ukrep III: Usposabljanje in razvoj ka-
drov: razvoj človeškega potenciala v Po-
sočju) je bilo na voljo slabih 500.000, 
prek prijav na tri objavljene razpise 
(za štipendije, za spodbujanje zapo-
slovanja in samozaposlovanja ter za 
spodbujanje izobraževanja in usposa-
bljanja) pa je bilo počrpanih nekaj več 
kot 430.000 evrov oziroma 88 odstot-
kov razpoložljivih sredstev. V letu 
2008 je bilo tako na novo podeljenih 
20 štipendij, nadaljuje pa se štipendi-
ranje 53 štipendistov iz prejšnjih let. 
Pravico do subvencije za obdobje 24 
mesecev je za skupno 31 novih zapo-
slitev ali samozaposlitev kadrov (z 
zahtevano najmanj srednješolsko izo-
brazbo) pridobilo 17 podjetij, nadalje-
valo pa se je tudi subvencioniranje 

podjetij, ki so v ta namen sredstva 
pridobila v letih 2006 in 2007. Prek 
razpisa za spodbujanje izobraževa-
nja in usposabljanja zaposlenih je 
denar pridobilo 25 podjetij.
Letos bo v skladu s programom 
Soča 2013 na voljo manj denarja 
(dobrih 1,2 milijona evrov), ki pa bo 
namenjen le Ukrepu II in Ukrepu 
III. Po Medvedovih besedah bo v 
trenutni gospodarski situaciji ta de-
nar za podjetja zelo dobrodošel: “Za 
leto 2009 imamo za razpise na razpo-
lago nekaj več sredstev. Glede na tre-
nutne gospodarske razmere sicer pri-
čakujemo s strani podjetij nekaj manj 
zanimanja – verjetno bo v naslednjem 
letu manj investicij –  po drugi strani 
pa so nepovratna sredstva, ki so v 
okviru programa Soča na razpolago, 
zelo kvalitetna finančna sredstva, ki v 
sedanjih razmerah lahko olajšajo iz-
vedbo investicij.”

Jerneja Kos

RAZPISI PROGRAMA SO^A 2009

Javni razpisi Izvedbenega programa 
razvojne pomoči občinam Bovec, Ko-
barid in Tolmin za leto 2009 (Soča 
2009) bodo objavljeni v naslednjem 
časovnem roku:
• Objavo Javnega razpisa za spod-

bujanje izobraževanja in usposa-
bljanja zaposlenih v podjetjih na 
območju občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin v letu 2009 pričakujemo v 
drugi polovici februarja oziroma v 
začetku marca.

• Objavi Javnega razpisa za spodbu-
janje začetnih investicij in ustvarja-
nja novih delovnih mest, razvoja 
mikro, majhnih in srednje velikih 
podjetij ter razvoja turističnih ka-
pacitet na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin v letu 2009 in 
Javnega razpisa za spodbujanje 
zaposlovanja in samozaposlovanja 
kadrov z najmanj srednješolsko iz-
obrazbo na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin v letu 2009 pa 
pričakujemo v drugi polovici mar-
ca.

Razpisi bodo objavljeni v Uradnem 

listu RS, našli pa jih boste tudi na 
spletni strani Posoškega razvojnega 

centra (www.pososki-rc.si). Podrob-
neje bomo o razpisih programa 
Soča 2009 pisali tudi v prihodnji 
številki EPIcentra, ki predvidoma 
izide 27. marca.
Konec marca bo predvidoma obja-
vljen tudi javni poziv delodajalcem 
za vključitev v štipendijsko shemo, 
razpis za štipendije progama Soča 
pa bo objavljen v poletnih mesecih.
Več informacij o razpisih dobite na 
Posoškem razvojnem centru na tel. 
št. 05/38-41-500:
• mag. Almira Pirih (informacije o

razpisih, namenjenih spodbuja-
nju izobraževanja in usposablja-
nja zaposlenih, spodbujanju za-
poslovanja in samozaposlovanja 
ter štipendijam),

• Vesna Kozar (informacije o razpi-
su, namenjenem spodbujanju za-
četnih investicij in ustvarjanju 
novih delovnih mest, razvoju pod-
jetij in turističnih kapacitet). 
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Študijski krožek

VESOLJE JE NAD TABO. ODKRIJ GA!
Leto 2009 je mednarodno leto astronomije (MLA). Številne dejavnosti pod sku-
pnim naslovom Vesolje je nad tabo. Odkrij ga! bodo obeležile 400. obletnico prvih 
Galilejevih astronomskih opazovanj s teleskopom. Izvedba tovrstnih aktivnosti, ki 
jih bo v okviru študijskega krožka organiziral Posoški razvojni center, je tudi v Po-
sočju že pritegnila pozornost številnih ljubiteljev astronomije. 
Ponujamo vam:
• brezplačno izposojo DVD-ja Velike oči, zazrte v nebo (Eyes on the Skies) s sloven-

skimi podnapisi (na voljo v knjižnicah v Tolminu, Kobaridu in Bovcu ter na bi-
bliobusu),

• razstavo astronomskih fotografij Od Zemlje do vesolja, ki bo postavljena v Knji-
 žnici Cirila Kosmača Tolmin od 2. do 7. marca,
• predavanje o Galileu in sodobni profesionalni astronomiji (ob odprtju razsta-
 ve).

O ostalih akcijah, ki bodo potekale med 2. in 7. aprilom ter v maju vas bomo se-
znanili v naslednji številki, saj nekatere še vedno usklajujemo z organizatorji 
MLA2009. Če želite biti pravočasno obveščeni o posameznih dogodkih, sporočite 
svoje podatke Patriciji Rejec na tel. št. 05/-38-41-500. Pri njej dobite tudi druge 
informacije, lahko pa pobrskate na www.astronomija.si ali www.pososki-rc.si.
Študijski krožek je za udeležence brezplačen, saj ga v okviru Razpisa za izobraževanje odraslih 
sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

Medgeneracijski programi

KAM MED ZIMSKIMI PO^ITNICAMI?
Želiš te počitnice prijetno presenetiti stare starše? Povabi jih na brezplačno delav-
nico čisto pravega mojstra za pletenje košar iz vrbovih in leskovih šib. Ob pomoči 
Latka Trebšeta se boste naučili izdelati uporabno košaro. Dobimo se 16. in 17. 
februarja ob 18. uri v prostorih Občine Kobarid (nekdanja kobariška policijska 
postaja).

Na medgeneracijsko delavnico ste vabljeni stari starši, vnuki in vnukinje. Za prija-
vo pokličite Petra Domevščka ali Patricijo Rejec na tel. št. 05/38-41-506.
Delavnice so za udeležence brezplačne, saj jih v okviru Razpisa za izobraževanje odraslih sofi-
nancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

Klub 50+

Z GIBANJEM DO ZDRAVJA
Naše telo je namenjeno gibanju. Leta res prinesejo pešanje sposobnosti, vendar se 
lahko temu procesu prav s pomočjo telesne dejavnosti upremo. Da boste lažje 
obvladovali vsakodnevne naloge in res uživali v različnih rekreacijskih dejavno-
stih, vam v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tolmin ponujamo Mavrični pro-
gram hoje. Vsak udeleženec bo ob vključitvi prejel vodnik po programu in dnevnik 
hoje, potem pa bomo skupaj vzeli “pot pod noge”. 
V brezplačen program se lahko vključi le 12 oseb, zato pohitite s prijavo pri Patri-
ciji Rejec na tel. št. 05/38-41-506. S programom pričnemo zadnji teden v februar-
ju.
Delavnica je za udeležence brezplačna, saj jo v okviru Razpisa za izobraževanje odraslih sofi-
nancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

PRC-jeva oglasna deska

TEMELJNA 
RA^UNALNI[KA 
ZNANJA
Do konca marca zbiramo prijave za:

• 30-urni začetni računalniški tečaj 

 (brez predznanja),
• 30-urni obnovitveno-nadaljevalni ra-

 čunalniški tečaj,
• 16-urni začetni in obnovitveni tečaj

 Delo s preglednicami – Excel.

Cena posameznega 30-urnega tečaja 

je 145 evrov, cena 16-urnega tečaja pa 

96 evrov.

Obenem že zbiramo prijave za brez-

plačni računalniški tečaj za starejše od 

65 let, ki bo potekal jeseni v Bovcu, če 

se bo nanj prijavilo najmanj 12 oseb. 

Za dodatne informacije o vsebini in za 

prijave pokličite na 05/38-41-500 

(Cvetka Kavčič ali Patricija Rejec). 

Računalniški tečaji za starejše od 65 let so 

za udeležence brezplačni, saj jih delno finan-

cira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 

socialnega sklada.

JEZIKOVNO IZOBRA-
@EVANJE ZA USPE[NO 
KOMUNIKACIJO
Do konca februarja zbiramo prijave 

za:
• 50-urni začetni tečaj angleškega,

 nemškega in italijanskega jezika;

• 40-urni nadaljevalni tečaj angleške-

 ga, nemškega in italijanskega jezika;

• 40-urni tečaj poslovne nemščine in

 angleščine.

Cena posameznega 50-urnega tečaja 

je 190 evrov, cena 40-urnega tečaja je 

155 evrov, cena poslovnega tečaja pa 

165 evrov.

Če potrebujete tovrstna znanja, se 

obrnite na Posoški razvojni center, Uli-

ca padlih borcev 1b, Tolmin. Prijave 

zbira Patricija Rejec na tel. št. 05/38-

41-500.

Zbrali in pripravili: Patricija Rejec in mentorji PUM
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PROJEKTNO 
U^ENJE MLADIH
Če ste stari med 15 in 25 let ter bi radi dokončali šolanje oziroma se zaposlili, 
se nam lahko pridružite v programu Projektno učenje mladih, znanim tudi kot 
PUM. Izvaja ga Posoški razvojni center in je za udeležence brezplačen. Pro-
gram traja eno šolsko leto, in sicer pet dni v tednu od 8. do 13. ure, vanj pa 
lahko vstopite ali iz njega izstopite kadarkoli. 
Na naslovu Ulica padlih borcev 1c, Tolmin smo vam na voljo od ponedeljka do 
petka od 7. do 15. ure, lahko pa nas tudi pokličete na tel. št. 05/38-41-513 ali 
nam pišete na e-naslov pum@pososki-rc.si.

STRAN ZA UPOKOJENCE
Spletna stran www.seniorji.info je namenje-

na starejši generaciji in vsem, ki želite imeti 

koristne, kakovostne in uporabne informaci-

je za polno življenje. Informacije na strani so 

brezplačne, registracija pa ni potrebna.

Dnevno sveže informacije so skrbno izbrane 

ter obravnavajo naslednje teme in dejavno-

sti: druženje in društva upokojencev; šport 

in rekreacija; izleti, potovanja, počitnice; 

zdravje; izobraževanje; praktični nasveti in 

prosti čas; moj vrt; pokojnine in finance; po-

moč in oskrba; varovana stanovanja; domo-

vi za starejše.

Stran ima ustrezno velikost črk, je pregledna 

in preprosta za uporabo. Če doma nimate 

računalnika oziroma niste vešči z njim, naj 

vam to ne bo ovira. V Točki vseživljenjskega 

učenja v Tolminu in Bovcu boste dobili 

ustrezno učno pomoč za dostop. Pokličite 

Patricijo Rejec na tel. št. 05/38-41-500 in si 

rezervirajte svoje mesto.

Učenje v TVŽU je brezplačno, saj ga delno financi-

ra Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 

sklada.

Zbrala in pripravila: Patricija Rejec

Utrinki

Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske
TO^KA VSE@IVLJENJSKEGA U^ENJA
Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU) v Tolminu in Bovcu deluje v partnerstvu z 
Ljudsko univerzo Nova Gorica. Ob podpori mentorja in učnega gradiva lahko 
brezplačno pridobivate nova znanja, in sicer vam ponujamo:
•  uporabo spletnega portala www.cvzu-vita.si, kjer so dostopni programi za uče-

nje računalništva in druga izobraževanja (Komunikacija, Izdelava poslovnega 
načrta, Psihologija barv, Osnove projektnega menedžmenta ...),

•  uporabo programov in multimedijskih pripomočkov za učenje tujih jezikov
 (angleškega, italijanskega, nemškega, španskega in francoskega),
•  uporabo računalnika za brskanje po svetovnem spletu, pisanje življenjepisov,
 seminarskih nalog, prijav na delovno mesto.
Včlanite se tako, da pokličete Patricijo Rejec na tel. št. 05/38-41-500 ali ji pišete 
na e-naslov patricija.rejec@pososki-rc.si. TVŽU je v Tolminu odprta ob torkih in 
četrtkih med 8.00 in 14.30 ter ob sredah med 16.00 in 18.30, v Bovcu pa ob če-
trtkih med 9. in 13. uro.

SVIT RE[UJE @IVLJENJA
Slovenija – Za rakom na debelem 
črevesju in danki pri nas vsako leto 
zboli približno 1.300 ljudi, le nekaj 
manj kot 700 od njih pa jih zaradi te 
oblike raka tudi umre. Umrljivost je 
velika predvsem zato, ker je bolezen 
največkrat odkrita prepozno. Prav 
zato so zasnovali državni program 
presejanja in zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na 
debelem črevesju in danki, ki so ga 
poimenovali Svit. Na območju cele 
Slovenije ga bodo začeli izvajati v 
začetku letošnjega leta, z njim pa 
želijo odkriti predrakave spremembe 
in raka v zgodnejši fazi, ko je še oz-
dravljiv.

Kot pojasnjuje zdravnica Maja For-

tunat iz Zdravstvenega doma Tol-
min, večina rakov črevesja nastane 
iz polipov, dolgotrajen proces pa v 
povprečju traja od osem do deset 
let. Glavni metodi za zgodnje od-
krivanje polipov in predrakavih spre-
memb sta zato test na prikrito kr-
vavitev v blatu in če je ta pozitiven še 
kolonoskopija (endoskopska preis-
kava debelega črevesja). “Program 
je namenjen moškim in ženskam, 
starim od 50 do 69 let, ki bodo 
vanj vabljeni vsaki dve leti. Iz Cen-
tra Svit pošiljajo vabila, gradiva, 
komplete za odvzem blata in dru-
ga, za izvajanje programa po-
membna obvestila. Če je test na 
prikrito krvavitev v blatu pozitiven, 
se je treba zglasiti pri osebnem 
zdravniku, ki opravi ustrezno pri-

pravo na kolonoskopijo in tudi iz-
da napotnico za preiskavo.” 

Program Svit je brezplačen, vanj pa 
se vključite tako, da na vabilo odgo-
vorite s pisnim soglasjem za sodelo-
vanje. Nato iz centralne enote pro-
grama po pošti prejmete dva kom-
pleta za odkrivanje prikrite krvavitve 
v blatu in po priloženih navodilih 
opravite odvzem vzorcev blata, ki ju 
v zaprtih kompletih prav tako po 
pošti znova pošljete v Center Svit. V 
laboratoriju programa Svit v Ljubljani 
nato opravijo pregled blata na prikri-
to krvavitev, o izvidu preiskave pa 
vas pisno obvestijo. Več informacij 
je na voljo na spletni strani www.
program-svit.si.
Špela Kranjc

EPIcenter, letnik X, {t. 2, 2009
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Gostom je treba ponuditi nekaj ve~
Silva Mlakar, sobodajalka s ^iginja, je s svojo dejavnostjo za~ela pred nekaj leti. V tem ~asu je po-
nudbo sob tudi s pomo~jo denarja iz razvojnega progama So~a pove~ala. Prednosti neokrnjene na-
rave, ki jo gostom lahko ponudi na{e okolje, se {e kako zaveda, vendar poudarja, da to ni dovolj. 
Svojo ponudbo namerava {e dopolniti, energije za to pa ima ve~ kot dovolj. 

Kdaj ste se začeli ukvarjati z odda-
janjem sob?

Leta 2003 sem prišla na Čiginj in 
v bistvu sem zelo hitro začela razmi-
šljati o sobah, saj me turizem že od 
nekdaj privlači. Glede na to, da sem 
imela v hiši prostor, sem najprej ure-
dila dve sobi, kasneje dodala še eno, 
v lanskem letu pa sem s pomočjo 
sredstev programa Soča uredila še 
štiri sobe v mansardi. Že v začetku, 
ko sem imela dve oziroma tri sobe, 
sem ugotovila, da je to ta pravo. Se-
daj imam skupno na voljo 15 ležišč.

Kakšni so bili začetki, kako ste svo-
jo ponudbo promovirali?

Od začetka človek tipa. Zraven 
službe sem oddajala dve sobi in pre-
izkušala, ali bo šlo ali ne. Moram 
povedati, da sem se hitro “ulovila”. 
Potrdil se je moj dober občutek stika 
z gosti. Mislim, da sem na pravi po-
ti. Lokacijo imam dobro, hiša je do-
bro vidna s ceste Nova Gorica–Tol-
min. Sodelujem tudi z Lokalno turi-
stično organizacijo (LTO) Sotočje, 

HIŠO JE OB CESTI TOLMIN–NOVA GORICA TEŽKO ZGREŠITI – Tudi dobra lokacija pripomore k boljšemu obisku gostov, seveda pa ne gre 
pozabiti na promocijo drugačne vrste. Silva Mlakar svojo ponudbo predstavlja tudi na svoji spletni strani in sodeluje z Lokalno turistično orga-
nizacijo Sotočje.

imam svojo spletno stran, povezujem 
pa se tudi z drugimi,  pogodbo imam 

tudi z mednarodnim policijskim 
združenjem IPA.

Kaj vse zajema vaša ponudba?
Oddajo sob, možnost zajtrka in 

Utrinki

MAJHEN, A PRIJETEN KOTIČEK – V bovškem hotelu Alp so uredili turško, finsko in infra 
rdečo savno. Foto: Maca Skočir

PRI^AKUJEJO [E VE^ 
GOSTOV
Bovec – V hotelu Alp so tako kot v 
sosednjem hotelu Kanin tik pred 
božično-novoletnimi prazniki svojim 
gostom ponudili nekaj pomembnih 
novosti. V tistem obdobju je bil Alp, 
ki ima tri zvezdice in razpolaga z 
200 posteljami, polno zaseden, isto 
pa 25 zaposlenih pričakuje med pri-
hajajočimi šolskimi počitnicami. 
Vsekakor pa izpolnitev njihovih pri-
čakovanj zavisi od tega, ali bodo pri-
stojni uspeli popraviti poškodovan 
steber kaninske kabinske žičnice in 
bo smučišče takrat le ponovno obra-
tovalo. Zaradi smučarskega mrka v 
Bovcu in odpovedi številnih rezerva-
cij so namreč Alp konec januarja in 
začetek februarja raje zaprli.
Hotel, ki je bil zgrajen leta 1963 ter 

dograjen in obnovljen 27 let kasne-
je, je lani spomladi zamenjal lastnika 
in sedaj pod imenom Alp hotel 
d.o.o. posluje v sklopu skupine  s 
Terme Rogaška in Diana Murska 
Sobota. Novi lastnik Jože Pipen-
baher pravi, da največ poudarka 
daje na “kakovost storitev in vklju-
čevanje vsebin širšega okolja v 
celovito ponudbo hotela”.  

Še pred ureditvijo prvih treh savn v 
hotelu (turške, finske in infra rdeče) 
ter kozmetično-masažnega salona 
tako za hotelske kot zunanje goste 
so avgusta lani prenovili hotelsko te-
raso, ki je v zimskem času delno 
ogrevana, kupili pa so tudi avdio-vi-
deo opremo, ki bo v upoštev prišla 
predvsem pri organizaciji seminarjev 
in konferenc v veliki hotelski dvorani. 
ŠK

EPIcenter, letnik X, {t. 2, 2009
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izposojo koles. Goste “potipam”, če 
potrebujejo kakšne informacije. Če 
se izkaže potreba, jim jih tudi nu-
dim. Včasih se s katero od skupin 
dogovorim za voden izlet. Sem na-
mreč tudi lokalni turistični vodnik. 
Že nekaj časa nazaj sem začela raz-
mišljati, da bi se turistične ponudbe 
lotila resneje in gostom ponudila še 
kaj, če jih želim zadržati za daljše 
časovno obdobje. Delam na tem, da 
bom uredila prizidek za masažni sa-
lon in savno, saj sem tudi poklicni 
maser. Projekti so v izdelavi. Upam, 

lep “paket” ponudbe. 
Z letošnjim poletjem se upokojim, 

zato se bom gostom lahko še v večji 
meri posvečala. V povečanje ponud-
be v nasprotnem primeru ne bi šla, 
saj je že sedaj obremenitev poleti 
maksimalna. 

Kakšen je vaš tipičen gost, kaj ga 
pri obisku teh krajev zanima?

Ne vem, če bi lahko rekla, da ob-
staja določena struktura gostov. Pre-
cej je takih, ki se vračajo, ki pridejo 
za več dni. To je kraj, kjer se ponud-
ba popolnoma razlikuje od morskega 
turizma. Za obisk teh krajev mora 
biti človek po značaju bolj aktiven, 
bolj športen.

Imela sem tudi prehodne goste, ki 
so imeli v načrtu odhod naslednji 
dan, pa smo se zvečer zaklepetali. Na 
ta način sem spoznala njihove želje, 
jim ustrezno svetovala in usmerila – 
ostali so tukaj cel teden. To se mi je 
že večkrat ponovilo. Marsikdo na-
mreč pride sem, pa pravzaprav ne ve 
točno, kam je prišel. Gost, ki ima 
določen datum odhoda, bo takrat 
tudi odšel. Nekoga, ki nima določe-
nega programa, pa ni težko zaintere-
sirati za daljše bivanje, če mu razlo-
žiš, kaj vse mu je v tem okolju na 
voljo.

Kako ste zadovoljni z obiskom go-
stov? Predvidevam, da jih je poleti 
največ.

Seveda, julij, avgust in september, 
to so dobri meseci. V ostalih mesecih 
jih je manj, vendar smo na primer v 
nasprotju s pričakovanji med zadnji-

mi novoletnimi prazniki imeli polno.

Torej vam kljub redni službi vseeno 
uspeva dobro poskrbeti tudi za go-
ste?

(smeh) Zaenkrat imam še energijo. 
Človek se sicer z delom iztroši, po 
drugi strani pa mi to delo daje doda-
tno energijo. Mi pa veliko pomaga 
tudi partner.

So vaši gostje večinoma tujci?
Ja. Pridejo tudi Slovenci, vendar je 

okoli 60 odstotkov tujcev.

okolje, je naklonjeno podjetnikom, 
turizmu?

Določeni programi spodbujanja 
tega so, in to je izvrstno narejeno. 
Tudi LTO Sotočje moram pohvaliti, 
sama imam z njimi zelo dobre izku-
šnje. S strani države so spodbude, 
vendar priti do teh sredstev ni pre-
prosto. 

Kako ste zadovoljni z razpisom pro-
grama Soča, prek katerega ste leta 
2007 pridobili 15.000 evrov?

Pridobljenih sredstev sem bila zelo 

SILVA MLAKAR JE SVOJO PONUDBO SOB POVEČALA tudi s pomočjo denarja iz razvojnega 
programa Soča. S temi sredstvi je uredila sobe v mansardi. Skupno ima na voljo 15 ležišč.

SOBODAJALKA SILVA MLAKAR pravi, da je 
delo predvsem poleti sicer naporno, po dru-
gi strani pa jo napolni z novo energijo. Tudi 
novih idej ji ne manjka, saj razmišlja o do-
polnitvi ponudbe s programom masaže in 
savne.

Prevladujejo Italijani?
Ne, prej bi dala na prvo mesto Av-

strijce in Nemce.

Kaj je po vaših izkušnjah tisto, kar 
v tem prostoru gosta najbolj prite-
gne in na čem bi bilo potrebno de-
lati v prihodnosti? 

Gostje pridejo v naše kraje na do-
pust predvsem zaradi narave in špor-
ta. To moramo skrbno in preudarno 
čuvati. Lahko gradimo nove turistič-
ne objekte, ampak na tak način, da 
ohranjamo čimbolj neokrnjeno nara-
vo. Moramo jo spoštovati in se zave-
dati njenega pomena. Sami gremo 
premalokrat izven naših meja, da bi 
znali v zadostni meri ceniti tisto, kar 
imamo. 

V okolici manjka gostilna z doma-
čo hrano, saj je veliko gostov tujcev, 
ki želijo pokušati našo kulinariko, 
videti in občutiti utrip naše dežele. 
Ne pomfri in dunajski zrezek, to do-
biš povsod.  

Kakšno je po vašem mnenju naše 

vesela. Z njimi sem uresničila zasta-
vljene cilje.

Mislim, da je to lepa pomoč turiz-
mu, marsikdo bi brez tega ne mogel 
narediti vsega, kar si želi. Mogoče bi 
bilo dobro pri razpisih podaljšati rok 
za pridobitev sredstev.

Mislite, da bo na vašo dejavnost 
vplivala recesija?

Zdaj v tem trenutku tega ne mo-
rem oceniti, mislim pa oziroma 
upam, da recesija ne bo imela neke-
ga velikega vpliva. Določen odstotek 
ljudi vedno potuje. Upam na najbolj-
še in da bo kriza trajala čim manj 
časa. 

Vidite prihodnost v turizmu?
Ja. Bilo bi prav, da se s  programi 

turizem spodbuja naprej. Slovenija je 
tako čudovita dežela, je majhna, a 
ima vse. Čuvati moramo naravo in 
razvijati turizem v takšni meri, ki jo 
bo ohranjal, saj bo le takšno lahko 
tudi tržiti.
Besedilo in foto: Jerneja Kos

da bom to čim prej realizirala. V tem 
primeru bi bil gostom na voljo res 

Utrinki

PRVA SLOVENSKA 
REGIONALNA 
DESTINACIJSKA 
ORGANIZACIJA
Tolmin – Svet regije Severna 
Primorska, ki združuje 13 občin na 
območju Goriške statistične regije, 
je 19. novembra lani potrdil 
Lokalno turistično organizacijo 
(LTO) Sotočje kot izvajalca 
programa regionalne destinacijske 
organizacije (RDO) na svojem 
območju. Gre za prvo formalno 
zasnovano slovensko RDO, 20. 
januarja pa je potekal tudi njen prvi 
delovni sestanek. 

Delo RDO nadzoruje svet regije, 
program pa usklajuje programski 
svet, v katerem sodelujejo kvalificira-
ni predstavniki vsake izmed občin, 

predstavnik mrežne razvojne agenci-
je in predstavniki ključnih podjetij, ki 
se bodo odločila za sodelovanje. 
Povod za odločitev je bil razpis Mini-
strstva za gospodarstvo, name-
njen pospeševanju razvoja destina-
cijskega managementa. Čeprav je 
bil ta razpis kasneje preklican, se je 
regija vseeno odločila nadaljevati z 
aktivnostmi in da bo novoustanovlje-
na organizacijska oblika nadaljevala 
delo v smislu združevanja ponudbe, 
znanja in energije v smeri graditve 
skupne destinacije pod blagovno 
znamko Smaragdna pot. Prva akci-
ja nove RDO je bil skupen nastop na 
sejmu Turizem in prosti čas konec 
januarja v Ljubljani, ostale aktivnosti 
pa sledijo.
Janko Humar, direktor LTO Sotočje
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JAVNE PREDSTAVITVE IN NO-
VE PRILO@NOSTI
PRC vabi na podrobnej{o predsta-
vitev poteka samoizgradnje in 
izku{enj, ki smo jih `e pridobili. 
Ob tej prilo`nosti bomo za~eli 
vpisovati tudi kandidate za novo 
skupino samograditeljev. ^e bo 
interes pokazalo najmanj osem 
kandidatov, bo PRC tudi novi sku-
pini nudil podporo pri koordinaci-
ji izvedbe. Predavanja Potek sa-
mogradnje SSE se lahko 
udele`ite:
•  v Tolminu – 4. marca ob 19. uri   
 v u~ilnici PRC;
•  v Kobaridu – 5. marca ob 19.  
 uri v Domu Andreja Manfrede;
•  v Bovcu – 6. marca ob 19. uri v  
 kulturnem domu.
Za ve~ informacij in prijave 
pokli~ite Petra Domev{~ka na tel. 
{t. 05/38-41-508 ali 031/409-012.

Sprejemniki son~ne energije 

@elite sami izdelati svoje kolektorje?
V okviru aktivnosti Alternativni viri energije, ki jih vsako leto organizira Poso{ki razvojni center 
(PRC), smo lani izvedli drugo samogradnjo kolektorjev oziroma sprejemnikov son~ne energije (SSE). 
Izpeljali smo jo pri Sadjarstvu Gruden v Vol~ah, udele`ilo pa se je je 14 samograditeljev. Skupno 
smo izdelali 79 absorberjev za 14 gospodinjstev. 

V  skladu z ustaljeno prakso naj-
prej izvedemo delavnice (v 
Bovcu, Kobaridu in Tolminu), 

na katerih predstavimo potek samo-
gradnje. Kandidati se ob tej priložno-
sti lahko vključijo v proces samogra-
dnje, sledi pa skupno srečanje, na 
katerem se dogovorijo o vseh po-
drobnostih v poteku samogradnje. 
Nato nam priskoči na pomoč Grad-
beni inštitut ZRMK, ki skrbi za men-
torstvo v posameznih fazah samogra-
dnje.

Postopek samogradnje SSE 
Preden se lotimo praktičnega dela, 

mentor Matjaž Malovrh iz ZRMK 
obišče vse člane, da določijo optimal-
no lokacijo in predvidijo potrebno 
število absorberjev. Člani skupine si 
razdelijo naloge (nabava, finance, 
prevozi orodja ...) in določijo lokaci-
jo izvedbe. 

Izdelava absorberev je ključni del 
samogradnje, skupina pa za izdelavo 
potrebuje en vikend. Absorber se-
stavlja bakrena pločevina, na katero 
se spoji oziroma mehko lota v kačo 
zvito 10-milimetrsko bakreno cev. 
Sledi čiščenje in barvanje absorberja. 
Najenostavnejše in najbolj etstetsko 
je, če kolektorje vgradimo v streho, 
lahko pa jih namestimo tudi na žele-
zno konstrukcijo, za izdelavo katere 
morate poskrbeti sami. Vgradnja na 
konstrukcijo se od tiste na strehi ne 
razlikuje.

Celoten postopek samogradnje ko-
ordinira ZRMK, vsak korak v procesu 
pa mentorji predhodno demonstrira-
jo. Če skupina upošteva vsa navodila, 
lahko s procesom zaključi zelo hitro. 
Izdelani SSE-ji imajo certifikat o 
ustreznosti, kar omogoča prijavo na 
razpis Eko sklada za pridobitev ne-
povratnih sredstev. 

Poudariti moramo, da so takšni 
kolektorji cenejši, saj so stroški prak-

tično samo materialni. Res pa je, da 
se moramo za izdelavo nekoliko po-
truditi in si zanjo vzeti kakšnih šest 
dni prostega časa. Tisti, ki razmišlja-
te o tem, da bi svoje ure všteli v ce-
no, ste že v osnovi zgrešili namen 
samogradnje. Samograditelj je na-
mreč tisti, ki se je že pred tem ukvar-
jal s podobnimi konjički in med dru-
gim razmišljal tudi o tem, kako bi 
sam izdelal svoj solarni sistem. Lah-
ko mu le priskočimo na pomoč, saj 
mu olajšamo delo in nenazadnje tu-
di zmanjšamo stroške, pa še certifi-
ciran in kakovosten izdelek bo nare-
dil. 

Mo`nost ogleda sistema
Kdor bi želel o tej temi zvedeti več, 

se lahko obrne na Petra Domevščka 
(031-409-012), Marka Grudna (041-
512-632) ali Borisa Zorka (041-600-
477).
Besedilo in foto: Peter Domevšček, 
Posoški razvojni center

SAMOGRADITELJI SONČNIH SPREJEMNIKOV NA DELU – Fotografija prikazuje barvanje ab-
sorberjev.

KO SO MONTIRANI, sprejemniki sončne energije (SSE) v samoizgradnji izgledajo približno ta-
ko. Marko Gruden je svoj SSE postavil na konstrukcijo.
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Ob~ina Bovec
@ar{~e bodo ru{ili

Na območju nekdanje vojašnice 
Žaršče v Bovcu so delavci Soškega 
gozdnega gospodarstva pred kratkim 
posekali vso drevje, med katerim je 
bilo največ smrek. Objekti so tako 
pripravljeni za rušenje, za katerega 
bo popotresni denar zagotovila drža-
va prek Državne tehnične pisarne. 
V prvih dneh februarja je Občina 
Bovec objavila javni razpis za izvajal-
ca teh del, podjetja pa se imajo nanj 
čas prijaviti do 9. marca.

Kot je povedal vodja oddelka za 
okolje in prostor na bovški občinski 
upravi Ivan Černilogar, so strokov-
njaki ocenili, da je dotrajane in ne-
varne objekte na območju Žaršč smi-
selno porušiti, lokacija pa bo nato 
pripravljena za nove projekte s po-
dročja gostinstva, trgovine in pred-
vsem turizma. Na javnem razpisu 
izbran izvajalec bo moral porušiti 
vseh pet objektov, tako da bo od nek-
danje vojašnice ostalo le obzidje. Po 
Černilogarjevih pojasnilih, je “obzid-
je dobro ohranjeno, zato se ga lahko 
kot zanimiv, zgodovinski element 
uporabi pri novi zasnovi tega dela 
Bovca”. Odstranitev vsega drevja so 
občini priporočili strokovnjaki iz tol-
minske območne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije. Visoke smreke so 
bile namreč stare in suhe, tako da je 

njihovo vzdrževanje vsako leto pov-
zročalo veliko stroškov, ob močnem 
vetru pa so bile zaradi lomljenja vej 
tudi nevarne – sploh ob upoštevanju 
dejstva, da je najbližja soseda nekda-
nje vojašnice bovška osnovna šola. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

se že soočamo z občasnimi prome-
tnimi preobremenitvami, zato sta 
priprava in izvajanje ustreznih rešitev 
umirjanja prometa pomembna in po-
trebna.

Občina Kranjska Gora, Občina 
Bovec in Občina Bohinj so se lotile 

regijo Julijske Alpe. Poleg splošnega 
modela se projekt osredotoča na pri-
pravo konkretnih načrtov urejanja in 
umirjanja prometa v Bohinju, dolini 
Vrata, na prelazu Vršič in cesti na 
Mangartsko sedlo.

Koordinacijo projekta vodi Občina 
Kranjska Gora, ki jo zastopa Vida 
Černe, na Občini Bovec je za projekt 
zadolžena mag. Ceciljia Ostan, na 
Občini Bohinj pa Klemen Langus. 
Strokovno delo na projektu je prev-
zelo podjetje Mlekuž Consulting in 
v sodelovanju s CIPRA Slovenija 
oblikovalo strokovno projektno sku-
pino, ki jo sestavljamo mag. Žarko 
Mlekuž, dr. Matej Ogrin, Dušan 
Prašnikar, Urška Smukavec in Ana-
marija Šegina.

Proučene so bile možnosti umirja-
nja in urejanja prometa v gorskih 
območjih na osnovi obstoječe zako-
nodaje. Okvir predstavlja izvajanje 
11. člena Zakona o javnih cestah, ki 
omogoča pobiranje nadomestila za 
uporabo ceste v območjih s statusom 
zavarovanih območij. Do sedaj to si-
cer ni bila praksa, kar bo treba v 
prihodnje spremniti. Dodatno zako-
nodajno možnost ponuja novi zakon 
o Triglavskem narodnem parku, te-
oretično pa tudi prekategorizacija 
cest iz državnih v občinske, čemur 
se vse občine zaradi finančnih ne-

NA OBMOČJU NEKDANJE VOJAŠNICE ŽARŠČE so odstranili vso drevje, tako da je pet dotra-
janih objektov sedaj pripravljenih na rušenje. 

Utrinki

UDELEŽENCI ŠTUDIJSKEGA POTOVANJA 
v okviru projekta Boljše kompetence v turiz-
mu – večja kvaliteta storitev na eni od svojih 
postojank, v Torinu na Malem kraljevem tr-
gu. Foto: arhiv TZGP 

Umirjanje prometa v 
Julijskih Alpah

Promet na zavarovanih gorskih ob-
močjih zaradi turizma narašča. Mar-
sikje povzroča škodo okolju in težave 
lokalnemu prebivalstvu. V Sloveniji 

priprave modela umirjanja prometa 
v Julijskih Alpah. V okviru projekta 
Dynalp 2 so pridobile sredstva za 
pripravo izhodišč za zakonodajo, jav-
ni promet, poslovne načrte in splošni 
model umirjanja prometa za celotno 

[TUDIJSKI OGLED 
TURISTI^NIH SREDI[^ V 
ITALIJI IN FRANCIJI
Tolmin – Regionalna razvojna 
agencija severne Primorske 
d.o.o. Nova Gorica (RRA) je že ko-
nec lanskega leta za strokovne de-
lavce in managerje v turizmu organi-
zirala študijsko potovanje, ki je bilo 
sestavni del projekta Boljše kompe-
tence v turizmu – večja kvaliteta 
storitev, za izvedbo katerega je RRA 
pridobila sredstva EU. Med 40 ude-
leženci iz severnoprimorske regije 
nas je bilo tudi 16 turističnih delav-
cev iz Zgornjega Posočja. 

Že pred odhodom smo morali vpra-
šanja in teme v zvezi z našim podro-
čjem dela v turizmu poslati na RRA, 

ta pa jih je posredovala gostiteljem, 
da bi nam nanje pripravili odgovore. 
Obiskali smo italijanski Piemont (To-
rino, Bardonecchia) in francosko re-
gijo Rhône-Alpes (Privas, Vals-les-
Bains, Lyon). Obe regiji sta po geo-
grafskih značilnostih in turistični po-
nudbi primerljivi s severno Primor-
sko. Imeli smo razgovore s pred-
stavniki destinacijskih turističnih or-
ganizacij (regijskih in pokrajinskih), 
turističnih informacijskih centrov, tu-
rističnih agencij, hotelov, počitniške-
ga naselja, restavracij in igralnic, 
zdravilišč in smučišč. Izvedeli smo 
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zmožnosti vzdrževanja cest izogiba-
jo. Zadnja možnost je doslej nepo-
znana možnost dogovora med državo 
in občino za delni prenos pristojno-
sti, da bi občina lahko izvajala želeni 
režim umirjanja prometa, vzdrževa-
nje pa bi še vedno opravljala država. 
Uvedba povračila za uporabo ceste bi 
služila upravljanju trajnostnega pro-
meta na teh območjih, in ne razvoju 
oziroma vzdrževanju cestne infra-
strukture, ki je lahko le domena dr-
žave.

Osnovna ideja umirjanja prometa 
je, da se v občutljivih gorskih obmo-
čjih zmanjša prometno obremenjeva-
nje, ne pa tudi obisk teh območij. 
Prav zato smo na obravnavanem ob-
močju določili prvo, drugo in tretje 
območje. Dolgoročni cilj za prvo ob-
močje je ukiniti individualni turistič-
ni motorni promet, kratkoročni pa 
uvedba javnega prometa, ki bo pre-
vzel velik delež motornega prometa 
v visoki turistični sezoni. Drugo ob-
močje vključuje mirujoči promet, ki 
bi bil sicer namenjen v prvo obmo-
čje. Pogoj za začetek uresničevanja 
tega modela so urejena parkirišča. 
Tretje območje je območje, kjer ne 
prihaja do omejitev v prometu in lah-
ko sprejme večje količine mirujočega 
prometa.

Ker so obravnavana območja pre-
cej različna, so različni tudi scenariji 
umirjanja in urejanja prometa. V Bo-
hinju bi v prvem območju v visoki 
turistični sezoni turistični promet po-
tekal le z javnim prometom. Predho-
dno bi bilo treba urediti ustrezno in-
frastrukturo (parkirišča, garaže, si-
gnalizacijo) in se odločiti glede smu-
čišča Vogel, ki je predmet državnega 
lokacijskega načrta, kar velja tudi za 
Pokljuko. Dolgoročno bi iz prvega 

območja v največji možni meri po-
skusili preseliti mirujoči promet. 

V dolini Vrata bi nadaljevali z na-
črtom umirjanja iz leta 2006, ko so 
bili določeni cilji že sprejeti. Osebni 
promet bi kratkoročno zaprli le v vi-
soki sezoni, ko je zmogljivost parki-
rišč presežena, sicer pa ne. Večino 
mirujočega prometa za dolino Vrata 
bi prevzelo naselje Mojstrana.

Prelaz Vršič prečka tranzitna cesta, 
na kateri umirjanje prometa ni načr-
tovano. Predmet preučevanja je bil 
mirujoči promet, ki povzroča zastoje, 
težave obiskovalcem in pomembno 
okoljsko škodo. 

Za Mangartsko cesto dolgoročno 
predvideni načrt umirjanja vključuje 
uvedbo javnega prometa v konicah 
in urejanje parkirišč.

Na vseh območjih potrebujemo 
prometne načrte, v obstoječe infor-
macijske službe (na primer lokalne 
turistične organizacije ali turistične 
informativne centre) pa bi morali 

vpeljati centre trajnostne mobilnosti, 
ki bi nudili aktualne informacije o 
mobilnosti na izbranem območju. 
Javni promet ne bi prevzel samo mi-
gracij v tretjem območju; regija mora 
razviti učinkovit javni promet, ki bi 
omogočal hitro in pogosto potovanje 
skozi Julijske Alpe in okoli njih. Ve-
lika priložnost je kombiniran promet 
z avtobusom in vlakom, zlasti zato, 
ker je Bohinjska železnica primerna 
za doživljajske poti. Z umirjanjem 
prometa se bodo promovirale hoja, 
kolesarjenje in druge oblike naravi 
prijazne mobilnosti.

Proces umirjanja prometa bo po-
stopen in v soglasju z deležniki po-
sameznega lokalnega okolja. Posame-
zne občine bodo v okviru enotnega 
koncepta umirjanja prometa v Julij-
skih Alpah trajnostni promet uresni-
čevale skladno s svojimi zmožnostmi 
in specifičnimi potrebami. V okviru 
projekta so že potekale nekatere iz-
vedbene aktivnosti na področju ure-

janja infrastrukture. Izdelane so bile 
idejne zasnove za parkirišča v Bo-
hinjski Bistrici, Mojstrani (pri žičnici 
in Slovenskem planinskem muzeju) 
in na Vršiču ter za urejanje informa-
cijske točke na Mangartski cesti pri 
Mangartski planini. Izvedene so bile 
predstavitve in delavnice z deležniki, 
izšla je zloženka in pripravljena je 
bila prenosljiva razstava o umirjanju 
prometa v Julijskih Alpah.

Z uresničevanjem ideje o trajnostni 
mobilnosti bi Julijske Alpe lahko po-
stale pilotna regija v Sloveniji, ki je 
na področju prometa pričela s preho-
dom na nizkoogljično družbo. To bo 
povečalo našo prepoznavnost in 
ugled, dolgoročno pa tudi obisk in s 
tem možnost večjega prihodka. Po-
samezna območja bi se lahko zgle-
dovala po uspešnih alpskih območjih 
v tujini, kot so na primer Wer-
fenweng, Chamois, Zermatt, Sass Fee 
in druga.
Besedilo in foto: mag. Žarko Mlekuž

Bov{ki trg bo nekaj ~asa 
zaprt za promet

S februarjem se nadaljujejo tudi 
dela na osrednjem bovškem trgu, ki 
zahtevajo popolno zaporo za ves pro-
met od lokala Letni vrt do MIP-ove 
mesnice. Objekti na tem delu bodo 
tako dostopni le pešcem, obvoz za 
vozila pa bo urejen za stavbo Letne-
ga vrta mimo pošte oziroma za 
objektom marketa Kmetijske zadruge 
Tolmin mimo picerije Stari Kovač. 
Avtobusna postaja se bo za čas grad-
benih del na trgu preselila na Ledine, 
in sicer na parkirišče pred bovškim 
kulturnim domom. Predvideno je, da 
se bo pri dinamiki del upoštevalo 
vrhunec poletne turistične sezone, ko 
bodo izvajalci dela začasno prekinili 

Iz ob~inskih uprav

OBČINE KRANJSKA GORA, BOVEC IN BOHINJ so se lotile priprave modela umirjanja prome-
ta v Julijskih Alpah. Projekt Dynalp 2 se osredotoča na pripravo konkretnih načrtov za urejanje 
in umirjanje prometa v Bohinju, dolini Vrata, na prelazu Vršič in cesti na Mangartsko sedlo.

Utrinki

veliko zanimivega o organiziranosti 
turizma (primer neprofitnega javno-
zasebnega konzorcija, sicer stroga 
piramidalna organiziranost od nacio-
nalne do lokalne ravni po konceptu 
destinacijskega managementa), o 
turističnih strategijah, promociji in 
orodjih tržnega komuniciranja, e-
marketingu, on-line rezervacijskem 
sistemu, strukturi gostov (80 % do-
mačih in 20 % tujih, od teh največ 
Angležev, Belgijcev in Nizozemcev), 
statistiki prenočitev in prihodkov od 
turizma, usposabljanju zaposlenih v 
turizmu in gostinstvu, zaposlovanju 
tujcev, delovni zakonodaji, vlaganjih 
... 

Pri oblikovanju programov in pro-
duktov izhajajo iz analize trendov 
povpraševanja in želja sodobnega in 
bodočega turista ter iz novih vedenj-
skih vzorcev (bolj odgovoren odnos 
do narave, zavest o trajnostnem ra-
zvoju, povečano povpraševanje po 
storitvah visoke kakovosti, opušča-
nje dolgoročnega načrtovanja dopu-
stov, odločanje za počitnice tik pred 
zdajci, hitrost življenjskega utripa – 
internet, mobilna telefonija), ne pa iz 
obstoječih možnosti ponudbe. 
Osredotočajo se na dve veliki ciljni 
skupini, in sicer na ženske (običajno 
one načrtujejo dopust in organizira-
jo družinske počitnice) ter aktivno 

starejšo populacijo (50–65 let, 
predvsem iz urbanih okolij). Povsod 
se trudijo podaljšati oziroma razte-
gniti sezono, zato razvijajo kakovost 
in pestrost ponudbe, animacijo, inti-
mnost v programih, organizirajo pri-
reditve zunaj glavne sezone ter vla-
gajo v novo infrastrukturo (sistemi 
zasneževanja, snežni parki z drsali-
šči in progami za deskanje, vožnje s 
pasjimi vpregami, parki za gorsko 
kolesarjenje, bazeni). Prizadevajo si 
tudi za cenovno dostopnejši turi-
zem, da bi ga približali socialno ob-
čutljivejši populaciji in invalidom. Za-
radi naraščajočega trenda vračanja 
k naravi je zelo razvita ponudba 

kampov, ki se specializirajo, bogati-
jo animacijo, delujejo kot klubi, do-
polnjujejo ponudbo namestitve v 
bungalovih, pa tudi v zimskih kampih 
za avtodome. Zanimivo (in posnema-
nja vredno) je poudarjanje, da je od-
maknjenost od avtocest in druge ve-
like prometne infrastrukture pred-
nost, ki dviga kakovost turističnega 
proizvoda in bivanja v destinaciji. 

Izpostavili so pomen promocije, v 
katero zasebniki vlagajo tudi do 20 
odstotkov denarja, ter poudarili sku-
pno in celovito promocijo destinaci-
je z vsemi njenimi proizvodi, partner-
stvo med javnim in zasebnim sektor-
jem tako pri določanju ciljnih trgov 
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in bo promet skozi strogo središče 
Bovca spet lahko stekel.
Besedilo in foto: ŠK

Leto{nja zima jim nikakor ni 
naklonjena

Že v prejšnji številki EPIcentra 
smo poročali o težavah na kaninskem 
smučišču. In kot da zvito pogonsko 
kolo sedežnice Prevala, zaradi česar 
progi Sedlo in Prevala sploh nista 
mogli obratovati, ni bilo dovolj, je 22. 
januarja del velikega snežnega plazu 
poškodoval enega od nosilnih stebrov 
krožne kabinske žičnice, ki smučarje 
iz doline vozi na vrh smučišča. Po-
škodovan je steber na nadmorski 
višini 1.844 metrov, torej na zadnjem 
odseku med t. i. postajama C in D. 
Ogledali so si ga strokovnjaki in 
označili uničene dele, ki jih je treba 
zamenjati. 

Kot kaže ob zaključku redakcije 
tokratne številke glasila, naj bi bilo 
smučišče zaprto vsega skupaj tri te-
dne, tako da naj smučanje med zim-

skimi šolskimi počitnicami ne bi bilo 
ogroženo. Direktor ATC Kanin Aleš 
Uršič pojasnjuje, da bodo za odpravo 
škode na nosilnem stebru in pogon-
skem kolesu sedežnice Prevala sku-
paj potrebovali kar okoli 150.000 
evrov, na najmanj 100.000 evrov pa 

ocenjujejo izgubo zaradi izpada po-
slovanja. Za pomoč bodo morali pro-
siti Ministrstvo za gospodarstvo ter 
Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, saj po Uršičevih bese-
dah škode ne morejo sanirati sami. 
Da Kanin dlje časa ni obratoval, se je 
čutilo tudi v dolini, kjer so v hotelu 
Kanin zabeležili približno polovico 
manj gostov, hotel Alp pa so za dva 
tedna celo zaprli. Pohvalno je, da so 
v ATC Kanin kljub svojim težavam 
poskrbeli za tiste, ki jih je v Bovec 
zvabila želja po smuki na njihovem 
smučišču in so že imeli zakupljene 
smučarske pakete. Zagotovili so jim 
namreč brezplačen avtobusni prevoz 
do smučišča Nevejsko sedlo na itali-
janski strani Kanina.

Na kaninskem smučišču je letošnjo 
zimo zapadlo rekordnih 8,5 metra 
snega, snežna odeja pa je debela ka-
kšnih sedem metrov. Smuka v pozno 
pomlad po odpravlje-
nih poškodbah 
naprav tako 

ne bi smela biti vprašljiva, bo pa ne-
varnost plazov zunaj urejenih prog 
vsekakor veliko večja, kot je bila mi-
nula leta.
Špela Kranjc

Cepljenje bo pla~ala ob~ina
Pri pripravljanju osnutka letošnje-

ga proračuna so na Občini Bovec 
skoraj 6.000 evrov namenili cepljenju 
učenk devetega razreda proti huma-
nemu papiloma virusu (HPV), ki je 
povzročitelj raka na materničnem 
vratu. Cepljenje ene osebe stane do-
brih 300 evrov, do njega pa bo upra-
vičenih 18 bovških devetošolk. Ker 
bodo končno odločitev o cepljenju 
morali sprejeti njihovi starši, bodo ti 
vabljeni na skupni sestanek z ose-
bjem bovškega dispanzerja Zdra-
vstvenega doma Tolmin, na katerem 
jih bodo seznanili z vsemi potrebni-
mi informacijami.

Rak materničnega vratu je sicer 
šesta najpogostejša oblika raka v 

Sloveniji, obolevnost za njim je 
leta 2007 znašala 14,8 obolele 

na 100.000 žensk, zadnja 
leta pa zaradi te bolezni 
umre od 30 do 40 žensk 
letno. Rak na materničnem 
vratu je edini rak, ki ga lah-
ko preprečimo. Poleg ustre-

zne spolne vzgoje mladih k 
temu lahko pomembno prispe-

va cepljenje proti HPV kot pov-
zročitelju, ki pa je najbolj učinkovito, 
še preden dekleta postanejo spolno 
aktivna. Tako kot v večini evropskih 
držav se tudi v Sloveniji obeta vklju-
čitev cepljenja proti HPV v nacional-
ni program cepljenja, Občina Bovec 
pa se je do takrat odločila stroške 
zanj prevzeti nase. 
ŠK

OSREDNJI BOVŠKI TRG tik preden so ga zaradi nadaljevanja del zaprli za ves promet.

DEL SNEŽNEGA PLAZU je poškodoval enega od nosilnih stebrov krožne kabinske žičnice, zato 
so morali smučišče Kanin na vrhuncu smučarske sezone za več tednov zapreti. Foto: Uroš Sovdat

Utrinki

kot načrtovanju promocijskih nasto-
pov in oblikovanju proračuna. 

Manj informacij smo dobili o 
delovanju turističnih društev. V Italiji 
so pro loco združenja prostovoljcev 
izključno lokalnega pomena in se 
tudi financirajo iz občinskih 
proračunov. Gostitelji, predstavniki 
destinacijskih turističnih organizacij, 
nam o njih niso znali povedati kaj 
veliko. Očitno je bilo, da jih ne 
vključujejo v destinacijski 
management. Prav jim pridejo le, 
kadar organizirajo kakšno prireditev 
ali pa ko poskrbijo za oglede 
lokalnih znamenitosti. V Franciji pa 
tako organiziranih turističnih društev 

s takimi programi dela kot v Sloveniji 
sploh ni.
Del časa je bil namenjen tudi 
turističnim ogledom. Zelo so nas 
navdušile skrbno obnovljene t. i. 
tradicionalne vasi v francoski 
pokrajini Ardèche, srednjeveške 
vasice s kamnitimi hišami, ozkimi, s 
kamnom tlakovanimi uličicami, 
grajskimi stolpi in mogočnim 
zidovjem. Diskretne intervencije in 
uporaba avtohtonih gradiv pri 
posegih obnove dokazujejo veliko 
pozornost ohranjanju stavbne 
dediščine in njeno vključevanje v 
turistično ponudbo.
Mojca Rutar 

TRIGLAVSKI NARODNI PARK 
NA OBISKU
Podbrdo, Vol~e – Dan Triglavske-
ga narodnega parka na šoli za ta 
zavod predstavlja le del izobraževal-
nega programa za otroke, zanj pa 
se odloča vedno več osnovnih šol 
(OŠ) iz okolice parka. V januarju je 
skupina zaposlenih v Triglavskem 
narodnem parku (TNP) s predsta-
vitvijo parka in tematskimi delavnica-
mi med drugim obiskala tudi OŠ Si-
mona Kosa Podbrdo in Podru-
žnično šolo Antona Majnika Vol-
če, kjer je za najmlajše postavila tu-
di manjši TNP-jevi informativni točki.

S takšnim načinom izobraževanja 
otrok je pred 18 leti začel Jože Mi-
helič. Diapozitivom, s katerimi je 
učencem in učenkam sprva pred-
stavljal park, je pred nekaj leti dodal 
še etnološke delavnice, na katerih 
izdelujejo uporabne predmete iz le-
sa. Čeprav so te zaradi uporabe 
orodja malo nevarne, so zelo dobro 
sprejete. Mihelič, sedaj vodja službe 
za izobraževanje in naravovarstveno 
službo v parku, tako otrokom pribli-
ža lesene predmete, ki so jih upora-
bljali njihovi dedje in babice – gra-
blje, trinožne stole, žlice, pa tudi 
igrače. Nazadnje so k sodelovanju 
povabili še predstavnike ZOO Lju-
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Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

39. novoletno sre~anje 
Slovencev Videmske 
pokrajine in Poso~ja

V nabito polni dvorani kobariškega 
kulturnega doma je letos potekalo že 
39. novoletno srečanje Slovencev Vi-
demske pokrajine in Posočja. V orga-
nizacijo tega dogodka so vključene 
vse tri posoške občine, tolminska 
območna izpostava Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti in Uprav-
na enota Tolmin z načelnikom 
Zdravkom Likarjem, ki je že vsa 
leta idejni vodja prireditve. Glede na 
to, da bo prihodnje leto prireditev 
beležila svojo 40. obletnico, je Likar 
poudaril, da gre pričakovati še bolj 
slavnostno druženje. 

Letošnje srečanje je poleg kultur-
nega dela, ki ga je na oder postavil 
režiser Marjan Bevk, oblikovalo kar 
nekaj govornikov. V pozdravnem na-
govoru je župan Občine Kobarid Ro-
bert Kavčič poudaril pomen sožitja 
ter skupnega nastopa in prenašanja 
vrednot in pripadnosti na mladi rod, 
saj bomo le tako ohranili jezik in 
kulturne dobrine, ki povezujejo naš 
prostor, ter ustvarili dodano vrednost 
za vse nas. Še posebej pomembno je 

po njegovem mnenju, da matična 
država prisluhne projektom, ki bi jih 
lahko sofinancirala evropska sku-
pnost.

Letošnji slavnostni govornik Bo-
štjan Žekš, minister za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, je omenil, da 
se zakonodaja v praksi uveljavlja po-
časi, pravni položaj Slovencev v Vi-
demski pokrajini pa se kljub vsemu 
izboljšuje. Prepričan je, da bo manj-
šinam v sosednjih državah veliko 
lažje, če bo matična domovina dele-
žna splošnega napredka, saj bomo le 
tako lahko zagotovili primerno po-
moč in ponudili roko pri tistih pro-
jektih, ki zahtevajo finančna sredstva. 
Trenutna situacija je zapletena in go-
spodarski kazalniki so usmerjeni v 
reševanje vsesplošne krize, ki pa se 
po Žekševih besedah odraža tudi ta-
ko, da se krčijo programi slovenskih 
manjšin v Italiji, Avstriji in na Ma-
džarskem. Pomembno je, je še pou-
daril minister, da ostajamo optimisti 
in nadaljujemo v pravi smeri.

Spregovoril je tudi predstavnik 
krovnih slovenskih organizacij v Vi-
demski pokrajini Stefano Predan, ki 
je izpostavil predvsem problem po-

LETOŠNJE GUJONOVO PRIZNANJE je načelnik Upravne enote Tolmin Zdravko Likar izročil 
Živi Gruden, ki je priznanje prejela v imenu dvojezične šole v Špetru. Foto: arhiv PRC

Utrinki

UČENCI IN UČENKE OŠ SIMONA KOSA PODBRDO so na etnološki delavnici v okviru Dneva 
Triglavskega narodnega parka na šoli z zanimanjem spremljali izdelovanje grabelj iz lesa.

bljana, ki npr. pojasnijo, kako živali 
preživijo zimo.

TNP dvakrat letno v nakladi 4.000 
izvodov izda brezplačno glasilo Svet 
pod Triglavom, ki ga prejme tudi 
vseh 1.200 gospodinjstev na obmo-
čju parka. Avtorji objavljenih prispev-
kov so tako iz vrst zaposlenih kot zu-
nanji strokovnjaki. Ob koncu minule-
ga leta sta pri TNP izšli še dve publi-
kaciji. Predstavnica za odnose z jav-
nostmi Tina Markun v dvoletnem 
poročilu javnega zavoda TNP oblju-
blja prispevke o dejavnostih zavoda 
v letih 2006 in 2007, publikacija Na 
obisku v Triglavskem narodnem 
parku pa prinaša informacije o zna-
čilnostih parka, možnostih za njego-
vo doživljanje ter podatke o kočah in 
turističnih kmetijah na tem območju. 
Obenem so v TNP-ju že pripravili tu-
di program dejavnosti za leto 2009, 
ki ga sestavljajo številne prireditve, 
dogodki, delavnice, izleti po štirih 

okoliših parka v spremstvu nadzor-
nikov in različne izobraževalne vse-

bine. Že poznanim periodičnim do-
godkom so dodali tudi nekaj novo-

sti, ki se letos obetajo tudi v Domu 
Trenta. Ta poleg Triglavske rože 
na Bledu ostaja eno od dveh infor-
mativnih središč TNP-ja, ki sta za 
obiskovalce odprti celo leto, med-
tem ko se je za obisk drugih treba 
predhodno najaviti.

Gorazd Kutin je eden od 19 nad-
zornikov v TNP-ju, pokriva pa obmo-
čje tolminske in kobariške občine. 
Ker gre večinoma za robno območje 
parka, so pravila na njem nekoliko 
manj stroga in vanj so vključene tudi 
vasi Čadrg, Zadlaz Čadrg, Tolmin-
ske Ravne in Zadlaz Žabče. Kot je 
opozoril, “bi bilo pametno zaradi 
množičnega turizma in porasta 
adrenalinskih športov v parku pa-
metno urediti mirne cone, ki bi bi-
le posebej zaščitene, preostali del 
pa bi prilagodili obiskovalcem. Ve-
lik pretok ljudi namreč zelo slabo 
vpliva na divjad”.
Besedilo in foto: Špela Kranjc
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deželja brez ustrezne infrastrukture, 
s čimer izgublja mlade, ki odhajajo 
v večja središča in se asimilirajo v 
bolj urbana okolja.  

Zdravko Likar je prisotne spomnil 
na slovesnost, ki bo potekala 3. apri-
la v Špetru in na kateri bomo spo-
mnili 100-letnice rojstva Pasquala 
Gujona. V spomin na tega velikega 
človeka in rodoljuba na srečanju Slo-
vencev v Kobaridu že nekaj let pode-
ljujejo Gujonova priznanja. Letos ga 
je prejela dvojezična šola v Špetru, 
prevzela pa ga je njega ravnateljica 
Živa Gruden. V obrazložitvi je bilo 
izpostavljeno, da je šola iz leta v leto 
nadgrajevala svoje programe ter po-
leg osnovnega vpeljala tudi srednje-
šolsko izobraževanje. Prav ta šola je 
središče dogajanja in iz nje je zraslo 
veliko projektov, ki so pomembni za 
razvoj slovenske kulture in sodelova-
nje z matično domovino. 

Skozi množico obiskovalcev so za-
zvenela sočna narečja beneških in 
posoških vasi ter tako prijazno zao-
krožila kulturni del tega tradicional-
nega in odmevnega dogodka v Koba-
ridu. Večer je zaključilo še prijatelj-
sko druženje, na katerem se rojevajo 
nova poznanstva in kujejo ideje za 
skupne projekte. Konec februarja nas 
tako v Kobaridu že čaka tridnevni 
dogodek z naslovom Benečija v skup-
nem slovenskem kulturnem prostoru, 
ki bo potekal v prostorih Fundacije 
“Poti miru v Posočju”, Doma Andre-
ja Manfrede in v kulturnem domu, 

kjer bomo zaključili z gledališko 
predstavo.
Nada Pajntar, Občina Kobarid 

Niso le opazovalci trenutne 
gospodarske situacije

Potem ko se je tudi v Posočju vse 
bolj začelo govoriti o gospodarski 
krizi, je kobariški župan Robert Kav-
čič 22. januarja sklical razpravo na 
to temo. Na posvetu so se udeležen-
ci osredotočili predvsem na proble-
me, ki jih gospodarska kriza prinaša, 
in na možnosti njihovega reševanja. 
Odziv med kakšnimi 25 povabljenimi 
– manjšimi samostojnimi podjetniki 
z območja občine, ki so člani Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice Tol-
min, predstavniki te zbornice in 
bank, ki imajo svoje poslovalnice v 
občini Kobarid – je bil dober, tako da 
so se v Domu Andreja Manfrede 
zbrali praktično vsi.    

Zaključki razprave so bili po Kav-
čičevih zagotovilih “kar optimistični, 
saj se v občini Kobarid razen v lesno-
predelovalni industriji učinki gospo-
darske krize še ne čutijo”. Župan to 
trdi tudi na osnovi predhodnega 
osebnega obiska direktorjev večjih 
podjetij, ki zaposlujejo največ obča-
nov, med katerimi so tolminska Hi-
dria AET in Metalflex ter kobariški 
TIK. 

Med ukrepi, s katerimi bo Občina 
Kobarid v obdobju negotovosti na 
pomoč priskočila gospodarstvu, sta 
subvenciji obrestnih mer tako za po-

vratna sredstva kot za investicije v 
nova delovna mesta oziroma razširi-
tev dejavnost. Obenem želijo obča-
nom, ki bi morda izgubili delo, po-
nuditi finančno pomoč, ki bi jo ti 
vložili v turistične objekte, kmetijstvo 
ali pa kakšno drugo dejavnost, ki bi 
jim prinašala dohodek. Ukrepe bodo 
pripravili do sprejetja proračuna (to 
naj bi bilo do konca marca oziroma 
začetek aprila), ko bo tudi jasno, ko-
liko denarja ima občina za to na vo-
ljo. Na sestanek, ki bo sledil, pa bodo 
poleg članov obrtne zbornice pova-
bili tudi predstavnike drugih podjetij, 
s čimer bodo na eni strani na občini 
dobili celotno sliko situacije, na dru-
gi pa bodo vsi zainteresirani obvešče-
ni, kaj pripravljamo mi. “Prijavili se 
bomo tudi na razpis za javna dela, s 
čimer bi tistih nekaj, ki bodo morda 
zgubili službo, lahko rešili tudi na 
občini,” je še pojasnil župan Kav-
čič.  

Razprave se je udeležil tudi takrat 
še v. d. direktorja Posoškega razvoj-
nega centra mag. Roman Medved. 
Prisotnim je predstavil možnosti pri-
dobivanja nepovratnih sredstev, ki jih 
ti lahko pridobijo z uspešno prijavo 
na javne razpise v okviru programa 
Soča 2007–2013. 
Špela Kranjc 

Z novim letom so dobili {e 
pod`upana

Kobariški župan Robert Kavčič je 
s 1. januarjem za podžupana Občine 

videva. Župan Kavčič od novega pod-
župana pričakuje, da se bo posvetil 
predvsem področju družbenih dejav-
nosti, in sicer šolstvu, kulturi, športu, 
deloma pa tudi sociali. Pričakovati je, 
da dodatne obveznosti Veliščku, ki je 
tudi direktor Zavoda za šport Občine 
Tolmin in funkcije podžupana ne bo 
opravljal poklicno, ne bodo povzro-
čale prevelikih težav.
Besedilo in foto: ŠK

BRANKO VELIŠČEK je postal podžupan 
Občine Kobarid.

Kobarid imenoval Branka Veliščka, 
sicer tudi člana občinskega sveta iz 
stranke Socialnih demokratov (SD), 
ki je Kavčiča podprla kot kandidata 
za župana na zadnjih lokalnih voli-
tvah leta 2006. Občina je bila do se-
daj brez župana, čeprav Zakon o 
lokalni samoupravi to funkcijo pred-

Utrinki

PONOSNI SMO NA 
TOLMINSKE ^EBELARJE
Tolmin – Čebelarska sezona v lan-
skem letu po količini pridelanega 
medu ni bila najboljša, saj smo izgu-
bili veliko čebeljih družin zaradi varo-
ze, zastrupitve čebel ter deževnih in 
tudi sušnih dni, ki so vplivali na do-
nos medu (lipa). Nekateri čebelarji 
pa so kot pretekla leta poslali svoj 
med na ocenjevanje in dosegli odlič-
ne rezultate.

Kot najboljši med v letu 2008 je bil 
ocenjen lipov med čebelarja Sergija 
Bavdasa iz Kanalskega Loma, ki je 
najboljšo oceno šampion 2008 pri-
dobil na ocenjevanju v Sežani in No-
vem mestu. Zlato priznanje za lipov 
med so dobili še čebelarji Bruno 
Berlot s Kozaršč (na ocenjevanju v 
Semiču), Julij Gaberšček iz Volč (v 
Semiču in Sežani) in Evgen Trinko 
iz Volč za tretje najboljše ocenjen li-
pov med (v Sežani). Zlato priznanje 

za cvetlični med sta prejela Zdravko 
Istenič iz Bovca (v Semiču in Cer-

kljah) in Julij Gaberšček za cvetlični 
in zgodnji cvetlični med (v Semiču in 

Cerkljah). Poleg zlatih so podelili še 
srebrna priznanja za lipov in gozdni 
med ter bronasta priznanja za akaci-
jo, gozdni in lipov med.

Čeprav čebelar misli, da je le njegov 
med kakovosten, bister, čudovite 
barve, dobrega okusa in higiensko 
neoporečen, s prejetim priznanjem 
dokazuje, da je njegov pridelek res 
kvaliteten ter ga tako lahko 
predstavlja potrošniku kot vrhunski 
proizvod narave, svojega znanja in 
dela. Med se v Sloveniji ocenjuje že 
več kot desetletje, nekateri 
tolminski čebelarji pa ga v 
ocenjevanje pošiljamo od vsega 
začetka. Na podlagi rezultatov, 
prejetih priznanj ter v dnevnem 
časopisju objavljenih rezultatov smo 
še izboljšali ime tolminskega medu 
ter povečali povpraševanje po njem 
tako v bližnji okolici kot tudi drugod 
po Sloveniji in v zamejstvu.
Besedilo in foto: GAJ

ČEBELAR EVGEN TRINKO iz Volč je na ocenjevanju v Sežani za svoj lipov med prejel zlato 
priznanje.
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Kaj bo s hotelom Paradiso?
Časopisi so nam poleti leta 2006 

obljubljali ponovno rojstvo hotela 
Paradiso, za katerega je Stevan Sto-
janović, srbski poslovnež iz ZDA, 
načrtoval 56 sob z več kot 100 ležišči, 
več plesišč, wellness center z 12 ja-
cuzziji, šestimi savnami in vodnim 
parkom, novo otroško igrišče, pokri-
ta tenis igrišča, prostor za koncerte 
in avtokamp. 

Kljub obetavnim besedam in no-
vim pisanim barvam na fasadi je 
načrt, po katerem naj bi Stojanović v 
objekt v naslednjih letih vložil dva 
milijona evrov, kmalu propadel. Že 
3. novembra 2006 je namreč Davčni 
urad Nova Gorica na Okrajno sodi-
šče v Tolminu vložil predlog za za-
četek stečajnega postopka zoper 
družbo Medical International alter-
nativne oblike zdravljenja, katere 
lastnik je Stojanović. Ksenija Topli-
kar Zorn, ki jo je stečajni senat 
Okrožnega sodišča v Novi Gorici 
imenoval za stečajno upraviteljico, je 
tako 24. maja 2007 uvedla stečajni 
postopek, sodno pa so nekdanji tol-
minski hotel Paradiso, ki je zadnja 
leta v precej slabem stanju, s pomo-
čjo policije izpraznili 23. septembra 
lani.

Razlog za stečaj je prezadolženost 
in plačilna nesposobnost izpolnjeva-
nja svojih obveznosti do upnikov. 
Terjatve v višini skoraj 2,6 milijona 
evrov je namreč skupno prijavilo 13 
upnikov, med katerimi je družba Me-
dical International največ dolžna Ob-
čini Tolmin. Terjatev zaradi neplači-
la takse za uporabo stavbnega zemlji-
šča znaša okoli 68.000 evrov, terjatev 
zaradi neplačila komunalne takse za 
igralne avtomate iz leta 1996 pa več 
kot dva milijona evrov. Toplikarjeva 
je slednjo prerekala, zaradi česar je 
občina vložila tožbo, vendar pa je 
novogoriško sodišče 3. decembra la-
ni zahtevek upnikov zavrglo, tako da 
občina ostaja v postopku le z manjšo 
terjatvijo. “Nikoli nam ni nobeno so-
dišče reklo, da terjatve v vrednosti 
dva milijona evrov ne moremo dobiti, 
zato smo poskusili, vendar pa je so-
dišče na žalost ugotovilo, da terjatev 
ni upravičena,” svojo prijavo terjatve 

Tolminke. Po besedah Boštjana Do-
blekarja, enega izmed organizatorjev 
Metalcampa, je hotel Paradiso na-
mreč predstavljal pomembno logistič-
no in novinarsko središče, v njem pa 
so tudi dnevni prostori in kuhinja za 
nastopajoče in delavce. Kot je še po-
udaril, hotela niso uporabljali samo 
v času festivala, saj se priprave nanj 
začnejo že aprila. Na vprašanje, ali 
je možno, da bi se Metalcamp zaradi 
trenutnega stanja Paradisa v nasle-
dnjih letih preselil kam drugam, je 
Doblekar odgovoril: “V Master of 
metal (MOM) smo soočeni z razno-
vrstnimi pritiski in Paradiso nam je 
trn v peti že kar nekaj časa, a ven-
darle smo vedno našli rešitev in tako 
bo tudi v prihodnje. V podjetju prvo-
vrstno verjamemo v Tolmin sam, v 
izredno lokacijo, naravo, ljudi in v 
vseh teh letih se čutimo kot del Tol-
mina. Metalcamp je tolminski festival 
in Tolminci so prav toliko zaslužni za 
njegov uspeh kot mi, organizatorji”. 

Letošnji Metalcamp, ki bo sicer že 
šesti po vrsti, tako zaenkrat ostaja v 
Tolminu, kamor bo med 2. in 7. juli-
jem glede na izkušnje iz preteklih let 
spet privabil več tisoč obiskovalcev. 
Po besedah Doblekarja Tolminu ni-
kakor ne bi hoteli odvzeti ekonom-
skega dobička in upajo na pozitiven 
razplet glede hotela Paradiso. Kljub 
temu, da po njegovem “s tolminsko 

pojasnjuje tolminski župan Uroš Bre-
žan.

Hotel Paradiso se bo torej prodajal 
na javni dražbi v okviru izvršilnega 
postopka, in sicer prek tolminskega 
okrajnega sodišča. Toplikarjeva meni, 
“da bi bilo treba hotel čim prej pro-
dati, saj nastajajo precejšnji stroški 
vzdrževanja, kot so komunalni pri-
spevki, vodarina in elektrika”. Poleg 
tega je objekt slabo vzdrževan, zato 
kritina na več mestih pušča, od za-
prtja pa so vanj že vlomili in popisa-
li fasado. 

Vrednost hotela Paradiso in ostalih 
funkcionalnih objektov znaša po ce-
nitvi sodnega izvedenca Jožefa Le-
muta skoraj 1,8 milijona evrov, vre-
dnost bara Paradiso v središču Tol-
mina pa slabih 280.000 evrov. Poleg 
omenjenih prostorov premoženje ste-
čajnega dolžnika obsega tudi garso-
njero v Tolminu, ki je vredna 34.000 
evrov, vendar se bo zaenkrat prodajal 
samo hotel, bar in garsonjera pa bo-
sta naprodaj šele, ko bo urejeno nju-
no zemljiškoknjižno stanje. Mnogi se 
sprašujejo, ali je možno, da bi objekt 
kupila tolminska občina, vendar pa 
Brežan odgovarja: “To je cena, ki si 
je občina vsekakor ne more privoščiti. 
Se bomo pa potrudili poiskati kupca, 
ki bi stavbo uredil v skladu z že ob-
stoječo dejavnostjo.” Župan je namreč 
prepričan, da bi bilo treba objekt ob-

noviti v turistične namene, za kar bi 
bil po njegovem mnenju najprimer-
nejši mladinski hotel oziroma hostel. 
Zagotavlja tudi, da gradnja obvoznice 
v bližini, ki je predvidena za leto 
2014, razen v času gradnje ne bo ovi-
rala dejavnosti na sotočju.

Ne smemo pozabiti, da bo usoda 
hotela Paradiso vplivala tudi na iz-
vedbo festivalov ob sotočju Soče in 

VREDNOST NEKDANJEGA HOTELA PARADISO, ki se bo prodajal na javni dražbi prek Okrajnega sodišča Tolmin, so ocenili na skoraj 1,8 mili-
jona evrov.

Foto: arhiv MOM

Boštjan Doblekar, Master of metal: 
“Želimo si še ene stvari … Tolmin se 

je v zad-
njih letih 
tudi zara-
di Metal-
campa za-
pisal v sve-
tovni ze-
mljevid za-
želenih po-
čitniških 
destinacij 

in dejstvo je, da ima potencial za še 
večji gospodarski in turistični razvoj. 
Naš namen ni bil nikoli masovni tu-
rizem, temveč so to številke, ki jih 
zmore Tolmin. Zdaj je čas, da večina 
ta potencial izkoristi, saj v prvih petih 
letih opažamo, da so le redki posa-
mezniki dognali, da Metalcamp Tol-
minu in prebivalcem prinaša več 
možnosti za zaslužek.”
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Zadnja leta so festivali in drugo dogajanje v okolici Paradisa ter soto~ja So~e in Tolminke pritegnili predvsem mlade, ki imajo za ureditev nekdanjega 
hotela razli~ne predloge:

občino sodelujemo na pozitivnem ni-
voju že od samega začetka, da z žu-
panom nenehno delamo načrte za 
izboljšave in da smo pred novim le-
tom zasedali tudi z LTO Sotočje, s 
katerim smo se pogovarjali o možnih 
potezah za prihodnost”, pa bo verje-
tno za festivale v prihodnosti treba 
še marsikaj postoriti. V MOM si na-
mreč želijo, da bi uredili tlakovane, 
osvetljene in ograjene pešpoti, infra-
strukturo in podpis dolgoletne po-
godbe z 28 lastniki parcel. “Tu je še 
veliko odprtih vprašanj, kot so cene 
najema dijaškega doma, težave s Ko-
munalo Tolmin in njihovimi nespre-
jemljivimi pogoji ter seveda največje 
vprašanje ta trenutek – hotel Paradi-
so. Od občine nimamo nikakršnih 
zahtev, temveč gre za medsebojne do-
govore in izvedbe, namenjene napred-
ku vseh nas.” Kot pravi Brežan, se bo 
tudi občina trudila za napredek in 
poskušala preprečiti spremembe, ki 
bi izvedbo festivala onemogočile. 
“Pomagati in olajšati želimo organi-
zacijo z infrastrukturo, ki bi bila ko-
ristna tudi za druge organizatorje in 
prireditelje. Nekaj bomo zagotovo na-
redili že letos,” še pravi tolminski 
župan. Na vprašanje, kaj konkretno 
to bo, pa odgovora še nismo dobili.

Besedilo in foto: Mariša Bizjak

povedal Brežan. Kritike udeležencev 
so bile namenjene tudi bankam, saj 
podjetja le stežka dobijo kredit ozi-
roma je ta zelo drag. Kot je še dodal 
Brežan, bo kriza vplivala tudi na pro-
račun občine za leti 2009 in 2010, saj 
bodo pri razdeljevanju proračunske 
pogače morali razmišljati širše in de-
nar namenjati tudi ukrepom, ki bodo 
šli v smeri pomoči gospodarstvu.
Besedilo in foto: Jerneja Kos

Razmere so resne
Da je gospodarska situacija resna 

tudi na Tolminskem, je potrdilo oko-
li 30 gospodarstvenikov, ki so se ude-
ležili srečanja pri tolminskem županu 
Urošu Brežanu. Ta je srečanje orga-
niziral z namenom, da preveri stanje 
v svojem okolju, saj gospodarske no-
vice iz ostale Slovenije niso dobre.

Kot je po srečanju povedal župan, 
je stanje resno predvsem v podjetjih, 
ki poslujejo v avtomobilski industriji 
in industriji gospodinjskih aparatov. 
Rudi Kragelj, direktor razvoja v Hi-
drii AET, je ob tem dodal, da so v 
celotnem letu 2008 beležili dobre 
poslovne rezultate, se je pa slabo 
svetovno gospodarsko stanje že po-
znalo proti koncu leta in se nadalju-
je tudi letos. Upadu realizacije v vi-
šini od 20 do 30 odstotkov so že 
prilagodili poslovanje, v marcu pa naj 
bi prešli na 36-urni delavnik. Odpu-
ščanja zaposlenih za nedoločen čas 
zaenkrat ne napovedujejo, slabše jo 
bodo odnesli zaposleni za določen 
čas, saj jim pogodb ne bodo podalj-
ševali. 

Občina, ki ima pri pomoči podje-
tnikom zelo omejene možnosti, jim 
poskuša pomagati z nespremenjeno 
ceno nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča, župan pa je naklo-
njen tudi predlogu območne obrtno-

Andrej Bašič, 23 let
“Grdo je gledati, kako Paradiso 

propada, in čeprav je vmes kazalo, 
da bo postal neka umetna oaza s 
kričečimi barvami in umetnimi pal-

mami, se 
je vse sku-
paj konča-
lo zaradi 
nepremi-
šljenosti. 
Želeli so 
zgraditi 
hotel v sti-
lu Las Ve-
gasa, ven-

dar pa menim, da niti lokacija niti 
Tolmin sam nista primerna za takšen 
hotel. Menim, da bi morali hotel Pa-
radiso preurediti v hostel, ki bi ponu-
jal prenočišča po ugodni ceni, v njem 
pa bi bile urejene tudi sobe za zah-
tevnejše goste. Predvsem se mi zdi 
dobra ideja, da bi imeli nekaj sob z 
več ležišči, kar bi lahko izkoristili za 
organizacijo različnih mladinskih iz-

menjav, šol v naravi, taborov na temo 
ekstremnih športov ipd. Seveda bi 
morala biti v hostlu tudi gostilna, 
kakšen večnamenski prostor za mla-
dino, kjer bi lahko bili tudi manjši 
koncerti, lahko pa bi obnovili tudi 
igrišče za odbojko in imeli izposoje-
valnico kanujev. Poleg hotela Paradi-
so bi morali urediti še prostor pri 
Sotočju, predvsem pa se mi zdi po-
membno, da bi stavbo obnovili tako, 
da bi se skladala z okolico. V Posočju 
absolutno manjka hostel in tudi mla-
dih je poleti v Tolminu veliko, zato 
menim, da bi bila prav to najboljša 
rešitev, poleg tega pa bi prostor lahko 
izkoristili tudi za festivale.” 

Peter Leban, 25 let
“Moj načrt je sicer precej megalo-

manski, ampak mislim, da je dobra 
ideja. Nad cesto, kjer je gričevnat 
travnik, bi morali skopati v teren in 
zgraditi tribune v stilu grškega gleda-
lišča, na drugi strani ceste, kjer tre-
nutno stoji Paradiso, pa bi namesto 

njega zgra-
dil oder ali 
vsaj plo-
ščad, na 
kateri bi 
bila posta-
vitev odra 
mogoča. 
N a  e n i 
strani odra 
bi nato po-

stavil objekt za zaodrje in prostore 
VIP, na drugi pa apartmaje ali hostel. 
Tak prostor bi bil zelo uporaben za 
festivale in druge prireditve.” 

Aljoša Križnič, 31 let
“Prostor je zelo zanimiva lokacija 

z velikim turističnim potencialom, ki 
pa ga do sedaj še nihče ni uspel iz-
koristiti. Menim, da se mora tolmin-
ska občina truditi poiskati investitor-
ja, ki bo pripravljen vložiti finančna 
sredstva in bo imel tudi celosten pro-
gram te lokacije. Treba je izbrati ne-
koga, ki bo vlil temu prostoru še 

dodatno vsebino in ne samo, kar 
nam ponuja narava. Zanimiva ideja 
bi bila, da bi hotel spremenili v sodo-
ben hostel (3 zvezdice) – mogoče tudi 
manjši wellnes in poleg hostla še 
manjši, sodoben avtokamp. Vsemu 
skupaj bi bilo treba dodati še nekaj 
športnih površin ter parkov in spre-
hajalnih poti. Seveda je lokacija zelo 

zanimiva 
in uspešna 
za prireja-
nje festiva-
lov, kar so 
v preteklo-
sti že do-
kazali or-
ganizatorji 
Metalcam-
pa, Sajete 

in Reggaeja. S stališča organizatorja 
Soč`n Festa lahko rečem le, da je lo-
kacija zelo zanimiva tudi za nas in 
verjetno se bomo v prihodnosti tudi 
mi preselili k hotelu Paradiso.”

SREČANJA GOSPODARSTVENIKOV NA OBČINI TOLMIN se je udeležilo okoli 30 predstavni-
kov podjetij. Nekateri sicer krize še ne občutijo, vendar ti ostajajo v manjšini. Ostalim kriza ne 
prizanaša. Prizadeta so predvsem podjetja, ki poslujejo na področju avtomobilske industrije. 
Ukrepov, ki jih je za premagovanje slabih gospodarskih razmer pripravila država, ne občutijo, 
težave imajo tudi z zagotavljanjem likvidnosti.

podjetniške zbornice, da bi občina 
subvencionirala obrestno mero za 
kratkoročne kredite.

Zaključke posveta so naslovili na 
Ministrstvo za gospodarstvo, s čimer 
želijo pristojne na državni ravni opo-
zoriti na resne razmere “na terenu”. 
“Ugotovili smo lahko, da ukrepi, ki 
jih je pripravila država predvsem za 
mala in srednja podjetja, praktično 
ne pomenijo nikakršnih olajšav,” je 
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Zimska slu`ba
Zima z nizkimi temperaturami in sne`nimi padavinami ni samo ~as idile, smu~anja in sankanja, 
ampak prina{a tudi te`ave v prometu in gibanju v naseljih. Vsako leto poslu{amo kritike o 
neuspe{nosti cestnih in komunalnih slu`b, ki jim botruje nepoznavanje veljavne zakonodaje.

Pred na{im pragom

Z imska služba je urejena z Za-
konom o javnih cestah in Pra-
vilnikom o vrstah vzdrževalnih

del na javnih cestah in nivoju redne-
ga vzdrževanja javnih cest. Obsega 
sklop dejavnosti in opravil, potrebnih 
za omogočanje prevoznosti cest in 
varnega prometa v zimskih razme-
rah, ki nastopijo takrat, ko je zaradi 
zimskih pojavov (sneg, poledica, so-
dra, žled ipd.) lahko ogroženo nor-
malno odvijanje prometa. 

Prevoznost cest pozimi ne pomeni, 
da so ceste prevozne tako kot v dru-
gih letnih časih. Prevoznost je zago-
tovljena, če višina snega na cestah I. 
in II. prednostnega razreda ne prese-
ga 10 cm in na drugih cestah 15 cm, 
promet pa je možen s predpisano 
zimsko opremo vozil. V času izredno 

močnega sneženja, ob močnih zame-
tih in snežnih plazovih je zelo težko 
zagotoviti prevoznost vseh cest naen-
krat. Podobno velja v primeru pole-
dice, če je zaradi dežja cesta gladka 
in poledice ni mogoče odpraviti z 
razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. 
Posipanje soli je namreč nujno za 
preprečitev sprijemanja snega s cesti-
ščem, če pa pred snežnimi padavina-
mi dežuje, se sol s cestišča spere. 
Sneg se zato sprime s podlago in plu-
ženje je močno oteženo. 

Redno vzdrževanje cest v zimskem 
času vključuje: 
• pripravljalna dela pred nastopom

zimske službe (izdelava izvedbe-
nega programa zimske službe, pri-
prava mehanizacije, prometne si-
gnalizacije, opreme in posipnega 

V ZIMI S TAKO OBLINIMI SNEŽNIMI PADAVINAMI, kot so letošnje, je pluženje eno od manj 
hvaležnih del. Izvajalci namreč tožijo nad številnimi nerazumevajočimi občani, ki od njih včasih 
pričakujejo, da bodo opravili tudi tisto, za kar bi morali poskrbeti občani sami. Foto: Jerneja Kos

Utrinki

SPREMENITI @ELIJO SISTEM
Kobarid – “Kdor ne komunicira, ne 
obstaja,” je prepričana Liljana 
Kavčič iz Kobarida, ki je v zadnjih 
mesecih javnost s svojo družinsko 
zgodbo seznanila predvsem prek 
medijev in pisem. Od sredine 
januarja naprej s pomočjo kolegic s 
podobno izkušnjo, Marjete 
Manfreda Vakar iz Tolmina in 
Bojane Mrak, komunicira tudi prek 
novoustanovljenega društva Ženske 
žrtve v izgnanstvu.

Kavčičeva pojasnjuje, da želi skozi 
svoj primer opogumiti ženske, ki tr-
pijo zaradi vseh vrst nasilja, da spre-
govorijo, saj bo le tako videti, da sis-
tem v državi ne deluje, kot bi moral. 
Cilji društva bodo zato govoriti, ko-
municirati in opozarjati, da se nasilje 
v družinah res dogaja ter da bi mora-
le pristojne organizacije in institucije 
žrtvam najprej verjeti in nato tudi 
ukrepati, jim nuditi pomoč. Kot še 
zagotavlja predsednica društva Kav-
čičeva, bodo v društvu veseli vsako-
gar, morda še bolj tistih, ki takšnih 
težav nimajo oziroma so jih uspeli 

premagati, saj to pomeni, da gre za 
močne osebnosti, ki se spoštujejo 
in se imajo rade. “Vsaka od nas na-
mreč nosi svoj križ in bo morala 

svoj primer nazadnje rešiti sama.” 
Marjeta Manfreda Vakar zatrjuje, da 
je pripravljena osebo, ki se bo nanjo 
obrnila, “slišati, začutiti, z njo soču-

stvovati, se zanjo postaviti in ji po-
nuditi tudi fizično oporo, sprem-
stvo do centra za socialno delo, to-
žilstva ali policije, v dogovoru z njo 
pa ji nuditi tudi druge konkretne 
oblike opore in pomoči”.

Članice društva se bodo srečevale 
vsakega 14. v mesecu. Ustanovne-
ga srečanja, ki je bilo 14. januarja v 
Domu Andreja Manfrede, se je ude-
ležilo nekaj več kot 20 ljudi (med nji-
mi so bili trije moški), ki so jim raz-
delili brošure in drugo gradivo o na-
silju. Kavčičeva in Manfredova sta 
spregovorili o svojih primerih, na ne-
gativno izkušnjo s policijo in cen-
trom za socialno delo pa je opozori-
la tudi ena od poslušalk. Drugo sre-
čanje, na katerem bodo zastavili 
program društva, bo 14. februarja v 
Restavraciji Kotlar v Kobaridu. Kav-
čičeva se je s prošnjo za pomoč in 
podporo društvu obrnila tudi na 
predsednico Odbora za pravice 
žensk in enakost spolov Evropskega 
parlamenta Anno Záborsko in čaka 
na njen odgovor. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

NAMENE DRUŠTVA ŽENSKE ŽRTVE V IZGNANSTVU sta predstavili dve od treh ustanovnih 
članic, Marjeta Manfreda Vakar (na fotografiji levo) in Liljana Kavčič, ki je tudi predsednica 
društva.

EPIcenter, letnik X, {t. 2, 2009
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materiala, namestitev dopolnilne 
prometne signalizacije na nevarnih 
mestih, postavitev snežnih kolov, 
namestitev naprav in ureditev za-
ščite pred snežnimi zameti, uspo-
sabljanje in strokovno izobraževa-
nje delavcev za dela zimske službe, 
obsekovanje rastlinja in ureditev 
odvodnjavanja); 

• nadzor nad stanjem prevoznosti in
 razmerami na cestah; 
• odstranjevanje snega na vozišču in
 posipanje vozišč.    
Vir: Direkcija RS za ceste. (2008). [Online]. 
[Citirano 16. januarja 2009; 9.45]. Dostopno 
na spletnem naslovu: http://www.dc.gov.si/. 

V Posočju je približno 230 km dr-
žavnih in 580 km občinskih cest raz-
ličnih kategorij. Za istočasno posipa-
nje in pluženje vseh bi potrebovali 
ogromen strojni park. Ker taka opre-
ma ni potrebna, še manj pa racional-
na, izvajalci zimske službe skupaj z 
naročnikom (občino ali Direkcijo RS 
za ceste) določijo kriterije za posipa-
nje, pričetek pluženja in njegov vrstni 
red, pri čemer upoštevajo določbe 
zgoraj omenjenega pravilnika. Pravil-
nik določa prednostne razrede cest 
in obseg zimske službe na posame-
zni vrsti cest, kar je razvidno iz ta-
bele desno. 

Za zimsko službo na državnih ce-
stah skrbijo cestna podjetja, na lokal-

Spremenjen na~in zbiranja kosovnih odpadkov
V februarju se bo spremenil na~in zbiranja kosovnih odpadkov v naseljih. 
Namesto dosedanje tedenske namestitve zabojnika v posameznem nase-
lju se bodo kosovni odpadki zbirali dvakrat letno tako, da bodo delavci 
Komunale Tolmin na dolo~en dan v naselju ve~ ur prevzemali kosovne 
odpadke in jih odlagali v zabojnik na vozilu. V naseljih, ki so od Zbirnega 
centra Vol~e oddaljeni do 10 km, se kosovni odpadki ne bodo ve~ prevze-
mali, ampak jih bodo ob~ani lahko oddajali v zbirnem centru. 
Podrobnej{a pojasnila so prilo`ena februarskemu ra~unu za komunalne 
storitve in objavljena na spletni strani www.komunala-tolmin.si.

Prednostni 
razred

Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje

I avtoceste, hitre ceste 24 ur zagotoviti prevoznost 
vozišč, pomembnejših 
križanj, dovozov k večjim 
parkiriščem in odstavnih 
pasov

zagotoviti prevoznost vsaj 
enega voznega pasu in 
dovozov k večjim parkiriščem

II ceste s povprečnim letnim 
dnevnim prometom > 4000, 
glavne ceste, glavne mestne 
ceste, pomembnejše 
regionalne ceste

od 5. do 22. ure zagotoviti prevoznost; med 
22. in 5. uro možni zastoji 
do dveh ur 

zagotoviti prevoznost (pri 
večpasovnicah vsaj enega 
voznega pasu); možni zastoji 
do dveh ur, predvsem med 22. 
in 5. uro

III ostale regionalne ceste, 
pomembnejše lokalne ceste, 
zbirne ceste in krajevne ceste

od 5. do 20. ure zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do 2 ur, predvsem 
med 20. in 5. uro

zagotoviti prevoznost (pri 
večpasovnicah vsaj enega 
voznega pasu); možni zastoji 
predvsem med 20. in 5. uro

IV ostale lokalne ceste, mestne in 
krajevne ceste

od 7. do 20. ure, 
upoštevati krajevne 
potrebe

zagotoviti prevoznost; možni 
krajši zastoji 

zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do enega dne

V javne poti, parkirišča, 
kolesarske povezave

upoštevati krajevne 
potrebe

zagotoviti prevoznost; možni 
zastoji do enega dne

zagotoviti prevoznost; možni 
večdnevni zastoji

VI ceste, ki se v zimskih razmerah 
zaprejo

nih cestah pa jo izvajajo pogodbeni 
izvajalci, ki jih je občina ali njena 
pooblaščena služba izbrala z javnim 

razpisom ali zbiranjem ponudb. To 
so lahko cestna, gradbena ali druga 
podjetja oziroma samostojni podje-

tniki. Za krajevne ceste v glavnem 
skrbijo krajevne skupnosti. Komuna-
la Tolmin je doslej opravljala zimsko 
službo v naseljih Tolmin, Kobarid, 
Bovec in Most na Soči, letos pa je v 
občini Tolmin odgovorna tudi za 
vzdrževanje in zimsko službo občin-
skih cest. Z ustrezno opremljenostjo 
in strpnostjo v prometu, lastno aktiv-
nostjo v okolici hiš, stanovanjskih 
blokov in poslovnih prostorov težave 
zaradi zimskih razmer ne bi smele 
biti tako kritične.
Olga Štrukelj, Komunala Tolmin

Utrinki

ČLANOM IN ČLANICAM KLUBA ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV TOLMIN so se na tradicio-
nalni prednovoletni večerji pridružili tudi njihovi svojci, nekdanji člani društva, terapevti ter 
prijatelji iz italijanskih Conegliana, Codroipa in Vidma.

KLUB ZDRAVLJENIH 
ALKOHOLIKOV PRED NOVIMI 
IZZIVI
Most na So~i, Tolmin – Člani in 
članice Kluba zdravljenih alkoho-
likov (KZA) Tolmin smo tudi minulo 
leto zaključili s tradicionalno predno-
voletno večerjo, na kateri so se nam 
pridružili tudi njihovi svojci, nekdanji 
člani društva, terapevti ter prijatelji iz 
italijanskih Conegliana, Codroipa in 
Vidma. Predsednik Miro Lapanje 
se je zbranim zahvalil za prizadev-
nost in pomoč v celem letu, najbolj 
dejavnim pa je podelil tudi simbolič-
no darilo. Večerja na Mostu na Soči 
se je ob glasbeni spremljavi Dua 
PALbin zavlekla pozno v jutranje 
ure. Obljubili smo si, da bo leto 
2009 še bolj delovno kot minulo, za 
katerega lahko rečemo, da smo bili 
v njem na vseh področjih zelo aktiv-
ni, kajti zavedamo se, da samo s po-
močjo celotne ekipe, zdravljencev, 
svojcev in terapevtov lahko od alko-
hola odvisnim posameznikom in nji-
hovim družinam največ pomagamo. 
Uredili smo svojo spletno stran 

www.kza-tolmin.si, na kateri obisko-
valci najdejo odgovore na vprašanja, 
kot sta kaj je alkoholizem in kdaj 
smo zasvojeni, obenem pa na njej 
pišemo tudi, kaj delamo, kje smo bili 
in kaj še pripravljamo.

Zveza klubov zdravljenih alkoho-
likov Severne Primorske, ki je pr-
va in edina takšna zveza v Sloveniji 
in je že eno leto tudi članica svetov-
nega združenja WACAT, ima sedež 
v Tolminu. V minulem letu smo zdru-

žili vse klube Severne Primorske 
(Tolminu, Novi Gorici ter Ajdovščini - 
Vipavi so se pridružili še klubi Cer-
kno, Idrija in Pluton Ajdovščina). Ker 
je alkoholizem še vedno tabu tema 
in beseda, ki bi se je morali izogibati 
in je ne izgovarjati glasno, vemo, da 
je na tem področju treba še veliko 
narediti. Izobraževati moramo tako 
terapevte kakor tudi bodoče tera-
pevte pomočnike, člane, predvsem 
pa nuditi izobraževanje strokovnim 
delavcem v vrtcih, šolah, zdravstve-
nih domovih ipd. Ravno pri mladih 
družinah z majhnimi otroki in mlado-
stniki se je najprej treba spoprijeti s 
tem problemom. V okviru zveze tako 
pripravljamo program izobraževanja 
za terapevte, bodoče terapevte in 
strokovne delavce. Strokovno gradi-
vo za izobraževanje, ki ga uporablja-
jo v Evropski šoli alkohologije, je 
z dovoljenjem avtorja in predsednika 
te šole prevedel Aleksander Može, 
zato bo to izobraževanje priznano tu-
di pri Evropski šoli alkohologije. 
Besedilo in foto: Nada Kenda, tajnica 
KZA Tolmin in Zveze KZA Severne Pri-
morske
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Arheolo{ke raziskave v Jerovci
Zaradi strate{ke lege na prehodu med osrednjo Tolminsko in Idrijsko-Cerkljanskim je [entvi{ka pla-
nota `e v davnini nudila ugodne pogoje za poselitev.

Sledovi obrambnih struktur in 
arheološke najdbe izpričujejo 
obstoj železnodobnih naselbin 

(9.–1. stoletje pr. n. š.), postavljenih 
večinoma na naravno zavarovanih 
legah. Te so po potrebi še dodatno 
utrdili z obzidji ali nasipi, kot je raz-
vidno tudi na primeru najdišča Vrh 
Gradu pri Pečinah. 

Na starodavno poselitev nakazuje-
jo tudi značilni arheološki toponimi, 
kot so Gradišče, Grad, Vahtarišče in 
Ajdovski britof, ter stare pripovedi o 
Atilovem grobu, zakopanem zlatem 
teletu, iskalcih rude in lovcih na 
medvede. Morda so prav te zgodbe 
vodile slovitega tržaškega raziskoval-
ca Carla Marchesettija k odkritju 
železnodobnega grobišča na Dabru 
konec 19. stoletja. Gradivo iz 19 raz-
iskanih žganih grobov je danes shra-
njeno v tržaškem Mestnem muzeju 
za zgodovino in umetnost. V starejši 
železni dobi so pokopavali tudi na 
grobišču Prevala - Lipce, ki leži med 
vasema Polje in Šentviška Gora.

Do novega, presenetljivega odkritja 
je prišlo leta 2007, ko je arheolog 
Boštjan Laharnar med topografskim 

UTRJENA NASELBINA na Vrhu Gradu pri Pečinah. Foto: Boštjan Laharnar ODLOMKI ŽELEZNODOBNIH STEKLENIH 
JAGOD z najdišča Prevala - Lipce, ki jih hrani 
Tolminski muzej. Foto: Marko Grego, foto-
teka Tolminskega muzeja

ogledom naključno naletel na sledove 
jam žganih grobov ter na odlomke 
prazgodovinske lončenine. Arheolo-
ški ostanki so ležali na območju 
strojnega izkopa. Novoodkrito najdi-
šče se nahaja v bližini domačij v Je-
rovci, na nadmorski višini okoli 800 
m. Po dogovoru z lastniki zemljišča, 
družino Pisk s Pečin, je sledilo inter-
ventno arheološko izkopavanje, ki ga 

je izvedla ekipa Tolminskega muzeja 
in Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije, OE Nova Gorica. 

Raziskan je bil le manjši, poškodo-
vani predel grobišča. Proti severoza-
hodu je najdišče zamejevala struga 
danes presahlega potoka. Odkritih je 
bilo 22 žganih grobov. Kot je bilo v 
železni dobi v Posočju v navadi, so 
umrle sežigali na grmadi, njihove 

ostanke pa posuli na dno grobnih 
jam. Le v enem izmed jerovških gro-
bov je bila za žaro uporabljena veli-
ka, narebrena keramična posoda, t. 
i. pithos. V njej je bila zbrana žgani-
na z ostanki prežganih človeških 
kosti in odlomki bronastega nakita. 
Koščica slive, odkrita znotraj grobne 
žare, pa očitno dokazuje, da so temu 
pomembnejšemu in premožnejšemu 
Jerovčanu obredno priložili tudi ta 
sadež. Žgan pokop v pitosu je sicer 
značilnost bogatejših grobov z Mosta 
na Soči, iz Kobarida, s Koritnice, iz 
Špetra in s Šentviške Gore v 6. in 5. 
stol. pr. n. š. 

Tudi v žganini nekaterih drugih 
grobov so bili odkriti deli pokojniko-
ve noše. Med slabo ohranjenimi in 
ožganimi kovinskimi predmeti lahko 
prepoznamo odlomke bronastih 
sponk (fibul) za spenjanje oblačil ter 
dele zapestnic. Materialne ostanke 
tedanjih prebivalcev predstavljajo tu-
di rumene in modre steklene jagode. 
Gre za dele ogrlic, s katerimi so se 
kitile ženske, morda pa tudi otroci. 
V enem izmed grobov je bila odkrita 
keramična posodica s temnim prema-GROBIŠČE V JEROVCI leži na umetno izravnanih terasah ob vznožju vzpetine Dobje. Foto: Miha Mlinar, fototeka Tolminskega muzeja
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KOŠČICA SLIVE – sled prvega sadjarstva na 
Šentviški planoti? Foto: Marko Grego, foto-
teka Tolminskega muzeja

DVIGOVANJE POSODE s temnim prema-
zom. Foto: Miha Mlinar, fototeka Tolmin-
skega muzeja

PRVA PLANOTARSKA ČEŠPA je naslov razstave o jerovškem grobišču, ki je v Tolminskem 
muzeju na ogled do 3. decembra 2009. Foto: Miha Mlinar, fototeka Tolminskega muzeja

zom, ki je bila najverjetneje izdelana 
na severovzhodnem italskem obmo-
čju in je bila priložena pokojnemu 
kot popotnica za v onostranstvo.

Planota kot gospodarsko 
zaledje `eleznodobne 
svetolucijske skupine

Železnodobno poselitev Šentviške 
planote lahko razumemo tudi v luči 
metalurgije oziroma nahajališč žele-
zove rude. Glavni rudarski revir sve-
tolucijske skupine je bil Bohinjski 

kot, ki so ga prebivalci iz Posočja 
kolonizirali v začetku 6. stol. pr. n. 
š. Razlog za to je bila nedvomno ve-
lika potreba po železovi rudi, ki je 

takratnim skupnostim predstavljala 
glavno gospodarsko moč. 

Železova ruda v obliki bobovca se 
še danes nahaja tudi v okolici vasi 
Polje in Daber. V preteklosti je bilo 
te rude zagotovo več in je imela večji 
pomen. O njenem izkoriščanju pri-
poveduje tudi ustno izročilo o “kro-
parjih”, ki naj bi jo tod iskali in kopa-
li. Na domneven prazgodovinski ru-
darski revir in metalurške dejavnosti 
na Planoti nakazujejo nekatera novej-
ša arheološka odkritja. Na Gradišču 

pri Polju je bil odkrit železen poliz-
delek, železova žlindra pa je bila 
najdena na Vrhu Gradu pri Pečinah 
in širšem območju Jerovce. V njeni 

bližini se nahaja pobočje z značilnim 
toponimom Grudnica, in na njem so 
še danes vidni umetni vkopi, ki jih 
morda lahko razumemo kot rudne 
jame ali sledi kopanja železove rude.

Šentviška planota je s položnimi, 
rodovitnimi njivskimi površinami in 

pašniki, bogatimi gozdovi ter verje-
tnimi nahajališči železove rude zago-
tovo predstavljala naravno gospodar-
sko zaledje osrednjemu predelu po-

soške železnodobne skupnosti. Prek 
Planote je vse do konca 19. stoletja 
vodila pomembna pot, ki je povezo-
vala Posočje z osrednjo Slovenijo. Ta 
komunikacija je bila domnevno v 
uporabi že v prazgodovini, saj so tod 
mimo najverjetneje vodile poti tudi 

do rudišč na Idrijsko-Cerkljanskem.

Boštan Laharnar (arheolog, Narodni 
muzej Slovenije) in Miha Mlinar (arheo-
log, Tolminski muzej)

Utrinki

NAJLEPŠE BOŽIČNE PESMI so ob koncu koncerta zapeli vsi pevski sestavi skupaj. Najbolj 
znano in po nekaterih podatkih najbolj izvajano skladbo na svetu, Grubarjevo Sveto noč, pa so 
z njimi zapeli tudi poslušalci. Foto: Alenka Zgaga

NEKOLIKO DRUGA^EN 
BO@I^NI KONCERT
Podbrdo – Na Štefanovo nas je Kul-
turno društvo (KD) Podbrdo v so-
delovanju z Zvezo kulturnih dru-
štev Tolmin povabilo v podbrško 
cerkev sv. Miklavža, kjer so nas na-
stopajoči pričakali s pisanim venčk-
om božičnih pesmi. 

Na presenečenje obiskovalcev je 
pesem najprej zadonela s kora, že 
naslednji hip smo jo zaslišali pri 
stranskem oltarju, pa zopet na koru, 
tokrat ob spremljavi orgel. Nato se 
je dogajanje preselilo pred oltar, kjer 
so nas z domačimi in tujimi božični-
mi pesmimi še naprej razveseljevali 
Ženski pevski zbor Okarina Pod-
brdo, Nonet Bača Podbrdo in 
Mešani cerkveni pevski zbor 
Podbrdo pod vodstvom neutrudne 
zborovodkinje Marte Volf Trojer. 
Nekaj pesmi sta s klavirsko spre-

mljavo obogatili Katja Štenkler in 
Tanja Abram, zanimiv splet božič-
nih pesmi pa so priložila še dekleta 
Tria Jasmin. Najbolj prisrčni pa so 
bili gotovo nastopi najmlajših, učen-
cev Osnovne šole Simona Kosa 
Podbrdo, ki se glasbeno izobražu-
jejo v Glasbeni šoli Tolmin. S kla-
virskimi skladbicami so se predstavi-
li Neža Bizalj, Ester Drole, Tinka-
ra Marija Podnar in Nikola Drole. 

Najlepše božične pesmi so ob kon-
cu koncerta zapeli vsi pevski sestavi 
skupaj, pri najbolj znani, Grubarjevi 
Sveti noči, pa so s pevci poprijeli tu-
di poslušalci. Razpoloženje ljubezni, 
miru, vere in lepote so dopolnjevale 
še bogate misli povezovalke Danje-
le Torkar. Organizatorji iz KD Pod-
brdo so se potrudili tudi pri pripravi 
koncertnega lista, saj so na zadnji 
strani dodali kratke prevode tujih bo-
žičnih pesmi. 
Olga Zgaga
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Na filmsko sceno je Jan Cvit-
kovič stopil že leta 1995 kot 
nagrajeni scenarist in igralec 

v kratkem igranem filmu Rop stoletja 
režiserke Urške Kos, kasneje mu je 
sledil film V leru (1999) Janeza Bur-
gerja, sam pa se je kot režiser prvič 
preizkusil v celovečernem filmu Kruh 
in mleko (2001), za katerega je bil 
nagrajen z zlatim levom prihodnosti 
na beneškem filmskem festivalu. Ka-
sneje je posnel še kratek film Srce je 
kos mesa (2003) in TV-serijo Daleč 
je smrt (2003), celovečerec Odgroba-
dogroba (2005), kratki igrani film 
Remek delo (2007) in nazadnje še 
kratki film Vem (2008). 

Naj vas najprej vprašam, kakšen 
človek ste po naravi? 

Uf, težjega vprašanja mi ne bi mo-
gli postaviti … Ker sem depresivec, o 
sebi nimam najboljšega mnenja. Po-
skušam biti čim bolj normalen in se 
navaditi, da sem tak, kot sem. Za 
nekatere sem zajeban, za nekatere 
sem OK.

Vsi v otroštvu razmišljamo, kaj bo-
mo, ko bomo veliki. Kakšne so bile 
vaše želje?

Filmar, ki ni ljubitelj filma
Scenarist in re`iser Jan Cvitkovi~ je rojen leta 1966. Mladost je pre`ivel v Tolminu, srednjo {olo je 
kon~al v Idriji, potem pa se je vpisal na {tudij fizike v Ljubljani, vendar ga je po enem letu opustil. V 
tem ~asu je potoval po Izraelu, Egiptu in Vzhodni Afriki, potem pa se je vrnil v Ljubljano in se po-
novno vpisal na fakulteto – smer arheologija. Tokrat je {tudij kon~al in leta 1999 diplomiral.

Kot otrok nikoli nisem imel ka-
kšnih posebnih želja. Edino, kar sem 
si želel, je bilo postati smetar. Tisti, 
ki stoji na zadku smetarskega kami-
ona in še med vožnjo skače dol in 
premetava kante. To se mi je zdelo 
razburljivo. Sicer nisem imel nobenih 
posebnih interesov, nisem treniral 
ničesar, nisem imel hobijev, nisem se 

ukvarjal z ničemer.

Študirali ste arheologijo – glede na 
to, da ste sedaj režiser in scenarist, 
me zanima, ali je šlo zgolj za željo 
po znanju, naključje ali kaj druge-
ga? 

Arheologija me je privlačila zato, 
ker so me pač privlačile skrivnosti. 

Kot otrok sem na Čemanovi buli iz 
zemlje izbrskal svinčeno kroglico iz 
(najbrž) prve svetovne vojne. Obču-
tek, ki me je ob tem prevel, je bil 
izreden. Ponovil se je na prvih arhe-
oloških izkopavanjih, ko sem iz ze-
mlje potegnil 5.000 let star košček 
črepinje z odtisom človeškega nohta. 
Kar nekaj časa sem potem delal kot 
arheolog. Prehod na film pa je bil 
čisto naključje. Če naključja obstaja-
jo, seveda.

Koliko časa porabite za svoje pro-
jekte in koliko časa za družino, 
socialno življenje, spanje, potovanja 
itd.? 

Večino časa ne počnem nič. To je 
zame zelo neobhodno obdobje. Ta-
krat se mi v glavi “kuhajo” razne 
stvari, ki potem pridejo na plano ali 
v filmu, ali v poeziji, ali pa kakorko-
li drugače. Dosti tudi potujem po 
svetu, vendar sem se tega počasi na-
veličal. Izkusil sem tako imenovano 
“življenje na veliki nogi”, ki me ni 
preveč fasciniralo. Vsaj na dolgi rok 
ne. Vedno raje ostajam doma s svojo 
žensko in sinom. Družim se s precej 
ozkim krogom ljudi. Pravzaprav se 

JAN MED ARHEOLOŠKIMI IZKOPAVANJI V PODGRAJAH LETA 1998 z legendarnim suži-
škim pesnikom Ivanom Volaričem - Feom. Kot je videti, si je za dober izkop potrebno vzeti 
dovolj časa in  temeljito in natančno razmisliti, kam in kako “vpičiti lopato”. Foto: Patricija 
Bratina 

Utrinki

BRICI SO PREPEVALI V 
BA[KI GRAPI
Hudaju`na – Duhovnik, skladatelj 
in soustanovitelj ceciljanskega 
gibanja na Goriškem Ivan Kokošar, 
ki je bil rojen v Hudajužni v drugi 
polovici 19. stoletja, bi bil zagotovo 
vesel, da v domačem kraju še vedno 
gojijo ljubezen do glasbe. Domače 
turistično društvo je 10. januarja v 
kraj povabilo pevce Kvinteta 
Kvartin iz Goriških Brd, ki so pod 
vodstvom umetniškega vodje 
Zarjana Kocine s številnimi 
božičnimi pesmimi poslušalcem 
pričarali skrivnost betlehemske 
noči. Z mislimi o božiču, družinskem 

prazniku in prazniku veselja, je 
njihov nastop popestrila 
povezovalka. Pevci prihajajo iz več 
krajev v Goriških Brdih in v tem 
sestavu prepevajo šele štiri leta. 
Nastopajo doma, širom po Severni 
Primorski in tudi v zamejstvu. Vsako 
leto jih lahko slišimo na številnih 
božičnih koncertih, kjer včasih 
zapojejo tudi ob spremljavi dveh 
kitaristov in solo pevke. 
M. M. 

KRAJANI HUDAJUŽNE IN OBLOK so imeli 
že tretjič priložnost poslušati ubrano petje 
pevcev iz Goriških Brd in upajo, da ne tudi 
zadnjič. Foto: A. Č.
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družim samo s tistimi, ki jih nekako 
spoštujem in za katere čutim, da me 
zaznavajo takega, kot sem.

Ali je film vaš hobi in hkrati tudi 
posel ali te stvari ločujete? 

O tem ne razmišljam. Vsake toliko 
me nekaj useka v glavo, zamislim si 
film in ga potem skušam narediti. Na 
srečo imava z Janezom Burgerjem 
svojo produkcijsko hišo (to je Stara-
gara) in nisem odvisen od drugih 
producentov, tako da je dostikrat si-
tuacija veliko lažja. Mimogrede, njen 
direktor je Jožko Rutar, tudi doma 
z našega konca.

Če se zadržimo malce pri filmu – 
ali po vašem obstaja formula, ki je 
ključna za uspeh filma? 

Lahko govorim samo zase; dober 
film bom naredil takrat, ko bom sam 
fasciniran nad vsakim kadrom. Ko bo 
film imel močno atmosfero, močno 
“osebnost”. To mi je uspelo pri krat-
kem filmu Vem in uspeva mi zdaj, 
ko dokončujem naslednji kratek film 
z naslovom To je zemlja, brat moj. 
Če mi kaj takega uspe še pri celove-
čercu, potem sem svoje opravil. 

Tematika vaših filmov ima nekaj 
osnovnih smernic, ki so prisotne 
skoraj v vseh projektih – gre za 
vprašanja eksistence, življenja in 
smrti, strahu in ljubezni, odnosa 
do ljudi in do boga … Ali za filmi 
stoji vaša osebna izkušnja? Na ka-
kšen način pišete scenarije – iz 
osebne filozofije ali uporabljate tu-
di literarne predloge?

Filmi prihajajo iz mene, kako in 
zakaj pa se ne sprašujem. Najbrž s 
tem na nek čuden način zdravim se-
be in s tem morda malo bolje vpli-
vam na ljudi, ki so v moji bližini. In 

na tiste ljudi, ki jih ne poznam, pa 
jim moji filmi nekaj pomenijo. Tre-
nutno sem, kar se filma tiče, skoraj 
obseden s tremi ljudmi – moškim, 
žensko in otrokom ter z občutkom 
univerzalnega, božjega, ki jih obdaja. 
Zelo se posvečam tudi temu, da je v 
kadrih zaznati prisotnost Zemlje, da 
je planet skoraj četrti igralec. 

Do sedaj ste prejeli že kar nekaj 
nagrad – kot scenarist in kot reži-
ser. Katere nagrade vam največ 
pomenijo? 

Tiste prve, zadnje čase pa finanč-
ne, ker od tega pač živim. Ampak 
nimam odnosa do njih. Vesel sem, 
če nagrado dobim, naslednje jutro pa 
je ponavadi že preteklost. 

Ali vas je strah uspeha in slave ali 
se je veselite? 

Te faze sem že prebolel. Za ustvar-
jalca je sicer pomembno, da v nekem 
trenutku doživi priznanje. Da mu vsi 
zaploskajo. Potem sta možni dve po-
ti – da se s tem začneš hraniti in 
postaneš svoja lastna karikatura ali 
pa da si rečeš: to je to, s tem smo 
torej opravili. In naprej delaš tisto, 
kar veš, da moraš delati.

Ali še vedno drži vaša izjava, da 
niste ljubitelj filmov?

Še vedno. Izjemoma grem v kino 
s sinom. Zadnjič sva bila v “3D ki-
nu”. Animirana muha je priletela 
skoraj do moje glave. Kar v redu.

Radko Polič - Rac je pred nekaj le-
ti v intervjuju za revijo Playboy 
ostro napadel naturščike, ki naj bi 
naredili ogromno škode slovenske-
mu filmu in gledališču. Izpostavil 
je edino vaše ime, ki da naj bi si 
naziv režiserja resnično zaslužilo, 
čeprav ste brez akademskega zna-
nja. Je akademsko znanje res pred-
pogoj za kvalitetno ustvarjanje? 

Naturščiki niso naredili nobene 
škode, kvečjemu korist. Sam te deli-
tve sicer sploh ne upoštevam. Če je 
nekdo dober in zanimiv, bo igral v 
mojem filmu ne glede na to, ali ima 
šolo ali ne. Rac bi moral povedati 
tudi drugo plat; ko k sodelovanju 
povabiš profesionalnega igralca, ti 
dostikrat reče: “Z veseljem bom delal 
s tabo, ampak v ponedeljek ne mo-
rem, ker imam vajo v teatru, v sredo 
delam komedijo v komercialnem gle-
dališču, v petek imam pa premiero.” 
In se potem čudi, ko vzamem natur-
ščika, ki je brezpogojno pripravljen 
z mano delati več mesecev nepreki-

NA 11. FESTIVALU SLOVENSKEGA FILMA V PORTOROŽU je oktobra lani režiser in scenarist 
Jan Cvitkovič dobil nagrado za kratki igrani film Vem, za katerega pravi, da je edini njegov film 
do sedaj, ki je popoln in v katerem ne bi ničesar popravil. Foto: arhiv podjetja Staragara

Utrinki

[PORT NAJ BO PRIJETNO 
PRE@IVLJANJE PROSTEGA 
^ASA
Tolmin – V Atletskem društvu 
(AD) Posočje je lani treniralo pribli-
žno 90 osnovnošolskih otrok ter pet 
mladincev in članov. V šolsko leto 
2008/09 smo vstopili z manjšim 
številom otrok in trenersko šibkejši, 
zato imamo vadbo organizirano le v 
treh skupinah, ki jih vodimo Meta 
Murovec, Kristina Iskra in Maša 
Klavora. Otroke spodbujamo k čim 
širši in raznoliki vadbi, borbenosti in 
medsebojnemu spoštovanju. Naša 
osnovna ideja je, da otrokom špor-
tna aktivnost pomeni predvsem pri-
jetno in koristno preživljanje proste-

BEN^IKOVA DRUGA 
[AHISTKA NA PRIMORSKEM 
Idrija – Na primorskem šahovskem 
prvenstvu za dečke in deklice do 
10, 12 in 14 let, ki je bilo 24. januar-
ja, je igralo okoli 26 šahistk in šahi-
stov. Udeležba je bila glede na prej-
šnja leta neverjetno nizka. Nastopili 
so tudi trije člani Šahovskega dru-
štva Hidria AET Tolmin, vsi v kate-
goriji do 10 let. Najbolje se je uvrsti-
la Tina Benčik, ki je med deklicami 
zasedla drugo mesto in osvojila 3,5 
točke. Med fanti je bil Jan Vasilje-
vić tretji (3,5 točke), Jakob Mrak 
pa peti (3 točke).
Jožef Uršič

ZA ČLANI IN ČLANICAMI ATLETSKEGA DRUŠTVA POSOČJE je uspešna tekmovalna sezo-
na. Tako so med drugim v skupnem seštevku krosov za Pokal Primorskih novic osvojili eki-
pno prvo mesto. Foto: arhiv društva
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JANU CVITKOVIČU je bil Tolmin zelo pri srcu, vendar ... Foto: Simon Tanšek

njeno. Sicer pa je v umetnosti tako: 
nekaterim akademsko znanje zelo 
koristi, nekatere pa sfiži. Videl sem 
že slikarje, ki so delali odlične stvari, 
dokler niso šli na akademijo. Nikoli 
ne veš. Pisatelji na primer sploh ni-
majo akademije, pa vseeno nekateri 
zelo dobro pišejo.

Pred kratkim ste izdali pesniško 
zbirko z naslovom Lačna žival. Kdaj 
ste se začeli ukvarjati s pesništvom?

V zbirki Lačna žival so pesmi, ki 
sem jih napisal v zadnjih 20 letih. 
Pravzaprav je to bolj nekakšna avto-
biografija, potovanje skozi podzavest. 
Rad imam to knjigico. Ni bleferska.

Katera vloga vam najbolj ustreza 
– biti režiser, scenarist, igralec ali 
pesnik? 

Včeraj sem napisal pol strani. Naj-
bolj kaotična in nora stvar, ki sem jo 
napisal do zdaj. In trenutno mi naj-
bolj ustreza biti človek, ki je napisal 
te pol strani.

Od leta 2004 organizirate tudi med-
narodni filmski festival Kino Otok 
- Isola Cinema, ki predstavlja eno 
od alternativ komercialnim film-
skim produkcijam. Zakaj ste se 
utaborili v Izoli? Saj tudi Tolmin 
zadnja leta postaja festivalsko me-
sto … 

S to idejo in z idejo “Tolmin – fe-
stivalsko mesto” smo prišli najprej v 
Tolmin, a tako takratni župan kot 
tudi direktor lokalne turistične orga-
nizacije nista bila za to pripravljena 
narediti ničesar, zato smo odšli v Izo-
lo, kjer so nas skoraj objeli. Tako se 
to pač dela. 

Sedaj živite na Krasu. Ali obstaja 
kakšen poseben razlog, da ste se 
preselili tja? 

Tolmin mi je bil zelo pri srcu, ni-
koli tudi ne bom pozabil fantastične-
ga sprejema, ki so mi ga Tolminci 
pripravili po Benetkah, vendar sem v 
zadnjem času imel nekaj ne preveč 
lepih izkušenj, iz katerih sem se na-
učil, da v domačem kraju po dolgi 
odsotnosti nisi vedno dobrodošel. Na 
Kras sem odšel, ker je bila od tam 
družina mojega očeta in sem začel 
prenavljati zapuščeno hišo. In smo 
kar ostali. Vzdušje tu je zelo v redu. 
Sosed Silvo dela odlične klobase in 

to je bistveno. Vina pa tudi ne manj-
ka.

Radi berete? Ali vam je kakšen pi-
satelj še posebej pri srcu? 

Zelo rad berem – pravkar sem pre-
bral dve odlični knjigi. Ena je Cesta 

Cormacka McCarthyja. Kot da bi me 
kdo s kladivom v glavo. Brati sem jo 
začel opolnoči, končal sem ob treh 
zjutraj. Knjiga ima 230 strani … Ne-
kaj najmočnejšega, grobega in lepe-
ga, kar sem kdajkoli bral. Potem je 
tu Tatvina Petra Careyja, izjemno 
duhovitega in nepredvidljivega Av-
stralca. Njegovi stavki so briljantni. 
Sicer je moj najljubši avtor Raymond 
Carver. Pa še cel kup drugih. 

Kakšno glasbo poslušate? 

Najrazličnejšo. Ampak imam nekaj 
“svojih”, kot so Nick Cave, Johnny 
Cash … Tudi Amy Winehouse imam 
rad. Pa King Automatic, Damirja 
Avdića – našega “bosanskega Tmin-
ca” pa še in še …

Kaj najraje jeste? 
Kebab in pivo na Rosenthaler Pla-

tz v Berlinu. In vse doma. Imel sem 
srečo, ker so vse moje ženske znale 
dobro kuhati. Od mame naprej. Pa 
tudi vse so rade brale knjige. Ne bi 
mogel živeti z žensko, ki ne zna ku-
hati in ne bere knjig. Če tega ne de-
laš, nisi seksi. Pa tudi sam kar dosti-
krat kaj skuham.

Ali se udeležujete volitev? 
Lani prvič.

Ali ste jutranji ali nočni tip člove-
ka? 

Baje obstajajo jutra, ampak sam 
sem jih samo parkrat videl.

Katera je vaša največja vrlina? 
Poskušam vrniti denar, če si ga 

sposodim.

Komu najbolj zaupate? 
Sinu Tarasu, svoji Beti, mami, bra-

tu in par frendom.

Vam je kdaj težko iti ven, vas ljudje 
pogosto prepoznavajo? 

V Ljubljani mi je bilo včasih muč-
no. Zdaj sem se navadil, sicer pa 
hodim večinoma na kraje, kjer ljudi 
že poznam.

Verjamete v usodo? 
Da.

Ste človek intuicije ali si stvari vna-
prej načrtujete? 

Definitivno sem človek intuicije.

Ali nam lahko zaupate, kakšne so 
vaše želje za prihodnost? 

Se imeti čim bolje s svojo žensko, 
malim in ostalimi bližnjimi. In nare-
diti tak film, da me bo pustil odprtih 
ust. 
Pogovor pripravila: Damjana 
Teodorović

Utrinki

Ambasadorji Poso~ja

ga časa, zato se nam novi člani in 
članice lahko pridružijo kadarkoli 
med letom in vsakega bomo veseli.

V letu 2008 smo atletsko vadbo v 
AD Posočje vodili Vasja Mrakič, 
Saša Leban, Meta Murovec in 
Maša Klavora. Otroci so se od de-
cembra 2007 do februarja 2008 
udeležili zimskih tekov za Pokal Pri-
morskih novic, kjer je Nuša Ger-
bec osvojila skupno 2. mesto, Ka-
tja Rutar in Vika Rutar pa sta osvo-
jili skupno 3. mesto. Februarja lani 
smo tekmovali na Troboju Brigite 
Bukovec v Ljubljani. Nekateri naši 
atleti in atletinje so ob tej priložnosti 
prvič tekmovali v dvorani in v prilago-

rid in Atletskem klubu Kobarid. 
Vsi skupaj namreč dokazujemo, da 
v Zgornjem Posočju veliko otrok z 
veseljem teče in se športno udej-
stvuje, kar je danes zelo pomembno.

V mladinski in članski kategoriji so 
na različnih tekmah uspešno tekmo-
vali naš član Urban Rejc ter članice 
Vanja Krapež, Edita Gashi in Vale-
rija Mrak. Skupaj s predsednikom 
društva Brankom Uršičem, sekre-
tarjem Matejem Gaberščkom in 
starši, ki so vedno pripravljeni poma-
gati, pa smo uspešno organizirali tu-
di tek pri Sotočju, Tek na Grad in 
ob koncu šolskega leta piknik. 
Maša Klavora

jenem troboju (60 m, 60 m z ovirami 
in skok v daljino), ta tradicionalni mi-
ting z velikim številom otrok iz vse 
Slovenije pa je že od nekdaj pravi 
atletski praznik. Maja smo se udele-
žili prav tako množičnega Mitinga 
mladih v Kranju, na katerem se je 
veliko naših otrok pomerilo v različ-
nih tekih, skokih in metih. 
Od marca do novembra smo tekmo-
vali na 12 krosih za Pokal Primorskih 
novic, na katerih je sodelovalo okrog 
40 naših otrok. Priznanje za udelež-
bo je prejel vsak, ki je tekel na vsaj 
petih tekih, posamična priznanja za 
sedem najboljših rezultatov pa je 
prejelo tudi več naših tekačev in te-
kačic. Tako so skupno 1. mesto 

osvojili Vika Rutar, Gregor Šorli in 
Kevin Podreka; na skupno 2. me-
sto so se uvrstili Tomaž Bokan, Mi-
ha Klanjšček, Nadira Taletović in 
Tan Černigoj, skupno 3. mesto pa 
je osvojila Katja Rutar. Veliko je bilo 
tudi nehvaležnih in še vedno odlič-
nih 4. mest, ki so jih osvojili Gaj 
Černigoj, Luka Drol, Nuša Ger-
bec, Vine Pirih, Klara Rutar, Tine 
Leban, Rok Bratina in Gašper 
Sovdat. AD Posočje je ponovno 
osvojilo skupno 1. mesto, na kar 
smo seveda zelo ponosni, hkrati pa 
se zavedamo, da rezultati niso vse. 
Veseli smo velikega števila atletov in 
uspehov tudi v Tekaškem društvu 
Bovec ter Tekaškem klubu Koba-
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Miha Marján je bil velike, 
močne postave in gostih, 
črnih las. Živel je v skromni 

hiši v zahodnem delu vasi, ki mu 
pravijo V Grapi. Zraven hiške je stala 
manjša klet. Živel je precej samosvo-
je življenje. Preživetje si je zagotovil 
z obdelovanjem njivice, sicer pa je 
pomagal tudi kmetom pri delu. Bil je 
precej zanemarjen, žvečil je tobak in 
pljuval okrog sebe. Vsako jutro so ga 
videli, ko je šel z žehtarjem k bližnje-
mu studencu po vodo. Poleti je ta 
studenec večkrat usahnil in takrat je 
hodil k Jaklovemu studencu. Vedno 
je pri sebi nekaj mrmral in če si ga 
takrat ogovoril, se ni oglasil. Ljudje 
so ugotavljali, da ima neko svojo ve-
ro, toda niso uspeli ugotoviti, kakšno, 
saj se je med molitvijo pokril z neko 
cunjo. Govoril je, da verjame v boga, 
ne pa v “cerkarijo”. V cerkev je šel 
samo trikrat na leto – za božič, novo 
leto in na sv. Rešnje telo. Pogosto je 
zatrjeval, da veruje samo v tri stvari: 
da se je Kristus rodil, da se leto pre-
obrne in v sveto hostijo, čeprav ni šel 
nikoli k obhajilu. 

Od večine je izstopal predvsem 
zato, ker je bil zelo načitan. Prebral 
je vse knjige, ki so mu prišle pod 
roke, in čeprav ni imel nikakršne iz-
obrazbe, je znal celo nemško. V mla-
dosti, še pred prvo svetovno vojno, 
se je pridružil holcarjem, ki so šli 
sekat les v Romunijo, vendar je zelo 
malo zaslužil, ker je tudi tam vedno 
kje staknil kakšno knjigo in cele dne-
ve bral. Prihranil ni nič, saj je ves 
prisluženi denar porabil za nakup 
knjig, časopisov in revij. Kakor v 
vseh vaseh je bila tudi v Stržiščah 
včasih navada, da so se pri hišah ob 
večerih zbirali gospodarji in razpra-
vljali o vsakdanjostih. Miha jim je 
pogosto prebiral novice iz časopisa 
Jutro ali pa jim prevajal novice iz 
nemških časopisov. Tu in tam je na-
pisal kakšno pesem in ob nedeljah 
prihajal med mlade ter jim igral na 
svojo kitaro. 

Miha Marján
V Str`i{~ah, idili~ni gorski vasici pod ^rno prstjo, se krajani {e spominjajo va{kega posebne`a, ki so 
ga poznali pod imenom Marjanin Miha ali po doma~e Miha Marján.

Miha Marján se je veliko družil z 
vaškim učiteljem Ivanom Lebanom 
iz Tolmina, ki je pod Italijo poučeval 
v Stržiščah. Bil je zelo zaveden Slo-
venec in ob večerih je otroke pouče-
val slovenščino. Kmalu so ga kot 
mnoge slovenske učitelje izgnali v 
Italijo. Nekoč je pisal v Stržišče, ali 
Miha še kaj straši punce s svojo ki-
taro. Ta je malce užaljen prinesel 
pesmico s prošnjo, naj jo priložijo 
učitelju v pismo. Besedilo je šlo ta-
kole:

Mihova kitara
postala je stara,
tako je Miha d’jal,
zato jo je prodal financarjem na 
Kal.
Pri financarjih je umrla, celo se je 
podrla.
Struna se je strgala, zdaj počiva 
pod Grejgarjeva griva.
Za dušo njeno nobeden ne ve,
ali v nebesih prepeva, al’ ji je v peklu 

gorje.
Ako duša od kitare nas straš’la ne 
bo,
bodite brez skrbi, bomo spali lepo.

Miha se ni nikoli poročil, všeč pa 
mu je bila Pstinarjeva Angela. Pri 
sosedu je včasih celo uro visel z ro-
kami na okenski polici, samo da jo 
je lahko gledal. Ko so poslali kakšne-
ga otroka pogledat, ali je Miha še 
tam, je ta poročal: “Še, samo ni na 
tleh!” Vedno je govoril: “Bog vrže v 
vesolje dve duši. Če se v življenju sre-
čata, živita v harmoniji, če se pa ne, 
sta vse življenje nesrečni.” Tudi ko je 
bil že precej v letih, se je še vedno 
rad gibal v dekliški družbi in včasih 
pripovedoval, kako lepe noge ima ta 
ali ona. “Kako pa veš?” so ga vpraša-
li, saj so takrat skoraj vsa dekleta 
nosila krila do tal. “Sem jo videl, ko 
je plela na njivi,” je odvrnil Miha.

Na veselicah je rad koga naplahtal, 

češ da zna hipnotizirati. Roke si je 
namazal s sajami in hipnotizirancu 
počrnil obraz. Nekoč pa se je našel 
nekdo, ki je Miho prepričal, da se je 
pustil hipnotizirati. Takrat je imel 
Miha sajast obraz. Rad je imel otro-
ke, čeprav so se ga ti zaradi njegove 
zunanjosti bali. V umazanih žepih je 
nosil kocke sladkorja in jim jih po-
nujal, rekoč: “A bos zobal mala 
cukra?” Seveda kocke otrokom niso 
preveč dišale in jih niso hoteli vzeti. 
Rad jim je nabiral tudi hruške stucile, 
ki so zorele v njegovem vrtu. Večkrat 
je pripovedoval, da je v Vidrzune sre-
čal v zelene hlače in rdečo suknjo 
oblečenega perkmandlca (škrata), ki 
naj bi ga lovil vse do Pernpoda. Lju-
dje so bili takrat še precej vraževerni, 
zato mu je marsikdo verjel. 

Ko je Miha ostarel in ni mogel več 
delati, so mu gospodinje ob peki kru-
ha vedno poslale kakšen hlebec. Las-
je so mu osiveli, s čimer pa se ni 
mogel sprijazniti, zato si jih je pri 
sajastem kotlu počrnil. Ker z barvo 
ni bil zadovoljen, si jih je namazal še 
s črnim globinom. Razumljivo, da 
vonjave v njegovi bližini niso bile 
preveč prijetne; ko se je približal 
družbi, ga je ta hitro odgnala.

Zadnja leta svojega življenja je pre-
živel v domu ostarelih v Podbrdu. Ko 
so ga obiskovali domačini, jim je ve-
dno govoril, da se v življenju ni ni-
koli imel tako lepo. Le za obleko ga 
je skrbelo. Še dobro, da ni vedel, da 
so jo takoj sežgali, saj je ni bilo mo-
goče očistiti. Hrepenenja po domu ni 
mogel skriti in ko ga je nekoč obiskal 
Jaklov Ludvik, ga je prosil: “Saj mi 
boš pomagal porihtat’ klet, če se vr-
nem v Stržišče?” Tistega dne, ko je 
umrl, se je zrušila tudi streha na nje-
govi hiši. Danes ruševine prerašča 
trava, med njenimi štrlečimi bilkami 
pa se tkejo zgodbe in šepetajo, da je 
tam živel Miha Marján. 
Zapisal: Cveto Zgaga
Pripovedovali so: Julka Beguš, Vera Biz-
jak, Tilka Torkar in Ludvik Kikelj

TAKO JE NEKOČ VALOVILO ŽITO na polju v Stržiščah, pa vendar ni bilo dovolj kruha za vse. 
Foto: arhiv Cveta Zgage
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Vodni mlini na 
Kobari{kem

Peter Stres, sicer v Goriških Brdih 
stanujoč domačin z Idrskega, je avtor 
publikacije Vodni mlini na Kobari-
škem s podnaslovom Od srednjega 
veka do opustitve delovanja sredi 20. 
stoletja, v kateri je opisal in doku-
mentiral 64 mlinov. V začetke delo-
vanja vodnih mlinov v 16. stoletju je 
posegel s pomočjo starih katastrov in 
urbarjev, njihovo delovanje in gradnjo 
ter mlinarsko obrt v 20. stotetju pa je 
obdelal s pomočjo arhivov številnih 
publikacij in informatorjev, domači-
nov.

Prvi del publikacije je Stres name-
nil kronologiji gradnje, delovanju in 
upravljanju mlinov na Kobariškem po 
posameznih obdobjih od 16. stoletja 
dalje. Opremljen je z bogato fotodo-
kumentacijo starih dokumentov, od 
katerih so mnogi objavljeni prvič. V 
drugem delu avtor obravnava pogoje 
za razvoj mlinarstva, vpliv oblasti na 
mlinarsko obrt ter značilnosti uprav-
ljanja oziroma vzdrževanja objektov 
in naprav. 

Osrednji del sestavljajo opisi posa-
meznih mlinov, Stres pa ga je razde-
lil po območjih in značilnostih delo-
vanja mlinov – glede značilnosti na-
selij od Kamna, ki je še do nedavne-
ga sodilo pod Kobariško, do posle-
dnjih mlinov pod Krnom, Matajurjem 

in zadnje vasi na Breginjskem. Pri 
tem so mu bili v pomoč stari doku-
menti in skice, ki so jih lastniki mli-
nov potrebovali pri gradnji ali obnovi 
mlinov in za opravljanje mlinarske 
obrti, stare fotografije, lastno znanje 
fotografiranja in bogata zbirka foto-
grafij Marka Grega iz Tolminskega 
muzeja. Vsak objekt, pa naj bo še 
stoječ ali pa je od njega ostalo le še 
nekaj z mahom obraslih kamnov, je 
avtor opremil z bogato obrazložitvijo 
njegovega izgleda, delovanja in s po-
datki o družini ali skupnosti, ki je z 
njim upravljala. 

Zadnji del knjige pa je Stres name-
nil vodnim žagam, kladivom v ko-
vačnicah na vodni pogon, gradnji 
malih elektrarn, zgrajenih v času Av-
stro-Ogrske, in hidroelektrarn, načr-

EPIjeva knji`na polica

tovanih ali zgrajenih v času, ko je 
bila Kobariška del Italije.

V knjigi ni naveden samo običajen 
seznam literature, ampak so popisani 
tudi vsi informatorji, ki svtorju so z 
živo besedo pomagali pri zbiranju 
podatkov, s čimer je raziskava lahko 
dosegla svojo popolnost.

NASLOV: Vodni mlini na 
Kobari{kem. AVTOR: Peter Stres. 
IZDAL in ZALO@IL: Tolminski mu-
zej. KRAJ in LETO IZDAJE: Tolmin, 
2008. FORMAT: 28 x 21,5 cm. VE-
ZAVA: mehka. [T. STRANI: 134.

Pavel Četrtič

Izginjajo~a stavbna 
dedi{~ina

Naslov kataloga Izginjajoča stavb-
na dediščina, ki je izšel ob lanski 
istoimenski razstavi Tolminskega 
muzeja, podrobneje opredeljuje pod-
naslov Stavbarstvo na Šentviški pla-
noti, območju Trebuše in v Baški 
grapi. Katalog sestavlja pet prispev-
kov, ki na različne načine opredelju-
jejo in izpostavljajo človeška bivališča 
na omenjenem območju. 

Geografinja in zgodovinarka Darja 
Pirih piše o razvoju kulturne pokra-
jine na tem območju. Zanimiv je opis 
načrtnega koloniziranja Bače sredi 
13. stoletja: “Oglejski patriarh si je 
kot lastnik zemlje prizadeval od svo-

je posesti iztržiti čim več, zato je v 
dotlej praktično še neposeljeni del 
doline pripeljal nove naseljence. Od 
njih je seveda pričakoval, da bodo 
podarjeno jim zemljo skrbno obde-
lovali in od tega redno odvajali davke 
v njegovo blagajno, a jim je moral v 
zameno obljubiti različne ugodnosti, 
da jih je v to precej negostoljubno 
pokrajino sploh zvabil.” Etnologinja 
in konservatorka Andrejka Ščukovt 
podrobneje predstavi značilnosti stav-
barstva na Šentviški planoti, v zgornji 
Baški grapi in na območju Trebuše 
ter opozori na vlogo in zaščito kultur-
ne dediščine v prostoru. V zadnjem 
delu kataloga sta dodana krajša po-
ljudna opisa bivališč in načina življe-
nja v Stopniku in na Petrovem Brdu. 
Takole je opisano tipično bivališče v 

JAKA HVALA MED 
NAJBOLJ[IMI MLADINCI
Ponikve – Član Smučarsko skakal-
nega kluba Ponikve Jaka Hvala se 
je z osvojenim četrtim mestom na 
tekmi smučarjev skakalcev za celin-
ski pokal, ki je bila 25. januarja na 
stometrski skakalnici v Kranju, uvr-
stil v slovensko reprezentanco za le-
tošnje mladinsko svetovno prven-
stvo na Slovaškem. Skoka, dolga 
106 in 107 metrov, sta bila za 16-le-
tnega dijaka športnega razreda 
kranjske ekonomske gimnazije do-
volj, da je kot najmlajši med sloven-
skimi fanti našo državo od 3. do 8. 
februarja zastopal na tekmovanju v 
kraju Štrbske Pleso v Visokih Tatrah 
na Slovaškem.

Za Hvalo, ki je začel skakati pri sed-
mih letih, je letošnja sezona daleč 

najuspešnejša. Potem ko je že mi-
nulo poletje postal državni prvak 
med dečki do 16 let, je letošnjo zi-
mo ta naslov osvojil še v konkurenci 
do 18 let, obenem pa med večje 
uspehe poleg že omenjenega četr-
tega mesta na tekmi za celinski po-
kal v Kranju šteje še tretje mesto na 
tekmi FIS v češkem Harrachovu. 
Prav letos je v nemškem Oberstdor-
fu izboljšal tudi svoj osbni rekord, ki 
sedaj znaša 133 metrov.

Na Slovaško je Jaka Hvala odpoto-
val z željami, da bi mu na tekmi 
uspela dva dobra skoka in da bi se 
uvrstil med prvih 30. Ker je trenutno 
zelo dobro pripravljen, upa, da mu 
bo uspelo to formo obdržati kar čim 
dlje in da bo tudi v naslednjih sezo-
nah tako uspešen kot letos. Sicer 
pa mu veliko pomeni tudi spodbuda 
najbližjih: “Prijatelji in člani kluba 

me zelo spodbujajo in spremljajo 
moje tekme. Že na tekmo celin-
skega pokala v Kranju jih je prišlo 
veliko navijat zame in komaj čaka-
jo, da bom skočil tudi v Planici.” 
Špela Kranjc

IGRIVA KO[ARKA TUDI V 
POSO^JU
Tolmin – Potem, ko je konec lan-
skega avgusta Zavod za šport Ob-
čine Tolmin kupil nove, nižje koše 
in je Košarkarski klub (KK) Tolmin 
nabavil nove, manjše žoge, so bili 
ustvarjeni osnovni pogoji za pričetek 
vadbe Igriva košarka. Potrebno je 
bilo le še malce dobre volje trener-
jev Sebastjana Mauriča in Borisa 
Velikonje in treningi so se lahko pri-
čeli. 
Kot že samo ime pove, to niso pravi 

treningi, ampak se dečki letnika 
2000 in mlajši z najrazličnejšimi 
igrami učijo osnov košarke. Sredini 
treningi ob 16.30 so tako namenjeni 
različnim (štafetnim) igram, ki vsebu-
jejo nekatere elemente košarkarske 
igre ali pa tudi ne. Predvsem je cilj, 
da so treningi zabavni in zanimivi. 
Odziv otrok je kar velik, saj je bilo na 
prvem treningu 18 fantov, v januarju 
pa treninge obiskuje že 26 dečkov 
iz Kobarida, Tolmina in z Mosta na 
Soči.  

Decembra sta se dve ekipi udeležili 
tradicionalnega Sončkovega dne, 
kjer so lahko fantje spoznali vrstnike 
iz cele Evrope. Po treh mesecih 
vadbe so že enakovredno igrali proti 
vrstnikom ljubljanske Olimpije, pa 
proti zagrebški Cedeviti, za katero 
igrajo sinovi legend jugoslovanske 
košarke, kot so Zdravko Radulo-
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dolini Idrijce: “Večina stavb je bila do 
druge svetovne vojne še iz habsbur-
ških časov. Okna so bila z redkimi 
izjemami povsod zelo majhna, obi-
čajno brez križev. Stropovi so bili 
nizki in leseni, kuhinje pa ponekod 
še vedno brez dimnikov.”

Knjigo dopolnjuje bogato slikovno 
gradivo, zbrano iz arhivov Tolminske-
ga muzeja, Lokalne turistične orga-
nizacije Sotočje in posameznikov, na 
primer idrijskega akademskega sli-
karja Rafaela Terpina, ter iz zapu-
ščine t. i. Orlovih skupin v Sloven-
skem etnografskem muzeju. Te sku-
pine so po drugi svetovni vojni načr-
tno raziskovale manj poznana obmo-
čja Slovenije. Pomemben delež je 
prispevala novogoriška območna eno-
ta Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije.

V Tolminskem muzeju so želeli z 
razstavo in katalogom podrobneje 
predstaviti bogato, a žal izginjajočo 
stavbno dediščino majhnega obmo-
čja, na katerem deluje muzej. In kje 
so razlogi izginjanja? “Značilna tradi-
cionalna gradnja in kulturno obliko-
vanje prostora zaradi sodobnega na-
čina življenja in novih vrednot poča-
si, a vztrajno izginjata. Pred našimi 
očmi tonejo v pozabo številne stav-
barske umetnine, plod znanja in mo-
drosti naših prednikov in pomemben 
sestavni del naše kulture,” na to 

vprašanje v uvodniku kataloga odgo-
varja etnologinja Tolminskega muze-
ja in urednica kataloga Karla Kofol.

NASLOV: Izginjajo~a stavbna 
ded{~ina. UREDNICA: Karla Ko-
fol. IZDAL in ZALO@IL: Tolminski 
muzej. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tol-
min, junij 2008. NAKLADA: 500 
izvodov. FORMAT: 21 x 27 cm. VE-
ZAVA: mehka. [T. STRANI: 39.

Špela Mrak

Kri`ev pot
Gotovo ga ni Tolminca, ki še ne bi 

slišal za tolminsko pesnico Ljubko 
Šorli, globoko predano zavetnico do-
mače besede. Silvester Gabršček je 
v uvodu k ponovni izdaji Križevega 
pota zapisal, da se je zamisel zanjo 
porodila ob 15. obletnici prve izdaje 
v pesničini rojstni hiši v Tolminu, na 
domu Antona Kende, ki je celotno 
pesnitev lepopisno izpisal v kaligraf-
ski pisavi. 

Pesnitev Križev pot je nastala leta 
1979 za slovesno blagoslovitev podob 
križevega pota slikarja Tomaža Per-
ka, in to na prošnjo župnika Antona 
Štrancarja za tolminsko cerkev. Go-
riška Mohorjeva družba je leta 1994 
pesnitev izdala v knjižni obliki z ilu-
stracijami Franka Žerjala, 14 let ka-
sneje pa se je uresničila dolgoletna 
želja mnogih – natis Križevega pota 
ob reprodukcijah Perkovega križevega 

pota iz tolminske župnijske cerkve. 

VI. postaja križevega pota: 
Veronika h Gospodu stopi
in mu ponudi potni prt. 
Podobo svojega obraza
vanj Jezus vtisne, bled in strd,
v spomin človeštvu na trpljenje,
ki mu po njem bo raj odprt.
Gospod, od zibeli do groba
naj spremlja tvoja nas podoba!

NASLOV: Kri`ev pot. AVTORICA: 
Ljubka [orli. ILUSTRACIJE: Toma` 
Perko. KALIGRAFSKI PREPIS: An-
ton Kenda. IZDAL in ZALO@IL: 
@upnijski urad Tolmin. KRAJ in 
LETO IZDAJE: Tolmin, junij 2008. 
NAKLADA: 500 izvodov. FORMAT: 
21 x 15 cm. VEZAVA: mehka.

Špela Mrak

Dedova dolina
Pesnica Melita Marka iz Loga pod 

Mangartom je svojo prvo pesem obja-
vila prav v EPIcentru, in sicer v ru-
briki Pesniki iz naših logov. Ob kon-
cu minulega leta je izdala svojo prvo 
pesniško zbirko, ki ji je dala naslov 
Dedova dolina. Kot pravi sama, upa, 
da bo njen knjižni prvenec tudi njena 
“odskočna deska v prihodnost pisa-
nja”. 

Zbirka v branje ponuja 43 daljših 
in krajših pesmi, vmes pa se najde 
tudi nekaj misli. “Nastala je v spo-
min na dogodke iz leta 2000, ko je 
narava ranila prelepo dolino, dolino 
Mangarta. Čeprav je od tega minilo 
že nekaj let, ljudje še vedno s stra-
hospoštovanjem upiramo oči proti 

Utrinki

vić, Ivica Žurić, Robert Jablan in 
drugi. Po novem letu smo začeli z 
nastopanjem v Ligi prijateljstva, v 
kateri nastopajo ekipe s Severne 
Primorske. Tekma ni taka kot po na-
vadi, ampak je rezultat seštevek raz-
ličnih štafetnih iger in štirih šestmi-
nutnih tekem. Zanimivo je, da neka-
teri klubi nastopajo z mešanimi eki-
pami dečkov in deklic ali pa samo z 
dekleti. Rezultat tekem ni najbolj po-
memben, na tekmah igrajo vsi pribli-
žno enako, na eni tekmi nastopi ena 
ekipa, na drugi pa tisti fantje, ki na 
prvi niso igrali. V KK Tolmin zato va-
bimo vse, ki jim je ta igra všeč, naj 
pridejo pogledat, kaj se dogaja pod 
malimi koši, in prepričani smo, da 
jim ne bo žal. Igrali se bomo košar-
ko ...
Boris Velikonja

TRENINGE IGRIVE KOŠARKE obiskuje že 26 dečkov iz Tolmina, Kobarida in z Mosta na Soči, ki v družbi drugih severnoprimorskih ekip na-
stopajo v Ligi prijateljstva. Foto: arhiv kluba
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mogočni gori, ki krasi tudi naslovni-
co knjige,” je okoliščine nastanka 
Dedove doline pojasnila avtorica. Fo-
tografije na naslovnici so delo Romea 
Černute, s tehničnim oblikovanjem 
dela pa sta se spopadla Janez Vizjak 
in Saša Iskrič.

Za bralce in bralke EPIcentra je 
Melita Marka za pokušino izbrala 
naslednjo kratko pesem:

STARA HIŠA
Težke, zaprašene duri,
okna zastrta,
vonj po naftalinu.
Srce nekdaj grelo je ognjišče,
oko v strahu njeno zgodbo išče.
Lestenec davno objela je pajčevina,
iz kamre zeva zdaj praznina.
Ni svežine ne topline,
le čas v njej ne mine.

NASLOV: Dedova dolina. AVTORI-
CA: Melita Marka. UREDNIK: 
Sa{a Iskri~. IZDALA: Zalo`ba KA-
TR. KRAJ in LETO IZDAJE: Ljublja-
na, 2008. FORMAT: 21 x 15 cm. 
VEZAVA: mehka. [T. SRANI: 100.

Špela Kranjc

T´guwr{ od t´gr{, 
Déjàmais vu

Ivan Volarič - Feo je ob svoji 60-
letnici priredil novo (do sedaj že osmo 
po vrsti) pesniško zbirko. Gre za an-
tologijo, v kateri je mogoče prebirati 
pesmi iz njegovih zgodnejših pesni-
ških let pa vse do tistih, ki do sedaj 
niso bile še nikjer objavljene. Pesmi 
so zbrane po naključju (oziroma kot 
pravi avtor po ključu “zelenjavne mi-
neštre”), kar pomeni, da vrstni red 
nima nikakršnega pomena in da je 
knjigo mogoče brati z vseh in na vse 
strani. Glavne značilnosti ne odstopa-
jo od njegovih predhodnih pesniških 
načel in metod. Poslužuje se poezije 
s slikovnimi in grafičnimi elementi, 
haikujev oziroma feikujev, obrača be-
sede in besedne zveze ter na tak na-
čin odkriva nove jezikovne dimenzije, 
nekonvencionalne kontekste, ruši 
družbene, politične in socialne kon-
vencije ter tako ustvarja pesmi z novo 
formulo življenja. Feovo pesništvo bi 
lahko označili kot humorno, neposre-
dno, ironično in nostalgično. Pesnik 
se namreč nagiba od osebnih in inti-
mnih tem do tem sodobnega sveta ter 
seveda do družbene kritike.

Bralec lahko ob branju pesmi opa-
zi avtorjev smisel za jezikovno ekspe-
rimentiranje in igro besed, ki jih 
kombinira in povezuje na asociativni 
ravni na podlagi zvočnih efektov ali 
pa na semantični ravni. Na svojstven 
in subjektiven način jih združi tako, 
da pesem sama zase bralcu odkriva 
svojo poetiko in estetiko. Primer:

LABIRINT
Isto je isto
isto je drugačno
drugačno je isto
drugačno je drugačno

Ne smemo pozabiti, da govorimo o 
pesniku, čigar pesmi dobijo pravi 
zven šele na odru. V zbirki avtor na 
koncu predstavi štiri krajša prozna 
dela, priložena pa je tudi zgoščenka 
z naslovom Zimbabve, na kateri so 
pesmi, posnete z glasbenimi skupina-
mi Feo & The Schmidt´s, Hišni bend 
in Salamandra Salamandra. Kot pi-
še Peter Pavletič, avtor spremne be-
sede, je skoraj nemogoče napisati li-
terarno kritiko o Feovem ustvarjanju, 
saj njegove poezije ni mogoče “popre-
dalčkati”.

Pred nami je odlična pesniška zbir-

ka, v kateri najdemo najlepše Feove 
pesmi, izbrane izmed vseh najgrših. 
Dobra pesem pa dobremu bralcu pu-
sti dober vtis, kakršnega pusti tudi 
Feo na svojih literarnih nastopih. Pu-
stite se presenetiti!

NASLOV: T´guwr{ od t´gr{, 
Déjàmais vu. AVTOR: Ivan Volari~ 
Feo. IZDALA in ZALO@ILA: Can-
karjeva zalo`ba. KRAJ in LETO IZ-
DAJE: Ljubljana, 2008. VEZAVA: 
mehka. [T. STRANI: 207. 

Damjana Teodorović

La~na `ival
Lačna žival je naslov prve pesniške 

zbirke režiserja in scenarista Jana 
Cvitkoviča, ki jo označuje kot neka-
kšen avtoportret in pravi: “Kdor bo 
prebral to knjigo, bo vedel, kdo sem.” 
V zbirko so vključene le nekatere pe-
smi, ki so nastale v časovnem obdo-
bju 20 let, saj jih je Cvitkovič pisal, 
preden se je začel ukvarjati s filmom. 
V pesmih je prisoten avtorjev jaz kot 
lirski subjekt, ki vzpostavlja odnose z 
ostalim svetom na sebi lasten način. 
Ravno tako se tudi svet v njem zrcali 
s podobami, ki so prisotne v njego-
vem duhu in ki jih vidi in čuti samo 
on. To je njegova slika sveta, ki nam 
jo podaja skozi napetost med čutno-
stjo in refleksivnostjo videnja konkre-
tnih in običajnih trenutkov. Konkre-
tne življenjske dogodke integrira z 
impresijami iz podzavesti in tako vča-
sih prestopi na raven metafizičnega 
sveta, ki edini zaznamuje univerzal-
no resnico, npr. v pesmih:
a) razodetje / vse je eno. vse, 
b) krog / moja smrt bo težko rojstvo 
in

EPIjeva knji`na polica

c) bog / vdih in izdih.
V pesmih, v katerih je pesnik zave-

stno omejen na osebno zgodbo in svoj 
intimni svet, je lirska izpoved fra-
gmentarna in zrcali verodostojen od-
sev njegovega lastnega življenja (dru-
žina, življenjski prostor, okolje, odnos 
do lastnih spominov …). Tu najdemo 
preplet duhovnosti in divjosti, živosti, 
kaotičnosti, telesnosti, bližine, spoko-
ja, miru, distance, melanholije in 
strahu.

Pesmi so večinoma kratke, motivi 
izhajajo iz vsakdanjega življenja, rit-
mika pa ustreza sporočilu pesmi. V 
kombinaciji s svobodnim verzom ter 
preprostim in enostavnim jezikom 
avtor ustvarja prehod iz vidne plasti 
v globino, kjer koreninijo podobe pe-
smi kot podobe živega procesa. Ravno 
zato poezijo povezuje s filmom ter 
posledično ustvarja nov medij, v ka-
terem dobivajo tako besede kot giblji-
ve slike nove dimezije. Gre za ekspe-
riment pri filmu To je zemlja, brat 
moj, ki je brez dialogov, njegova spo-
ročilnost pa je posredovana skozi svet 
pesmi.

In ker vemo, da pesnika ni brez 
bralca in obratno, bralca ni brez pe-
snika, naj za konec citiramo še eno 
pesem:
mir / samo takrat  kadar kostanj pa-
de z vrha / in se raztrešči na tleh.

NASLOV: La~na `ival. AVTOR: Jan 
Cvitkovi~. IZDALO in ZALO@ILO: 
KD Myra Locatelli. KRAJ in LETO 
IZDAJE: Vol~e, 2008. VEZAVA: 
bro{irano. [T. STRANI: 78.

Damjana Teodorović

Zlati Bogatin

Korita pri izviru 
Lepene 

Tam, kjer danes izvira Lepenca, je 
nekoč stal mogočen grad. V njem je 
živel bogat, a surov graščak, ki je 
daleč naokrog slovel po svoji kruto-
sti. Nekega mrzlega zimskega večera 
je pri njem potrkal berač: “Odprite, 
zebe me in lačen sem, odprite!”

Graščak pa je nagnal pse na ubo-
gega petlerja, ki so ga tako zdelali, 
da je komaj ostal pri življenju. Zato 
je petler dvignil glavo in preklel gra-
ščaka: “Preklet bodi! Na mestu tvoje 
graščine naj se odpre globoka jama! 
In po tej jami naj začne teči voda in 
naj nikoli ne presahne!”

Mogočni grad se je takoj pogreznil 
v globoko jamo, ki ji pravijo Korita. 
O gradu ni več sledu, iz skalnih Korit 
pa vre voda, ki ji ljudje pravijo Le-
penca.
Zbral in zapisal: Janez Dolenc
(Lepena, 1982)
Vir: DOLENC, Janez. (1992). Zlati Bogatin. 
ČZP Kmečki glas. V Ljubljani: ČZP Kmečki 
glas. Str. 120.
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Posoški razvojni center v 
okviru projekta Izzivi podeželja 
izvaja izobraževalni program 
Pridelano in prodano doma. 

Zainteresiranost za vključitev v 
program je pri lokalnih prebival-
cih presegla vsa pričakovanja, 
kar kaže, da osveščenost o pred-
nostih zdrave, doma pridelane 
hrane narašča. Z udeleženci smo 
si bili enotni: pridobljena znanja, 
ki jih bomo osvojili, moramo deli-
ti s širšo javnostjo. V sodelovanju 
z Občino Tolmin smo vsebine 
nadgradili z optimalno kombina-
cijo koristnih informacij in akcij za 
domačo pridelavo zdrave hrane. 
Tako med drugim v EPIcentru 
odpiramo novo rubriko s kori-
stnimi nasveti za domačo pride-
lavo zdrave hrane. V vsaki števil-
ki bomo za vas pripravili kakšen 
nasvet, da boste v svojem vrtu z 
nekaj truda vzpostavili zdravo 
ravnovesje. Lahko ga boste tudi 
izrezali in speli v poučen katalog. 

V KARATE KLUBU POSOČJE me drugim sodelujejo tudi z osnovno šolo iz italijanskega Špetra ob Nadiži, kjer dvakrat tedensko v dveh skupi-
nah trenira 42 otrok in 12 odraslih. Foto: Miran Finc

USPE[NO SODELUJEJO Z 
ZAMEJSTVOM
Kobarid – Člani in članice Karate 
kluba (KK) Posočje smo uspešno 
zaključili leto 2008. Udeleževali smo 
se vseh večjih tekmovanj v Sloveniji 
in Italiji, na katerih smo dosegali tudi 
odmevne rezulate. Da bi dvignili ka-
kovst treningov, smo se povezali s 
KK Kimon in KK Olimpija iz Lju-
bjane, tako da sta se naši trenerki 
Demi Finc pridružila še izkušena 
ljubljanska trenerja Bojan Marinček 
in Djulaga Huskič. 
Razširili smo tudi sodelovanje z 
osnovno šolo v italijanskem Špetru 
ob Nadiži, kjer treniramo dvakrat te-
densko ter kjer je v dveh skupinah 
vključenih 42 otrok in 12 odraslih. 
Pri organizaciji treningov v Špetru 
smo naleteli na veliko podporo šol-
ske ravnateljice Žive Gruden in kul-
turne matice zamejskih Slovencev. 
Na ugoden odziv smo neleteli tudi 
pri županu Občine Kobarid Robertu 
Kavčiču in Lenki Raspet, ravnate-
ljici Osnovne šole Simona Gregorči-
ča Kobarid, ki s špetrsko šolo že 
več let uspešno sodeluje. Vsi trenin-
gi potekajo v slovenskem jeziku, ta-
ko da otroci utrjujejo tudi to znanje
Ob zaključku leta smo organizirali iz-

pit v polaganju pasov, ki ga je uspe-
šno opravilo 46 članov, po uradnem 
delu pa je otroke tradicionalno obi-

skal tudi dedek Mraz, ki jim je razde-
lil simbolična darila. V času zimskih 
počitnic, pred začetkom tekmovalne 

sezone, nas čaka še sankanje z 
Mangarta.
Alojzij Mohorčič

ZDRAVA TLA
Želite svoj vrt ob-
delovati brez 
uporabe kemično-
sintetičnih pri-
pravkov za zatira-
nje bolezni in 
škodljivcev? V 
tem primeru mo-
rate biti natančno 
poučeni o narav-
nih postopkih in 
pravilnem kolo-
barjenju. Izkušen 
vrtnar tudi ne po-
skuša z “umetnim 
dognojevanjem” 
iztisniti še zadnje 
iz tal.

Skrivnosti zdravega vrta pravza-
prav niso tako zapletene, kot bi si 
kdo predstavljal. Nekoliko je treba 
spremeniti miselnost in počasi se 
bodo začeli kazati tudi rezultati 
skrbno načrtovanega dela. Vrt je 
specifičen v primerjavi s kmetijskimi 
praksami, ki so podvržene njivske-
mu sistemu na večjih površinah. 
Vrtičkarji namreč želimo čim več pri-
delati na omejenem vrtu, kar pa 

nam bolj ali manj uspeva. 
Vrt je naš mali ekosistem, za ka-

terega smo odgovorni. Če želimo, da 
bo ta zdrav in ne bo ogrožal okolice, 
moramo sprejeti naslednji odloči-
tvi: 
• Moj vrt ne bo trpel fitofarmacevt-

skih sredstev za zatiranje bolezni 
in škodljivcev.

• Na mojem vrtu so umetna (sinte-
 tična) gnojila preteklost. 

Ko se s tem strinjamo, se moramo 
soočiti še z vprašanjem, kako ukre-
pati ob napadu plesni ter kako se 
boriti s škodljivci, polži in z drugo 
“golaznijo”. Da bomo domov lahko 
odpeljali kar čim več pridelka, bomo 
poskušali storiti prav vse, kar je v 
naši moči, zato moramo narediti 
plan. 

Izzivi podeželja (2)
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Kaj moramo upoštevati pri ekološkem 
vrtnarjenju? Prvo je delo z glavo, sledita 
motika in škropilnica, ki pa v tem primeru 
dobi povsem drug pomen. 

Za UK in UM

Sedaj pa k znanju. Za začetek bomo poskusili na 
vrt vpeljati osnovne zakonitosti zdravih tal: 

1. Aktivno delovanje mikroorganizmov je zelo 
pomembno, saj razgrajujejo talne komponente na 
rastlinam dostopne elemente. Kaj storiti? Najprej 
moramo poznati naša tla. Njihova analiza je v tem 
primeru neizogibna, saj se bomo le na podlagi pri-
dobljenih rezultatov lahko odločili za ustrezne 
ukrepe. Brez analize ne moremo vedeti, kakšen je 
delež humusa v tleh, koliko imamo kalija in fosforja 
pa seveda dušika ter kakšna je vrednost ph. Sledi 
optimizacija tal, kar pomeni, da bomo dobili zdravo 
ravnovesje med hranili, dostopnimi rastlinam, in 
uravnovesili delovanje mikroelementov v tleh. 

2. Hlevski gnoj in kompost bosta od danes na-
prej naša glavna vira za bogatitev tal. V skoraj vseh 
vrtnarskih knjigah boste našli podatke o tem, kate-
ri elementi in v kakšni količini so prisotni v omenje-
nih gnojilih. Poleg tega boste tam našli tudi podat-
ke o količini hranil, ki jih posamezna vrtnina v rastni 
dobi odvzame iz tal. Ti podatki so zelo pomembni, 
saj bomo le tako vedeli, koliko komposta ali hle-
vskega gnoja moramo letno dodati za ohranjanje 
stabilnih razmer v tleh. Naj ob tem opozorimo, da se 
na trgu dobijo ekološki pripravki, ki pospešujejo mi-
neralizacijo humusa v tleh, kar pomeni, da aktivira-

Rubriko pripravljata:
Peter Domevšček in Patricija Rejec

jo delovanje mikroorganizmov. Take pripravke 
lahko izdelamo tudi doma. Prav tako lahko ele-
mente, ki jih rastline potrebujejo, v tla dodajamo 
s pripravki iz nekaterih rastlin. Z recepti nam 
bodo pomagale biodinamičarke, objavili pa jih 
bomo v prihodnjih številkah EPIcentra. S tem 
bomo prišli tudi do našega gnojilnega načrta. 

Sedaj so tla pripravljena tako, da omogočajo 
rastlinam kar se da najboljše črpanje potrebnih 
elementov oziroma hranil. Nismo pa se še rešili 
talnih škodljivcev. Pri reševanju tega problema, 
nam priskoči na pomoč kolobar. 

3. Kot vemo se škodljivci ne prehranjujejo z 
našimi rastlinami kar vse povprek, ampak se 
hranijo le z določenimi rastlinskimi vrstami, s či-
mer povzročajo gospodarsko škodo. Škodo 
zmanjšamo tako, da rastlinskih vrst, s katerimi 
se prehranjuje npr. struna (ličinka hrošča pokali-
ce), ne sadimo na enako mesto več let zapored. 
To pomeni, da pravilno kolobarimo oziroma vr-
stimo rastline. Za zatiranje škodljivcev upora-
bljamo tudi feremonske vabe, ki delujejo tako, 
da privabljajo samčke škodljivca, ki se na vabo 
prilepijo. Lovljenje samčkov znižuje možnosti 
parjenja samičk, sledi pa zmanjšanje števila li-
čink.

Ker na tem mestu nimamo dovolj prostora, 
vas za lažjo pripravo kolobarja na naši spletni 
strani www.pososki-rc.si čakata tabeli o dobrih 
in slabih sosednjih rastlinah ter njihovih potre-
bah po gnojenju.

Utrinki

Želite biti na tekočem z izobra-
ževalno ponudbo Posoškega ra-
zvojnega centra? Naročite se na 
mesečni informator Za UK in 

UM. Lahko vam ga pošljemo 
po elektronski ali klasični po-
šti. Svoje naročilo oddajte Pa-
triciji Rejec na patricija.rejec@
pososki-rc.si ali 05/38-41-500. 

Bodite na 
tekočem

NOVINARJI NA SNEGU
Cerkno – Člani in članice Društva 
novinarjev športnikov Slovenije 
smo se konec januarja zbrali na 42. 
državnem smučarskem prvenstvu 
novinarjev. Organizatorji s Filipom 
Šemrlom (Radio Slovenija) na čelu 
so kljub grdemu vremenu nazadnje 
le uspeli izpeljati tekmovanji v teku 
na smučeh in veleslalomu. Na črno-
vrškem snegu so se najbolj izkazali 
prav primorski novinarji, ki so skupaj 
osvojili kar 14 odličij. Na fotografiji 
spodaj stojijo članica Maja Roš 
(Pop TV; 3. v teku, 1. v VSL in kom-
binaciji obeh tekmovanj), super vete-
ran Venčeslav Japelj (Primorske 

novice; 2. v teku, 12. v VSL, 4. v 
kombinaciji), član Blaž Močnik (De-
lo; 1. v teku, VSL in kombinaciji), ve-
teranka Neva Blazetič (Primorske 
novice; 1. v teku, 4. v VSL, 1. v kom-
binaciji), Filip Šemrl in super veteran-
ka Katja Roš (Delo, 3. v teku), kleči-
mo pa članica Špela Kranjc (samo-
stojna novinarka; 4. v VSL), veteran 
Miloš Batistuta (samostojni novinar; 
1. v teku, 2. v VSL in 1. v kombinaci-
ji) in veteranka Ingrid Kašca Bucik 
(Radio Slovenija; 1. v VSL). Super 
veteran Davorin Koron (Primorske 
novice) je bil 7. v VSL, član Marko 
Cencič (STA) pa v isti disciplini 4. 
ŠK, Foto: Rajko Ocepek
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Opa`anja

I feel* … vinjete in posledice
Pridružil bi se rad ostalim, pred-

vsem tistim iz turističnega sektorja, 
ki že lep čas opozarjajo na pomanj-
kljivosti sistema vinjet na slovenskih 
avtocestah, in seveda predvsem na-
šim obiskovalcem. Prav v času, ko se 
izvaja intenzivna gradnja in promo-
cija blagovne znamke Slovenije I feel 
Slovenia, lahko našo državo obisko-
valci resnično občutijo nemudoma 
ob vstopu vanjo. Kako zanimivo! Za 
uspešno turistično gospodarstvo je 
potrebna učinkovita blagovna znam-
ka kot najmočnejše tržno orodje, 
omenjeni primer pa pač ne deluje 
njej v prid. Hrvatom? Tudi ne, boste 
rekli. V nekaterih kampih na Hrva-
škem gostu ob daljšem bivanju celo 
plačajo vinjeto za slovenske avtoce-
ste. Očitno se jim na koncu račun 
izide. Danes je I feel – pristop gradnje 
blagovnih znamk na emocijah (t. i. 
Emotional Branding) – ključnega po-
mena, ki loči uspeh od povprečnosti. 
Že res, da moramo uporabljeni slo-
gan spraviti v življenje, torej prebu-
jati v ljudeh emocije, a ne na vsak 
način. 

Izdelan je nov slovenski turistični 

šem položaju kot Slovenci, saj avtoce-
ste uporabljajo redkeje kot slovenski 
državljani. Ali se niso tako počutili 
tudi nekateri Slovenci? Mora to jasno 
povedati institucija s sedežem v Bru-
slju? Te pa menda ja poslušamo!

Iz interpretacije nedavno postavlje-
ne umetniške instalacije v Bruslju ob 
češkem prevzemu predsedovanja EU 
sledi, da Slovenci vidimo svojo iden-
titeto, kot da bi bili turisti na svoji 
zemlji. Preden trdno stopim na stran 
“tujcev”, moram v ozir vzeti še akci-
jo Slovenske turistične organizacije 
Next Exit, ki promovira stranske poti 
kot lepše od glavnih. In te resnično 
postajajo bolj priljubljene tudi zaradi 
uvedbe vinjet. Mogoče je destinacija 
Soče že lani tudi iz tega naslova do-

bila več obiskovalcev. Mogoče bodo/
bomo tujci vzeli to idejo resnično za 
svojo. V tej luči bi rad še enkrat opo-
zoril na nedopustne razmere, ki so 
to zimo vladale na nekdanjem mej-
nem prehodu Predel.

V sosednji Avstriji prodajajo 10-
dnevno vinjeto za sedem evrov (mar-
sikomu izmed nas je že prišla prav), 
dvomesečno za 21 evrov, šele nato 
pa pride na vrsto letna vinjeta za 70 
evrov. Dolgoletna obiskovalca sloven-
skih lepot Hans in Johanna Dolezel, 
očitno vesela, da bodo njune in pri-
pombe drugih zapisane ali povedane, 
sta mi kasneje namenila pozdrav z 
rodnega Dunaja. Prisluhnimo dru-
gim, kaj imajo povedati.
Peter Dakskobler, MarSky

razstavni prostor – topel, v les odet 
– v katerem bi na primer morali po-
leg predstavljanja vedno bolj atrak-
tivnih pohodništva in kolesarjenja 
imeti še oddelek za manj priljubljena 
vprašanja in odgovore glede vinjet. 
Da povzamem. Na turističnih sejmih 
so naše predstavitve locirane tik ob 
hrvaških in slovaških. In priznam, da 
se Slovenci resnično na vso moč tru-
dimo, da bi nas začutili, mogoče v 
takih primerih celo preveč in je uči-
nek kot po pravilu ravno nasproten. 
Ali pa se hočemo dokončno dokaza-
ti kot podalpska Švica in vztrajati vsaj 
pri polletnem plačilu avtocest, ker 
smo pač nekaj posebnega. Majhni, a 
lepi. Bogati in vplivni? V primeru, da 
se zadeva do glavne sezone ne uredi, 
imejte vsi, ki bi radi naredili dober 
vtis na vašega gosta, to v mislih. Ne 
skrbi me za nas, malce več pa bi lah-
ko skrbelo tiste, ki o tem odločajo.

Slovenijo je doletel opomin Evrop-
ske komisije zaradi obstoječega sis-
tema vinjet. Občasnih uporabnikov 
avtocest se pač ne sme obravnavati 
diskriminatorno. Tujci naj bi bili za-
radi nesorazmernih cestnin v slab-

Glasilo, v katerem sleherni 
dobi kaj zase

Na drugi strani EPIcentra (letnik 
X, št. 1) urednica glasila naproša 
bralce za pogum in sodelovanje: Po-
magajte ustvarjati EPIcenter. In če 
komu glasilo ni všeč, naj ga odloži 
in prosi poštarja, da mu ga ne dosta-
vlja več. Osebno menim, da glasila 
ne bo nihče odklonil. Ker je “roba” 
zastonj, jo bo rajši “odložil drugemu 
v napoto”, namenjeno v smeti. V na-
ši družini jo po branju posredujemo 
naprej, sorodnikom na Cerkljansko. 
Obenem menimo, da ni hudir, da ne 
bi sleherni z območja treh občin do-
bil nekaj branja zase – v sliki in be-
sedi. Menimo tudi, da gre pohvala 
Pavlu Četrtiču za objavljanje črtic o 
naših prednikih, ki jih sestavlja iz 
vrst ljudi na terenu. Upamo, da bo 
rubrika vztrajala, saj je posebnežev 
še dovolj na tem in onem svetu.

SALON KERAMIKE HVALA

Velika izbira 
keramičnih 
ploščic, sanitarne 
opreme, lepil, 
fugirnih mas ...

Nudimo 
brezplačen 
razvoz.

Cankarjeva 3, Tolmin

gsm: 041-873-294, e-naslov: keramika.hvala@siol.net

Prepričljivo je, da v EPIcentru že-
lite sodelovanja v pisanju in branju, 
da bi bilo glasilo še bolj zanimivo, 
prilagodljivo bralcu. Enkrat mi je ob-
java uspela (drugič ne več), in prav 
na tej podlagi sem prejel nepodpisa-
no poštno ovojnico z repliko, da pi-
šem “oslarije”. Ker me očitajoči pre-
malo pozna, ne ve, da sem se tudi 
jaz tedne in mesece kalil v zastonj-
karskih udarniških delih, v vrstah 
državne javne službe pa nisem bil 
nikakršen “krivec”, če komu ni uspe-
lo pobegniti čez takratno državno 
mejo. Sleherni človek je kovač svoje-
ga ravnanja in dejanja. Da ne bi bilo 
ponovno kaj narobe, zaključujem z 
dobronamernimi željami: Ostanimo 
na dobri poti in pri zdravju še mno-
ga leta!
Janko Mlakar, Tolmin

(*čutim)
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Datum Kraj Prireditev Informacije
9.–21. 2. TOLMIN, knjižnica Razstava Soški biseri avtorja Dareta Trobca Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin,

Jožica Štendler: 05/38-11-538

13. 2. (20.00) KOBARID, kulturni dom Revija pevskih zborov Zgornjega Posočja – 1. koncert JSKD OI Tolmin, Silva Seljak: 05/38-01-170

13. 2. (17.00) BREGINJ, prostori Podružnične 
šole Breginj

Blumarji - Ta z’gonam - Ta debeu - ustvarjalna delavnica o kulturi 
izdelovanja tradicionalnih pustnih mask iz Breginja, Logje in Črnega vrha 

TD Stol, Srebrna kaplja Špeter, PŠ Breginj, 
Občina Kobarid

14. 2. DREŽNIŠKE RAVNE, 
JEZERCA, MAGOZD

Ravensk´ pust – tradicionalna pustna prireditev Renato Bric: 041-597-652,
renato.bric@gmail.com 

14. 2. (20.00) BOVEC, kulturi dom Revija pevskih zborov Zgornjega Posočja – 2. koncert JSKD OI Tolmin, Silva Seljak: 05/38-01-170

15. 2. (12.00) LIVEK Pust na Livku – tradicionalna pustna prireditev (v primeru slabega 
vremena odpade)

TD Livek

15. 2. (17.00) TOLMIN, kinogledališče Revija pevskih zborov Zgornjega Posočja – 3. koncert JSKD OI Tolmin, Silva Seljak: 05/38-01-170

19. 2. (19.00) TOLMIN, knjižnica Projekcija filma Jelenk – sveta gora starovercev (RTV Slovenija 
– Izobraževalni program)

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin,
Jožica Štendler: 05/38-11-538

21. 2. Planina Razor (izhodišče) Tolminske gore – zimski vzpon PD Tolmin, Milena Brešan,Vinko Pagon: 
05/38-83-211 (četrtek 17.00–19.00), 
pdtolmin@gmail.com

21. 2. (10.00) Smučišče Sella Nevea (I) Tekmovanje v superveleslalomu za pokal Občine Bovec 09 SK ATC Kanin, Matjaž Žagar: 041-781-252

21. 2. (14.00) DREŽNICA Drežniški pust – tradicionalno pustovanje, etnološka prireditev Jernej Bric: 041-337-389

21. 2. KOBARID, športna dvorana Zaključni turnir pokala NZS v futsalu (pokal Munich X) – ob 18.00 
KMN Oplast Kobarid – KMN Puntar Casino Safir, ob 20.00 KMN 
Gorica – KMN Živex Celje

KMN Oplast Kobarid, Branko Velišček: 
041-695-675

21. 2. (22.00) TOLMIN, Center MinK Koncert skupin Pomaranča in Metalsteel KTŠ: 051-310-365

22. 2. (od 13.00 
dalje)

VRSNO Vrsnsk pust – pustna povorka, srečelov, izbor najboljše maske, izbor 
najboljšega plesnega para

Meta Gregorčič: 031-864-855

22. 2. DREŽNICA Drežniški pust – tradicionalna pustna prireditev Drežniška fantovščina

22. 2. BOVEC Pustovanje – ob 14.00 pustni sprevod, ob 15.30 osrednja prireditev 
na placu, pustno rajanje pod šotorom pred kulturnim domom

Peter Mlekuž: 041-748-585

22. 2. KOBARID, športna dvorana Zaključni turnir pokala NZS v futsalu (pokal Munich X) – ob 16.00 
finale prvenstva do 17 let, ob 18.00 finale pokala Munich X

KMN Oplast Kobarid, Branko Velišček: 
041-695-675

23. 2. KOBARID, osnovna šola Regijski seminar za mentorje Otroških folklornih skupin, vodi 
Nežka Lubej

JSKD OI Tolmin, Silva Seljak: 05/38-01-170

24. 2. TOLMIN Pustna povorka – ob 15.30 začetek pred domom upokojencev; ob 
16.10 povorka izpred Pregljevega trga; ob 16.30 muziciranje in pustno 
rajanje pri fontani; ob 17.15 muziciranje “Ad kantona da kantona da 
tazadne betule”; ob 20.00 zaključek muziciranja v Baru Grad 

Danijel Oblak: 041-657-059

25. 2. TOLMIN Pustna prireditev – od 7.00 dalje Pust na parah pred blagovnico, ob 
16.20 pogrebni ceremonial in pogreb Pusta na mostu čez Tolminko 

Danijel Oblak: 041-657-059

25. 2. (17.00) BOVEC, na placu Pokop Pusta Peter Mlekuž: 041-748-585

26. 2. (19.00) TOLMIN, knjižnica Predstavitev knjige Arhitektura Slovenije avtorja Boruta Juvanca Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin,
Jožica Štendler: 05/38-11-538

27. 2. (17.00) KOBARID, Dom Andreja Man-
frede

KTŠ-jev kulturni vikend – ustvarjalne delavnice: slikanje risanih 
junakov na majice in projekcija starih risank

KTŠ: 051-310-365

27. 2. (18.00) KOBARID, prostori Fundacije 
“Poti miru v Posočju”

Benečija v skupnem slovenskem kulturnem prostoru – predstavitev 
knjig, odprtje razstave, projekcija filma in kulturni program

KD Stol, Fundacija “Poti miru v Posočju”, 
Občina Kobarid, JSKD OI Tolmin v sodelova-
nju z Inštitutom za slovensko kulturo v Špetru

27. 2. (19.00) TOLMIN, Center MinK KTŠ-jev kulturni vikend – diapredavanje Poročno potovanje v Nepal, 
deželo nasmejanih obrazov, otvoritev fotografske razstave KTŠ se smeje 
in predstavitev diplomskega dela Matica Lebana Tipografija in glasba

KTŠ: 051-310-365

Koledar prireditev

  KAKO DO OBJAVE PRISPEVKA V EPICENTRU?
V nadaljevanju objavljamo odgovore na 
nekaj najpogostejših vprašanj, ki nam jih 
postavljate bralci oziroma soustvarjalci 
našega glasila. Za razumevanje in more-
bitno sodelovanje se vam že vnaprej naj-
lepše zahvaljujemo.

Kdo lahko pošlje prispevek?
Prispevek lahko pošlje vsak, odločitev o 
objavi pa sprejme uredništvo. O vsebini 
posamezne številke EPIcentra se odlo-
čimo v uredništvu, kjer skupaj s stalnimi 
sodelavci tudi pripravimo glavna besedila 

(besedila na beli podlagi). V rubriki Utrinki 
(besedila na sivi podlagi) pa je prostor na-
menjen tudi prispevkom naših bralcev.

Ali je treba objavo plačati? Ali dobim 
za objavo plačilo?
Objava prispevkov je v rubriki Utrinki za 
bralce brezplačna in brez honorarja. 
Honoriramo samo naročene prispevke.

Kam pošljem prispevek?
Besedilo (in fotografijo) nam pošljite na 
elektronski naslov epicenter@pososki-

rc.si do datuma zaključka redakcije, ki je 
za vsako naslednjo številko naveden v ak-
tualni številki glasila. 

Kako dolgo je lahko besedilo? Kaj pa 
fotografije?
Besedilo naj ne bo daljše od 2.000 zna-
kov (s presledki). Zaradi pomanjkanja 
prostora si pridržujemo pravico do krajša-
nja. Ne pozabite pripisati avtorja besedila 
in morebitne fotografije, ki naj bo posneta 
v visoki ločljivosti oziroma resoluciji (veli-
kost vsaj okoli 1 MB) ter v obliki .jpg. 

Zakaj ne objavite vseh prejetih bese-
dil?
V uredništvu se trudimo objaviti čim več 
prispevkov, kljub temu pa ne moremo ve-
dno ustreči vsem. Ker to brezplačno gla-
silo sofinancirajo tudi Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko 
ter tri posoške občine, moramo namreč 
zadostiti predvsem njihovim pričakova-
njem in zahtevam glede vsebine.
Največ prispevkov moramo zavrniti zaradi 
neaktualne vsebine, zato avtorje naproša-
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Informacije za Koledar prireditev za naslednjo številko EPIcentra lahko do 16. marca posredujete Jerneji Kos na telefon 05/38-41-502 ali na e-naslov jerneja.kos@
pososki-rc.si. Objavili bomo prireditve oziroma dogodke, ki se bodo zgodili med 27. marcem in 29. majem 2009. 
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna in je namenjena informiranju prebivalcev Zgornjega Posočja, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev oziroma podjetij. 
Objavljamo naslednje podatke: datum in uro, ime prireditve, kontakt organizatorja ter telefonsko številko, e-naslov ali spletno stran. Če želite v EPIcentru objaviti članek 
o vaši prireditvi, oglas ali oglasno sporočilo, pa so vam informacije na voljo na naši spletni strani www.pososki-rc.si.

Datum Kraj Prireditev Informacije
27. 2. (20.00) BOVEC, kulturni dom KTŠ-jev kulturni vikend – stand-up komedija Boomteatra (Miki Bubulj 

in Ranko Babič)
KTŠ: 051-310-365

28. 2. (10.00) TOLMIN,
Center MinK

KTŠ-jev kulturni vikend – ustvarjalna delavnica: izdelava okvirjev za 
fotografije

KTŠ: 051-310-365

28. 2. (18.00) BOVEC,
kulturni dom

KTŠ-jev kulturni vikend – literarni večer z Goranom Vojnovićem: 
predstavitev knjige Čefurji raus!

KTŠ: 051-310-365

28. 2. (18.00) KOBARID, Dom Andreja 
Manfrede

Benečija v skupnem slovenskem kulturnem prostoru – predstavitev 
knjižnih novosti Benečanov in kulturni program

KD Stol, Fundacija “Poti miru v Posočju”, 
Občina Kobarid, JSKD OI Tolmin v sodelova-
nju z Inštitutom za slovensko kulturo v Špetru

28. 2. (20.00) TOLMIN, Center MinK KTŠ-jev kulturni vikend – komedija Sosedove skrivnosti KTŠ: 051-310-365

1. 3. PODNANOS Po Vojkovih poteh na Nanos PD Tolmin, Rudi Rauch: 05/38-83-211 
(četrtek 17.00-19.00) ali 05/388-20-33, 
pdtolmin@gmail.com

1. 3. (17.00) KOBARID, kulturni dom Benečija v skupnem slovenskem kulturnem prostoru – gledališka 
predstava Majhane družinske nasreče v izvedbi Beneškega gledališča (v 
okviru Linhartovega srečanja)

KD Stol, Fundacija “Poti miru v Posočju”, 
Občina Kobarid, JSKD OI Tolmin v sodelova-
nju z Inštitutom za slovensko kulturo v Špetru

2.–7. 3. TOLMIN, knjižnica Razstava Od zemlje do vesolja Posoški razvojni center,
Patricija Rejc: 05/38-41-500

6. 3. (20.00) KOBARID, kulturni dom Gledališka predstava Še tat ne more pošteno krasti v izvedbi 
Igralske skupine Drežnica

JSKD OI Tolmin, Silva Seljak: 05/38-01-170

7. 3. SVIŠČAKI Zimski vzpon na Snežnik PD Tolmin, Simon Ivančič: 05/38-83-211 
(četrtek 17.00–19.00) ali 041-400-439, 
pdtolmin@gmail.com

7. 3. (20.00) BOVEC, kulturni dom Letni koncert Folklorne skupine BC in Buških čeč – gostje večera 
Akademska folklorna skupina France Marolt 

Folklorna skupina BC in Buške čeče: 
031-785-810, folklorabc@gmail.com

11. 3. (19. 00) TOLMIN, knjižnica Diaprojekcija alpinistične odprave Soškega alpinističnega odseka 
v Ande

PD Tolmin, Igor Vidrih, Marko Bokan: 
05/38-83-211 (četrtek 17.00–19.00)

12. 3. TOLMIN, knjižnica Odprtje fotografske razstave Žana Fratnika Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin,
Jožica Štendler: 05/38-11-538

19. 3. (19.00) TOLMIN, knjižnica Literarni večer ob predstavitvi zbirke Sotočja JSKD OI Tolmin, Silva Seljak: 05/38-01-170

22. 3. CERKNO Zimski vzpon na Porezen PD Tolmin, Vinko Pagon: 05/38-83-211 
(četrtek 17.00–19.00) ali 041-261-075

26. 3. (19.00) TOLMIN, knjižnica Predavanje Antona Komata o globalni krizi Posoški razvojni center in Društvo Ajda Po-
sočje, Martina Kozorog Kenda: 031-851-141

28. 3. SOLKAN, KANAL Po stopinjah Valentina Staniča PD Tolmin, Milena Brešan, Rudi Rauch: 
05/38-83-211 (četrtek 17.00–19.00) ali 
05/38-82-033

2. 4. (10.00) TOLMIN, kinogledališče Srečanje otroških folkornih skupin Severne Primorske JSKD OI Tolmin, Silva Seljak: 05/38-01-170

2. 4. TOLMIN, knjižnica Podelitev priznanja za najlepšo slovensko slikanico Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin,
Jožica Štendler: 05/38-11-538

3. 4. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Srečanje folklornih skupin ter pevcev ljudskih pevcev in godcev 
ljudskih viž

JSKD OI Tolmin, Silva Seljak: 05/38-01-170

9. 4. (19.00) TOLMIN, knjižnica Odprtje razstave in predstavitev pesniške zbirke – razstava Klavdija 
Tutte in zbirka Potovanje sonca avtorja Aleksandra Peršolje

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin,
Jožica Štendler: 05/38-11-538

mo, da nam jih pošiljate sproti. V zadnjem 
času prejemamo tudi vedno več prošenj 
za objavo prispevkov, ki niso vezani na 
Posočje oziroma tukajšnje prebivalce. 
Ker je EPIcenter že od vsega začetka na-
menjen prebivalcem Posočja, ki ga tudi 
brezplačno prejemajo, omenjenih pri-
spevkov načeloma ne objavljamo.
Oglaševalskih ali tako imenovanih piaro-
vskih besedil med Utrinki ne objavljamo. 
Njihova objava v EPIcentru je možna po 
predhodnem dogovoru in je plačljiva. 

  KAJ PA OGLASI?
Spoštovani podjetniki in podjetnice, 
društva, organizacije ... Poleg številnih 
drugih vsebin bi se v EPIcentru našel 
prostor tudi za vaš oglas. Če bi ga želeli 
objaviti v kateri od prihodnjih številk na-
šega glasila, se oglasite Jerneji Kos na 
05/38-41-502 ali jerneja.kos@poso-
ski-rc.si, več informacij o oglaševanju v 
EPIcentru pa najdete tudi na naši sple-
tni strani www.pososki-rc.si. EPIcen-
ter izhaja v nakladi 7.300 izvodov, brez-
plačno pa ga distribuiramo vsem go-

spodinjstvom v občinah Bovec, Kobarid 
in Tolmin, ga pošiljamo še na več kot 200 
naslovov v Sloveniji, dostopen pa je tudi 
prek naše spletne strani.

  IZID NASLEDNJE 
[TEVILKE EPIcentra

Naslednja številka EPIcentra bo pre-
dvidoma izšla 27. marca. Vsi, ki boste v 
našem glasilu želeli objaviti kak prispevek, 
nam ga najkasneje do 8. marca pošlji-
te na e-naslov epicenter@pososki-rc.si. 

Vsebin, ki jih bomo prejeli po tem datu-
mu, žal ne bomo mogli upoštevati.

  POSTANITE NARO^NIK 
e-EPIcentra 

Vse, ki želite postati naročniki e-EPI-
centra, vabimo, da nam na jerneja.
kos@pososki-rc.si sporočite svoj e-
naslov, na katerega vam bomo pošiljali 
povezavo na naše spletno glasilo.

Uredništvo
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