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^e zanikamo kulturo, 
nimamo ve~ doma. 
Nismo begunci – 
postanemo klo{arji.

K dor je pazljivo prebral naslov 
uvodnega razmišljanja, je s 
tem na neki način že dobil 

namig, da bomo v tej številki pozor-
nost namenili naši kulturi in dedišči-
ni, ki nas bo tako kot uvodni naslov 
ne nazadnje privedla do dobrodelne 
akcije, s katero bomo lahko pomaga-
li brezdomcem. Govorili bomo o živi 
oziroma nesnovni kulturni dediščini, 
o našem jeziku, prehrani in tradiciji, 
se spominjali velikega tolminskega 
punta itd. Skupaj z nami boste po-
stali tudi bolj bogati – ne v material-
nem smislu, temveč bogatejši za 
novo znanje. To vam ponujamo prek 
rubrike Bogatim, ker se učim, kot 
tudi rubrike Dvig ravni pismenosti, 
kjer boste lahko tako kot Anteja, ki 
se je do ušes zaljubila v svojega po-
stavnega šefa Dimitrija, morda spo-
znali, da potrebujete tečaj … Možno-
sti izobraževanja pa je pri nas še 
veliko več. Eni ga lahko najdete v 
medgeneracijskem sodelovanju, dru-
gi v čezmejni mreži vseživljenjskega 
učenja, tretji v pripravi klocove po-
lente itd. Govora bo tudi o takšni in 
drugačni Soči, njenih »pritokih« ozi-
roma razpisih, ki ponujajo nove ra-
zvojne možnosti.

In če se od Soče 2013 povrem h 
kulturi. Vmes se je zgodilo tudi tra-
dicionalno srečanje zamejcev, s kate-
rimi nas povezuje skupna kultura/je-
zik in še veliko drugega. Na srečanju 
smo med drugim lahko prisluhnili 
tudi Silvestru Gaberščku, ki je zbra-
ne kot diplomiran etnolog opomnil 
na pomen kulture. Zanimiv nagovor, 
ki je s strani udeležencev požel celo 
aplavz, sem k sreči posnela, tako da 
vam ga lahko sedaj »predvajam«. Pra-
vi pa takole:

»Slovenski jezik je posebnost v 
evropskem prostoru. Imamo 62 nare-
čij, ki so razdeljena v osem velikih 
skupin in so razporejena med dvema 
najbolj oddaljenima narečjema – vse 
od porabskega na Madžarskem do 

rezijanskega na Italijanskem. Vsak 
dialekt je izredno bogat zaradi misel-
nosti in logike, ki na posameznem 
območju zaznamujeta ljudi. Narečja 
imajo tudi veliko arhaičnega. Za pri-
mer naj dam Brižinske spomenike, 
ki so morda najbližji rezijanskemu 
narečju. V hecu takim, ki malo dvo-
mijo ali je beneško ‘po naše’ ali ‘že 
kako drugače’, večkrat rečem, da 
prav gotovo to ni turško narečje. Vsa 
narečja so bogastvo – gotovo so. Pro-
blem je le v tem, da se velikokrat ne 
znamo zediniti – niti na tem področju 
in da se sramujemo sami sebe. 

Tukaj smo kot Ivan Cankar. Zago-
tovo poznate njegovo bolečo zgodbo, 
ki jo je opisal v svoji črtici. Desetica 
ji je dal ime. Cankar je bil doma iz 
Vrhnike, iz revne družine in uboga 
mati je vse napravila, da je lahko 
fantina obiskoval šolo v Ljubljani. Ne 
vem koliko kokoši in jajc je morala 
prodati, da je lahko zaslužila eno 
‘petico’, da mu jo je nesla. Šla je peš, 
ker ni imela denarja, da bi se peljala. 
Prišla je pred šolo in čakala, da bi 
sinu dala denar. Sin pa je pred vrati 
opazil majhno in neugledno ženico z 
ruto na glavi. In ko je videl, da je 
njegova mati, je šel pri zadnjih vratih 
ven, ker ga je bilo sram pred sošolci. 
Nekdo ga je opozoril: „Tam te čaka 
mati.” ‚Ne poznam je.‘ In ta mati je 
še kar naprej čakala tam. Vsi so že 
odšli. Šola je bila prazna, sina pa 
nikjer. Zbala se je, da je bolan in ga 
je šla iskat na stanovanje …

Pa vendar, tudi taki smo Slovenci. 
Tudi to je žalostni del naše zgodovi-
ne. Danes, ko smo pod skupno evrop-
sko streho, se nam kaj takšnega ne 
bi smelo dogajati. Pa naj ima mati 
takšno ali drugačno ruto, tak ali dru-
gačni dialekt, narečje … Naša mati 
je naša kultura. In če zanikamo kul-
turo, nimamo več doma. Nismo be-
gunci. Postanemo klošarji.«

Tatjana Šalej Faletič, 
glavna in odgovorna urednica
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Iz vsebine

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-SOČASNIKA
Vse, ki želite postati 
naročniki e-Sočasnika, 
vabimo, da nam na mateja.
kutin@prc.si sporočite svoj 
e-naslov, na katerega vam 
bomo pošiljali povezavo na 
naš spletni medij.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Izid naslednje številke Sočasnika bo predvidoma konec aprila. Vsi, 
ki boste v njej želeli objaviti kak prispevek, nam ga posredujte do 
2. aprila. 

Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispev-
ka sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki 
jih boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skla-
dno z novo uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, po-
sredovane fotografi je pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

Vse o oglaševanju v našem periodičnem tiskanem mediju z naklado 
7.250 izvodov najdete na spletni strani www.prc.si, lahko pa se obrnete 
tudi na Matejo Kutin (05/38-41-502, mateja.kutin@prc.si).

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.250 GOSPODINJSTEV!

OGLAS V SOČASNIKU BO PONESEL VAŠE 
IME V VSA POSOŠKA GOSPODINJSTVA – 
IZKORISTITE TUDI MOŽNOST OBJAVE 
BARVNIH OGLASOV.4
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PRC-jeva oglasna deska:

So~a 2013: Vlada potrdila 
izvedbeni program So~a

Regijska {tipendijska 
shema: Pogodbe podpisane, 
prve {tipendije za nove 
prejemnike izpla~ane

Projekt »Grundtvig«:
Povezovanje generacij prek 
vse`ivljenjskega u~enja

Projekt »Study Circles«:
Sodelovanje v ~ezmejni 
mre`i

Bogatim, ker se u~im (2):
Katera znamenitost je po 
va{em mnenju najbolj 
privla~na za turiste?

Dvig ravni pismenosti (8):
Ni vse v velikosti ali pa~ …?

LAS za razvoj: Posvet 
slovenskih LAS v Poso~ju

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

300 let tolminskega punta 
(1): Coroninijev dvorec v 
~asu tolminskega punta

Nesnovna kulturna 
dedi{~ina Zgornjega 
Poso~ja (1): Dre`ni{ki in 
Ravenski pust

Opa`anja: Zaradi ptice, 
ki je ni, bomo raz{irili 
Naturo 2000

Knji`na polica

Javni razpisi in pozivi

Prehrana in tradicija v 
Zgornjem Poso~ju:
Polenta iz suhih hru{k

Utrinki

POT MIRU JE NAJ REGIJSKA 
POT 2012 
Ljubljana – Na slavnostni prireditvi, ki 
je 26. januarja potekala na sejmu Tu-
rizem in prosti čas, je Turistična zveza 
Slovenije (TZS) v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije (ZGS) in 
gospodarskim in interesnim združe-
njem Pohodništvo ter kolesarjenje 
GIZ razglasila rezultate natečaja Naj 
pot 2012, ki je bil pod častnim pokro-
viteljstvom zdaj že nekdanjega pred-
sednika RS dr. Danila Türka izpeljan 
v okviru projekta Moja dežela – lepa 
in gostoljubna 2012. Gre za tekmova-
nje na področju turizma, urejanja in 
varstva okolja. Komisije so ocenjevale 
tako vtis in privlačnost posamezne po-
ti, kot tudi upravljanje ter vzdrževanje, 
vodenje, ponudbo, dostopnost in var-
nost ter sporočilnost. Kot so v izjavi za 
javnost zapisali na TZS, je izbor sprva 
»potekal na 14 območnih enotah Za-
voda za gozdove Slovenije, kjer so 
komisije izmed 76 prijavljenih izbrale 
12 naj območnih poti v letu 2012,« – 
med slednjimi je bila tudi Pot miru. 
Centralna komisija je nato na podlagi 
opravljenega ogleda za tako imenova-

no Naj pot 2012 izbrala Pot kulturne 
dediščine Žirovnica. Drugo mesto je 
pripadlo Učni poti Škocjan, medtem 
ko sta si tretje mesto delila Geološka 
pot v Kobilji curek in Razkriški kot. 

In če se za hip povrnemo k naši naj 
regijski poti. Kot pojasnjuje Jasmina 
Urbančič, iz Ustanove »Fundacija 
Poti miru v Posočju«, Pot miru pove-
zuje območja in ljudi ter bogato kul-
turno in naravno dediščino vzdolž 
nekdanje soške fronte. »Ta pot je 

prava izbira za vse, ki želijo dejavno 
preživeti prosti čas, doživeti mogoč-
ne razglede in lepote narave, spo-
znati zgodovino ter kulturo, srečati 
domačine, izkusiti sedanje življenje 
in okusiti lokalne dobrote. Posveče-
na je spominu na žrtve prve svetov-
ne vojne, zato želimo z njo pred-
vsem spodbujati vrednoto miru in 
hkrati dati priložnost za skupni ra-
zvoj,« je še utemeljila Urbančičeva.
Tatjana Šalej Faletič 

POT MIRU je prejela priznanje za Naj regijsko pot v letu 2012. Foto: arhiv Ustanove »Fundaci-
ja Poti miru v Posočju«

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 1, 2013
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PREDSTAVITEV RAZPISOV SOČE 2013
V petek, 1. marca, sta bila v Uradnem listu RS objavljena oba razpisa, ki sta za leto-
šnje leto predvidena v okviru razvojnega programa Soča (najdete ju tudi na spletni 
strani www.prc.si in v Sočasniku na strani 36). Vsem zainteresiranim ju bomo po-
drobneje predstavili na predstavitvenih delavnicah.

Predstavitev: 

• Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest 

ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 
bo:
- 11. marca ob 15.30 v Zeleni hiši v Kobaridu,
- 12. marca ob 15.30 v Kulturnem domu v Bovcu,
- 14. marca ob 15.30 v sejni sobi Občine Tolmin.

• Javnega razpisa za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih 

na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 bo:
- 3. aprila ob 14.00 v računalniški učilnici na Posoškem razvojnem centru v 

Tolminu.

Več informacij v tajništvu Posoškega razvojnega centra na telefonski številki 05/38-
41-500 ali prek e-pošte info@prc.si.

Mateja Kutin

Posoški razvojni center vabi vse zainteresirane pravne in fizične osebe v dejavnosti turizma, 
da se nam pridružijo na 

SREČANJU NA TEMO KOLESARSKEGA TURIZMA 
v četrtek, 18. aprila 2013, v Kobaridu.

Osrednji gost bo Uli Stanciu, dolgoletni urednik revije Bike, pionir TransAlp tura in načrto-
valec turističnih gorskokolesarskih regij po vseh Alpah. 

Srečanje bo potekalo v sklopu čezmejnega projekta iCON (Konkurenčnost malih in sre-
dnjih podjetij – Inovativnost in kooperativno podjetništvo), ki v svojih različnih dejavnostih 
med drugim omogoča tudi vzpostavitev čezmejne podjetniške povezave s področja športa 
in turizma – združenje Bike Alpe Adria. Združenje povezuje različne ponudnike s področja 
kolesarskega turizma, kulinarike in nastanitvenih kapacitet iz Italije ter Slovenije.

 Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani www.bike-alpeadria.com.

Dodatne informacije in predhodne prijave sprejemamo na telefonskih številkah 05/38-41-503 
ter 031-381-692 (Vesna Kozar) ali prek e-pošte info@bike-alpeadria.com, vesna.kozar@prc.si.
Več o projektu iCON na www.icon-project.eu

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Projekt iCON je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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Konec januarja se je Vlada RS na svoji redni seji seznanila s Poro~ilom o realizaciji Izvedbenega 
programa razvojne pomo~i ob~inam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2011 ter sprejela Izvedbeni 
program razvojne pomo~i ob~inam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2013.

Vlada potrdila izvedbeni program So~a

K ot lahko preberemo v sporo-
čilu za javnost, je Vlada RS 
izvedbeni program za leto 

2011 na podlagi analize učinkov pro-
grama ocenila kot uspešen (82-odsto-
tna realizacija). V proračunu je bilo 
za pospeševanje podjetniških vlaganj, 
razvoja gospodarstva in odpiranja 
novih delovnih mest (Ukrep II) zago-
tovljenih 610.000 evrov. S 24-imi so-
financiranimi projekti je bilo pora-
bljenih skoraj 515 tisoč (84-odstotna 
realizacija). Ti projekti bodo v roku 
treh let po zaključku naložbe Posočju 
prinesli 34 novih zaposlitev.

Nekoliko nižja je bila realizacija 
Ukrepa III (usposabljanje in razvoj 
kadrov: razvoj človeškega potenciala 
v Posočju). Proračun je zagotavljal 
dobrih 554 tisoč evrov, porabljenih 
pa je bilo dobrih 424 tisoč (77-odsto-
tna realizacija). Ta sredstva so bila 

Dodatne informacije so v ~asu 
odprtja razpisa na voljo vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro. 
Kontaktne osebe: 
Javni razpis za za~etne investi-
cije
Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT):
• Tina Bregar (telefon: 01/32-01-

364, e-po{ta: tina.bregar@gov.
si)

Poso{ki razvojni center (PRC):
• Vesna Kozar (telefon: 05/38-

41-503, 031-381-692, e-po{ta: 
vesna.kozar@prc.si)

• Nežika Kav~i~ (telefon: 05/38-
41-519, e-po{ta: nezika.kavcic@
prc.si)

Javni razpis za izobraževanje in 
usposabljanje
MGRT:
• Tina Bregar (telefon: 01/32-01-

364, e-po{ta: tina.bregar@gov.
si)

PRC:
• mag. Almira Pirih (telefon: 

05/38-41-500, e-po{ta: almira.
pirih@prc.si)

RAZVOJNI PROGRAM SOČA 2013 Posočju tokrat prinaša nekaj več kot 834.500 evrov. Razpisa, vezana na program, sta objavljena v Sočasniku 
na strani 36 in na spletni strani Posoškega razvojnega centra: www.prc.si/razpisi, kjer je na voljo tudi vsa razpisna dokumentacija. Foto: David 
Štulc Zornik (LTO Bovec)

namenjena štipendiranju, zaposlova-
nju oziroma samozaposlovanju ter 
izobraževanju in usposabljanju.

Zadnje leto v Poso~je 
prina{a ve~ kot 830.000 
evrov

Kot smo v prejšnji številki Sočasni-
ka že poročali, prinaša razvojni pro-
gram Posočju letos 834.585 evrov, in 
sicer: 
• 416.647 evrov za pospeševanje 

podjetniških vlaganj, razvoja go-
spodarstva in odpiranja novih de-
lovnih mest (objavljen je nov raz-
pis za začetne investicije);

• 359.517 evrov za usposabljanje in 
razvoj kadrov oziroma razvoj člo-

veškega potenciala v Posočju (na-
daljevalo se bo štipendiranje ter 
subvencioniranje novih zaposlitev, 
objavljen je nov razpis za spodbu-
janje izobraževanja in usposablja-
nja);

• 58.421 evrov za koordinacijo, pro-
mocijo in izvajanje programa.

Dva nova razpisa
Oba javna razpisa – Javni razpis za 

spodbujanje začetnih investicij in 
ustvarjanja novih delovnih mest ter 
razvoja mikro podjetij na območju 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v le-
tu 2013 in Javni razpis za spodbuja-
nje izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih v podjetjih na območju 

občin Bovec, Kobarid in Tolmin v le-
tu 2013 – sta bila objavljena v Ura-
dnem listu v petek, 1. marca 2013. 
Rok za prijavo na razpis za začetne 
investicije je 2. 4., na razpis za izo-
braževanje pa 17. 5.. Razpisa najdete 
v Sočasniku na strani 36 in na spletni 
strani Posoškega razvojnega centra: 
www.prc.si/razpisi, kjer je objavljena 
tudi vsa razpisna dokumentacija. 

Slednjo lahko prevzamete tudi v 
poslovnih prostorih Posoškega ra-
zvojnega centra v Tolminu (Ulica 
padlih borcev 1 b) v času uradnih ur. 
Zainteresirani lahko dokumentacijo 
prejmejo tudi na naslov svoje e-pošte, 
če zanjo zaprosite na info@prc.si.
Mateja Kutin



SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 1, 2013

( 6 )Regijska {tipendijska shema Gori{ke statisti~ne regije

V leto{njem {olskem/{tudijskem letu se v okviru Regijske {tipendijske sheme Gori{ke statisti~ne re-
gije (R[S) nadaljuje {tipendiranje dijakov in {tudentov, izbranih na javnih razpisih v letih od 2008 
do 2011. Poleg teh se je v teko~em letu v R[S vklju~ilo {e dodatnih 78 prejemnikov. Ti so v januarju 
podpisali pogodbe, v februarju pa prejeli prvo izpla~ilo {tipendij – dijakom je bilo v enkratnem zne-
sku izpla~anih pet mese~nih {tipendij (od septembra do januarja), {tudentom pa {tiri (od oktobra 
dalje).

Pogodbe podpisane, prve {tipendije za 
nove prejemnike izpla~ane 

V šolskem/študijskem letu 
2012/2013 je tako skupno, če 
upoštevamo še štipendiste iz 

preteklih let, »aktivnih« 196 štipendi-
stov, kar je, kot pravi Marjetka Čopi 
Cvek, vodja projekta RŠS v zadnjih 
dveh letih, »19 štipendistov več kot v 
minulem šolskem letu. Od tega bo 
štipendijo prejemalo 180 štipendistov, 
med njimi 90 dijakov, 66 dodiplom-
skih študentov in 24 podiplomskih 
študentov oziroma študentov 2. bo-
lonjske stopnje. Zaradi ponavljanja 
letnika pa bo štipendijsko razmerje 
mirovalo 16-im prejemnikom.« Ob 
tem še dodaja, da se največ štipendi-
stov šola za deficitarne poklice v 
regiji. To so poklici s področja stroj-
ništva, elektrotehnike, mehatronike 
in medicine.

O prejemnikih odlo~ajo 
delodajalci

O tem kdo bo prejel posredno ka-
drovsko štipendijo, odločajo podjetja 
oziroma organizacije samostojno na 
podlagi lastnih meril, na katere nima 
vpliva niti štipenditor (v tem primeru 
Posoški razvojni center) niti občine. 
Delodajalci so namreč tisti, ki po be-
sedah mag. Damijane Kravanja, za-
poslene na projektih RŠS, po zaključ-
ku šolanja štipendista zaposlijo za 
najmanj toliko časa, kot je prejemal 
štipendijo in hkrati zanj krijejo od 35 
do 50-odstotni delež štipendije – od-
visno od tega, ali je v sofinanciranje 
vključena tudi občina. Glavnino de-
narja (50 odstotkov) pa posredno 
zagotavlja Posoški razvojni center, 
nosilec RŠS Goriške statistične regije, 
iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada (ESS) in državnega proraču-
na. 

PODPIS POGODB O ŠTIPENDIRANJU – V januarju je 78 novih štipendistov v prostorih Poso-
škega razvojnega centra, nosilca Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije 
(RŠS), podpisalo pogodbe. V februarju so prejeli prvo izplačilo štipendij. V RŠS je skupno vklju-
čenih 41 delodajalcev in devet občin – med slednjimi so tudi vse tri posoške, ki desetim delo-
dajalcem na območju Zgornjega Posočja pomagajo pri sofinanciranju 29-ih štipendistov.

Za {tipendije letos ve~ 
denarja kot lani

V RŠS je skupno vključenih 41 de-
lodajalcev in devet občin iz naše re-
gije – med slednjimi so tudi vse tri 
posoške, ki desetim delodajalcem na 
območju Zgornjega Posočja pomaga-
jo pri sofinanciranju 29-ih štipendis-
tov. Občine Bovec, Kobarid in Tolmin 
bodo letos za štipendije RŠS iz ob-
činskih proračunov predvidoma na-
menile nekaj več kot 25.000 evrov. 
Skupni znesek, ki omogoča izplače-
vanje štipendij vsem 180-im štipen-
distom, pa bo »v šolskem/študijskem 
letu 2012/2013 znašal skoraj 515.000 
evrov, kar je 95.000 evrov več kot leto 
prej,« ob koncu navaja Marjetka Čo-
pi Cvek. 
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Preglednici: Marjetka Čopi Cvek
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 RAZPISANE PODELJENE

Naziv delodajalca 
(soštipenditorja)

Izobraževalni program Raven izobrazbe Število štipendij Število razpisanih 
štipendij – skupaj

Število podeljenih 
štipendij – skupaj

KOLEKTOR Sikom d.o.o. 
Idrija

strojni tehnik 5 6

23 16

tehnik mehatronike 5 6

elekrotehnik 5 6

strojništvo 6/2 ali 7 3

elektrotehnika 6/2 ali 7 2

KOLEKTOR Group d.o.o.
Idrija

strojništvo 6/2 ali 7 12

20 11
elektrotehnika 6/2 ali 7 3

informatika 6/2 ali 7 2

ekonomija 7 3

KOLEKTOR Orodjarna d.o.o.
Idrija

tehnik mehatronike 5 2

5 5
strojništvo 6/2 ali 7 1

strojništvo 6/1 1

elektrotehnika 6/2 ali 7 1

KOLEKTOR KFH d.o.o.
Idrija

strojni tehnik 5 2

8 5
mehatronik operater 4 4

strojništvo 6/2 ali 7 1

elektrotehnika 7 1

NEBESA d.o.o.
Idrija

organizator poslovanja v gostinstvu in 
turizmu

6/1 1 1 1

VELB d.o.o.
Cerkno

zidar 3 ali 4 1

3 1tesar 3 ali 4 1

gradbeništvo 6/2 ali 7 1

MIZARSTVO Andrej Rondič s.p. 
Vipava

trgovec 4 1 1 1

ZIDES d.o.o. Vipava
gradbeništvo 6/2 1

2 2
gradbeništvo 7 1

HIDRIA d.d.
PE: Spodnja Idrija

mehatronik operater 4 3

48 16

mehatronik tehnik 5 2

strojni tehnik 5 4

strojništvo 6/2 ali 7 23

elektrotehnika 6/2 ali 7 14

fizika 7 1

računalništvo in informatika 7 1

STOPAR PGM d.o.o.
Ajdovščina

ekonomija 7 1 1 1

KODA d.o.o.
Ajdovščina

pravo 6/2 1 1 1

KUPLAST Matejka Kumar s.p.
Kojsko

upravna informatika – UN računalništvo 6/2 1
2 2

praktična informatika – računovodstvo 6/1 1

ITW METALFLEX, d.o.o.
Tolmin

strojništvo 6/2 ali 7 2
4 2

elektrotehnika 6/2 ali 7 2

ZIMM d.o.o. Tolmin
Tolmin

strojni tehnik 5 1 1 1

SABINA KAVČIČ s.p.
Tolmin

ekonomski tehnik 5 1 2 2

gimnazijski maturant 5 1

MINES IB d.o.o.
Kobarid

strojništvo 6/1 ali 6/2 1 1 1

MIZARSTVO Peter Koren s.p. 
Kobarid

lesarstvo (tehnologija lesa in vlaknatih 
kompozitov)

6/2 1 1 1

RAZPISANE IN PODELJENE [TIPENDIJE R[S V [OLSKEM/[TUDIJSKEM LETU 2012/2013
»Regijska štipendijska shema (RŠS) za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2012/2013«
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( 8 )Regijska {tipendijska shema Gori{ke statisti~ne regije

 RAZPISANE PODELJENE

Naziv delodajalca 
(soštipenditorja)

Izobraževalni program Raven izobrazbe Število štipendij Število razpisanih 
štipendij – skupaj

Število podeljenih 
štipendij – skupaj

LETRIKA BOVEC d.o.o. Bovec

strojni tehnik 5 2

14 6

strojni tehnik (PTI) 5 2

elektrotehnik 5 2

orodjar 4 2

elektrotehnika 6/2 ali 7 2

strojništvo 6/2 ali 7 2

mehatronika 6/1 2

ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN doktor medicine 7 3 3 3

ARCTUR d.o.o.
Nova Gorica

računalništvo in informatika 6/2 1 1 0

PARIBUS d.o.o.
Šempeter pri Gorici

matematika – finančna matematika 
(UN)

6/2 1 1 0

GRADBENI STUDIO LOZAR 
d.o.o.
Ajdovščina

gradbeništvo 6/2 1 2 0

elektrotehnika 6/2 1

ZIDARSTVO 
Jožef Podgornik s.p. 
Črniče

gradbeni tehnik (PTI) 5 1 2 0

gradbeništvo – operativno gradbeništvo 6/2 1

SKUPAJ 147 147 78

RAZPISANE ŠTIPENDIJE v okviru RŠS Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013

štipendije za dijake (poklicna srednja šola in srednja šola) 50

147štipendije za študente 
(dodiplomske – 1. bolonjska stopnja in podiplomske – 2. bolonjska stopnja)

97

PODELJENE ŠTIPENDIJE v okviru RŠS Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013

štipendije za dijake (poklicna srednja šola in srednja šola) 37

78štipendije za študente
(dodiplomske – 1. bolonj. stopnja in podiplomske – 2. bolonj. stopnja)

41

OBČINA
ŠTEVILO DELODAJALCEV, KI SO 

RAZPISALI ŠTIPENDIJE
ŠTEVILO RAZPISANIH 

ŠTIPENDIJ
ŠTEVILO DELODAJALCEV, KI SO 

PODELILI ŠTIPENDIJE
ŠTEVILO PODELJENIH 

ŠTIPENDIJ

Idrija 6 98 6 47

Bovec 1 15 1 7

Tolmin 4 15 4 13

Ajdovščina 4 6 2 2

Vipava 2 3 2 3

Cerkno 1 3 1 1

Kobarid 2 3 2 3

Brda 1 2 1 2

Šempeter-Vrtojba 1 1 0 0

MONG 1 1 0 0

SKUPAJ
23 delodajalcev iz desetih občin 

Goriške regije
147

19 delodajalcev iz osmih občin 
Goriške regije

78

RAZPISANE IN PODELJENE [TIPENDIJE R[S PO OB^INAH, IZ KATERIH PRIHAJAJO [TIPENDISTI
»Regijska štipendijska shema (RŠS) za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2012/2013«

OPOZORILO [TIPENDISTOM: Skladno z veljavnim zakonom in pogodbami o štipendiranju ni dovoljeno prejemati dveh štipendij hkrati.

Obrazložitev: Štipendist, ki ima sklenjeno pogodbo o štipendiranju v okviru RŠS – za posredno kadrovsko štipendijo – v času trajanja pogodbe, ne sme 
prejemati nobene druge štipendije ali šolnine (na primer državne ali Zoisove štipendije). To velja tudi v času, ko mu izplačevanje posredne kadrovske 
štipendije miruje zaradi ponavljanja letnika. Kršenje je sankcionirano z vračilom obeh štipendij za celotno obdobje prejemanja.
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( 9 )Povezovanje generacij prek vse`ivljenjskega u~enja

Da je sodelovanje s partnerji iz drugih dr`av ne samo koristno in za`eleno, ampak marsikdaj zaradi 
druga~nosti kulture tudi zelo pou~no, ne gre dvomiti. Prav zaradi prilo`nosti in novih izzivov, ki jih 
ponujajo mednarodni projekti, se je Poso{ki razvojni center prijavil na razpis Centra RS za mobil-
nost in evropske programe izobra`evanja in usposabljanja. V sklopu tega je v mednarodnem in 
medgeneracijskem duhu nastal projekt »Connecting generations« (Povezovanje generacij), ki je av-
gusta lani dobil zeleno lu~.

^ar je v medgeneracijskem sodelovanju 
in vzajemnem izobraževanju

P rojekt »Connecting generati-
ons« je plod zavedanja, da je 
tradicionalno znanje, ki ga 

naše babice še hranijo, izredno po-
membno in dragoceno. Predstavljajte 
si vroč poletni dan, v roki pa kozarec 
osvežilnega bezgovega soka. Ali pa 
prehlad, ki ga lajšamo s sirupom iz 
smrekovih vršičkov. Starejši bodo 
mlajšim znali povedati, kako se pri-
pravi domač bezgov sirup, morda 
celo svetovati, na kakšen način vse 
še lahko uporabimo bezgove cvetove. 
Vedeli bodo tudi to, koliko smrekovih 
vršičkov je treba nabrati, da dobimo 
stekleničko domačega sirupa proti 
prehladu itd. Vse to in še veliko več 
bi se mladi radi naučili od starejših. 
Da pa se bodo takšna praktična zna-
nja ohranila za dalj časa, bomo vse 
projektne dejavnosti pridno digitalno 
beležili in s tem starejše učili IKT1 
spretnosti. 

Čar tega projekta je prav v medge-
neracijskem sodelovanju in vzaje-
mnem izobraževanju: starejši bodo 
tako mlajšo generacijo, za katero se 
radi pošalimo, da se že rodi z geslom 
in uporabniškim imenom, učili upo-
rabnih nasvetov iz »domače lekarne«, 
mladi pa jim bodo lahko na primer 
pokazali, kako lahko fotografije in 
kratke filme digitalno obdelamo ter 
jih nato naložimo na različna družab-
na omrežja (Facebook, YouTube itd.). 
In ker bo na vseh izmenjavah komu-
nikacijski jezik angleščina, bomo 
tudi mi sprejeli izziv ter poskušali 
svoje recepte deliti s širšim občin-
stvom v angleškem jeziku. 

Grundtvig u~na partnerstva
Omenjena akcija Grundtvig učna 

partnerstva, v sklopu katere je nastal 

omenjeni projekt, podpira dvoletno 
sodelovanje med organizacijami iz 
različnih držav, ki delujejo na podro-
čju izobraževanja odraslih. Akcija je 
usmerjena predvsem na proces izme-
njave izkušenj, metod izobraževanja 
in različnih praks med sodelujočimi 
državami v projektu. Sodelujoče or-
ganizacije se s pridobljenimi sredstvi 
spodbuja, da svoje delo v lokalnem 
okolju vrednotijo in povezujejo na 
mednarodni ravni. Višina dotacije je 
odvisna glede na število izmenjav 
oziroma mobilnosti2, ki jih organiza-
cija prijavi v razpisni dokumentaciji. 
Posoški razvojni center (PRC) je za 
12 načrtovanih mobilnosti in kritje 
stroškov, nastalih pri izvajanju pro-
jekta pridobil sredstva v višini 14.000 
evrov. 

Za dodatne informacije lahko po-
kličete na telefonsko številko 05/38-
41-513 ali nam pišete na nika.kikelj@
prc.si.
Nika Kikelj, Posoški razvojni center
Opombi:
1 IKT – Informacijsko-komunikacijska tehno-
logija
2 Za mobilnost se šteje ena oseba, ki potuje v 
druge države partnerice.

»Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Za vsebino odgovarja 
izključno avtor in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.«

Program: Vse`ivljenjsko u~enje
Podprogram: Grundtvig
Akcija: Grundtvig u~na partner-
stva
Projekt: »Connecting generati-
ons« 
Koordinator projekta: EDA Fo-
rum, Italija 
Projektni partner za Slovenijo: 
Poso{ki razvojni center
Partnerske dr`ave: Gr~ija, Italija, 
Mad`arska, Poljska, Romunija, 
Tur~ija in Velika Britanija

UVODNEGA SREČANJA PROJEKTNIH PARTNERJEV NA MADŽARSKEM sta se udeležili tudi 
mag. Almira Pirih, direktorica, in Nika Kikelj iz Posoškega razvojnega centra. Foto: arhiv PRC

1) KRATEK PREVETRITVENI KVIZ:

1. Glavno mesto Madžarske je:

a) Budimpešta    b) Bukarešta    c) Praga 

2. Madžarska je znana po odlični kuhinji. Še posebej po:

a) klobasi in zelju    b) golažu (v madžarščini »gulyas«)    c) kebabu

3. Na Madžarskem se je rodil tudi slavni skladatelj:

a) Johann Sebastian Bach    b) Eminem    c) Franz Liszt

2) ALI STE VEDELI: 

• Da je vitamin C odkril Madžar Albert Szent – Györgyi?
• Da beseda golaž v madžarščini pomeni kravji pastir?

Izobraževalno-družabni kotiček
Da pa ne bomo vsega tega medkulturnega in jezikovnega znanja zadr-
žali samo zase, vam v izobraževalno-družabnem kotičku ponujamo mo-
žnost, da osvežite svoje znanje o Madžarski, ki nas je gostila na uvodnem 
srečanju in sva se ga novembra lani udeležili z direktorico PRC-ja mag. 
Almiro Pirih. Ob tem še namig, da bo PRC v maju gostil vse partnerje 
projekta. Več o tem pa v eni izmed prihodnjih številk.

(Pravilni odgovori kratkega kviza: 1 a, 2 b in 3 c)
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( 10 )Sodelovanje v ~ezmejni mre`i

@elite sodelovati pri oblikovanju tematskih vsebin, ki jih bomo posku{ali realizirati v slovensko-itali-
janskih ~ezmejnih {tudijskih kro`kih ali navezati stike z organizacijami, dru{tvi, zavodi na italijanski 
strani? ^e ste na vpra~anje odgovorili pritrdilno, potem priporo~amo, da ~lanek preberete do konca.

Novi izzivi za lokalne organizacije, 
dru{tva in posameznike

[tudijski krožki so v slovenskem 
prostoru marsikomu že zelo 
dobro poznani. V okviru pro-

jekta »Study Circles« (gre za akronim, 
ki v slovenskem prevodu pomeni štu-
dijski krožki) pa bomo ta model ne-

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 

Če želite s svojimi predlogi in znanjem pomagati pri izvajanju pilotnih iz-
vedb čezmejnih študijskih krožkov ter se povezati v mrežo za morebitno 
nadaljnje čezmejno sodelovanje vključenih organizacij, vas vljudno vabi-
mo, da nam posredujete izpolnjen spodnji obrazec:

ŽELIMO SI NOVIH IZZIVOV
in sodelovanja v čezmejni mreži

(Naziv organizacije, društva ali ime in priimek zainteresirane osebe) 

Ime in priimek odgovorne osebe 
(v primeru, ko gre za organizacijo, društvo …) 

Naslov 

Poštna številka in kraj 

Kontaktni podatki (telefonska številka, e-pošta …)

Opomba: Osebni podatki bodo uporabljeni zgolj in samo za namen izvajanja pro-
jekta.

Obrazec pošljete na naslov: 
Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1 b, 5220 Tolmin – 
s pripisom: za projekt STUDY CIRCLES

formalnega izobraževanja s pomočjo 
slovenskih in italijanskih partnerjev 
prenesli tudi na čezmejno raven. Po-
samezni pilotni študijski krožki, ka-
terih izvedba bo stekla v pomladan-
skih mesecih, bodo prvi tovrstni 
primeri čezmejnega sodelovanja med 
Slovenijo in Italijo. Glavne teme, ki 
jih bodo posamezni krožki obravna-
vali, bodo izhajale iz potreb oziroma 
pobud lokalnega okolja. 

S predlogi in znanjem lahko 
pomagate pri izvajanju 
pilotnih izvedb 

Potencialni mentorji čezmejnih 
študijskih krožkov, katerih usposa-
bljanje se pravkar odvija, že iščejo 
ustrezne tematike in vas hkrati vabi-
jo, da tudi sami predstavite temo, 
zamisel, izziv itd., s katerimi se bodo 
»spoprijeli« v sklopu posameznih 
krožkov. 

Sami so za zdaj izpostavili nasle-
dnje teme:

• Čezmejni turizem: priložnost za 
skupno rast in razvoj 

• Oživitev opuščenih sadovnjakov 

• Jedi naših babic

• Obrti

• Alpska voda – vir življenja in 
zdravja 

• Živi in okušaj: slišati-videti-oku-
siti-spoznati-proizvesti – okolje 
skozi 5 čutov 

• Kuhinja Julijske krajine v srednji 
Evropi danes in jutri

• S kolesom odkrivamo briške kuli-
narične posebnosti

• Spoznajmo solidarne nakupoval-
ne skupine 

• Ekološko poljedelstvo za podjetne 
ženske
Se vam predstavljene teme zdijo 

primerne ali bi morda mentorjem 
predlagali druge izzive? Vljudno va-
bljeni, da jim s svojimi predlogi in 
znanjem pomagate pri izvajanju pi-
lotnih izvedb čezmejnih študijskih 
krožkov ter se povežete v mrežo za 
morebitno nadaljnje čezmejno sode-
lovanje vključenih organizacij.

Vse kar morate storiti za začetek, 
je to, da izpolnite spodnji obrazec in 
ga pošljete na Posoški razvojni cen-
ter (PRC). Z veseljem si bomo vzeli 
čas in prisluhnili vašim predlogom 
oziroma se z vami pogovorili glede 
možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Dodatne informacije in pojasnila 
dobite pri Patriciji Rejec na telefon-
ski številki: 05/38-41-506 ali prek e-
pošte: patricija.rejec@prc.si.

Nika Kikelj in Patricija Rejec, 
koordinatorki, PRC

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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( 11 )Bogatim, ker se u~im (2)

Bralci So~asnika lahko v tem {olskem letu sodelujete v nagradnih igrah Bogatim, ker se u~im. Teme 
se nana{ajo na razli~ne vsebine posameznih izobra`evalnih programov, ki jih v okviru projekta 
Splo{nega neformalnega izobra`evanja odraslih (NIO) izvaja Poso{ki razvojni center.

Katera znamenitost pri nas je po va{em 
mnenju najbolj privla~na za turiste?

Naša prva nagradna igra se je 
vezala na 50-urni izobraževal-
ni program Pojdimo k izviru 

čiste vode. Zanimalo nas je, ali ste že 
razmišljali o tem, koliko litrov tako 
imenovane virtualne vode potrebujemo 
za izdelavo/pridelavo posameznih 
izdelkov, pridelkov itd., ki so prisotni 
v našem vsakdanjem življenju. Vse-
bina virtualne vode posamezne do-
brine je dejanski volumen vode, ki se 
porabi za proizvod, izmerjen na me-
stu proizvodnje. Da bi lahko izraču-
nali vsebnost virtualne vode pridela-
nih dobrin, moramo upoštevati vodo, 
ki jo potrebujemo za namakanje, pri-
delavo gnojila, pesticidov itd. Žive 
dobrine imajo višjo vsebnost virtualne 
vode pridelanih proizvodov, ker po-
trebujejo virtualno vodo tudi za krmo. 
Na primer: za zakol goveda na indu-
strijskih farmah čakajo v povprečju 
tri leta, da dobijo okoli 200 kg mesa 
brez kosti. V tem času živali porabi-
jo približno 1.300 kg žita (pšenica, 
oves, ječmen, koruza, suhi grah, so-
jina moka in druga manjša žita) ter 
7.200 kg različne krme. Za proizvo-
dnjo tolikšne količine krme se v pov-
prečju porabi okoli 3.060 m3 vode, 
dodatno pa živali potrebujejo še 24 m3 
pitne vode in 7 m3 vode za oskrbo.

Najvišja vsebnost virtualne vode je 
v industrijskih izdelkih, njihovo koli-
čino pa je težko izračunati. Pravilne 
odgovore na prejšnje nagradno vpra-
šanje lahko poiščete v preglednici:

TOKRAT BOMO NAGRADILI VAŠE MNENJE ...

olog mag. Miha Mlinar iz Tolmin-
skega muzeja, sledilo bo predavanje 
etnologinje Karle Kofol, prav tako iz 
Tolminskega muzeja, z naslovom Na-
ravna in kulturna dediščina ter pre-
davanje geografa dr. Jurija Kunaver-
ja, ki bo predstavil geografijo Zgor-
njega Posočja. Potencialni kandidati 
za turistične vodnike pa se bodo sku-
paj z zgodovinarjem dr. Markom 
Klavoro spraševali tudi o tem, katere 
zgodbe pripovedovati obiskovalcem, 
kakšno je vsakdanje življenje prebi-
valcev v Zgornjem Posočju v novejši 
zgodovini in v luči vojn, kako so se 
na tem območju spreminjale meje ter 
države ... Po sledeh pripovednega 
izročila Bovca jih bo popeljala tudi 
dr. Barbara Ivančič Kutin iz Inštitu-
ta za slovensko narodopisje, Iztok 
Bončina, turistični vodnik po različ-

nih državah sveta, pa bo govoril o 
osnovah poslovanja v turizmu in teh-
nikah vodenja. Vsi, ki bodo uspešno 
opravili seminarsko nalogo in za-
ključni izpit, bodo s strani LTO Bovec 
prejeli licenco za turističnega vodni-
ka na območju občine Bovec.
Patricija Rejec, vodja projekta NIO, Po-
soški razvojni center

Viri: 
•  Hoekstra, A. Y. in A. K. Chapagain. (2008). 

Globalization of Water – Sharing the Planet’s 
Freshwater Resources. Blackwell Publis-
hing, Oxford. UK.

•  Hoekstra, A. Y. in A. K. Chapagain. (2008). 
Global Water Footprint Standard. [Online]. 
[Citirano 11. 2. 2013; 13.07]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://www.waterfoo-
tprint.org/?page=files/home.

•  Virtualna voda – Tudi Ti. [Online]. [Citirano 
11. 2. 2013; 13.07]. Dostopno na spletnem 
naslovu: www.tuditi.si/data/useruploads/fi-
les/1346671067.doc (vzpostavljeno 11. 2. 
2013).

Operacijo Splošno neformalno izobraževanje odraslih delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Izrezan kuponček pošljite najkasneje do 4. aprila 2013 na naslov: Posoški 
razvojni center, Ulica padlih borcev 1 b, 5220 Tolmin, s pripisom »Za nagradno 
igro BOGATIM, ker se učim«.

Ime in priimek:

Naslov:

Telefon ali e-pošta:

Naše drugo nagradno vprašanje bo nekoliko lažje od prvega, saj tokrat želimo, 
da nam zaupate svoje mnenje: katera znamenitost v Zgornjem Posočju je po 
vašem mnenju najbolj privlačna za turiste?

Izdelek Vsebnost virtualne 
vode (v litrih)

Pšenica (1 kg) 1.500

Govedina (1 kg) 15.415

Perutnina (1 kg) 3.900

Jeans hlače 9.982

Med prispelimi odgovori smo iz-
žrebali naslednje tri nagrajence, ki so 
prejeli knjigo Jožeta Muniha Zdravil-
ni izviri:
1) Tina Dominika Anolovic (pošta 
Ljubljana),
2) Zofija Klemenčič (pošta Slap ob 
Idrijci), 
3) Alan Šorli (pošta Šempeter pri 
Gorici).

Usposabljanje novih lokalnih 
turisti~nih vodnikov

V preteklem letu smo v sodelova-
nju z Lokalno turistično organizaci-
jo (LTO) Sotočje, Turistično zvezo 
Zgornjega Posočja in Ustanovo »Fun-
dacijo Poti miru v Posočju« izpeljali 
prvo izvedbo usposabljanja za lokal-
ne turistične vodnike na območju 
občin Kobarid ter Tolmin, ki so po 
uspešno opravljenem izpitu, s strani 
LTO Sotočje prejeli licenco za turi-
stičnega vodnika. 

V februarju pa smo začeli z drugo 
izvedbo usposabljanja, tokrat na ob-
močju občine Bovec. Zanimanje za 
vključitev v usposabljanje je bilo ze-
lo veliko, tako da smo v program, ki 
ga bomo izvedli v sodelovanju z LTO 
Bovec, vključili kar 30 odraslih. Sle-
dnji bodo v okviru 50-urnega uspo-
sabljanja poslušali predavanja različ-
nih strokovnjakov. Kot prvi bo o ar-
heologiji Bovškega spregovoril arhe-

Med odgovori bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli:
•  Spust iz Kanina z gorskim skirojem (“monster rollerjem”) za dve osebi – 
 nagrado poklanja Šport center Bovec
•  Raft ing za eno osebo – nagrado poklanja Soča raft ing d.o.o.
•  Majčko – nagrado poklanja Aktivni planet d.o.o. Bovec

BOGATIM,
KER SE

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT
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Anteja je rahlo vztrepetala, ko je Dimitrij polo`il svojo krepko roko na njeno ramo. »[e dobro, da 
sem obrnjena proti ra~unalni{kemu zaslonu,« si je mislila, saj bi druga~e lahko opazil rde~ico, ki je 
zalila njena lica. Ni bila edina na oddelku, ki je plamtela za postavnim mladim {efom. 
»Kako ka`e?« jo je vpra{al. »Preveliko je vse skupaj …,« je dahnila in dodala: »te datoteke ne bo 
mo~ poslati po elektronski po{ti. Ne vem, kaj bi {e lahko …« »Razumem …,« jo je hladno prekinil. 
»Vseeno hvala za pomo~.« Obrnila se je ravno toliko, da je {e ujela njegovo atletsko postavo, ki je 
zdrsnila skozi vrata na hodnik in razo~arano zavzdihnila: »O~itno res rabim {e en te~aj naravne 
kozmetike ...«

Ni vse v velikosti ali pa~ …?

T ečaji računalniškega in digital-
nega opismenjevanja, ki jih 
Posoški razvojni center izvaja 

v okviru operacije Dvig ravni pisme-
nosti (DRP), so med drugim name-
njeni tudi učenju uporabe elektron-
ske pošte. Udeleženci ustvarijo svoje 
elektronske poštne račune s pomočjo 
Googlove brezplačne storitve Gmail. 
Naslednji korak je učenje temeljnih 
operacij pri uporabi e-pošte, med ka-
tere sodi tudi pripenjanje datotek 
(wordovi dokumenti, slike, pdf-ji itd.) 
v elektronsko sporočilo, zato se prej 
ali slej porodi tudi vprašanje, kako 
velike datoteke lahko pripnemo v eno 
elektronsko sporočilo.

E-po{ta ni samo za 
dopisovanje

Storitev Gmail nam omogoča poši-
ljanje in sprejemanje sporočil v veli-
kosti do 25 megabajtov (MB), toda 
zavedati se moramo, da je ponudni-
kov elektronske pošte več in da ima-
jo različne omejitve glede velikosti 
sporočil. Kot uporabnik Gmail-a lah-
ko pošljete sporočilo do prej navede-
ne velikosti, a če ima prejemnik na 
drugi strani velikost omejeno na 10 
MB, bo sporočilo zavrnjeno. Kako 
vemo, kdaj smo pripravili prevelik 
zalogaj za pošto? Kakšne so alterna-
tive?

Ve~kratno po{iljanje
Če imamo več datotek, kjer posa-

mezna datoteka ne presega omejitve 
velikosti za pošiljanje oziroma preje-
manje, potem jih lahko razdelimo na 
več posameznih elektronskih sporo-
čil. Pred pošiljanjem lahko velikost 
posamezne ali več datotek preverimo 
tako, da na datoteko (ali izbrani niz 

datotek) pokažemo z miško in priti-
snemo na desni gumb. Na zaslonu 
se nam prikaže priročni meni, v ka-
terem izberemo ukaz »Lastnosti« in 
ga potrdimo s klikom na levi gumb  
(slika 1). Prikaže se nam novo okno, 
ki nam prikaže izpis lastnosti datote-
ke oziroma datotek, tudi velikost  
(slika 2). Kaj pa, če so datoteke pre-
velike?

Kaj nam ponuja svetovni 
splet?

V svetu računalništva lahko do že-
lenega cilja pripelje tudi več različnih 
poti, zato naj opozorimo, da spodaj 
opisana rešitev ni edina, ki je na vo-
ljo in glede na uporabniško izkušnjo 
nujno najboljša, vendar pa je za na-
vadnega uporabnika relativno prepro-
sta in … deluje.

WeTransfer
Spletna storitev WeTransfer v svo-

jem osnovnem in brezplačnem pake-
tu ponuja prenos datotek do velikosti 
2 GB. Dodatne ugodnosti zahtevajo 

registracijo in seveda plačilo. Za upo-
rabo te storitve vam ni treba name-
stiti nobenega programa, saj lahko 
vse opravite kar prek vašega spletne-
ga brskalnika (Internet Explorer, Mo-
zilla Firefox, Google Chrome ...). 
Kljub preprostosti uporabe pa ta sple-
tna stran ni na voljo v slovenskem 
jeziku, zato si lahko pomagate z na-
vodili, ki so navedena spodaj.

V naslovno vrstico spletnega br-

SLIKA 1 SLIKA 2

skalnika vpišemo spletni naslov 
www.wetransfer.com. Stran nas po-
zove, da potrdimo/sprejmemo pogo-
je uporabe storitve (Terms and Con-
ditions) in omogočimo namestitev 
piškotkov oziroma »Cookies « (slika 
3). Oboje potrdimo s klikom na 
gumb »I agree«. Prikaže se nam nov 
meni. Klik na gumb »+Add files« 
nam odpre pogovorno okno, s pomo-
čjo katerega izberemo eno ali več 

SLIKA 3

SE VAM ZDI SERIJA ^LANKOV 
O RA^UNALNI[KIH IN DIGI-
TALNIH TEHNOLOGIJAH ZANI-
MIVA? VAS ZANIMA KAK[NA 
POSEBNA S TEM POVEZANA 
TEMA? 
Vabimo vas, da nam sporo~ite 
svoje mnenje in predloge na 
naslov e-po{te na{ega 
uredni{tva: socasnik@prc.si.
Prvi trije po{iljatelji bodo za 
svoj trud popla~ani z USB 
klju~em (8 GB).
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Operacijo Dvig ravni pismenosti delno fi nancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete:  Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

SLIKA 4

SLIKA 5

SLIKA 6

SLIKA 7

tem primeru vas čaka en dodaten 
korak: na datoteko pokažete z miško 
in pritisnete na desni gumb. Pokaže 
se vam meni, na katerem izberete 
ukaz »Ekstrahiraj vse  …« (slika 7). 
Odprlo se bo novo okno, v katerem 
določite mapo, kamor se bodo dato-
teke ekstrahirale. Operacijo potrdite 
s klikom na gumb »Ekstrahiraj«.

Datotek, ki ste jih naložili, ne mo-
rete pobrisati, saj se te po 14 dneh 
samodejno odstranijo s strežnika. V 
obvestilu, ki ga dobite po elektronski 
pošti, je tudi navedeno, do katerega 
datuma bodo datoteke na voljo.
Z izbrano mero vam naložil O. Gromen

Viri:
• GOOGLE. (2013). [Online]. [Citirano 25. 1. 

2013; 10.00]. Dostopno na spletnem 
naslovu: http://support.google.com/mail/
bin/answer.py?hl=en&answer=8770.

• Menea d.o.o. (2013). [Online]. [Citirano 
25. 1. 2013; 10.20]. Dostopno na spletnem 
naslovu: http://dne.enaa.com/Internet-in-
programi/Internet/Kako-preko-spleta-
poslati-velike-datoteke.html.

• We Transfer BV. (2013). [Online]. [Citirano 
25. 1. 2013; 10.30]. Dostopno na spletnem 
naslovu: https://www.wetransfer.com/
questions.

datotek, ki jih želimo poslati. V polje 
»Friend’s mail« vpišemo elektronski 
naslov prejemnika, v polje »Your 
email« pa svoj naslov. V polje »Mes-
sage« vpišemo sporočilo, na primer: 

»Živijo, kot sva se dogovorila po te-
lefonu, ti pošiljam posnetek priredi-
tve. Lp, Tapata « (slika 4). Postopek 
zaključimo s klikom na gumb »Trans-
fer«. Pojavi se novo okence, ki nas 

obvešča o stanju nalaganja datoteke 
oziroma datotek. Ko se nalaganje za-
ključi, na svoj elektronski naslov do-
bite avtomatsko generirano obvestilo 
o tem ali so bile datoteke uspešno 
naložene, prejemnik pa obvestilo o 
datotekah, ki so na voljo za prenos  
(sliki 5 in 6). S klikom na gumb »Do-
wnload« v e-sporočilu se prejemniku 
odpre spletna stran WeTransfer, pre-
nos datotek pa sproži s ponovnim 
klikom na gumb »Download«. Ko je 
prenos zaključen, dobi pošiljatelj po-
vratno pošto o uspešnem prenosu 
datotek s strani prejemnika. 

Če ste poslali eno samo datoteko, 
potem jo bo prejemnik, v taki obliki 
kot ste jo poslali, tudi prejel. V pri-
meru, da ste prek storitve WeTransfer 
naložili več datotek, bo prejemnik na 
svoj računalnik dobil eno samo dato-
teko v obliki »zip« formata, v kateri 
se skrivajo vse poslane datoteke. V 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Prijave in informacije za 
ra~unalni{ke te~aje v Bovcu, 
Kobaridu, Podbrdu in Tolminu 
zbiramo na telefonski {tevilki: 
05/38-41-884.
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Sredi januarja je v Zgornjem Poso~ju potekal dvodnevni Posvet slovenskih lokalnih akcijskih sku-
pin. Prvi dan je bil namenjen obravnavi problematike delovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) in 
upravljanja s sredstvi Leader v programskem obdobju 2007–2013. Nadaljevanje posveta se je iz Tol-
mina najprej preselilo v Kobarid, nato pa {e v bov{ki kulturni dom, kjer so predstavniki Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje in drugi ugledni strokovnjaki predstavili izhodi{~a za pripravo na novo pro-
gramsko obdobje. 

Kako uspe{ni smo Slovenci pri razvoju 
pode`elja s sredstvi Leader

Organizator posveta je bilo Dru-
štvo za razvoj slovenskega 
podeželja (DRSP) – nacional-

no reprezentativno združenje lokal-
nih akcijskih skupin oziroma institu-
cij, ki na lokalni ravni upravljajo s 
sredstvi Leader. LAS za razvoj, ki ta 
sredstva upravlja na območju sedmih 
občin in katerega upravitelj je Poso-
ški razvojni center (PRC), pa je bil v 
vlogi gostitelja. Posveta se je navkljub 
snežnim razmeram udeležilo 58 pred-
stavnikov LAS-ov in drugih razvojnih 
institucij iz vseh koncev Slovenije. 

^rpanje sredstev Leader 
zahteva dobre projekte in 
u~inkovito delo LAS-ov

Zbrane sta uvodoma pozdravila 
Goran Šoster, predsednik DRSP, in 
tolminski župan Uroš Brežan. Ta je 
v nagovoru udeležencem orisal šte-
vilne projekte v občini Tolmin, ki so 
v tem obdobju dobili podporo sred-
stev Leader, in poudaril, da so ta 
sredstva pomembno prispevala k pe-
strosti ponudbe. V nadaljevanju je 
mag. Vesna Erhart, vodja LAS za 
razvoj, povedala, da na območju sed-
mih občin društva in institucije izva-
jajo 54 projektov, njihova skupna 
vrednost pa znaša skoraj 2,4 milijona 
evrov. Tudi zaradi teh sredstev lahko 
danes ohranjamo spomin na težke 
zgodovinske dogodke, se ponašamo 
s kar štirimi zaščitenimi izdelki (Idrij-
skimi žlikrofi, sirom Tolminc, Bov-
škim sirom in Šebreljskim želodcem), 
številnimi lokalnimi kulinaričnimi ter 
etnološkimi posebnostmi, več kot 
osmimi novimi tematskimi potmi in 
desetimi etnološkimi prireditvami … 

Aleš Zidar, predsednik Komisije 

za Leader pri DRSP, je v prvi temi 
posveta izpostavil ključne težave de-
lovanja LAS-ov in izvajanja projektov, 
kot so zagotavljanje financiranja pro-
jektov, prevelika administrativna 
obremenitev, dolgotrajnost postopkov 
na pristojnih nacionalnih institucijah 
… temu pa je sledila razprava ter pri-
prava stališč, ki jih bo DRSP posre-
doval Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje (MKO) kot podlago za pripra-
vo programskega dokumenta za pri-
hodnje sedemletno obdobje (2014–
2020). V nadaljevanju je Breda Ko-
vačič iz pisarne Leader, ki deluje v 
okviru MKO, predstavila stanje na 
ukrepih Leader. Poudarila je, da je 

Slovenija pri črpanju tega denarja 
uspešnejša od mnogih drugih evrop-
skih držav, saj ji je bilo do konca 
preteklega leta dodeljenih 82,7 od-
stotkov razpoložljivih sredstev. Zbra-
ne je opozorila tudi na številne teža-
ve, s katerimi se srečuje njihova pi-
sarna. 

V prihodnosti ve~ja 
povezanost med razli~nimi 
viri razvojnih sredstev

Drugi dan posveta, ki je bil osre-
dotočen na pripravo za novo pro-
gramsko obdobje, je potekal v Bovcu. 
Župan Občine Bovec Siniša Germo-
všek je v pozdravu poudaril vlogo 

strokovnih institucij pri usmerjanju 
razvoja in jim zaželel uspešno delo. 

Povezovanje med različnimi skladi 
in upoštevanje pristopa Leader (pri-
stop od spodaj navzgor), danes ime-
novan CLLD (»Community-Led Local 
Development« – lokalni razvoj, ki ga 
vodi skupnost), bo v novem program-
skem obdobju ključen za črpanje 
sredstev. Ta izhodišča bo treba upo-
števati pri črpanju sredstev iz skladov 
Skupnega strateškega okvira, kot so 
Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Evropski socialni sklad, Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja, 
Evropski sklad za pomorstvo in ri-
bištvo in Kohezijski sklad. 

Goran Šoster je udeležencem pred-
stavil do sedaj znana izhodišča za 
izvajanje pristopa CLLD. Izpostavil 
je, da imajo LAS-i izkušnje pri ure-
sničevanju lokalnih razvojnih strate-
gij (LRS), v prihodnjem obdobju pa 
bi lahko uspešno upravljali črpanje 
sredstev tudi iz skladov Skupnega 
strateškega okvira. Na ta način bi 
LAS-i postali še bolj pomemben de-
javnik lokalnega razvoja. Ožje, na 
izhodišča za pripravo na program 
Leader in izdelavo lokalnih razvojnih 
strategij, se je v svoji predstavitvi 
osredotočila Breda Kovačič, ki pravi, 
da bo črpanje iz drugih skladov ter 
izvajanje pristopa CLLD treba poprej 
še uskladiti tako med upravljavci 
skladov (ministrstva) kot na nižjih 
teritorialnih ravneh. Posvet sta zao-

UDELEŽENCI POSVETA SO SI V KOBARIDU OGLEDALI PEPČEVO OZIROMA ZELENO HIŠO, 
ki pod eno streho uspešno združuje turistično informacijsko točko, varovanje narave in strokov-
no podporo lokalnim proizvajalcem kmetijskih pridelkov ter izdelkov. Tu je udeležence nagovo-
rila predsednica LAS za razvoj in kobariška županja Darja Hauptman. Poleg nje sta na fotogra-
fiji še Janko Humar, direktor LTO Sotočje, in mag. Vesna Erhart, vodja sektorja za podeželje na 
Posoškem razvojnem centru. Foto: arhiv LAS za razvoj

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA
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krožila dr. Matija Kovačič iz LAS 
Barje in dr. Andrej Udovč iz Bioteh-
niške fakultete Univerze v Ljubljani 
s predstavitvijo analize izvajanja LRS 
v tem programskem obdobju. V njej 
sta utemeljila potrebo po zagotavlja-
nju sredstev za male infrastrukturne 
naložbe v novem programskem ob-
dobju. 

Ogledi primerov dobrih praks
Poleg strokovnega dela so si ude-

leženci v Zgornjem Posočju ogledali 
tudi nekaj primerov dobrih praks, 
sofinanciranih s sredstvi Leader. Obi-
skali so Pepčevo oziroma Zeleno hišo 
v Kobaridu, ki pod eno streho uspe-
šno združuje turistično informacijsko 
točko, varovanje narave in strokovno 
podporo lokalnim proizvajalcem 
kmetijskih pridelkov ter izdelkov. 
Udeležence je sprejela predsednica 
LAS za razvoj in kobariška županja 
Darja Hauptman, delovanje hiše pa 
so predstavili direktor Lokalne turi-
stične organizacije Sotočje Janko 
Humar, predstavnik Triglavskega na-
rodnega parka Davorin Koren in 
Peter Domevšček, strokovni sodela-
vec na PRC-ju. Naslednji dan je v 
Bovcu sledil ogled Rokodelskega ate-
ljeja z lokalnimi izdelki Društva od 

POSVETA SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS) se je navkljub snežnim razmeram udeležilo 58 predstavnikov LAS-ov in drugih 
razvojnih institucij iz vseh koncev Slovenije. Foto: Tatjana Šalej Faletič

ovce do izdelka. Tudi to je primer 
dobre prakse, saj na enem mestu 
deluje trgovinica, neposredno nad 
njo pa Podeželsko ustvarjalni center, 
kjer lahko lokalni proizvajalci in dru-
štva dobijo strokovno pomoč, medtem 
ko v učilnicah potekajo različne de-
lavnice ter izobraževanja, izvajanje 

teh nalog pa je v pristojnosti PRC-ja. 
Oba dneva so udeleženci spozna-

vali tudi gastronomsko pestrost ob-
močja. Med drugim so okušali oba 
tradicionalna posoška sira (sir Tol-
minc in trdi sir iz ovčjega mleka, 
značilen za območje Bovca), soško 
postrv, lokalno jagnjetino ter bovške 
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krafe. Mnogi udeleženci so tokrat 
prvič doživljali lepote, gostoljubje in 
gastronomijo Posočja. Sodeč po več 
kot 40 kilogramih sira, ki so ga od-
nesli domov, pa jih lahko kmalu spet 
pričakujemo.

Mag. Vesna Erhart, vodja sektorja za 
podeželje, PRC

SOS NASPROTUJE 
POSKUSOM PRIVATIZACIJE 
OSKRBE S PITNO VODO 
Maribor – Predsedstvo Skupnosti 
občin Slovenije (SOS) je v začetku 
februarja na svoji redni seji med dru-
gim obravnaval tudi informacijo o 
tem, da je Evropska komisija pripra-
vila predlog sprememb Direktive o 
koncesijah, katere novost naj bi bili 
pogoji privatizacije oskrbe z vodami 
in do te problematike zavzelo ura-
dno stališče. Predsedstvo SOS-a je 
s presenečenjem sprejelo informa-
cijo, po kateri naj bi Vlada RS pod-
prla predlagane spremembe direkti-
ve, ne da bi preverila stališča občin, 
ki so v skladu s slovensko zakono-
dajo tiste, ki so pristojne za oskrbno 
s pitno vodo. 

SOS v osnovi nasprotuje dodatnim 
možnostim za privatizacijo oskrbe s 
pitno vodo, saj ocenjuje, da gre za 
strateško dobrino, ki se je ravno za-
to ne sme predati v roke zasebnemu 
kapitalu, katerega osnovni interes in 
motiv je dobiček. Javna podjetja, ki 
v Sloveniji skrbijo za oskrbo s pitno 
vodo pa se na globalnem trgu nika-
kor ne bi mogla boriti z mednarodni-
mi korporacijami, kar bi posledično 

pomenilo, da bi s tako strateško su-
rovino v državi poslovale in upravlja-
le prav te. Občine temu nasprotuje-
mo. 

Izkušnje s privatizacijo voda v neka-
terih državah (Francija, Portugalska, 
Velika Britanija …) so po informaci-
jah SOS-a zelo negativne, oskrba 
se je poslabšala, cene pa dvignile. 
Prav tako mednarodne korporacije 

praviloma ne vlagajo v osnovno in-
frastrukturo in tako te stroške prela-
gajo na lokalne skupnosti ter lokalno 
prebivalstvo. 

Prepričani smo, da bi Vlada RS pred 
podelitvijo soglasja k tej direktivi mo-
rala pridobiti soglasja tistih, ki jih 
omenjena direktiva najbolj zadeva, 
torej lokalnih skupnosti. Ob tem bi 
bilo treba pridobiti tudi mnenja in 

razmišljanja zainteresirane strokovne 
javnosti ter državljank in državljanov, 
ki se jih takšne odločitve najbolj ne-
posredno tičejo. Zato je SOS Vlado 
RS pozval, da spremeni svoje stali-
šče in v zvezi s stališčem Republike 
Slovenije (RS) v tem ter podobnih 
predlogih odpre čim širšo razpravo. 
S stališčem organizacije je seznanil 
tudi Ministrstvo za kmetijstvo, Mini-
strstvo za finance, vse poslanske 
skupine in evropske poslance ter 
slovenske člane in članice v Odboru 
regij. 

SOS je največje reprezentativno 
združenje lokalnih skupnosti v Slo-
veniji, ki šteje 174 občin članic (med 
njimi sta tudi Občini Kobarid in Tol-
min). Število prebivalcev, ki jih sku-
pnost skozi občine članice pokriva, 
znaša več kot 90 odstotkov vseh 
prebivalcev v RS. Občine članice 
prihajajo iz vseh področij Slovenije, 
županje in župani pa so vseh politič-
nih prepričanj. Združuje jih prepriča-
nje, da je za razreševanje mnogih 
težav, s katerimi se občine srečuje-
jo, treba sodelovati, izmenjavati izku-
šnje (tudi s tujino), širiti vedenje in 
znanje ter združevati moči. 
Jasmina Vidmar, generalna sekretarka, 
SOS

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE NASPROTUJE DODATNIM MOŽNOSTIM ZA PRIVATIZACIJO 
OSKRBE S PITNO VODO. To največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, 
ki šteje 174 občin članic (med njimi sta tudi Občini Kobarid in Tolmin), ocenjuje, da gre v tem 
primeru za strateško dobrino, ki se je ravno zato ne sme predati v roke zasebnemu kapitalu, 
katerega osnovni interes ter motiv je dobiček. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

OBČINA BOVEC BO V OKVIRU PROJEKTA CAN, kot vodilni partner, zgradila nov dom zaščite in reševanja, pristajališče za helikopterje ter inter-
ventno pot. Foto: arhiv Občine Bovec

Projekt CAN 
V okviru projekta »Crossborder Air 

Networking« (CAN), ki je sofinanci-
ran s strani Jadranskega čezmejnega 
programa IPA 2007–2013, je v drugi 
polovici  januarja v bovški strgulčevi 
hiši potekalo dvodnevno uvodno sre-
čanje, ki so se ga udeležili predstav-
niki vseh sedmih projektnih partner-
jev in nekateri drugi vidnejši pred-

stavniki: ministrica za gospodarstvo 
Hercegbosanske županije (HBŽ) An-
ka Papag - Dodig, generalni sekretar 
Letalske zveze Srbije (LZS) Željko 
Ovuka, podžupan Občine Tarčent 
Sergio Ganzitti ter vodja uprave v 
Mestu Rab Vanja Seršić.

Partnerji smo obravnavali številne 
dejavnosti, ki so vezane na projektne 
cilje. Gre za izboljšanje infrastruktu-

zaščite in reševanja, pristajališče za 
helikopterje ter interventno pot. Mesto 
Rab bo s pomočjo projekta uredilo 
dovozno pot na načrtovano letališče 
in pripravilo teren za vzletno-prista-
jalno stezo, Ministrstvo za gospodar-
stvo HBŽ v Livnem bo poskrbelo za 
asfaltno preplastitev vzletno-pristajal-
ne steze ter zgradilo povezovalno 
stezo. Tudi LZS bo asfaltirala vzletno-
pristajalno stezo in ogradila letališče, 
medtem ko bo Občina Nikšić izbolj-
šala povezavo med stezami, Občina 
Tarčent posodobila heliport, Občina 
Prijedor pa zgradila hangar ter vlaga-
la v opremo za iskanje in reševanje. 

Dejavnosti projekta se prepletajo s 
posodobitvijo infrastrukture, izobra-
ževanji in povezovanjem malih leta-
lišč ter skupaj tvorijo zaključeno ce-
loto na področju iskanja, reševanja, 
zaščite in športnega letalstva. Ob tem 
je treba povedati, da ima večina par-
tnerjev že predhodne izkušnje z Ja-
dranskim čezmejnim programom IPA 
oziroma zaključujočega se projekta 
A3-NET. Projekt CAN bo tako po-
membna dopolnitev razvoja športnih 
letališč, katera bodo sočasno postala 
tudi središča s sodobno infrastruktu-
ro za zaščito in reševanje.
Patricija Muršič, vodja projekta, Občina 
Bovec

re na malih letališčih, izboljšanje 
pogojev za iskanje, reševanje in za-
ščito, posodobitev infrastrukture za 
iskanje ter reševanje, povečanje var-
nosti v zraku v športni aviaciji in 
poglobitev znanj ter praks prek izo-
braževalnih dejavnosti, ki bodo orga-
nizirana v sklopu projekta. 

Občina Bovec bo v okviru projekta, 
kot vodilni partner, zgradila nov dom 

Utrinki

NAJLEP[E UREJENI IN 
TURISTI^NO PRIVLA^NI 
KRAJI
Zgornje Poso~je – Lanskega julija 
in avgusta so tri območne komisije, 
ki jih je imenoval izvršni odbor Turi-
stične zveze Gornjega Posočja 
(TZGP), ocenjevale kraje glede na 
njihovo urejenost ter turistično pri-
vlačnost. Deset članska komisija je 
na območju občin Bovec, Kobarid 
in Tolmin skupno ocenila 52 krajev. 
Med ocenjenimi kraji so nagrado, v 
akciji Najlepše urejeni in turistično 
privlačni kraji, prejeli: na Bovškem 
Soča-Trenta, na Kobariškem Livek 
in Staro selo, na Tolminskem pa Hu-
dajužna ter Poljubinj. Naziv najlepše 
urejenega mesta je letos prejel Tol-
min. 

Za nagrado vsi nagrajeni kraji prej-
mejo pisno priznanje in izlet za šest 

krajanov na sejem VerdeCasa v Pa-
dovi, ki bo v soboto, 16. marca. Po-
delitev priznanj bo potekala dober 
teden kasneje, in sicer 25. marca 
na skupščini TZGP, ki bo hkrati tudi 
volilno obarvana, saj se dosedanjim 
članom izteka mandat. 
Barbara Podpečan Jesenšek, pod-
predsednica TZGP

BREZ KULTURE NI KORENIN
Zgornje Poso~je – Člani Zavoda 
Feniks uživamo v raziskovanju, zato 
smo dejavno pristopili k izvajanju 
projekta Običaji, starine so ščit do-
movine, kjer smo spoznavali pester 
jezikoven in kulturen mozaik na ob-
močju obeh strani Kanina, Stola ter 
Matajurja. Gre za prostor, ki pripada 
primorski narečni skupini. Z oporo 
na stroko, kulturna društva in kultur-
ne delavce iz Benečije, Bovca, Ko-

SPOZNAVANJE REZIJANSKE KULTURE IN NAREČJA pod mentorstvom Luigie Negro. Foto: 
N. H. I.

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 1, 2013



SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 1, 2013

( 17 )

PATRICIJA MURŠIČ je bila 1. februarja ime-
novana za vršilko dolžnosti tajnika občinske 
uprave na Občini Bovec. Foto: arhiv Občine 
Bovec

Na ob~ini bodo pripravili 
razpis za delovno mesto 
tajnika 

Tako kot na kobariški in tolminski 
so se tudi na bovški občinski upravi 
v zadnjem času dogajale kadrovske 
spremembe. Dolgoletni tajnik Miran 
Šuštaršič je bil prerazporejen na de-
lovno mesto znotraj Službe za okolje 
in prostor, kjer je nadomestil kadro-
vski primanjkljaj upokojenega Ivana 
Černilogarja. Po novem opravlja na-
loge, vezane na področje okolja in 
prostora, kot so na primer priprave 
prostorskih aktov občine, vodenje 
evidenc posegov v prostor, priprave 
dokumentacije za posege v prostor, 
nudenje informacij občanom o na-
membnosti prostora in možnosti gra-
dnje itd.

Na njegovo mesto je bila 1. febru-
arja kot vršilka dolžnosti imenovana 
Patricija Muršič. Njen mandat je 
vezan na šestmesečno opravljanje 

del, ki vključujejo vodenje občinske 
uprave, razporejanje dela med zapo-
slene, vodenje, spremljanje in anali-
ziranje postopkov ter zadev s podro-
čja občinske uprave, kadrovanja itd. 
Ob tem je bovški župan Siniša Ger-
movšek pojasnil, da bodo na Občini 
Bovec do izteka njenega polletnega 
imenovanja pripravili razpis za delov-
no mesto tajnika občinske uprave.
T. Š. F.

Deveto odprto tekmovanje 
za pokal Ob~ine Bovec

Sredi februarja je Smučarski klub 
(SK) ATC Kanin Bovec v sodelovanju 
z Občino Bovec izpeljal tradicionalno 
odprto tekmovanje za pokal Občine 

Bovec. Organizatorji so deveto vele-
slalomsko tekmo zaradi zapletov s 
kaninsko žičnico tokrat prestavili na 
Trbiž. Letošnja pokala Občine Bovec 
sta si prismučala tekmovalka Eva 
Kobal, ki je v kategoriji starejših de-
klic zastopala barve SK Gorica, in 
Miha Sirk, ki je za isti klub tekmoval 
v kategoriji mladincev. Moštveno 
zmago si je prislužil SK ATC Kanin 
Bovec, drugo mesto so zasedli člani 
SK Matajur, tretje SK Gorica, četrto 
pa SK Trenta. Ostale rezultate si lah-
ko ogledate na spletni strani Občine 
Bovec: http://obcina.bovec.si/novica/-
stran/742-veleslalom-obine-bovec-
2013. Tekmo si je v lepem sončnem 
sobotnem dnevu ogledal tudi bovški 

župan Siniša Germovšek in si, kot 
je dejal, ob tem zaželel, da bi jubilej-
ni veleslalom prihodnje leto ponovno 
pripravili na Kaninu.
T. Š. F. 

Nih~e si ne `eli izgubiti 
smu~i{~a

Dober mesec po tem, ko se je 25. 
januarja na spodnji dostavni žičnici, 
ki vodi do najvišje ležečega sloven-
skega smučišča – Kanina, oziroma na 
eni izmed gondol snela jeklenica, in 
je ta posledično treščila na tla, ostaja 
smučišče do nadaljnjega zaprto. Če-
prav so bile prve napovedi s strani 
vodstva Alpsko turističnega centra 
(ATC) Bovec Kanin bistveno bolj 
spodbudne in so v medijih napove-
dovale, da nesrečni pripetljaj še ne 
pomeni konec zimske sezone na 
Bovškem, pa danes direktor centra 
Aleš Uršič pravi, da »Kanin to zimo 
ne bo več obratoval, saj konkretnih 
izsledkov, zakaj je do izrednega do-
godka prišlo, še nimamo. Se pa tru-
dimo, da bi zadeve razvozlali in 
predpisali sanacijo.« 

Nezadovoljstvo tako v dolini, kot na 
gori

K sreči v nesreči poškodovanih ni 
bilo, vendar pa so posledice tega do-
godka vseeno dodobra zaznamovale 
letošnjo zimsko sezono na Bovškem, 
ki je zdesetkala število prijavljenih 
gostov. »Vse do nesreče je kazalo, da 
bo letošnja sezona dobro poplačala 
del truda, ki sva ga z možem vložila 
v izgradnjo hotela. Super se je ‘booki-
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TRADICIONALNO ODPRTO TEKMOVANJE ZA POKAL OBČINE BOVEC je 16. februarja v so-
delovanju z Občino Bovec izpeljal Smučarski klub (SK) ATC Kanin Bovec. Foto: arhiv Občine 
Bovec

barida, Rezije ter Tolmina je projekt 
dobil širino in globino. 
Skupno smo izvedli 48 delavnic, ki 
smo jih uskladili s potrebami in zna-
čilnostmi udeležencev – ti so bili 
stari od pet do 70 let. Delavnice so 
z metodo pogovora; opazovanja; 
poslušanja; uprizarjanja; sodelova-
nja v rokodelski, lutkarski, plesni in 
pletarski delavnici itd. izvajali tako 
otroci v vrtcu ter šoli kot tudi starejši. 
Izvedli smo delavnico spoznavanja 
šeg in navad ob menjavi letnih ča-
sov; delavnice ljudskih plesov, petja, 
godčevstva ter noš; pletarske roko-
delske delavnice; kuharsko delavni-
co tradicionalnih jedi; krajši tečaj re-
zijanščine, narečne raziskovalne de-
lavnice kobariškega in bovškega go-
vora ter nadiškega in terskega nare-
čja, delavnico ljudskega pravljičar-
stva ter izvedli poletni tabor v dolini 
Rezije. 

Nekatere kulturne elemente smo iz-
vedli na OŠ Bovec in OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid, ki sta omogoči-
li, da je 353 otrok iz vrtcev ter šol 
od Soče do Breginja poslušalo na-
rečne ljudske pravljice iz Benečije, 
Bovškega in Rezije. Otroci so se ta-
ko seznanili z rezijanskim, nadiškim 
in bovškim narečjem pa tudi s pra-
vljičarstvom. Svoje delo so odlično 
opravile Silvana Paletti, Marina 
Cernetig in Erna Wojčicki Germo-
všek. 

Pod mentorstvom Luigie Negro 
smo kar 122-im osnovnošolcem za-
dnje triade predstavili rezijansko kul-
turo in narečje, ki je eno najbolj razi-
skanih slovenskih narečij, hkrati pa, 
kljub svojemu slovarju, slovnici in 
pravopisu, eno najbolj ogroženih na-
rečij. Njihove kulturne dediščine za-
radi različnih zgodovinskih in politič-

nih vzrokov kljub sosedstvu še ve-
dno ne poznamo dovolj dobro.

Ob končanem projektu smo se or-
ganizatorji veselili vsake izvedene 
delavnice in obiskovalca, saj verja-
memo, da je projekt pripomogel k 
ozaveščanju pomena kulturne dedi-
ščine ter naših korenin.
Vilma Purkart, Zavod Feniks

[TIRI ATRAKCIJE Z 
OMEJENIM ROKOM 
TRAJANJA
Kanin – Tretjemu bovškemu med-
narodnemu festivalu snežnih skulp-
tur je po prestavitvi s konca decem-
bra na prvi januarski konec tedna 
vreme lepo služilo. Na Kaninu so 
med 4. in 6. januarjem štiri moštva 
– italijansko, mešano slovensko-itali-
jansko, maroško in domače – iz 

snega zgradila skulpture, ki so raz-
veseljevale obiskovalce smučišča. 
Njihova dela so tokrat ocenjevali kar 
obiskovalci, največ glasov pa so po-
delili Batrosavru italijanske četveri-
ce. »Batrosauro del Canin« je, kot 
so pojasnili njegovi izdelovalci, ne-
nasiten in len sorodnik žab, ki rad 
uživa led, žganje ter zapuščene 
smučarske pancarje.

Simpatije gledalcev so požela tudi 
preostala tri moštva. Ekipa iz Maro-
ka je izdelala snežnega kita, ki sim-
bolizira italijanski pregovor za srečo 
»In culo alla balena«. Mešano slo-
vensko-italijansko moštvo je sezidala 
s kaninski/babilonski kiber stolp, 
slovenska ekipa pa s soškim kajaka-
šem.

Po uspešnem prvem delovnem dne-
vu, petku, so imela moštva v soboto 
na svoja »gradbišča« malce težji do-
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ralo’, potem pa so gostje kar eden za 
drugim odpovedovali rezervacije. Tudi 
zimske počitnice so bile naravnost 
porazne, saj smo imeli namesto pol-
nih apartmajev in sob vse prazno,« 
zaskrbljeno pripoveduje lastnica ne-
davno zgrajenega sodobnega družin-
skega hotela Sanje ob Soči Valentina 
Marovt, ki si brez smučišča na Kani-
nu ne zna predstavljati zimskega 
turizma na Bovškem. »Po nesreči se 
le tu in tam najde kak naključni tur-
ni smučar ali tujec, ki išče prenočišče, 
sicer pa, kot kaže, je ta sezona za nas 
končana,« razočarano dodaja Marov-
tova. 

Nezadovoljstvo pa ne vlada le na 
strani turističnega gospodarstva in 
gostov, ki so morali tik pred zimski-
mi počitnicami odpovedovati rezer-
vacije na Bovškem ter iskati nove 
destinacije. Kot pravi direktor ATC-ja 
zaradi položaja niso nesrečni le v 
dolini, ampak tudi na gori, saj je »ce-
lotna dolina imela nekaj od obrato-
vanja zimskega Kanina. Konkretno, 
pri nas je v 21-ih letih skozi začasno 
zaposlitev dobilo vir dohodka prek 
150 ljudi. V zadnjih mesecih in letih 
Kanin zagotavlja finančni vir 40 dru-
žinam. Zaposleni so vseskozi preje-

mali plače, regrese. V teh strašansko 
težkih časih je to naš skromni prispe-
vek,« poudarja Uršič. Z nastalo krizo, 
ki trenutno vlada na Bovškem, je se-
znanjen tudi bovški župan Siniša 
Germovšek: »Povsem razumljivo je, 
da vsi, ki živijo od turizma in so se 
znašli na robu preživetja, izražajo 
nezadovoljstvo ter pomisleke v zvezi 
z dogajanji po nesreči,« pravi župan, 
ki hkrati opozarja, da rešitve ne mo-
rejo biti hitropotezne, nepremišljene 
in brez upoštevanja dejstev, ki pa so 
zelo neugodna. Ob tem odločno po-
udarja, da zapleten in težko rešljiv 
položaj ni zgolj posledica izrednega 
januarskega dogodka, temveč rezul-
tat večletnega poslovanja z izgubo ter 
negativnim denarnim tokom. »V mi-
nulih letih je edino Občina Bovec 
prispevala denarna sredstva za zago-
tavljanje obratovanja žičniških na-
prav, vendar opozorila, da sama 
Občina ne more rešiti problema in 
njena denarna pomoč ne zadostuje, 
so bila preslišana oziroma ignorira-
na. Kljub temu so se zdaj izkazala za 
povsem na mestu.« Naj spomnimo, 
da ima bovška občina v lasti nekaj 
več kot 28-odstotni lastninski delež 
podjetja ATC Kanin. Največji delež 

(43-odstotni) pripada podjetju Evro-
invest, z 19 odstotki lastništva pa se 
na tretje mesto uvršča HIT Nova Go-
rica.

Kje iskati možnosti za rešitev Ka-
nina?

Po mnenju župana lahko samo 
temeljita prenova žičniških naprav in 
druge infrastrukture zagotovi prihod-
nost zimske ponudbe na Bovškem. 
Vendar pa je Germovšek prepričan, 
da dokler niso znani razlogi za okva-
ro na odseku A–B krožno-kabinske 
žičnice, ni možno sprejeti ukrepov v 
zvezi z varnim obratovanjem naprav. 
»Pri tem se porajajo zelo različni po-
gledi, kako priti do realnega in izve-
dljivega načrta prenove. Na eni strani 
velja prepričanje, da je treba vse mo-
či in resurse usmeriti v nadgradnjo 
idejne zasnove, ki jo je pripravilo sve-
tovalno podjetje iz Andore ter do kon-
ca leta pridobiti gradbeno dovoljenje 
in projekt zaključiti do leta 2015. Na 
drugi strani pa je opredelitev, da mo-
ramo obstoječim napravam zagotovi-
ti pogoje, da obratujejo še deset let in 
v tem času priti do realnega načrta 
prenove ter izvedljive investicije,« po-
jasnjuje župan. Pri tem še opozori na 
dejstvo, da trije največji lastniki, ki 
skupaj razpolagajo z več kot 90-od-
stotnim lastništvom ATC Kanin, ne 
morejo zagotoviti potrebnih denarnih 
sredstev za izvedbo sanacijskih ukre-
pov, varnega obratovanja krožno-ka-
binske žičnice, stabilnega poslovanja 
v prihodnosti in sredstev za potrebno 
dokumentacijo. 

To nam potrdi tudi direktor Uršič: 
»Sami domačini ne moremo rešiti 
Kanina. Ne morejo ga rešiti niti sola-
stniki, ker denarja preprosto ni. Prav 
tako Kanin ne more obstati v neki 
okrnjeni obliki in ponudbi. Kdor se 
pač ne more s tem sprijazniti, bo mo-
ral prinesti rešitev, denar in na mizo 
postaviti ‘kokošje produkte’ ter za 
vsem tem tudi stati in zadevo izvesti. 
Hkrati bo moral vleči odločitve in se 
na ‘ogled postaviti’ zato, da ga bo 
lahko nekdo ocenjeval. Osebno to po-
čnem že vrsto let in to s čisto vestjo. 
Občina je v zadnjih dveh letih prispe-
vala pomembnih dvakrat 400.000 
evrov, za kar ji gre vsa potrebna za-
hvala, vendar pa je res, da to ni do-
volj,« je prepričan Uršič, ki pa nav-
kljub položaju zanika, da bi vodstvo 
razmišljalo o stečaju družbe. Dodaja 
še, da infrastruktura potrebuje finan-
ciranje, ki bo sistemsko urejeno, tako 
da bodo lahko »te velike potrebne 
žičniške ‘avtoceste’ tudi primerno fi-

nancirane kot začetne investicije. Na 
tem intenzivno delamo, iščemo vari-
ante, ki se v teh dneh kažejo precej 
izvedljive.« Zaveda se tudi, da časa ni 
na pretek, saj mora kaninsko smuči-
šče in dostavna žičnica obratovati še 
to poletje ter zimo. Konec marca 
2014 bo po besedah direktorja Uršiča 
treba začeti s postavitvijo nove do-
stavne žičnice, ki jo poimenuje kar 
nova avtocesta na Kanin. Glede ob-
stoječe pa opozarja, da v zimi 
2014/15 brez velikih posegov (med 
drugim celotne demontaže linijskih 
baterij itd.) ta ne bo smela obratova-
ti.

Na vprašanje kje vidi prihodnost 
smučišča in s tem vseh učinkov, ki 
jih ima ta dejavnost v širšem prosto-
ru, bovški župan odgovarja, da v 
združevanju moči in sodelovanju dr-
žave, regije, lokalne skupnosti, turi-
stičnega gospodarstva ter soinvesti-
torjev. 

Tega se zavedajo tudi pobudniki 
za ustanovitev zadruge, ki bi Kaninu 
radi pomagali iz nastalih težav. Ti se 
navkljub vsemu bojijo, da bi prišlo 
do prisilne obravnave oziroma steča-
ja, kar bi pomenilo, da Bovec ostane 
brez zimske turistične sezone. »Če 
gre ATC Kanin enkrat v bankrot, po-
tem ni poti nazaj,« je prepričan Jer-
nej Stritih, eden od pobudnikov 
iniciative, ki prihaja tako s strani tu-
rističnih ponudnikov in gostincev kot 
tudi njihovih rednih gostov. Nihče si 
namreč ne želi izgubiti smučišča, saj 
bi bili potemtakem ob zimsko sezo-
no. Zato so na začetku marca župa-
nu predstavili osnovno zamisel o 
ustanovitvi zadruge in svojo pripra-
vljenost, da se konstruktivno priklju-
čijo k reševanju Kanina. »Naš namen 
je, da s skupnimi močmi zagotovimo 
dolgoročno prihodnost smučišča in 
povečamo privlačnost bovškega turiz-
ma,« pojasnjuje Stritih. Med drugim 
so v Idejnem načrtu Zadruge za reši-
tev Kanina zapisali tudi nekaj prepro-
stih zamisli, za katere so prepričani, 
da bi lahko kratkoročno zagotovile 
izboljšanje delovanja in poslovanja 
ATC Kanin. Mednje sodijo:
• čimprejšnje odprtje sedežnic na 

slovenski strani (vsaj ob koncih 
tedna in za velikonočne ter prvo-
majske praznike) – pri tem doda-
jajo, da je Promotour po njihovih 
informacijah pripravljen pomagati 
brez dodatnih stroškov;

• opraviti takojšen strokovno-tehnič-
ni pregled krožno-kabinske žičnice 
na odseku B–D, s katerim bi omo-
gočili obratovanje od B postaje;

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

stop, saj je bil Kanin zaprt, tako da 
so se morali do svojih kreacij ob 
vstopu na progo Veliki graben prebiti 
z italijanske strani. V nedeljo (zadnji 
dan) je bil na Kaninu prekrasen dan 
s številnimi obiskovalci. Ekipe so za-
ključevale z delom, mimoidoči so te 
občudovali in glasovali, v zraku pa je 
bila napetost, katera skulptura bo 
dobila največ glasov.

Bovška ekipa si je na Kaninu prido-
bila tudi nekaj novih izkušenj, ki so 
jim prišle prav pri udeležbi na festi-
valu v švicarskem Gindelwaldu. Tam 
je lopatke, ščetke in druga snežno-
graditeljska orodja vihtela tudi prire-
diteljica bovškega festivala Metka 
Belingar.
Andrej Dekleva, tiskovni predstavnik 
festivala BOFF

MEDNARODNI FESTIVAL SNEŽNIH SKULPTUR – Obiskovalci 3. mednarodnega festivala so 
največ glasov namenili italijanskemu Batrosauru. Simpatije gledalcev pa so požela tudi preosta-
la tri moštva, in sicer s snežnim kitom, kaninskim/babilonskim kiber stolpom in s soškim kajaka-
šem. Foto: fototeka Metke Belingar
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• ureditev ceste do B postaje oziro-
ma pretehtati smiselnost popravila 
odseka A–B (pregledati stroške 
obeh različic);

• zagotoviti obratovanje v poletni 
sezoni; 

• oddaja restavracije in prenočišč na 
postaji D ponudniku, ki bi zagoto-
vil dodaten obisk, vključno s pre-
nočišči ter večernimi prireditva-
mi;

• ponovno odprtje dodatne gostinske 
ponudbe Iglu bara.
Jernej Stritih in njegovi somišljeni-

ki potencial Kanina ne vidijo ravno v 
smučišču za družine z majhnimi 
otroki. »Tržno nišo v zimski sezoni 
vidimo predvsem v turnem smučanju 
in tako imenovanem ‘freeride’ smu-
čanju izven urejenih prog, v poletni 
pa v spustu z gorskimi kolesi, jamar-
stvu, gorništvu ter obiskovanju učne 
poti ... Vsekakor pa bodo naša priza-
devanja šla v smeri, da Kanin posta-
ne celoletna destinacija, kar pomeni, 
da je v vseh sezonah atrakcija, ki 
privlači obiskovalce. Seveda pa bo 
treba iz vidika stroškov vse skupaj 
dobro premisliti, predvsem v kak-
šnem obsegu bi bilo pametno obrato-
vati. Velikih mastodontov si tu žal ne 
moremo privoščiti, saj gre pri višini 
investicije tudi za vprašanje stroškov 
vzdrževanja in ali investicija za to 
generira dovolj prihodka.« Vzdrževa-
nje pa je po mnenju Stritiha možno 
le, če so vključeni tako ponudniki kot 
uporabniki. 

Peticija za rešitev Kanina
Ker iniciativa s svojimi namerami 

misli resno, je sredi februarja pripra-

vila peticijo za rešitev Kanina in do-
slej zbrala 115 podpisov, ki so jih že 
predali županu. Stritih ob tem pou-
darja, da bodo podpise zbirali še 
naprej. 

V petih točkah omenjene peticije 
so zapisali, da si bodo prizadevali za 
takojšnje odprtje sedežnic na sloven-
ski strani smučišča, revizijo poslova-
nja podjetja ATC Kanin in hčerinskih 
družb ter javno objavo vseh transak-
cij in zbiranje realnejših predlogov za 
razvoj smučišča. Poleg tega zahteva-
jo takojšnjo razrešitev direktorja Ur-
šiča z vseh funkcij, kateremu očitajo 
neinformiranost turističnega gospo-
darstva (pravijo, da so večino infor-
macij dobili od medijev), poleg tega 
pa tudi neprimerne in zavajajoče iz-
jave za medije ter popolno pasivnost, 
ki vlada po nesreči. »Nedopustno je, 
da usodo cele zime kroji ena sama 
oseba,« je med drugim slišati očitke 
s strani predstavnikov turističnega 
gospodarstva. Prav zaradi slednjega 
njihove zahteve vključujejo tudi ime-
novanje novega v. d. direktorja in 
pripravo razpisa za novega direktor-
ja. 

Direktor Uršič očitke na svoj račun 
zanika in med drugim na široko po-
jasni dolgoletni trud, ki ga je vložil v 
delovanje centra. Odločno nasprotuje 
tudi očitani pasivnosti in pravi, da 
»trenutno potekajo razgovori na ustre-
znih nivojih, kako kratkoročno zago-
toviti sanacijo žičnice ter kako izvesti 
prenovo Kanina za nadaljnjih 30 let. 
Tu si stvari ne izmišljujemo sami, 
zato smo v projekt vključili tudi tuje 
strokovnjake. V decembru 2012 smo 
širši javnosti, v sodelovanju s tujim 

partnerjem iz Andore, predstavili 
‘Master Plan’ razvoja Kanina. To je 
bila nadgradnja pogovorov od poletja 
2010, v katerih so sodelovali tako so-
lastniki, seveda tudi Občina, in od-
govorni v družbi ATC.« 

Po njegovih besedah gre za doku-
ment, ki je bil ocenjen kot izjemno 
kakovostno pripravljeno gradivo in 
»za katerega ustrezno ministrstvo tr-
di, da v rokah še niso imeli boljšega. 
Nastali ‘Master Plan’ je pohvalil tudi 
župan Občine Bovec in se na predsta-
vitvi tudi jasno zavzel zanj. Mi danes 
svoje delo nadaljujemo in za zdaj ka-
že samo pozitivno, je pa treba vedeti, 
da vseh korakov ni možno vsakokrat 
javno prezentirati, dokler ni določe-
nih potrditev na ustreznih nivojih. 
Tisto, kar je v tem projektu pomem-
bno, je tudi to, da imamo tujega par-
tnerja, ki bo sodeloval. Res pa je, da 
je ATC Kanin finančno zelo ranljiva 
družba. In pri vsej stvari ji leta in 
vreme tudi ne gresta v prid. Zato je 
treba kaninski zimski produkt poso-
dobiti in ga narediti konkurenčnega. 
Vseskozi si prizadevam, da bi – seve-
da v skladu z odločitvami in usmeri-
tvami tako lastnikov kot Nadzornega 
sveta – družbo razvijali po najboljših 

močeh, tudi finančnih. Kar pa se tiče 
informiranosti, mislim, da zadeve ne 
moremo ocenjevati tako enostransko. 
Poleg tega se Uršič zaveda, da je »pa-
meti« v tej destinaciji kar precej. Za-
to verjame, da se bodo na projektu 
Kanin, tako v okviru Sveta Občine, 
kot tudi drugje, poenotili in to brez 
izključevanj. Uršič k temu dodaja, da 
je tudi alternativa zmeraj dobrodošla, 
pri čemer brez medsebojnega dialoga 
kot tudi zaupanja vseh, vključno ti-
stih, ki imajo drugačno videnje in po 
možnosti že izdelane rešitve, ne 
gre.

In kaj na vse skupaj pravi župan? 
»Razveseljivo je dejstvo, da je turistič-
no gospodarstvo pripravljeno aktivno 
sodelovati in prispevati svoj delež pri 
vlaganjih ter upravljanju smučišča 
Kanin. Razumljivo je tudi, da bo tre-
ba vzpostaviti ustrezen poslovni mo-
del, kar pomeni, da morajo dobiti 
priložnost novi, neobremenjeni kadri 
z vizijo in smislom za sodobne trende 
v turizmu.« Pri tem pa župan Ger-
movšek opozori še na to, da se v tem 
trenutku »ne smemo odločati s srcem 
in čustvi, ampak s pametjo ter teh-
tnim premislekom.« 

Tatjana Šalej Faletič

DOBER MESEC PO NELJUBEM DOGODKU NA KANINU, ko je na tla treščila ena izmed gon-
dol kaninske krožno-kabinske žičnice, smučišče še vedno sameva. Bovški župan Siniša Ger-
movšek ob tem opozarja, da se v takšnih trenutkih »ne smemo odločati s srcem in čustvi, am-
pak s pametjo ter tehtnim premislekom.« Foto: Metka Belingar

Utrinki

SEMINARJI IN DELAVNICE ZA 
UMIRITEV TER RADOST
Zgornje Poso~je – Zavod za razvoj 
človekovih vrednot v Zgornjem Po-
sočju že 15. leto zapored skrbi za 
razvoj in dvig kakovosti življenja v te-
lesnem, umskem ter duhovnem smi-
slu. Gre za organizacijo, ki v 152 dr-
žavah sveta deluje pod okriljem 
mednarodne humanitarne fundacije 
Art of Living. Na milijone ljudi različ-

nih kultur in ras je z različnimi semi-
narji, ki jih člani organiziramo po 
vsem svetu, doživelo ponovno pre-
bujenje človekovih vrednot, ki se za-
radi vsakdanjega stresa sčasoma 
zabrišejo.

Do danes smo v Posočju izpeljali vr-
sto različnih delavnic in seminarjev. 
Eden takšnih je denimo 24-urni se-
minar Umetnosti življenja, ki smo ga 
začeli izvajati leta 1998. »Organizi-

VIR INSPIRACIJE PROGRAMOV ART OF LIVING JE SRI SRI RAVI SHANKAR (desno od tibe-
tanskega voditelja Dalajlame), ki bo marca obiskal tudi Slovenijo. Gre za enega od vodilnih 
svetovnih učiteljev humanizma, ki ljudi vseh kultur in religij spodbuja, da se združijo ter spozna-
jo, da lahko služenje človeštvu premaga vse ovire. Foto: Tadej Gregl
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Ob~ina Kobarid

Utrinki

BOŽICA ŠPOLAD ŽUBER je bila konec minu-
lega leta imenovana za podžupanjo Občine 
Kobarid in se s tem postavila ob bok kolegici 
Danici Hrast. Foto: arhiv podžupanje

Ob~ina dobila novo 
pod`upanjo in direktorja 
ob~inske uprave

V prejšnji številki smo v našem 
uredništvu v prispevek Tatjane Ter-
likar z naslovom Radi bi vam rekli 
hvala povsem dobronamerno dopisa-
li imena in priimke treh sodelujočih, 
med katerimi je bila tudi kobariška 
podžupanja. Vse bi bilo lepo in prav, 
če bi takrat vedeli, da se je 1. decem-
bra lani dosedanji podžupanji Dani-
ci Hrast v tej vlogi pridružila še Bo-
žica Špolad Žuber. Na omenjeni 
prireditvi je bila tako Špolad Žubrova 
prvič v novi vlogi. 

To pa ni edina sprememba na ko-
bariški občinski upravi v zadnjem 
času. »Na občini smo zelo veseli, da 
smo končno dobili tudi direktorja ob-
činske uprave. To je domačin Simon 
Škvor, ki se po dolgih letih službova-
nja v Ljubljani in delovanja v EU, 
vrača v domače kraje. Izbrali smo ga 
na podlagi njegovih bogatih vodstve-
nih izkušenj, izkušenj na področju 
priprave in vodenja projektov ter do-
brega poznavanja državne in lokalne 
samouprave,« je povedala županja 
Darja Hauptman in pojasnila, da bo 
delovno mesto direktorja začel opra-
vljati 2. aprila.
T. Š. F.

Slovenci iz Videmske 
pokrajine in Poso~ja so se 
sre~ali 43-krat

V soboto, 19. januarja, je potekalo 
43. srečanje Slovencev iz Videmske 
pokrajine in Posočja, ki ga ob pod-
pori vseh treh posoških županov 
Uroša Brežana, Darje Hauptman ter 
Siniša Germovška tradicionalno pri-
pravlja načelnik Upravne enote Tol-
min Zdravko Likar. Ta je še pred 
začetkom srečanja poudaril, da sre-
čanje ni namenjeno politiki, ampak 
»druženju in podpori našim zamej-
skim prijateljem.« Srečanje, ki se je 
začelo z okroglo mizo v Domu An-
dreja Manfrede, je potekalo v zname-
nju čezmejnega sodelovanja in čez-
mejnih projektov. Dogajanje se je 
nato preselilo v Kulturni dom, kjer 
so zbrane nagovorili županja gostite-
ljica Darja Hauptman, slavnostni go-
vornik, takratni predsednik Vlade RS, 
Janez Janša in direktor Doma mon-
signor Marino Qualizza.

V spomin na njegovega pokojnega 
kolega, monsignorja Paskvala Gujo-
na, so tudi letos na srečanju podelili 
Gujonova priznanja. Letošnji preje-
mniki so:
• Elio Berra, župan občine Tipana, 

je priznanje prejel za dolgoletno 
povezovalno delovanje med Slove-

SIMON ŠKVOR se po dolgih letih službova-
nja v Ljubljani vrača v domače kraje, kjer bo 
na Občini Kobarid prevzel mesto direktorja 
občinske uprave. Foto: T. Š. F. 

VSAKOLETNI SPREMLJEVALKI SREČANJA – Jole Namor, urednica tednika Novi Matajur (le-
vo), in Luigia Negro, predsednica SKGZ za Videmsko pokrajino, – v družbi bovškega župana 
Siniša Germovška. Foto: T. Š. F.

rali smo 27 osnovnih seminarjev, 
naslednji pa se nam obeta ravno 
na dan žena, se pravi 8. marca,« 
pojasnjuje Tomaž Kragelj, eden iz-
med petih učiteljev v Posočju. Poleg 
njega seminarje izvajamo še Danije-
la Milašinovič, Boštjan Podgor-
nik, Jana Podgornik in Mariza Ju-
kič. Dober odziv smo zabeležili tudi 
pri krajših brezplačnih delavnicah 
nenasilja v šolah, kjer otrokom in 
mladostnikom pokažemo, kako do-
seči jasnost uma, zbranost ter zau-
panje vase. Hkrati jim pomagamo 
zmanjšati notranjo napetost, obvla-
dovati jezo in pravilno usmerjati svo-
jo energijo, kar ugodno vpliva tudi 
na odnose ter klimo v razredu. V Po-
sočju je bilo v preteklih letih po raz-
ličnih osnovnih šolah izvedenih 28 
takšnih delavnic, katerim je prisluh-
nilo 515 otrok. Izvedli smo tudi 14 

brezplačnih delavnic Prvi korak s 
192-imi udeleženci. Te smo naučili 
nekaj preprostih vaj za obvladovanje 
vsakodnevnega stresa. V Posočju 
so potekale tudi štiri brezplačne de-
lavnice za učitelje osnovnih šol z na-
slovom Učenje brez stresa, dve de-
lavnici Spoznaj svojega otroka, ki 
smo ju namenili staršem otrok do 
12. leta, dve delavnici Spoznaj svo-
jega najstnika in dva nadaljevalna 
seminarja Umetnost tišine. Pri vsem 
skupaj gre za to, da imajo »naša ču-
stva, misli, telo in dih svoj ritem. Ka-
dar so vsi ti ritmi v sozvočju, smo 
srečni, kadar pa so ritmi med seboj 
neusklajeni, nastane zmeda. Ritmi v 
harmoniji prinašajo glasbo, vse osta-
lo pa en sam velik hrup,« še dodaja 
Kragelj. 
Mariza Jukič, učiteljica, Zavod za razvoj 
človekovih vrednot

DVE [TUDENTSKI 
PRE[ERNOVI NAGRADI ZA 
NEKDANJA GIMNAZIJCA
Ljubljana – Med dobitniki študent-
ske Prešernove nagrade za leto 
2012 sta se tokrat znašla kar dva 
nekdanja dijaka Gimnazije Tolmin.
Mojca Muznik je na oddelku za 
specialno in rehabilitacijsko peda-
gogiko Pedagoške fakultete nagra-
do prejela za diplomsko delo z na-
slovom Fonološki razvoj otrok med 
3. in 7. letom starosti (transkripcija 
govora). »Diplomsko delo govori o 
tem, kako otroci realizirajo glasove 
slovenskega jezika in katere fono-
loške procese* uporabljajo. V Slo-
veniji doslej še ni obstajala raziska-
va o pojavljanju fonoloških proce-
sov in sovpadanju teh. Moje delo 
temelji na preizkusu, nastalem v 

mednarodnem projektu »Cross-
Linguistic study of proctracted 
phonological (speech) develo-
pment in children«, v katerem smo 
analizirali govor otrok treh staro-
stnih skupin in določili prisotnost 
fonoloških procesov. Za vzorec 
smo izbrali otroke iz Vrtca Litija. V 
delu me je zanimala realizacija fo-
nemov, njihov razvoj in razlike v 
številu ter obliki fonoloških proce-
sov pri različno starih otrocih. Ugo-
tavljala sem tudi, kateri soglasniški 
sklopi delajo otrokom največ te-
žav,« je pojasnila nagrajenka. 

Anton Žnidaršič je na Fakulteti za 
strojništvo prejel nagrado za diplom-
sko delo z naslovom Kavitacija na 
ultrazvočni sondi in razvoj novega 
kavitacijskega modela. Pred tem je 
dve leti zapored prejel nagrado de-
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seh pa so napisi tudi v slovenščini.
• Renzo Calligaro je že od leta 1973 

župnik v Bardu in Zavarhu v Ter-
ski dolini. Ob prihodu v to faro se 
je zavedel kulturne in jezikovne 
drugačnosti tukajšnjih prebivalcev. 
Po potresu leta 1976 se je močno 
zavzemal, da bi oživela kulturna, 
jezikovna in verska zavest prebi-
valstva Terske doline. Zato je po-
stopoma uvedel rabo terskega slo-
venskega narečja v bogoslužje. Da 
bi bolje obvladal slovenščino, je 
večkrat obiskoval poletne tečaje 
slovenščine. Ob raznih pobudah 
Calligaro tesno sodeluje s Centrom 
za kulturne raziskave iz Barda, 
tudi pri povezovanju terske sku-
pnosti s slovenskimi sosedi. Obja-
vil je tudi veliko člankov in pri-
spevkov o ljudeh iz Terske doline, 
o njihovi kulturi ter jeziku. Nosi 
tudi zasluge za to, da sta terski 
dialekt in kultura še vedno živi ter 
močno prisotni med ljudmi.

• Davide Klodič je pianist, skladatelj 
in zborovodja. Deluje kot vodja in 
učitelj klavirja na šoli Glasbene 
matice v Špetru, kot zborovodja pa 
se udejstvuje že skoraj 20 let. Od-
delek glasbene šole Glasbene ma-
tice Špeter v Bardu je nastal prav 
na njegovo pobudo. Je vsestranski 
kulturni in družbeni delavec. 
Spodbuja mladinske glasbene sku-
pine in je neutrudni mentor na 
različnih delavnicah za mlade v 
Benečiji ter Posočju. Je dirigent 
številnih pevskih zborov, organiza-
tor in soorganizator številnih pri-
reditev, profesor na Glasbeni mati-

ci v Špetru, skladatelj, soavtor pri 
izdaji publikacij ter zgoščenk, 
spodbujevalec in ustanovitelj mla-
dinskih ansamblov ter mentor pri 
glasbenih delavnicah za mlade v 
Benečiji in Posočju.

T. Š. F.
Vir: Povzetki obrazložitev nagrajencev

Medgeneracijsko sredi{~e 
Kobarid je za`ivelo 

Minulo leto je bilo proglašeno za 
Evropsko leto aktivnega staranja in 
sožitja med generacijami. Starejši so-
dijo v skupino, ki je mnogokrat po-
tisnjena na rob družbe in socialno 
izključena, saj mlajši radi pozabljajo 
na izkušnje, ki jih imajo starejši. Za-
to je v preteklem letu Evropa želela 
opozoriti na starejše in njihovo vlogo, 
ki jo imajo v družbenem življenju. 
Gre namreč za pomembno skupino 
državljanov, ki kljub starosti prispe-
vajo svoj delež družbi, so samostojni 
in še vedno dejavni. 

Prav zato je septembra v Kobaridu 
začelo delovati Medgeneracijsko sre-
dišče (MGS) Kobarid, v sklopu kate-
rega smo doslej uresničili že kar 
nekaj dogodkov. Prvo srečanje je bi-
lo oktobra v prostorih Društva upo-
kojencev v Kobaridu, kjer so se izo-
blikovale smernice za nadaljnje delo. 
V tem času se je v MGS Kobarid iz-
delala scena, iz kombinacije mahu in 
volne, za tradicionalno srečanje sta-
rejših občanov občine Kobarid, ki ga 
organizirata Območno združenje 
Rdečega križa (RK) Tolmin ter Ob-
čina Kobarid – kulturni program so 
zaupali osnovnošolcem. Zanimivo je 

43. SREČANJE SLOVENCEV IZ VIDEMSKE POKRAJINE IN POSOČJA – Zbrane je uvodoma 
nagovorila kobariška županja Darja Hauptman. Desno od nje sedijo načelnik UE Tolmin Zdrav-
ko Likar, povezovalec programa Peter Pavletič, direktorica Posoškega razvojnega centra mag. 
Almira Pirih in tolminski župan Uroš Brežan. Foto: T. Š. F.

DAVIDE KLODIČ JE EDEN IZMED PREJEMNIKOV LETOŠNJEGA GUJONOVEGA PRIZNA-
NJA. Več let uspešno umetniško vodi zbor Naše vasi iz Tipane, Moški pevski zbor Matajur iz 
Klenja, vokalno skupino Beneške korenine iz Srednjega in Otroški zbor Glasbene matice Mali 
lujerji iz Špetra. Vodi tudi moški oktet v Bardu, ki ga je ustanovil leta 2009. Foto: Foto Červ

nijo in Italijo. Kot so med drugim 
zapisali v obrazložitvi, Berra v vlo-
gi župana za seboj pušča močno 
sled. Izboljšale so se cestne pove-
zave, urejenost naselij, poživilo se 
je kulturno udejstvovanje, po va-

seh v občini so postavljene tudi 
dvojezične krajevne table in kra-
jevna imena po vaseh. Njegova 
občinska uprava zahteva uvedbo 
dvojezičnega šolanja v občini, na 
večih spominskih ploščah po va-

MOJCA MUZNIK je na oddelku za specialno 
in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fa-
kultete nagrado prejela za diplomsko delo z 
naslovom Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. 
letom starosti (transkripcija govora). Foto: ar-
hiv nagrajenke

ANTON ŽNIDARŠIČ je na Fakulteti za strojni-
štvo prejel nagrado za diplomsko delo z na-
slovom Kavitacija na ultrazvočni sondi in ra-
zvoj novega kavitacijskega modela. Foto: ar-
hiv nagrajenca

kana za najboljši uspeh v letniku. 
Svoje delo je opisal z besedami: 
»Kavitacija je pojav uparjanja vode 
pri konstantni temperaturi zaradi 
znižanja tlaka. V svoji diplomski 
nalogi sem delal na problemu po-
java kavitacije na ultrazvočni son-
di. Ultrazvočna sonda je preprosto 
povedano sonda valjaste oblike, 
katere konica niha z visoko fre-
kvenco in nastavljivim pomikom. 
Ko je konica vstavljena v kapljevi-
no, to gibanje povzroči pojav kavi-
tacije, ki se zaradi prej omenjenih 
učinkov uporablja za čiščenje ra-
znih površin, mešanje snovi (na 
primer barve, priprava emulzij), 
uničevanje celic z namenom izlo-
čanja snovi iz njih (na primer pri-
prava biogoriv).«

Na seznamih študentskih Prešerno-

vih nagrajencev in najboljših študen-
tov v letniku se leto za letom poja-
vljajo nekdanji dijaki Gimnazije Tol-
min, kar vedno znova dokazuje, da 
je naša šola odlična kovnica znanja, 
ki posoški mladini predstavlja odlič-
no odskočno desko za nadaljnji štu-
dij. Gimnazija Tolmin žal nima mo-
žnosti nadaljnjega spremljanja študi-
ja svojih dijakov, zato marsikateri 
uspeh naših nekdanjih dijakov osta-
ne spregledan. Prav zato smo veseli 
vsake informacije o njihovih dosež-
kih. Še bolj veseli smo sporočil, ka-
kršnega nam je poslal letošnji nagra-
jenec: »Gimnazijo Tolmin bi ponov-
no izbral zaradi sledečega: lepi vti-
si, posredovano znanje, odnos 
profesorjev in povezanost razreda 
kot celote. Verjamem, da ima veli-
ka večina ljudi lepe spomine oziro-
ma vtise iz svojih dijaških let, tako 

da tega ne bi posebej poudarjal. 
Vem pa, da nima ravno vsak matu-
rant splošne gimnazije tudi občut-
ka, da mu je bilo znanje v gimnaziji 

posredovano na dovolj dober na-
čin. Moja osebna izkušnja je, da je 
bilo v gimnaziji usvojeno znanje 
več kot dobra podlaga pri študiju. 

SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 1, 2013



SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 1, 2013

( 22 )Iz ob~inskih uprav

bilo tudi ustvarjanje oziroma izdelo-
vanje novoletnih voščilnic, kjer je 
Ksenija Smodiš predstavila različne 
oblike in tehnike njihove izdelave. 
Voščilnice, ki so nastale z ustvarjal-
nostjo vseh treh generacij, so nato 
poklonili v dobrodelne namene.

Decembra so člani MGS podali po-
budo o izdelavi velikega adventnega 
venčka, ki naj bi krasil kobariški trg. 
Po idejni zasnovi Mirande Lesjak je 
nastal zanimiv venček, ki so ga izde-
lale udeleženke vseh generacij, pri 
delu pa se jim je pridružila tudi žu-
panja Darja Hauptman. Ob tem ne 
moremo mimo Danijele Volarič, ki 
je ves adventni čas skrbela, da so na 
venčku gorele svečke. 

Medtem, ko se je skupina dejavnih 
posameznikov v sklopu MGS Kobarid 
srečevala in ustvarjala tako za vse 
občane kot za svojo dušo, je kobari-
ška babica Mila Uršič pisala pravlji-
co. Zamisel in naslov zanjo − Rumen-
čica ji je dala vnukinja. Uršičeva je 
pravljico najprej predstavila županji 
in skupaj sta vanjo vključili sodelo-
vanje osnovnošolcev iz OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid. Idejo sta nato 
predstavili še ravnateljici omenjene 
šole, ki je projektu odprla vrata in 
omogočila, da je babica Mila zgodbi-
co prebrala učenkam ter učencem 2. 
a razreda. Učenci so zgodbico poslu-
šali in pod mentorstvom učiteljice 
Martine Koren narisali like, ki nasto-
pajo v zgodbi. Vseh 28 učencev je 
skupno narisalo 116 risbic in odloči-

GLAVNI NAMEN MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA KOBARID je povezovanje, spoznavanje 
in skupnostno delovanje. Foto: N. H. I.

odnose in kakovostno sodelovanje, 
zato smo v ta namen v preteklosti 
naredili več majhnih korakov. Na na-
še veliko veselje pa so se mladi na 
začetku letošnjega leta organizirali in 
sredi januarja ustanovili Mladinski 
svet Kobarid (MSK). 

Na ustanovni zbor so bila pova-
bljena vsa društva in zveze društev 
s sedežem v kobariški občini, ki 
opravljajo javno koristne dejavnosti 
za otroke in mladino. Eden izmed 
pogojev za polnopravno članstvo je 
starostna omejitev med 15. in 29. 
letom – najmanj 90 odstotkov članov 
in 70 odstotkov članov vodstva posa-
meznega društva mora zadostiti te-
mu pogoju. Pogoj pa je denimo tudi 
ta, da mora društvo imeti sedež v 
občini Kobarid. Omenjena pogoja v 
tem trenutku izpolnjujeta le Mladin-
sko kulturno umetniško društvo 
(Mkud) Kobarid in Turistično dru-
štvo (TD) Planinski raj – Vrsno, 
medtem ko se vsa ostala društva v 
MSK-ju (Športno turistično društvo 
(ŠTD) Sužid, ŠTD Idrsko, Športno 
društvo (ŠD) Breginjski kot, ŠD Dre-
žnica in ŠTD Simon Gregorčič) sma-
trajo kot pridruženi člani.

Ustanovnega zbora so se udeležili 
predstavniki posameznih društev in 
županja občine Kobarid Darja Haupt-
man, ki je mladim ob ustanovitvi no-
vega združenja čestitala in jim zaže-
lela uspešno delo. Po ugotovitvi priso-
tnosti so izvoljeni predstavniki dru-
štev potrdili statut in podali predloge 

Utrinki

Velikokrat se sicer sliši, da je nek-
do osvojil nekaj predvsem zaradi 
svojega dela. To je res, vendar je 
pri usvajanju znanja pomemben 
tudi način posredovanja, zato sem 
omenil odnos profesorjev. Tega 
lahko za Tolmin enostavno povza-
mem: če je nekoga nekaj zanimalo 
in je pokazal pripravljenost na so-
delovanje, je lahko dobil potrebne/
dodatne informacije tudi po koncu 
šolske ure, kdaj tudi po koncu šol-
skega dne. Komur pa stvari niso 
ravno tekle, pa ni bil ravno prepu-
ščen NMS-jem v redovalnici, am-
pak mu je bila že prej ponujena 
pomoč. Vse skupaj mi je kot dijaku 
dalo občutek, da na gimnaziji ni-
smo bili samo številka.«
mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica Gimnazije Tolmin
Opomba: 
* FONOLOŠKI PROCESI so procesi, s kateri-
mi si otrok pomaga pri težje izrečenih glaso-
vih in kombinacijah glasov, jih racionalizira, 
ekonomizira oziroma poenostavi. 

DIJA[KA INFOBOMBA 
Tolmin – Izbira študija zagotovo so-
di med pomembnejše odločitve, ki 
jih morajo sprejeti gimnazijci, zato 
Gimnazija Tolmin v sodelovanju s 
Klubom tolminskih študentov (KTŠ) 
vsako leto pripravi Dijaško infobom-
bo. Njen namen je dijakom zaključ-
nih letnikov predstaviti vse vpisne 
postopke in odgovoriti na vprašanja, 
ki se jim zastavljajo ob izbiri nadalj-
njega izobraževanja.

Da bi sodelovanje med tolminskimi 
dijaki in študenti razširili tudi na mlaj-
šo generacijo, so na prvi del 12. Di-
jaške infobombe povabili tudi nadar-
jene ter vedoželjne osnovnošolce iz 
Zgornjega Posočja, ki so sodelovali 
pri tehniški in novinarski delavnici, 
delavnici geodezije ter medicine. Di-
plomanti teh usmeritev, danes pri-
znani strokovnjaki, so učencem, di-
jakom in študentom ob koncu pove-
dali marsikaj zanimivega o izzivih, s 

katerimi se srečujejo na svojih po-
klicnih poteh.

V drugem delu prireditve so dijaki 
lahko dobili odgovore na bolj kon-
kretna vprašanja o posameznem 
študiju. V pogovorih s študenti raz-
ličnih smeri slovenskih univerz so iz 
prve roke izvedeli več o samem po-
teku študija. Skupaj s KTŠ so tol-
minski gimnazijci gostili kar 40 štu-
dentov različnih fakultet.

Barbara Gruntar, profesorica, 
Gimnazija Tolmin

OKTET SIMONA GREGOR^I^A 
OBELE@IL 35 LET 
Kobari{ko – Namesto tarnanja nad 
ne ravno rožnatimi časi za kulturo (in 
nasploh) smo se člani Okteta Simon 
Gregorčič odločili, da v lastni režiji 
posnamemo novo zgoščenko. Že 
res, da cerkev na Libušnjem ni tako 
udobna kot kak drug studio, kar se 

po štirih ali petih urah snemanja pri 
10 °C kaže predvsem v prezeblih 
nogah in bolečinah v hrbtu, je pa za-
to zaradi akustike petju toliko bolj 
prijazna ter zahvaljujoč župniku Iva-
nu Gregorcu na voljo brezplačno. 
Seveda imamo srečo, da je v naših 
vrstah tudi Metko Bajt, ki razpolaga 
s potrebno opremo in predvsem z 
dovolj znanja, da je lahko posnel, 
obdelal ter zmontiral vse, kar smo 
zapeli v petih večerih in najbrž niti 
sam ne ve, koliko noči je temu po-
svetil v celoti. A na koncu je nastalo, 
kar smo si želeli: kakovosten plo-
šček, na katerem sta ob izbranem 
programu jasno prepoznavna barva 
našega zvoka in razmerje glasov. 
Srečo smo imeli tudi pri izbiri obliko-
valca in tako je končni izdelek dobil 
še (od)lično zunanjo podobo.

Z lastnimi močmi in pomočjo prijate-
ljev Marjana Raholina smo večna-
menski prostor OŠ Simona Gregor-
čiča spremenili v koncertno dvorano 

li smo se, da oblikovalec izbere vsaj 
eno risbo vsakega učenca. Tako je z 
dobro voljo vseh vpletenih nastala 
prečudovita knjižica, ki je plod med-
generacijskega sodelovanja na Koba-
riškem. Njeno izdajo je podprla tudi 
Občina Kobarid, Dedek Mraz pa jo je 
podaril otrokom s Kobariškega. Ob tem 
je babica mlade soustvarjalce opo-
mnila, da bodo nekoč morda tudi sami 
starši in bodo z veseljem ter pono-
som iz knjižne police vzeli Rumen-
čico in jo pokazali svojim otrokom. 

Glavni namen medgeneracijskega 
sodelovanja je povezovanje, spozna-
vanje in skupnostno delovanje. MGS 
Kobarid že pripravlja program za na-
daljnje delo in s tem ustvarja dodatne 

možnosti za medgeneracijsko sožitje. 
Tako kot v letu 2012 bodo program 
MGS Kobarid tudi letos sooblikovali 
Občina Kobarid, Območno združenje 
RK Tolmin, Društvo upokojencev Ko-
barid, Zavod Feniks Kobarid, Posoški 
razvojni center, OŠ Kobarid s svojimi 
podružnicami, različna društva in 
številni posamezniki ter prostovoljci.
MGS Kobarid 

Ustanovitev Mladinskega 
sveta Kobarid

Zaposleni na Občini Kobarid si 
prizadevamo, da bi do mladih posta-
li prijaznejši in da bi jih tem bolj 
vključili v delovanje ter življenje naše 
občine. Z njimi želimo stkati dobre 
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MLADINA IZ KOBARIŠKE OBČINE JE SREDI JANUARJA V SODELOVANJU Z OBČINO KO-
BARID USTANOVILA MLADINSKI SVET KOBARID – Tina Sivec, sicer predsednica TD Planin-
ski raj – Vrsno, je postala prva predsednica sveta. Foto: T. Š. F.

za imenovanje članov v posamezne 
odbore. Prisotni so za prvo predsedni-
co soglasno potrdili Tino Sivec, sicer 
predsednico TD Planinski raj – Vrsno, 
podpredsedniško funkcijo so zaupali 
Ianu Stergarju, predsedniku Mkud 
Kobarid, tajniško mesto pa Aniti Bric 
iz ŠD Drežnica. Na Občini Kobarid smo 
za sodelovanje z mladimi imenovali 
Tomaža Skočirja, ki je na občini za-
poslen kot svetovalec županje za ne-
gospodarstvo. »Mladinski svet je ne-
kakšno posvetovalno telo Občine za 
vsa tista vprašanja, ki zadevajo mla-
de,« pravi Skočir in dodaja, da bodo 
»prizadevanja šla v smeri dobrega 
medsebojnega sodelovanja, predvsem 
pa iskanja finančnih virov in novih 

priložnosti za mlade. Vsi skupaj si že-
limo, da bo MSK s svojim delovanjem 
in predlogi za reševanje mladinske 
problematike, pripomogel k večjemu 
zadovoljstvu mladih v naši občini.«

N. H. I., odnosi z javnostmi, promocija in 
kultura, Občina Kobarid

Potoki pred 60-imi leti 
V objektu vaške skupnosti Potoki, 

ki mu domačini rečemo kar mle-
karn’ca, je s krajšim kulturnim pro-
gramom potekalo odprtje stalne do-
kumentarno-etnološke razstave, ki 
obiskovalcem postreže s 45-imi črno-
belimi fotografijami in risbami iz 
arhiva Slovenskega etnografskega 
muzeja. Te nas popeljejo nazaj v čas 

STALNO FOTOGRAFSKO RAZSTAVO, ki s 45-imi črno-belimi fotografijami in risbami iz arhiva 
Slovenskega etnografskega muzeja na slikovit način prikaže življenje v vasi pod Stolom pred 
60-imi leti, si lahko ogledate v objektu vaške skupnosti, ki mu domačini pravijo mlekarn’ca (na začet-
ku Potokov, nad hišo št. 5) vsak dan med 10. in 17. uro.

pred 60-imi leti (1948–1952) in pred-
stavijo takratno življenje ter delo v 
vasi Potoki. Še posebej izstopa teža-
ški način dela domačinov, vezan na 
specifično košnjo in spravilo večjih 
bremen sena s pogorja Stola. Razsta-
va slikovito prikaže takratne vrline 
tukajšnjih domačinov (delavnost, so-
žitje z naravo, skromnost, medseboj-
no sodelovanje in vztrajnost), ki so 
se z živinorejo ter poljedelstvom bo-
rili za vsakdanje preživetje. 

Odprtja razstave se je udeležilo 
okoli 50 domačinov in obiskovalcev 
iz sosednjih vasi ter ljubiteljev tovr-
stne zgodovine. Pričujoče gradivo, ki 
je nastalo v času znamenitih Orlovih 
etnografskih raziskovalcev, sedanjim 

Utrinki

je prijetno presenetila izjava Marte 
Fili, nekdanje direktorice knjižnice, 
ki nam je kar iz dvorane povedala, 
da se »v meni že ves večer obuja 
spomin na tisti davni zimski večer, 
ko je oktet prvič javno zapel v tol-
minski knjižnici. Takrat sem vam 
na pot zaželela vse polno uspeha 
in bila sem uslišana. Pa so leta mi-
nila in danes vam lahko rečem, s 
prav tako polnim srcem, za vsako 
zapeto pesem hvala.« Temu doda-
jamo še del voščila Vanje Hvala, ki 
nam je čestitala za vztrajnost »v tre-
nutkih, ko ne veš ali bo še šlo ali 
ne.« Zaključim pa naj z besedami 
županje Darje Hauptman, ki ob vo-
ščilu ni pozabila niti na naše doma-
če, »ki vas pri tem spodbujajo in 
tako lepo za vas skrbijo.« Seveda 
pa se zavedamo, da imamo še veli-
ko več svojih podpornikov, ki nam 
tako ali drugače pomagajo. 
Ivan Černe, pevec, Oktet Simona 
Gregorčiča

POVEZALA JIH JE 
»VIA ALPINA«
Most na So~i-[peter (Italija) – V 
preteklem šolskem letu so osmošol-
ci z razredničarkama Matejo Mare-
tič ter Agnes Kozorog prek e-medi-
jev navezali stike z vrstniki na sloven-
ski nižji srednji šoli v Špetru v Bene-
ški Sloveniji. Naši sosedje so nas 
namreč povabili k sodelovanju pri 
oblikovanju GEO-mape, na kateri so 
učenci iz Špetra označevali zanimive 
točke na tako imenovani Vii Alpini. 
Ko so svojo pot »pripeljali« do slo-
vensko-italijanske meje na Solarjih, 
se je začelo delo za nas. K sodelo-
vanju smo povabili tudi šolskega ra-
čunalnikarja Marjana Rodmana, ki 
je s skupino učencev, veščih raču-
nalništva, prevzel to nalogo. Skupaj 
smo določili zanimive točke med 
Solarji in Mostom na Soči, se odpe-
ljali na teren, jih poslikali, v šoli pa 
oblikovali besedila, ki posamezne 
točke tudi opišejo. Vseskozi smo 

OKTET SIMONA GREGORČIČA s povezovalko koncerta Bernardo Žarn. Foto: Danijel Žagar

z več kot 500 sedeži ter po scenari-
ju Mateja Kavčiča konec pretekle-

ga leta odpeli koncert in s tem obe-
ležili 35 let delovanja. Ob koncu nas 

rodovom zapušča spomin na to že 
zdavnaj opuščeno in dragoceno de-
diščino prednikov. Razstava je nepre-
cenljiva tudi za mnoge domačine, ki 
so odšli od doma in se v mislih ter 
tudi sicer še vedno radi vračajo do-
mov. Omenjeno arhivsko gradivo je 
širši javnosti dostopno tudi na spletni 
strani: www.etno-muzej.si/sl/doku-
mentacija-fototeka.

Pri postavitvi razstave so poleg Slo-
venskega etnografskega muzeja sode-
lovali še tukajšnja krajevna skupnost, 
Vaška skupnost Potoki, Turistično 
društvo Nadiška korita, Občina Ko-
barid in posamezni domačini.
Besedilo in foto: Marijan Kuščer, 
Vaška skupnost Potoki
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Novi pod`upan je Metod Fon
Župan Občine Tolmin Uroš Bre-

žan je 22. februarja razrešil Darja 
Veluščka s funkcije podžupana in na 
to mesto imenoval člana občinskega 
sveta Metoda Fona. Odločitvi o ime-
novanju ali razrešitvi podžupana sta 
namreč – tako določata Zakon o lo-
kalni samoupravi in Statut Občine 
Tolmin – v celoti v pristojnosti župa-
na.  

Kot je razloge za težko odločitev 
pojasnil župan Brežan, je bil Velu-
šček »v času opravljanja podžupan-
ske funkcije večkrat opozorjen, da v 
svojih javnih nastopih širi zavajajoče 
podatke o delu občine,« a so njuni 
pogledi na prioritete občine kljub 
številnim pogovorom ostali zelo raz-
lični. Nadaljnje sodelovanje zato po 
županovi presoji ni bilo več mogoče. 
Brežan je o razrešitvi prejšnjega in 
imenovanju novega podžupana člane 
občinskega sveta obvestil 21. febru-
arja na prvi redni seji letos. 

Velušček je v odgovoru na uradno 
izjavo župana sporočil, da je po svo-
jem prepričanju »kot podžupan do-
stojno predstavljal občino, saj na 

moje delo ni bilo nobenih pripomb 
ne s strani javnosti niti s strani žu-
pana. Moja neodvisna, nestrankarska 
drža mi je omogočila, da sem zaradi 
drugačnega mnenja glede vodenja 
občine postal kritičen do županovega 
dela. Posledice so tu.« Velušček je bil 
podžupan Občine Tolmin dobrih šest 
let – v prejšnjem mandatu kot član 
koalicijske stranke SDS, v tem man-
datu pa kot neodvisni svetnik nove 
nestrankarske svetniške skupine.
Š. K. 

Ob~ina za~enja s pripravo 
OPPN-jev

Eden najpomembnejših, če ne celo 
najpomembnejši dokument, ki ga je 
tolminski občinski svet sprejel v mi-
nulem letu, je bil Občinski prostorski 
načrt (OPN) občine Tolmin. Ta dolo-
ča, da morajo rabo na novih, večjih 
zazidalnih območjih opredeliti občin-
ski podrobni prostorski načrti 
(OPPN). Čeprav je takšnih območij 
kar nekaj, so na tolminski občinski 
upravi dali prednost dvema, na kate-
rih je zanimanja za gradnjo največ.

Nove poslovne objekte želijo gra-
diti v Industrijski coni Čiginj, zato je 
Občina Tolmin konec lanskega leta 
objavila potreben sklep o pripravi 
OPPN za to območje (Uradni list RS 
št. 98/2012 z dne 17. 12. 2012). Z 
javnim naročilom so za izdelavo do-
kumenta izbrali podjetje Projekt d.d. 
Nova Gorica. Kot navaja vodja občin-
skega oddelka za okolje in prostor 
mag. Miran Drole, je naloga občin-
ske uprave v tem postopku sodelova-
nje z lastniki vključenih parcel, vsemi 
nosilci urejanja prostora in Krajevno 
skupnostjo Volče. Poleg območja In-

dustrijske cone Čiginj bo OPPN zaje-
mal tudi bližnjo okolico in upošteval 
traso prihodnje obvoznice za naselji 
Volče in Čiginj. Za potrebe načrtova-
nja je občina naročila tudi študijo 
odvodnjavanja zalednih voda Čiginj-
skega polja.

Zaradi številnih želja občanov za 
gradnjo oziroma prodajo zemljišč ob 
naselju Modrej, kjer je predvidena 
stanovanjska gradnja, je občina obja-
vila sklep o pripravi OPPN za to ob-
močje (Uradni list RS št. 10/2013 z 
dne 1. 2. 2013). »Ker gre za veliko 
območje, na katerem je prostora za 
večje število stanovanjskih hiš, je to-
liko bolj pomembno, da rabo še pred 
začetkom gradenj natančneje oprede-
limo,« opozarja Drole. Na ta način 
bodo omogočeni pridobivanje ze-
mljišč za javno rabo, pravilna orga-
nizacija vstopnih cest in ostale ko-
munalne opreme ter zagotavljanje 
zelenih in ostalih površin (morebitna 
igrišča, javno parkirišče, ekološki 
otok ipd.). »V fazi načrtovanja pred-
videvamo javno razgrnitev dveh raz-
ličic rešitve, nato pa še razgrnitev 
izbrane različice s popravki in pri-

MESTO PODŽUPANA OBČINE TOLMIN je 
prevzel član občinskega sveta Metod Fon. 
Foto: T. Š. F.

Utrinki

skrbeli tudi za redno izmenjavo infor-
macij z italijanskimi vrstniki. 

Prvo srečanje je potekalo lanskega 
maja na naši šoli, kjer smo za goste 
pripravili pester program družabnih 
iger, ogled kraja, vožnjo z ladjico po 
jezeru in nogometne tekme. Kljub 
začetni zadregi smo se čez dan 
sprostili in se sproščeno pogovarjali. 
Dogovorili smo se, da se v novem 
šolskem letu srečamo v Špetru, 
medtem pa ohranjamo stike prek ra-
čunalnikov. 

V novem šolskem letu smo, kot smo 
se dogovorili, srečanje vrnili. Pri go-
stiteljih smo si ogledali njihovo šolo, 
ki trenutno domuje pod streho Gor-
ske skupnosti, saj so njihovo šolo 
zaradi potresne nevarnosti zaprli. 
Sledil je ogled mesta Čedad, ki nas 
je s svojo zgodovino in videzom zelo 
očaral. Bili smo tudi gosti v Centru 
slovenske narodne skupnosti Ivan 
Trinko, kjer nam je glavna urednica 
slovenskega časopisa Matajur pred-

stavila problematiko zamejskih Slo-
vencev. Sledilo je kosilo z okusno 
italijansko pašto, ki je dodobra 
okrepčala nogometaše, saj jev bli-
žnji športni dvorani potekala povra-
tna tekma. Tik pred odhodom do-
mov pa smo spoznali še tovarno 
oken Hobles, ki omogoča številne 
zaposlitve prebivalcem Nadiških do-
lin.
Mateja Maretič, učiteljica, OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči

KULTURNI DAN V VRTCU 
TOLMIN
Tolmin – Vrtec je prva vzgojno izo-
braževalna ustanova, ki otroke nava-
ja na spoštovanje praznikov, ohra-
njanje tradicije in običajev ter s tem 
skrbi za domovinsko vzgojo. Zato 
smo si z otroki dva dni pred kultur-
nim praznikom ogledali gledališko 
predstavo Kekec in Pehta, ki je bila 
odigrana v narečnem jeziku, dan 
pred praznikom pa so nas obiskali 

DAN PRED KULTURNIM PRAZNIKOM so otroke iz tolminskega vrtca obiskali pevci Andrej 
Hvala, Miloš Leban in Sandi Manfreda, ki je prepevanje ljudskih pesmi spremljal na citre. Foto: 
arhiv Vrtca Tolmin

pevci Andrej Hvala, Miloš Leban 
in Sandi Manfreda, ki je prepevanje 
ljudskih pesmi spremljal na citre. Ob 
tem je Leban izpostavil, da je prav, 

da kulturo petja začnemo razvijati že 
pri najmlajših in jo tako širimo iz roda 
v rod. Vzgojiteljica Martina Lenar-
čič Lipušček, ki je vodila program, 
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pombami tako občanov kot nosilcev 
urejanja prostora,« še pojasnjuje.

Urbanist na Občini Tolmin Zoran 
Štanta pravi, da so težave, ki jih lah-
ko pričakujejo v prvih dveh postop-
kih sprejemanja OPPN, povezane s 
specifičnimi značilnostmi obeh ob-
močij: »Na eni strani imamo (obsto-
ječe) območje proizvodnih dejavnosti, 
na katerem bomo predvsem usklaje-
vali prihodnje posege različnih inve-
stitorjev s predvideno traso obvoznice, 
ureditvijo odvodnjavanja ipd. Na dru-
gi strani pa je praktično čist prostor 
ob strnjenem naselju. Ob upoštevanju 
obstoječe poselitve in pričakovanj la-
stnikov zemljišč bi radi gospodarno 
razdelili zemljišče ter primerno opre-
mili in kakovostno oblikovali nov del 
naselja. S tem bi občanom, ki že ne-
kaj let čakajo na primerna zemljišča 
za gradnjo družinskih hiš, omogočili 
uresničitev njihove namere.«

Kot obljublja Drole, bodo občane 
o terminih javnih razgrnitev obvešča-
li na predpisane načine (krajevno 
običajen način in javni mediji) in 
prek občinske spletne strani. Na sple-
tni strani bodo objavljeni tudi vsi 
dokumenti, ki bodo javno razgrnjeni. 
Štanta dodaja, da bodo v pripravo 
OPPN vključevali lastnike zemljišč, 
potencialne investitorje, pristojne kra-
jevne skupnosti in druge občane. 
Sodelovanje z njimi je predvideno v 
začetni fazi, ob javni razgrnitvi ozi-
roma javni razpravi ter ob končnem 

ri zadostiti pričakovanjem sedanjih 
in bodočih uporabnikov območij, ki 
jih OPPN zajemajo, ter gospodarno 
urejati prostor občine.« A kot rečeno, 
se dolgotrajnih postopkov, kot je bila 
priprava krovnega prostorskega akta, 
v teh primerih ne gre bati.
Špela Kranjc

Tolminski {olski center pred 
temeljito energetsko obnovo

Predpisi v zvezi z energetsko učin-
kovitostjo stavb so danes sploh v 
Evropski uniji EU veliko strožji, kot 
so bili včasih. To še posebej velja za 
objekte v javni lasti. Stavba tolmin-
skega šolskega centra (ŠC), ki daje 
streho Osnovni šoli Franceta Bevka 
Tolmin s Podružnično šolo za izo-
braževanje in usposabljanje otrok s 
posebnimi potrebami, Gimnaziji Tol-
min, Zavodu za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin, športni dvo-
rani pa tudi številnim športnim dru-
štvom in rekreativcem, trenutno velja 
za enega energetsko najbolj težavnih 
objektov v lasti Občine Tolmin, čeprav 
so uporabniki zelo gospodarni. Kot 
zatrjuje odgovoren za družbene de-
javnosti Rafael Šuligoj, se na Občini 
že nekaj časa zavedajo, da stavba po-
trebuje celovito energetsko prenovo. 

Prvi korak v najbolj obsežni obno-
vi v 35-letni zgodovini ŠC je Občina 
naredila že lani, ko so med šolskimi 
počitnicami po več kot 20. letih zno-
va zamenjali strešno kritino na šol-

TUDI MODREJ SODI MED TAKO IMENOVANA OBMOČJA ZA STANOVANJSKO GRADNJO, ki 
se bodo urejala z OPPN. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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oblikovanju načrta. Pobude, predloge 
in mnenja bodo proučili ter do njih 
oblikovali stališča. »Vsekakor je naj-
bolj pomembno, da je načrtovana 
ureditev čim bolj usklajena z vsemi 
uporabniki obravnavanega prostora,« 
je prepričan Štanta, ki napoveduje 
tudi nadaljevanje podobnih postop-
kov. »V OPN smo predvideli še nekaj 
območij, ki se bodo urejala z OPPN 
– območja za stanovanjsko gradnjo 
(Žabče, Šentviška Gora, Modrej …), 
območja zelenih površin (Sotočje, par-
kirišče in vstopna točka na Mengore, 
spominski park na Pelancah …), ob-
močje črpanja proda in separacije 
(Volče, Poljubinj …).«

Glede na dejstvo, da se je postopek 
sprejemanja osnovnega oziroma glav-

nega prostorskega akta občine precej 
zavlekel in da priprava OPPN poteka 
precej podobno, so vprašanja o tra-
janju slednjega upravičena. Štanta 
občane pomirja: »Ker smo namensko 
rabo in način urejanja uskladili z 
vsemi nosilci urejanja prostora že na 
ravni OPN, v nadaljevanju ne priča-
kujemo resnejših težav pri usklajeva-
nju. Zaplete se lahko ob morebitnem 
odstopanju od določil OPN ali zaradi 
nekih novih dejstev, ki se pokažejo ob 
podrobnejšem načrtovanju ureditev in 
niso v skladu z usmeritvami nosilcev 
urejanja prostora. Postopek priprave 
OPPN se lahko zavleče tudi zaradi 
morebitnih težav pri usklajevanju na-
črtovanih ureditev. S temi akti bomo 
namreč skušali v največji možni me-

je otroke spraševala o tem, kaj vse 
je kultura. Skupaj smo spoznali, da 
h kulturi poleg umetnosti spada tudi 
naše obnašanje, ki med drugim 
vključuje tudi pozdrave in zahvale.

Pod vodstvom zborovodkinje Maje 
Lipičar je naš pevski zbor Polhci za-
pel tri pesmi, za njimi pa je nastopil 
še pevski zbor Murenčki, ki ga vodi 
Majda Rutar. Poleg treh pesmi so 
zapeli tudi slovensko himno, ob ka-
teri smo, kot se ob poslušanju le-te 
spodobi, vsi vstali in ji molče prisluh-
nili. Na vprašanje, če so kdaj že sli-
šali himno, pa so nekateri otroci od-
govorili, da jo slišijo, ko naši šport-
niki zmagajo.

Za marsikaterega otroka je bila pri-
reditev ob kulturnem prazniku prva v 
njihovem življenju. Naš cilj, h katere-
mu stremimo, pa je, da bo kultura z 
vsemi svojimi pomeni postala in 
ostala stalnica v njihovem življenju.
Katja Podobnik, svetovalna delavka, Vr-
tec Ilke Devetak Bignami Tolmin

ZDRU@IL NAS JE UNIKATOV 
DOBRODELNI NATE^AJ
Tolmin – Na obrazih učencev 5. 
skupine podaljšanega bivanja OŠ 
Franceta Bevka Tolmin, pod mentor-

stvom učiteljice Mojce Torkar Pa-
hor, in učencev posebnega progra-
ma Podružnične šole (PŠ) za izobra-
ževanje in usposabljanje otrok s po-
sebnimi potrebami, ki deluje pod 

okriljem tolminske šole, se je narisa-
lo nepopisno veselje, ko so izvedeli, 
da smo prejeli prvo nagrado revije 
Unikat.
V praznični številki omenjene revije 

PREJEMNIKI PRVE NAGRADE REVIJE UNIKAT – V praznični številki omenjene revije so z natečajem izdelovanja okraskov vabili k sodelovanju. 
Učenci podaljšanega bivanja in Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami pa so združili moči ter se pova-
bilu odzvali. Foto: arhiv OŠ Franceta Bevka Tolmin
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skem delu objekta – prvič so jo na-
mreč v celoti obnovili v drugi polo-
vici 80. let prejšnjega stoletja. Sana-
cijo so po Šuligojevih besedah uspe-
šno izvedli, saj uporabniki ŠC zago-
tavljajo, da so učinki veliki in da je 
v stavbi pozimi spet topleje, energet-
ske izgube pa manjše. Na športni 
dvorani takšen poseg ni bil nujen, saj 
so poleg vgradnje lesenega športnega 
poda in menjave razsvetljave leta 
2004 v dvorani obnovili tudi streho. 
Žal takrat ni šlo za obnovo, kakršno 
zahtevajo današnji energetski predpi-
si, zato bodo v sklopu načrtovane 
energetske sanacije ŠC v telovadnici 
vgradili spuščen strop iz materialov 
z ustrezno toplotno izolativnostjo. 
»Ker so bile razmere za vlagatelje pre-
dlani ugodne, smo želeli poiskati še 
ponudnika, ki bi streho šolskega cen-
tra najel za 25 let in na njej postavil 
fotovoltaično elektrarno, vendar nam 
kljub trem razpisom ter velikemu in-
teresu ni uspelo skleniti dogovora z 
nobenim ponudnikom,« pove Šuligoj. 
Občina se je nato fotovoltaične elek-
trarne lotila sama. Po izračunih bi se 
ji vložek povrnil v enajstih letih obra-
tovanja, vendar so se kasneje pogoji 
za subvencioniranje spremenili, zato 
je Občina od namere odstopila. 

So pa na Občini pričakovali objavo 
evropskih razpisov za sofinanciranje 
energetske obnove stavb v javni lasti, 
zato so že med lanskimi obnovitve-
nimi deli na strehi temeljito pregle-
dali vse dele šolskega centra in sku-
paj s projektantko Lidijo Manfreda 
ter Goriško lokalno energetsko agen-

dinamiko posegov,« je odločen Šuli-
goj. Občina bo poskusila celotno sa-
nacijo najugodnejšemu ponudniku 
oddati že z letošnjim razpisom, nato 
pa se z izbranim izvajalcem dogovo-
riti glede tehnične delitve posegov. 
Predlog je izvedba sanacije na sever-
nem delu objekta v prvi fazi in iz-
vedba na južnem delu v drugi. Kot 
pojasnjuje Šuligoj, energetska sana-
cija omenjenega objekta v praksi 
pomeni, da bodo v celoti odstranili 
vse stene in na njihovo mesto posta-
vili nove. Manjši posegi bodo še ure-
ditev elektroinštalacij in ogrevanja 
sanitarne vode s toplotnimi črpalka-
mi, medtem ko je Občina kotlarno že 
obnovila pred nekaj leti. Z začetkom 
šolskega leta 2014/15 naj bi torej ŠC 
učence in dijake pričakal energetsko 
povsem obnovljen.
Špela Kranjc

Ob~ina Tolmin gostila 
projektne partnerje

O tem, da je tolminska občina v 
letu 2011 iz čezmejnega projekta Jav-
na razsvetljava prihodnosti – »Futu-
relights« pridobila skoraj 140.000 
evrov, smo pisali že pred časom. Gre 
za projekt, ki Občini Tolmin zagota-
vlja izvedbo pilotnega primera preu-
reditve javne razsvetljave. Ta zajema 
zamenjavo 370-ih svetilk v mestu, kar 
predstavlja osrednjo naložbo v sklo-
pu projekta, ki je sofinanciran v okvi-
ru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in nacionalnih sredstev. Pred-

TOLMINSKI ŠOLSKI CENTER naj bi, če bo šlo vse po načrtih, z začetkom šolskega leta 2014/15 
učence in dijake pričakal energetsko povsem obnovljen. Foto: T. Š. F.

cijo GOLEA vnaprej pripravili dobro 
projektno dokumentacijo za energet-
sko obnovo stavbe v celoti. Ob koncu 
leta so že lahko kandidirali na razpi-
su za finančna sredstva EU, uradni 
sklep sicer še pričakujejo, a so po 
Šuligojevih zagotovilih iz zanesljivih 
virov že dobili potrditev, da lahko 
računajo na ugoden način sofinanci-
ranja. Med upravičene stroške na-
mreč v tem primeru sodi večina grad-
benih posegov, od tega bo EU pokri-
la 85 odstotkov stroškov, preostalih 
15 odstotkov pa država. Največji ne-
upravičen strošek v tej investiciji je 
DDV, mednje pa sodijo tudi nekatera 
gradbena dela in menjava strehe, ki 
je Občino Tolmin lani stala 510.000 
evrov. »Na Občini smo se zavedali, 
da je morda ta razpis edina prilo-
žnost za tako veliko investicijo, saj bo 

celotna obnova stala kar 3,35 milijo-
na evrov,« je jasen Šuligoj. 

Celotna naložba v energetsko ob-
novo tolminskega ŠC bo glede na 
projektantski predračun težka 3,35 
milijona evrov, od česar mora kljub 
sorazmerno velikemu deležu evrop-
skega denarja v letih 2012–2014 nekaj 
več kot milijon evrov oziroma tretjino 
primakniti tudi Občina. Preostalih 
2,85 milijona evrov bodo razdelili na 
sanacijske posege v letošnjem in pri-
hodnjem letu. Najugodnejšega ponu-
dnika bo Občina iskala s postopkom 
javnega naročanja. »Investicija je zelo 
zahtevna s časovnega vidika, saj bo-
do tako letos kot prihodnje leto vsa 
dela morala potekati v času poletnih 
šolskih počitnic, tako da pouk predvi-
doma ne bo moten. Ker gre za veliko 
dela, bo pomembno dobro zastaviti 

Utrinki

so z natečajem izdelovanja okraskov 
vabili k sodelovanju, mi pa smo 
združili moči in se temu odzvali. Z 
okraski smo želeli osrečiti oskrbo-
vance iz doma starejših občanov v 
Kranj in Taboru v Ljubljani ter tako 
na skupni delavnici izdelali kar 301 
novoletni okrasek. Ob tem smo bili 
deležni veliko veselja, zato upamo, 
da so delček naše otroške razigra-
nosti in radosti občutili tudi tisti, ka-
terim so bili okraski namenjeni. 
Polonca Torkar, učiteljica-mentorica na 
PŠ, OŠ Tolmin

MODREJ^AN SEM
Modrejce – Za Kulturno turistično 
društvo (KTD) Modrejčan sem, ki je 
bilo ustanovljeno leta 2011 in danes 
šteje 74 članov, se je izteklo še eno 
uspešno leto. Poleg tega, da je bilo 
društvo v oporo organizatorjem lan-

skoletnega svetovnega prvenstva v 
ribolovu z umetno muho, je konec 
junija organiziralo tudi tradicionalno 
prireditev Večer na Modrejcah. To-
krat so poleg druženja vaščanov ob 
zvokih zborovske glasbe, ki v vas 
privabi obiskovalce od blizu in da-
leč, blagoslovili tudi vaško kapelico, 
katere obnovo je ob pomoči vašča-
nov financiralo KTD.

Konec minulega leta smo člani KTD 
pozornost javnosti pritegnili tudi z 
uspešno končano obnovo vaškega 

OBNOVLJENO KORITO NA MODREJCAH 
sodi med eno izmed začrtanih dejavnosti čla-
nov KTD Modrejčan sem. Ker smo v uredni-
štvu sitnarili, da potrebujemo bolj kakovostno 
fotografijo obnovljenega korita (po možnosti 
s kakšnim vaščanom v ozadju), je avtor bese-
dila nemudoma skočil v akcijo in nam priskr-
bel fotografijo, na kateri se je ob obnovljenem 
koritu zbralo nekaj bližnjih sosedov. Foto: Vili 
Seljak
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nost novih svetilk je v tem, da so 
manj potratne, hkrati pa ponoči ne 
onesnažujejo neba. 

Tolminska občina je 5. februarja 
gostila projektne partnerje, ki so sku-
paj pregledali stanje projekta, potek 
projektnih dejavnosti in kritične toč-
ke ter opravili pregled črpanja sred-
stev in poročanja. Na sestanku so 
predstavili tudi analizo stanja javne 
razsvetljave in skupne strategije ter 
pregledali načrtovane dejavnosti pri 
izvedbi pilotnih naložb. Vodilni par-
tner projekta je Občina Šempeter-
Vrtojba, medtem ko so vanj vključe-
ni še APE-Agenzia Provinciale per 
l’Energia di Udine, Društvo Temno 
nebo Slovenije, Občina Doberdob, 
Občina Portomaggiore, že omenjena 
Občina Tolmin in Provinca Gorica. 
Besedilo in foto: T. Š. F.

V pomlad z obnovljeno 
pe{potjo

Občina Tolmin oziroma z javnim 
naročilom izbran izvajalec CPG Nova 
Gorica je že v prvi polovici novem-
bra lani začel z večjo prenovo pešpo-
ti od mosta čez Tolminko v tolmin-
skem Zalogu do Poslovne cone Po-
ljubinj, glavna gradbena dela pa so 
konec februarja večinoma zaključe-
na. Na občinski upravi so denar za 
celostno ureditev sicer pogosto upo-
rabljane pešpoti zagotovili v proraču-
nu za leto 2012. Kot je pojasnil Bo-
štjan Uršič, ki je na Občini Tolmin 
pristojen za cestno infrastrukturo, so 
na to potrebo v preteklosti večkrat 
pokazala tudi poročila policistov, iz 
katerih je bilo razvidno, da pešci na 
tem odseku pogosto uporabljajo kar 
vozišče državne ceste, ob kateri pa 

ni pločnika in je zato hoja po njem 
lahko zelo nevarna. Vzrok za to gre 
deloma iskati tudi v neustrezni ure-
ditvi omenjene pešpoti nad državno 
cesto. Načrtovanje, s katerim so za-
čeli v drugi polovici lanskega leta, je 
predvidevalo enotno ureditev celotne-
ga odseka pešpoti in njeno osvetlitev. 
»V telo pešpoti so izvajalci najprej 
vgradili cevi kabelske kanalizacije, v 
katere se je kasneje vgradilo električ-
ne kable in postavilo drogove z lučmi 
javne razsvetljave. Na zgornjem ma-
kadamskem odseku je izvajalec uredil 
nov kamnit podporni zid in z nasi-
pom tampona poskrbel, da bo naklon 
pešpoti v tem delu bolj enakomeren. 
Z dobetoniranjem obstoječih beton-
skih podestov stopnic v spodnjem 
odseku se je izničilo stopničast del 
poti in omogočilo uporabo tudi mla-

dim mamicam z vozički. Na omenje-
nih dveh odsekih bo potrebna tudi 
izvedba manjkajoče zaščitne varoval-
ne ograje, konstrukcij srednjega odse-
ka poti pa se ne bo spreminjalo. Širi-
no pešpoti bodo na celotni klančini 
poenotili in pot v celotni dolžini tudi 
asfaltirali,« je še povedal Uršič. Za-
ključek izvedbe so morali po njego-
vih besedah, zaradi neugodnih vre-
menskih razmer ob koncu lanskega 
leta, prestaviti na konec februarja, 
medtem ko bodo pot asfaltirali in ob 
njej namestili manjkajoče varovalne 
ograje najkasneje do sredine aprila, 
ko se bo otoplilo in bodo temperatu-
re dopuščale ročno asfaltiranje. Ele-
ktro Primorska pa prav v teh dneh 
zaključuje z izvedbo del javne raz-
svetljave ob tej pešpoti.
Špela Kranjc

Utrinki

OBČINA TOLMIN JE NA ZAČETKU FEBRUARJA GOSTILA PREDSTAVNIKE ŠESTIH PRO-
JEKTNIH PARTNERJEV, ki so skupaj pregledali stanje na čezmejnem projektu Javna razsvetlja-
va prihodnosti. Foto: T. Š. F.

PEŠPOT OD MOSTA ČEZ TOLMINKO PROTI POSLOVNI CONI POLJUBINJ bo odslej zaradi 
celostne ureditve varnejša. Dela bodo v celoti zaključena najkasneje do sredine aprila. Foto: 
Špela Kranjc

korita sredi vasi. Sanacijo korita, ki 
meji na dvorišče kmetije Pri Štampu, 
smo izpeljali ob finančni pomoči 
Krajevne skupnosti Most na Soči. 
Po tem, ko je korito vrsto let same-
valo, je konec decembra po njem 
ponovno stekla voda. Danes si tukaj 
lahko potešite žejo, na klopci ob ko-
ritu pa si naberete novih moči ali po-
kramljate z vaščani. Po odprtju s 
kratkim kulturnim programom je sle-
dil tradicionalni nočni pohod na 
Mengore, za starejše vaščane pa je 
bil v vaški mlekarnici organiziran za-
bavni program. Načrte za letos bo 
društvo začrtalo na februarskem ob-
čnem zboru, že zdaj pa je znano, da 
sodita med bolj zaželene projekte 
tudi obnova vaških opornih zidov in 
prenova strehe na mlekarnici.
Janez Tomažič, 
KTD Modrejčan sem

STRIP V POSO^JU – 
POSO^JE V STRIPU
Tolmin – Stripovska akcija Spoznaj-
mo strip, ki se je začela z izdajo stri-
pa Tolminski punt 1713 in odprtjem 
likovne razstave, na kateri so bila 
poleg originalnih risb že omenjene-
ga stripa predstavljena še druga stri-
povska dela, zbrana pod skupnim 
imenom Slovenski klasiki v stripu, se 
zaključuje. Z različnimi dogodki, ki 
so se od septembra zvrstili v Tolmin-
skem muzeju in Knjižnici Cirila Ko-
smača, smo poskušali predstaviti to 
zanimivo ter posebno obliko likovne-
ga ustvarjanja in jo vsaj nekoliko pri-
bližati tudi tistim, ki jo doslej niso po-
znali ter posebej cenili. Glede na 
dober odziv osnovnih in srednjih šol 
ter številnih odraslih ljubiteljev stripa 
si upam trditi, da smo zadano nalo-
go dobro opravili. Na treh razstavah, 

delavnicah in predavanju se je na-
mreč zvrstilo najmanj 961 ljudi, med 
katerimi so seveda prevladovali mla-
di, ki jim je strip bolj domač. 

Naslednji dokaz, da je posejano se-
me že vzklilo in obrodilo številne pri-
vlačne stripovske sadove pa so stri-
pi, ki so prispeli na mladinski nate-
čaj, katerega smo skupaj s Stripbur-
gerjem, najuglednejšo stripovsko re-
vijo v Sloveniji, razpisali na začetku 
naše akcije. Na naš naslov je do 
sredine decembra lani prispelo kar 
87 stripov, pod katere se je podpi-
salo 89 avtorjev. Najmlajši je tretje-
šolec iz OŠ Bovec. Nasploh pa pre-
vladujejo osnovnošolci tretje triade 
iz osnovnih šol v Idriji, Mengšu, Mo-
stu na Soči, Solkanu in Tolminu, ne-
kaj avtorjev pa je tudi dijakov Gimna-
zije Tolmin, Škofijske gimnazije v Vi-
pavi in Šolskega centra Nova Gori-

ca. Pestra udeležba torej, ki je pri-
nesla številne zanimive in raznolike 
stripovske pripovedi, katerih skupna 
točka je dolina Soče ter njen zgodo-
vinski, mitski in pravljični svet. Z le-
tošnjo najbolj aktualno posoško te-
mo, s tolminskim puntom, se je 
predstavilo 13 avtorjev, medtem ko 
je večino pritegnil bogat svet pravljic 
in pripovedk, nekateri pa so razpisa-
ni temi aktualizirali ter jima dodali so-
doben pridih in ponekod humorno 
ter celo kritično noto. 

Štiričlanska komisija, ki so jo sesta-
vljali Katerina Mirović, urednica 
Stripburgerja, Andrej Štular, stripar 
in vodja stripovskih delavnic, Marko 
Grego, kustos Tolminskega muzeja, 
in Damjan Cvek, likovni pedagog, 
je imela pri ocenjevanju prispelih del 
zelo težko ter zahtevno nalogo. Med 
prispelimi stripi je bilo veliko zelo do-
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Mineva 300 let od dogodkov, 
ki so ubogo gmajno pognali 
vkup

O Tolmincih že od nekdaj kroži 
glas kot o puntarjih in Tolminska je 
v zgodovini zapisana kot puntarska 
dežela. Srednjeveški dokumenti na-
mreč pričajo o celi vrsti kmečkih 
uporov. Zaključili so se z velikim tol-
minskim puntom, ki se je začel 27. 
marca 1713. Upor, ki je zajel Tolmin-
sko, Goriško in nekaj malega Kranj-
ske, ni bil uperjen proti fevdalcu, 
temveč proti cesarju oziroma držav-
nim organom. Začel se je zaradi zvi-
šanja državnih davkov na prodajo 
mesa in vina. Za državo je ta davek 
pobiral Jakob Bandel iz Solkana, ki 
je bogatel na račun kmetov, saj je od 
njih pobiral še več, kot je zahtevala 
država. Ker kmetje niso zmogli toli-
kšnih obveznosti, jih je dal zapreti, 
to pa je druge tako razjezilo, da so 
začeli s kmečkim puntom. Upor se 
je začel pod vodstvom Ivana Gradni-
ka iz Ročinja z množičnim pohodom 
približno 500 Tolmincev v Gorico, da 
bi osvobodili kolege. Punt je zatrla 

najemniška vojska, enajst voditeljev 
pa je bilo obsojenih na smrt in usmr-
čenih med 20. in 23. aprilom 1714 v 
Gorici.

»Občina Tolmin obletnici posveča 
veliko pozornost, saj v njej vidi spo-
min na pomemben dogodek iz lokal-
ne zgodovine, ki je bistveno določil 
tolminsko identiteto in je postal po-
memben del nacionalne zgodovine, 
ki po svojem obsegu ter pomenu sega 
tudi v mednarodni prostor. Ustanovi-
la je odbor za pripravo dogodkov in 
slovesnosti ob obletnici ter pritegnila 
številne sodelavce in izvajalce, med 
katerimi je na prvem mestu Tolmin-
ski muzej,« je povedal pisec, preva-
jalec in urednik Zdravko Duša. Poleg 
njega omenjeno sedemčlansko sku-
pino, ki jo je župan Uroš Brežan za 
pripravo koncepta praznovanja usta-
novil januarja 2011, sestavljajo še 
Silvester Gaberšček z Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, maestro Marko Munih, režiser 
Marjan Bevk, direktorica Tolminske-
ga muzeja mag. Damjana Fortunat 
Černilogar, predstavnik Lokalne tu-
ristične organizacije Sotočje Haris 
Bohorč in podžupan Metod Fon kot 
predstavnik Občine Tolmin, ki je na 
mestu koordinatorja skupine nado-
mestil mag. Vereno Tuta.

Letos torej mineva 300 let od te 
velike kmečke vstaje in čeprav so se 
dejavnosti v zvezi z obletnico začele 
že lani, se bo množica dogodkov zvr-
stila v letu 2013. Občina Tolmin je k 
sodelovanju povabila vse zavode, kra-
jevne skupnosti in društva ter neka-
tere druge ustanove na svojem ob-
močju, poleg njih pa so pripravljenost 
za sodelovanje na prireditvah poka-
zali še mnogi posamezniki in nefor-

ZLATNIK – 
•  Nominalna vrednost: 100 € 
•  Teža: 7 gramov 
•  Premer: 24 milimetrov 
•  Čistina: Au 900/1000 
•  Izdelano: 1500 kovancev

SREBRNIK – 
•  Nominalna vrednost: 30 € 
•  Teža: 15 gramov 
•  Premer: 32 milimetrov 
•  Čistina: Ag 925/1000 
•  Izdelano: 2000 kovancev

ZBIRATELJSKI DVOKOVIN-
SKI KOVANEC – 
•  Nominalna vrednost: 3 € 
•  Teža: 15 gramov 
•  Premer: 32 milimetrov 
•  Zlitina: jedro 75 Cu 25 Ni, 

kolobar 78 Cu 20 Zn 2 Ni
•  Izdelano: 200.000 kovan-

cev

Utrinki

T'MINSKI PUNT je bil tudi osrednja tema letošnjega pustovanja v Tolminu. Foto: Foto Červ

malne skupine, katerih dejavnosti so 
na različne načine povezane s pun-
tom. Župan Brežan je z odzivom 
občanov zelo zadovoljen: »Tolminski 
punt se je zasidral globoko v podza-

vest naših ljudi in predstavlja enega 
od temeljev naše identitete. To se vidi 
tudi iz številnih ustvarjalnih predlo-
gov in pobud, ki smo jih prejeli od 
posameznikov ter različnih organiza-

brih, zato so se odločili, da poleg 
treh enakovrednih glavnih nagrad 
podelijo še tri posebna priznanja. 
Zanimive nagrade, ki so jih prispeva-
li turistični ponudniki športnih dejav-
nosti s Kobariškega, so prejeli Vid 
Kovačič iz OŠ Bovec za strip z na-
slovom Kako je nastal Prestreljenik, 
Manca Maver iz OŠ Most na Soči 
za strip Ponikve in Matevž Jenko iz 
OŠ Mengeš za stripovsko zgodbo 
Podganjek. Posebna priznanja pa je 
komisija dodelila Nuši Likar iz OŠ 
Franceta Bevka Tolmin za strip Ko-
vač na luni. Iz iste šole prihaja tudi 
Lucija Rutar, ki je priznanje prejela 
za strip o Divji babi na Senicah ter 
Žigi Taljatu iz OŠ Dušana Muniha 

Most na Soči za stripovsko zgodbo 
Tolminski punt 2.

Strip je torej odločno zakorakal tudi 
v dolino Soče, zanimive posoške 
zgodbe in pripovedi pa so z nateča-
jem ter razstavo prispelih stripov 
končno dobile tudi stripovsko podo-
bo. Ob tej priložnosti je Tolminski 
muzej kot vabilo in vstopnico v svet 
stripa izdal poseben časopis, v kate-
rem je poleg stripov z natečaja tudi 
nekaj fotografskih utrinkov z delav-
nic ter razstav, ki so udeležencem 
dogodkov v akciji Spoznajmo strip 
služile kot izhodišče in navdih. 

Karla Kofol, etnologinja, Tolminski 
muzej 

SPOZNAJMO STRIP – Na mladinski natečaj se je odzvalo 89 avtorjev, ki so prispevali kar 87 
stripov. Med prispelimi stripi je bilo veliko zelo dobrih, zato se je komisija odločila, da poleg treh 
enakovrednih glavnih nagrad podeli še tri posebna priznanja. Na fotografiji so njihovi prejemni-
ki. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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cij. Nekatere smo lahko vključili v 
glavni program, druge bodo lahko 
uresničene skozi vsakoletni razpis za 
prireditve ali skozi lastno iniciativo. 
Prav vsem se za aktivno udeležbo 
iskreno zahvaljujem, saj so s svojimi 
predlogi obogatili naše praznovanje.«

Puntarsko leto, ki bo prežeto s pra-
znovanji visokega jubileja, so razgla-
sili s prireditvijo 15. februarja pred 
Centrom MinK. Nanj sicer že nekaj 
časa opozarjajo panoji na uličnih sve-
tilkah, svoje pa dodaja še obzidje 
nekdanjega gradu na Kozlovem robu, 
ki je letos, zaradi večjega poseka 
drevja tik pod vrhom vzpetine, precej 
bolj opazno kot sicer. O tem so se 
lahko Tolminci prepričali tudi v ve-
černih urah, na dan razglasitve, ko 
je grad nepričakovano dobesedno 
zažarel. Videti je bilo, kot da so pun-
tarji, ki so se iz prireditvenega pro-
stora napotili proti gradu, tega napo-
sled tudi zajeli in posledično predali 
ognjenim zubljem. Za osupljiv prizor, 
v ognju in dimu žarečega se gradu, 
so s kurjenjem kresa poskrbeli tol-
minski taborniki, ki so vse do danes 
ohranili nekaj puntarske krvi – če že 
ne drugače, vsaj v svojem imenu Rod 
puntarjev Tolmin, ki so si ga nadeli 
pred več kot 50-imi leti. Za dodatni 
svetlobni efekt so poskrbeli še priži-
galci rdečih navijaških bakel, ki so se 
razporedili po pešpoti, ki vodi do ru-
ševin gradu. Sicer pa sta ta dan zbra-
ne v hladnem zimskem večeru z 
ritmi poskočne glasbe dodobra ogre-
la tudi Jazz Punt Big Band s pevko 
Tanjo Srednik in vokalna skupina 
Tminski madrigalisti.

Osrednja slovesnost ob praznova-
nju 300. obletnice tolminskega punta 
bo v nedeljo, 24. marca, v športni 
dvorani tolminskega šolskega centra 
z neposrednim televizijskim preno-
som na prvem programu RTV Slove-
nija. Drugi vrhunec praznovanja bo 
koncert Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija z zbori in solisti pod vod-
stvom maestra Marka Muniha v 
nedeljo, 8. septembra, na tolminskem 
Mestnem trgu. Dogodek bodo spre-
mljale kamere RTV Slovenija. Celoten 
seznam prireditev v okviru prazno-
vanja 300. obletnice tolminskega 
punta najdete v priloženi preglednici, 
več o dogajanju in projektu sploh pa 
bo objavljeno na posebni spletni stra-
ni: tolminskipunt.si, ki je nastala v 
okviru projekta Puntarski dnevi Lo-
kalne akcijske skupine LAS za ra-
zvoj in bo zaživela v kratkem.

Kot rečeno, je bil tolminski punt 
veliko več kot samo dogodek lokal-

PUNTARSKO LETO, ki bo prežeto s praznovanji visokega jubileja, so razglasili s prireditvijo 15. februarja pred Centrom MinK v središču Tolmina. 
Foto: Tatjana Šalej Faletič

DATUM MESTO PRIREDITVE VSEBINA

februar–marec Tolminski muzej Punt je pred vrati! – niz treh predavanj na temo tolminskega punta

15. marec
Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

Razstava ilustracij Rudija Skočirja

21. marec–2. 
november

Tolminski muzej
Življenje v času tolminskega punta – osrednja muzejska občasna razstava ob 
obletnici punta in izdaja obsežnejše publikacije s prispevki na to temo.

22. marec Kinogledališče Tolmin Predstavitev priložnostne znamke in odprtje razstave

24. marec ŠC Tolmin Osrednja slovesnost ob 300. obletnici tolminskega punta

27. marec Obletnica punta

april–junij Tolminski muzej
Kaj naj oblečem? – pedagoško-andragoški program ob razstavi Življenje v 
času tolminskega punta: delavnice na temo oblačilne kulture v času tolminskega 
punta.

maj Haiku – predstavitev haikujev na temo punta

26. maj GŠ Tolmin Societa’ filologica – simpozij

31. maj Kinogledališče Tolmin Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Tolmin

15. junij Tolminski muzej
Dober tek in na zdravje! – Poletna muzejska noč: predstavitev jedi in živil, ki so 
jih pripravljali v času tolminskega punta.

prvi konec tedna 
v juliju

Tolmin Puntarski dnevi

8. september Mestni trg, Tolmin
Koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z zbori in solisti pod vod-
stvom maestra Marka Muniha

april–junij, 
september–no-
vember

Tolminski muzej

Črno na belem – pedagoško-andragoški program ob razstavi Življenje v času 
tolminskega punta: predstavitev izdelave knjige (izdelava papirja, tisk in vezava), 
jubilejni tisk vedute Tolmina na starem tiskarskem stroju, delavnice za otroke ter 
odrasle. 

24. oktober GŠ Tolmin Mednarodni simpozij zgodovinarjev

april 2014 Gorica (Gorizia) Maša zadušnica v cerkvi na Travniku – zaključek

Preglednica: Prireditve ob praznovanju 300. obletnice tolminskega punta

nega pomena. Tega se na tolminski 
občini zavedajo, zato so že lani Ban-
ki Slovenije predlagali, da ob leto-
šnjem praznovanju njegove 300. 
obletnice izda priložnostni kovanec. 
Nazadnje so se na Banki Slovenije 
odločili izdati kar tri zbirateljske ko-

vance – avtor idejnega osnutka je 
Jernej Kejžar. Tako je 25. februarja 
v prodajo in obtok šlo 1.500 zlatni-
kov z nominalno vrednostjo 100 ev-
rov, 2.000 srebrnikov z nominalno 
vrednostjo 30 evrov in 200.000 zbi-
rateljskih dvokovinskih kovancev z 

nominalno vrednostjo tri evre. V te-
dnu pred osrednjo slovesnostjo pa bo 
Pošta Slovenije izdala še priložno-
stno poštno znamko na temo tolmin-
skega punta.
Pripravili: mag. Verena Tuta in 
Špela Kranjc
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^e bi danes na tolminskih ulicah naklju~ne mimoido~e povpra{ali o znamenitem tolminskem pun-
tu, bi mnogi povedali, da so se kmetje uprli zaradi previsokih davkov. Grofa Coroninija, ki da je bil 
kriv za vse to, pa bi najbr` ve~ina zmotno »postavila« kar na grad na Kozlovem robu, ki ostaja glav-
ni simbol {tevilnih oblastnikov, ki so stoletja pestili prebivalce ob So~i. 

Coroninijev dvorec v ~asu 
tolminskega punta

Iz mnogih zgodovinskih virov pa 
vemo, da sta bila tako grad na 
Kozlovem robu kot nekdaj zelo 

pomemben patriarhov dvor ob Tol-
minki (na Doru) v času tolminskega 
punta že v ruševinah. Glavni sedež 
Tolminskega gospostva, ki je poleg 
današnje Tolminske obsegalo tudi 
večji del Kobariškega in Cerkljanske-
ga, se je namreč tedaj že preselil v 
novozgrajeno palačo, ki je zrasla na 
ravnici ob robu tedanjega Tolmina in 
danes nosi Coroninijevo ime. 

Novozgrajena stavba je bila 
do prihoda rodbine Coronini 
dokaj skromna

Prva stavba je na tem mestu naj-
verjetneje zrasla že v prvi polovici 17. 
stoletja, torej še pred prihodom Co-
roninijev na Tolminsko. Z gradnjo je 
začel Gašper Vid Dornberg, ki je bil 
lastnik tolminskega glavarstva in go-
spostva od leta 1607, morda pa so 
postavili temelje današnjemu dvorcu 
šele njegovi nasledniki, rodbina Bre-
uner, ki je leta 1651 gospostvo za 
46.590 goldinarjev prodala Petru An-
tonu Coroniniju. Vsekakor je bila do 
prihoda ambiciozne goriške rodbine 
Coronini novozgrajena stavba še do-
kaj skromna in je služila predvsem 
upravnim namenom. Skozi vhod, ki 
je bil obrnjen proti jugu, se je vsto-
pilo v ozko osrednjo vežo, na katero 
sta se na vsaki strani simetrično na-
vezovala dva obokana prostora. Za-
hodna polovica stavbe je bila tudi 
podkletena. Stavba je bila sprva naj-
verjetneje enonadstropna in podobna 
nekoliko mlajšemu poslopju dana-
šnjega muzeja v Kobaridu. Stopnice, 
ki so vodile v nadstropje, so, tako kot 
tudi drugi deli prvotne stavbe (stran-
ski južni vhod z vežo, poročna dvo-
rana s predprostorom, večja dva pro-

stora v galeriji, kletni prostori), še 
ohranjene in danes služijo kot stran-
sko stopnišče. Že takrat so najbrž v 
neposredni bližini stali tudi najnuj-
nejši gospodarski objekti s pripada-
jočim dvoriščem.

Udobna, razko{na in 
reprezentativna plemi{ka 
rezidenca

Po letu 1656 so začeli novi lastniki 
obstoječo stavbo preurejati in širiti 
ter jo spreminjati v sodobno plemi-
ško rezidenco, vredno njihovega ime-
na. Coroniniji, ki so imeli poleg tol-
minskega gospostva in matičnega 
posestva v Gorici v lasti tudi gospo-
stva v Prvačini, v spodnji Vipavski 
dolini (dvorec Rubije) ter v Gradišču 

POSKUS REKONSTRUKCIJE nikoli povsem izvedene baročne zasnove dvorca. Avtor: Igor Sa-
pač

KAPELA ANTONA PADOVANSKEGA Z GLAVNO ULICO, ki je vodila mimo dvorca. V času 1. svetovne vojne je kapela nekaj časa nadomeščala 
župnijsko cerkev. Foto: arhiv Tolminskega muzeja
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in Vilešu v Furlaniji, so očitno želeli 
svoj vpliv in moč na Goriškem še 
povečati. Pomemben zunanji znak 
položaja so bili seveda tudi razkošni 
in mogočni dvorci, v kakršnega se je 
začel počasi spreminjati tudi tolmin-
ski, ki je kmalu postal ena izmed 
treh najpomembnejših rezidenc tol-
minsko-rubijske podveje Coroninijev. 
Prvotni stavbi so na severni strani 
najprej prizidali dvonadstropni prizi-
dek, v katerem so uredili novo vho-
dno vežo in prostorno dvoramno 
kamnito stopnišče. Glavni vhod so z 
juga premaknili na vzhod, čelno pro-
čelje pa usmerili proti glavni krajevni 
ulici, s katero je bilo vzporedno po-
ravnano tudi spremenjeno strešno 
sleme. Ker pa cilj prenove ni bil zgolj 
povečanje bivalne površine, ampak 
tudi povečanje reprezentativnosti 
stavbe so novi lastniki na stari južni 
fasadi prizidali tudi dva oglata stol-
piča, ki sta seveda služila zgolj okra-
su in nista imela nikakršne obramb-
ne funkcije. 

Ambiciozna zasnova nastajajoče 
palače pa s tem še ni bila zaključena. 
Predvidevala je nadaljnjo širitev pro-
ti severu, kjer naj bi se tlorisna za-
snova južnega dela stavbe simetrično 
ponovila. Na žalost ta del poslopja ni 
bil nikoli zgrajen, v obliki črke »U« 
zasnovan tloris celotnega kompleksa 
pa zato nikoli zaključen. V pričako-
vanju, da bo manjkajoči del nekdaj 
vendarle zgrajen, so že v času glavne 
prenove, ki se je najverjetneje zaklju-
čila okrog leta 1669, pred glavnim 
vhodom uredili tudi veliko, proti 
glavni ulici odpirajoče se dvorišče. 
Ob cesti na severovzhodni stani dvo-
rišča so že v času prenove osrednje 
stavbe postavili kapelo posvečeno 
Antonu Padovanskemu, kateri so v 
smeri dvorca kasneje dozidali še eno-
nadstropni, sedem metrov široki se-
verni stranski trakt. Na južni strani 
dvorišča pa so na mestu današnjega 
hotela zgradili še južni stranski stavb-
ni trakt, v katerem se je na vzho-
dnem, nekoliko širšem delu nahajala 
konjušnica. 

Na jugozahodni strani palače, na 
Brajdi, so uredili obsežen baročni vrt, 
kjer so, v skladu s tedanjo modo, 
rasle raznovrstne okrasne rastline, 
zelišča, zelenjava, različna sadna in 
druga drevesa ter najbrž tudi številne 
eksotične rastline, ki so prihajale k 
nam iz daljnih dežel. Čeprav so člani 
rodbine v Tolminu prebivali zgolj 
poleti, je bil dvorec na začetku 18. 
stoletja udobno, razkošno in repre-
zentativno plemiško bivališče z bo-

Pokop `elja in ambicioznih 
zamisli Coroninijev

19. stoletje je tudi na Tolminsko 
prineslo obilo sprememb. V začetku 
leta 1848 so se Coroniniji po skoraj 
dvestoletni prisotnosti na Tolmin-
skem poslovili. Dvorec in gospostvo 
so tik pred zemljiško odvezo prodali 
Alojziju Silveriju Kremerju pleme-
nitemu Auenrodu, ki pa je nakup 
kmalu obžaloval, saj je zaradi spre-
menjene davčne ureditve izgubil ve-
čino pričakovanih dohodkov. Nove 
razmere so ga zato prisilile, da je za-
čel zemljišča, ki jih je še obdržal, 
razprodajati, leta 1871 pa je prodal 
tudi dvorec. 

Nova lastnika sta postala dr. Janez 

CORONINIJEV DVOREC PRED 1. SVETOVNO VOJNO – Severno stransko krilo dvorca je kupil prvi tolminski okrajni glavar Andrej baron Winkler 
in ga leta 1893 povsem preuredil. Novi udobni stavbi, v kateri je bival vse do začetka 1. svetovne vojne, je po svoji ženi nadel ime Villa Emilija (na 
fotografiji desno). Za lažjo orientacijo naj omenimo, da danes na tem mestu stoji Penzion Rutar. Foto: arhiv Tolminskega muzeja

Delo prvega tolminskega Coroninija 
je sredi 18. stoletja nadaljeval šele 
njegov vnuk Pompej Krištof Avgust, 
ki je razširil in nadzidal južni stran-
ski trakt, kapeli Antona Padovanske-
ga pa na dvoriščni strani prizidal 
manjšo zakristijo. V tem času je na 
nasprotni strani ulice zrasla tudi mo-
gočna dvonadstropna palača čedaj-
skega kapitlja (današnje sodišče), v 
kateri je stanoval tolminski arhidia-
kon, ki je imela podobo plemiškega 
dvorca. Na ravnici v neposredni bli-
žini Coroninijevega dvorca je tako 
začelo nastajati novo upravno in go-
spodarsko središče Tolmina, ki se je 
iz nekdanjega jedra vasi počasi selilo 
proti Kozlovemu robu.

plemeniti Premerstein in Filip ple-
meniti Persoglia. Prvi je svoj del 
stavbe, južno stransko krilo, temelji-
to prenovil in v njem uredil hotel, 
drugi pa je pripadajoče mu osrednje 
poslopje, v katerem so že od leta 
1849 bili uradi, kmalu prodal. Kupila 
ga je tolminska občina in v njej ure-
dila prostore sodišča, zemljiškega 
katastra ter okrajnega glavarstva. 

Severno stransko krilo dvorca je 
kupil prvi tolminski okrajni glavar 
Andrej baron Winkler in ga leta 
1893 povsem preuredil. Novi udobni 
stavbi, v kateri je bival vse do začet-
ka 1. svetovne vojne, je po svoji ženi 
nadel ime Villa Emilija. Komu je te-
daj pripadala kapela, ki je stala v 

istem nizu, ni znano, ve pa se, da je 
v času 1. svetovne vojne nekaj časa 
nadomeščala župnijsko cerkev. 

Po vojni je bilo treba celoten stavb-
ni kompleks zaradi poškodb obnovi-
ti. Največ škode je utrpelo južno 
stransko krilo, ki so ga v celoti pre-
novili in ponovno namenili hotelski 
dejavnosti. Osrednji del stavbe je še 
naprej gostil različne urade, kapelo 
Antona Padovanskega pa je leta 1920 
kupil tolminski župan Plevel in v 
njej po temeljiti prenovi uredil pro-
store svoje notarske pisarne. 

Velikopotezne želje in ambiciozne 
zamisli Coroninijev, ki so želeli v 
Tolminu zgraditi mogočen ter obču-
dovanja vreden plemiški dvorec, so 

bile s tem dokončno pokopane. Tako 
osrednja stavba, kot tudi obe stranski 
krili sta po koncu 1. svetovne vojne 
doživeli še številne korenite prenove, 
ki pa prvotnemu načrtu niso sledi-
le. 

Izmed poslopij, ki so nekdaj sesta-
vljale kompleks, danes le stežka raz-
beremo celoten obseg dvorca in pri-
padajočega vrta. Del prvotne podobe 
je ohranila samo osrednja stavba, v 
kateri je danes Tolminski muzej. 
Prispevek je povzet po delu: 
SAPAČ, Igor. (2011). Grajske stavbe v 
zahodni Sloveniji. (Knjiga 4, Brda in 
Zgornje Posočje. Viharnik, Ljubljana. str. 
295–313).

Karla Kofol, etnologinja, Tolminski muzej

gato notranjo opremo, primerljiv s 
številnimi podobnimi dvorci na Go-
riškem. 

Punt zaob{el razko{no 
tolminsko plemi{ko bivali{~e

Tolminski punt, ki je svoj vrh do-
segel leta 1713, je razkošno tolmin-
sko plemiško bivališče zaobšel. Jeza 
in upor kmetov namreč nista bila 
usmerjena proti Coroniniju, temveč 
predvsem proti v Gorici stanujočemu, 
osovraženemu pobiralcu davkov Ja-
kobu Bandlju. Kljub temu pa se te-
danji lastnik Jakob Anton Coronini 
zaradi upornih kmetov in slabega 
gospodarskega stanja v deželi z gra-
dnjo dvorca ni imel časa ukvarjati. 
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V register nesnovne (`ive) kulturne dedi{~ine v Sloveniji so se dosedaj vpisale tudi neka-
tere {ege in navade Zgornjega Poso~ja. V tokratni {tevilki So~asnika vam predstavljamo 
prvi dve, in sicer Dre`ni{ki pust in Ravenski pust.

Dre`ni{ki in Ravenski pust

Drežniški in Ravenski pust sta pustni šegi in 
prireditvi, ki jih organizirata dve pustni sku-
pini – ena v Drežnici, druga pa v Drežniških 

Ravnah, Magozdu in Jezercih. Drežniški pust se 
odvija na pustno soboto, ravenski pa teden dni 
prej. Potek pustovanja in pustni liki so pri obeh 
skupinah podobni, organizirata ter izvajata pa ju 
fantovski skupnosti.

Priprave na pustovanje se začenjajo že decem-
bra, ko v omenjeno skupnost sprejmejo mlade 
fante. To je namreč pogoj za sodelovanje pri pu-
stovanju, kjer smejo fantje sodelovati vse do poro-
ke. Razdelijo si vloge in pripravijo potrebno opre-
mo. V Drežnici si morajo novi člani sami izdelati 
masko (abličje) za ta grdega, medtem ko ga za 
Ravenski pust izdelajo kar domači mojstri.

Napoved začetka pustovanja so hrupne polnoč-
ne povorke po vasi. Na dan pustovanja ta lepi 

Zvrst dedi{~ine: {ege in navade
Podzvrst: letne {ege
Kratek opis: Dre`ni{ki in Ravenski pust sta 
{egi in prireditvi v Dre`nici ter Dre`ni{kih Rav-
nah, Jezercih in Magozdu. Zna~ilni liki so ta 
grdi, ki lovijo in s pepelom opra{ujejo mlade`, 
ter ta lepi, ki obiskujejo domove, kjer dobijo 
darove in zaple{ejo.

obiskujejo hiše, kjer dobijo darove in zaplešejo. Ta 
grdi se ves dan podijo po vaseh, kjer preganjajo 
otroke. Zaključek pustovanja je popoldanski nastop 
na vaškem trgu, kjer se zberejo tudi obiskovalci od 
drugje. Pustovanje se zaključi na pustni torek, ko 
pusta obsodijo na smrt in ga sežgejo.

Pustni liki
Za obe pustni skupini so najbolj značilni liki ta 

lepi in ta grdi. Slednji so oblečeni v kožuhovinaste 
brezrokavnike in hlače z našitimi barvnimi trako-
vi (čuškami) iz blaga. Okoli pasu imajo privezane 
velike zvonce, gole roke pa si namažejo s sajami. 
Na glavi nosijo strašljive lesene živalske maske, ki 
imajo poudarjena usta in nosove, obložene so z 
ovčjo ali kozjo kožo ter ovnovimi ali kozjimi rogo-
vi. Iz ust jim visi rdeč usnjen jezik. Število ta grdih 
se iz leta v leto spreminja in je odvisno od števila 
fantov, ki sodelujejo (običajno so to fantje, ki so 
bili tisto leto sprejeti v fantovščino). Ves dan se 
podijo po vasi, lovijo otroke in mladino ter jih 
»tepejo« z nogavico, napolnjeno s pepelom. 

Ta lepi hodijo v paru (navadno sta to dva para) 
v sprevodu po vasi od hiše do hiše (izpustijo le 
tisto, kjer je v preteklem letu nekdo umrl). Na 
glavi imajo pokrivala z dolgimi, barvnimi papirna-
timi trakovi, ki jim sežejo čez obraz. Tisti, ki pred-

stavljajo moškega, nosijo hlače, belo srajco in 
brezrokavnik, ženski liki pa nosijo belo srajco ter 
dolgo krilo. 

Na čelu sprevoda je vodja. Ta je oblečen v dolg 
suknjič, na glavi ima poveznjeno visoko koničasto 
pokrivalo, v rokah pa drži sprehajalno palico. Nje-
gova vloga je, da se s hišnimi gospodarji dogovar-
ja o vstopu ta lepih v hišo. Hišnim gospodarjem 
mora dokazati, da v hišo prihajajo z dobrim na-
menom in da prinašajo srečo ter odganjajo zlo. 
Vodja je tudi edini lik, ki govori. 

V sprevodu najdemo tudi ta stara dva in god-
ca.

Na obeh pustovanjih nastopajo še nekateri dru-
gi liki, kot so cigajnarji, zdravnik, poštar, Rezijan, 
policaj, ta debel …, ki uganjajo razne norčije.
Mateja Kutin
Foto: Andrej Kutin in Robert Zabukovec (arhiv LAS za razvoj)

Vira:
•  MINISTRSTVO za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

(2013). Seznam registriranih enot žive kulturne dediščine – 
Drežniški in Ravenski pust. [Online]. [Citirano dne: 6. 2. 
2013, ob 10:02]. Dostopno na spletnem naslovu: http://
www.mizks.gov.si/si/storitve/kultura/razvidi_evidence_in_
registri/register_zive_kulturne_dediscine/seznam_
registriranih_enot_zive_kulturne_dediscine.

•  KRIŽNAR, Naško (urednik). (2010). Živa kulturna dediščina 
se predstavi. Slovensko etnološko društvo.
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Utrinki

Tolminske Peči, Krnsko pogorje tja 
do Breginjskega Stola so nedvomno 
območja, kjer se je občasno pojavljal 
beloglavi jastreb. Dejstvo je, da je bi-
lo to območje nekoč bogato z drobni-
co, v zadnjih letih pa se je na marsi-
kateri tolminski planini pašo opusti-
lo. Obdržale so se samo tiste planine, 
do katerih je dostop mogoč. In ker 
drobnice skorajda ni več, to pomeni, 
da tudi hrane za jastreba ni več. Le 
na območju Kobilje glave se ravno 
zaradi ceste in kmetijskih spodbud ter 
nekaj »zagnancev«, reja drobnice po-
časi in sramežljivo vrača. Z razvojem 
tega območja v infrastrukturnem smi-
slu in tudi z razvojem turizma se 
poraja še zadnja možnost, predvsem 
mladim, da ob turizmu obdržijo tudi 

Opa`anja

Zaradi ptice, ki je ni, bomo raz{irili Naturo 2000
kmetijsko dejavnost ter posledično 
ohranjajo planine. Pašno rabo in žive 
planine namreč zagotavlja prav člo-
vek.

Kobilja glava pa nudi tudi dodatno 
možnost razvoja turizma, tako letne-
ga kot zimskega. Zaradi višje nad-
morske višine je tu poleg padalstva 
možno načrtovati še tekaške in san-
kaške proge, turno smuko kot tudi 
urejeno smučišče. V poletnem času pa 
poleg pohodništva, kolesarstva in 
spusta s kolesom tudi druge športne 
ter rekreacijske dejavnosti. Vrh Kobilje 
glave je tudi najjužnejša razgledna 
točka Julijskih Alp. Razgled, ki se tu 
ponuja, je preprosto treba doživeti. 
Poleg tega je območje Kobilje glave 
bogato z naravno in kulturno dedi-

ščino, med katerimi izstopajo plani-
ne, ki jih brez nadaljnjega vlaganja 
v kratkem ne bo več. Zaradi ozke ce-
ste in vedno večjega onesnaževanja s 
prometom bi bilo treba čim prej zgra-
diti sedežnico in tako ustaviti promet 
ob vhodu na gorsko cesto nad Ljubi-
njem.

Zato menim, da zaščita tega obmo-
čja z Naturo 2000 ni pravi odgovor. 
Natura bo v našem primeru zgrešila 
cilj, predvsem pa povečala stroške in 
zakomplicirala vlaganja tistim, ki tu 
še vztrajajo. Garant, da se bo jastreb 
vrnil k nam, kar je tudi naša želja, 
so žive planine. Pravi odgovor je vla-
ganje v razvoj tega območja s pravim 
občutkom v trajnostnem smislu. Go-
spodarska kriza, pomanjkanje novih 

delovnih mest, preživetje … bi mora-
le biti danes naše glavne skrbi. 

Beloglavi jastreb ni plašna ptica. 
Zanima ga mrhovina, zato ga ljudje 
in njihove dejavnosti v naravi, vključ-
no z infrastrukturo, ne motijo. Mrho-
vine bo dovolj, če bo to področje po-
novno obdelano in vzdrževano. Tre-
nutno pa planine vsako leto bolj 
prekriva gošča. To je tudi razlog, da 
se jastreb na naše območje ne vrača 
več. Ljudje imajo prav, ko trdijo, da 
ga že več kot 30 let niso videli. V či-
gavem interesu in za koga bomo torej 
razširili Naturo na Kobilji glavi? Za-
radi jastreba in domačinov gotovo 
ne. 

Darjo Velušček, Poljubinj

PREDSTAVILI SO SE NA 
TURISTI^NEM SEJMU 
Ljubljana – Turistična zveza Gornje-
ga Posočja (TZGP) je tudi letos po-
skrbela za promocijo regije Alpe-Ja-
dran. V okviru Turistične zveze Slo-
venije se je udeležila tradicionalne-
ga sejma Alpe-Adria: Turizem in pro-
sti čas na Gospodarskem razstavi-
šču, ki je svoja vrata odpiral vsak 
dan od 24. do 27. januarja. Omenje-
ni sejem je osrednja prireditev s po-
dročja turizma in kakovostnega pre-
živetja prostega časa v Sloveniji. 

TZGP je regijo promovirala v sodelo-
vanju z Društvom Baška dediščina 
(DBD), Razvojnim društvom Breginj-
ski kot in Turističnim društvom Most 
na Soči. Največ zanimanja med obi-

skovalci je bilo za pohodniške, te-
matske in kolesarske poti, ki jih po-
dročje od Breginjskega kota do Ba-
ške grape ponuja v izobilju. 

Na sejmu so se z značilnimi proizvo-
di območja predstavili tudi Valter 
Čujec iz Poljubinja s svojimi žganji 
in likerji, Vlasta Likar s Kozmeric, ki 
je stavila na domače čaje ter druge 
naravne izdelke in Nejc Leban iz 
Tolmina, ki je razkazoval lepoto bru-
šenih soških prodnikov. 

Sejem je ponudil tudi priložnost za 
promocijo dogodkov ob 300-letnici 
tolminskega punta, ki jo je v vlogi 
grofične poživila umetnica Bojana 
Čibej. 
Olga Zgaga, 
Društvo Baška dediščina

PRENOVLJEN FITNES IN 
PREHRANSKO SVETOVANJE
Tolmin – V prostorih Šolskega cen-
tra Tolmin je začel delovati preno-
vljen fitnes, kjer lahko za svoje 
zdravje in dobro počutje poskrbijo 
tako popolni začetniki, ne glede na 
spol, starost ter dosedanjo športno 
dejavnost, kot tudi naprednejši 
športniki. V ponudbi, ki se nenehno 
širi, so kolesa, tekalna steza in dru-
ge naprave, ki omogočajo vzdrževa-
nje aerobne vzdržljivosti tudi v sla-
bem vremenu ter dovolj trenažerjev 
in prostih uteži za krepitev mišične 
mase ter oblikovanje postave. Ose-
bje fitnesa sestavljata izkušena tre-
nerja fitnes vadbe in diplomirana 
prehranska svetovalca, ki lahko po-

NA SEJMU ALPE-ADRIA – Animatorji iz Društva Baška dediščina, Razvojnega društva Breginj-
ski kot in TZGP skupaj z »grofično« Bojano Čibej, ki je poživila promocijo ob 300-letnici tolmin-
skega punta. Foto: arhiv DBD

leg pomoči pri vadbi svetujeta tudi 
pri oblikovanju jedilnika za izboljša-
nje zdravja, športnih dosežkov ali 
preoblikovanje postave. Dejavnosti 
fitnesa in dietetike pa niso namenje-
ne zgolj posameznikom, ampak tudi 
šolam, vrtcem, športnim klubom, 
domovom za ostarele in drugim or-
ganizacijam oziroma večjim skupi-
nam ljudi, ki želijo pomoč pri načrto-
vanju prehrane oziroma optimizira-
nju trenutnih jedilnikov. Poleg tega 
so različnim ciljnim skupinam na vo-
ljo tematsko in zahtevnostno prilago-
jeni seminarji o zdravi prehrani – 
predvsem vodstvom šol in športnim 
klubom, kjer je osveščanje o prehra-
njevanju izjemnega pomena. 
Besedilo in foto: Vasja Mrak, 
nosilec dejavnosti fitnes & dietetika

PRENOVLJENI FITNES V TOLMINSKEM ŠOLSKEM CENTRU nudi pomoč dveh izkušenih tre-
nerjev fitnes vadbe in diplomiranih prehranskih svetovalcev, ki lahko poleg pomoči pri vadbi 
svetujeta tudi pri oblikovanju jedilnika za izboljšanje zdravja, športnih dosežkov ali preoblikova-
nje postave.
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ZAKONCA ZGAGA PREJELA 
BRONAST ^ASTNI ZNAK PZS 
Ba{ka grapa – Zadnji konec tedna 
v februarju so se na letnem občnem 
zboru zbrali člani Planinskega dru-
štva (PD) Podbrdo. Izkazalo se je, 
da so v letu 2012 pri vzdrževanju in 
oskrbovanju koče na Črni prsti, 
vzdrževanju planinskih poti ter prire-
ditvah društva opravili več kot 2.500 
ur prostovoljnega dela. Izkazali so 
se tudi gorski tekači, ki so z dose-
ganjem najvišjih uvrstitev v Primor-
skih tekih društvu dvigali prepoznav-
nost. Poleg tega so domačini sode-
lovali v društveni akciji Na obisk na 
Črno prst. Nanjo so se največkrat 
povzpeli Žan Drole (27-krat), Jože 
Špik (28-krat) in rekorder Simon 
Drole (107-krat). Na občnem zboru 

so Cvetu Anderletu, Stanetu Tor-
karju in Stanku Trpinu za dolgole-
tno pripadnost društvu ob 70-letnici 
podelili tudi diplome. 

Cveto Zgaga in njegova žena Olga 
Zgaga pa sta ob tej priložnosti za 
dolgoletno nesebično in požrtvoval-
no prostovoljno delo v društvu (pred-
vsem na področju zbiranja podat-
kov, ustnega izročila ter fotografske-
ga materiala, urejanja in pisanja be-
sedil za kroniko, zbornik, različne 
medije ter postavitve razstav itd.) 
prejela bronasti častni znak Planin-
ske zveze Slovenije (PZS). Tega sta 
jima podelila predsednik društva To-
maž Štenkler in predsednik MDO  
Posočje Gregor Rupnik.
Besedilo in foto: Alenka Zgaga, Društvo 
Baška dediščina

NEPALSKE POTI KLEMNA 
VOLONTARJA
Podbrdo – V enem od januarskih ve-
čerov je Planinsko društvo (PD) Pod-
brdo v goste povabilo vsestransko 
dejavnega gornika, reševalca, vodni-
ka reševalnega psa, inštruktorja, pre-
davatelja doma in v tujini ter vodnika 
Mednarodne zveze planinskih orga-
nizacij UIAA Klemna Volontarja. 

Z več kot enourno projekcijo nas je 
popeljal skozi Nepal, kamor se že 
vse od leta 2000 vsako leto znova 
vrača. To deželo nasprotij in ekstre-
mnih raznolikosti nam je prikazal 
skozi tenkočutno dojemanje edin-
stvenih trenutkov njenega vsakdana. 
Nasmejani domačini v odmaknjenih 
vasicah, kjer še ne znajo meriti časa 
po naše, ga namreč še bolj privlačijo 
kakor raznolika nepalska pokrajina s 
številnimi dolinami, jezeri in gorskimi 

verigami. Še posebej je opozoril na 
svojevrstne simbole prijateljstva, ki 
so kot posledica številnih himalaj-
skih odprav vzklili med Nepalom in 
Slovenijo. Najbolj izstopata šola za 
izobraževanje nepalskih gorskih vo-
dnikov v Manangu, kjer slovenski in-
štruktorji že od leta 1979 vzgajajo 
domačine na alpinističnih tečajih in 
pri nas premalo poznan Mednarodni 
gorski muzej v Pokhari iz leta 2004, 
kjer je v družbi številnih gorskih de-
žel tudi Slovenija predstavljena s 
svojo narodno nošo, fotografijami 
ter množico plezalne opreme upora-
bljene na slovenskih odpravah.

Obiskovalce je seznanil tudi z mo-
žnostjo spoznavanja Nepala skozi 
treking, za katerega razbija prepriča-
nje, da je namenjen samo izbran-
cem in najpogumnejšim.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

ZAKONCA ZGAGA sta zaradi svojega dolgoletnega nesebičnega in požrtvovalnega dela v pod-
brškem planinskem društvu prejela bronasti častni znak PZS. Na fotografiji stojijo (iz leve prosti 
desni): predsednik PD Podbrdo Tomaž Štenkler, prejemnika častnega bronastega znaka Cveto 
in Olga Zgaga ter predsednik MDO Posočje Gregor Rupnik.

PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO JE TOKRAT V GOSTE POVABILO VSESTRANSKO DE-
JAVNEGA GORNIKA KLEMNA VOLONTARJA, ki je zbranim s projekcijo predstavil Nepal, ka-
mor se že od leta 2000 vedno znova vrača. Zbrane je seznanil tudi z možnostjo spoznavanja 
Nepala skozi treking, za katerega razbija prepričanje, da je namenjen samo izbrancem in najpo-
gumnejšim. Foto: Klemen Dakskobler

Utrinki

Utrinki

SNE@NO PRAVLJI^NE 
NOR^IJE 
[entvi{ka planota – Da je na Pla-
noti pestro poleti in pozimi, ne glede 
na vreme, dokazujeta tudi januarska 
dogodka: izdelovanje različnih sne-
žnih skulptur ter tradicionalni nočni 
pohod na Črvov vrh. Po dolgih letih 
so spet zapadle večje količine sne-
ga, kar so tukajšnja društva in kra-
jevne skupnosti izkoristila ter priredi-
la tekmovanje v izdelovanju snežnih 
skulptur. Odziv je bil nepričakovano 
velik. Vsaka vas, od Ponikev do 
Roč, je imela svoje moštvo, ki je v 
svojem kraju izdelalo skulpturo po 
svoji podobi. Teme so bile različne, 
a bolj ali manj aktualne. 

Na Ponikvah so imeli kar dve ekipi. 
Prva je sredi vasi naredila Planico v 
malem z rojakom Jako Hvalo, 
uspešnim slovenskim smučarskim 

skakalcem, na odskočni mizi. Drugo 
moštvo je v Suših, kjer je »štab« 
smučarsko-skakalnega kluba, izde-
lalo veliko smučarsko sfingo. Ekipi 
Pečin in Polja sta »reševali« stano-
vanjsko problematiko – na Pečinah 
so zgradili snežni grad, Polje pa se 
je ponašalo z novo kmečko hišico. 
Na Šentviški Gori so upali, da bo nji-
hova vas s snežnim Prešernovim tr-
gom morda postala središče Šentvi-
ške planote. Prapejci1 so pokazali, 
kakšne umetniške duše so, saj so 
sredi vasi postavili mladenko v Evini 
obleki, ležečo na snežnem kavču. 
Konkurenca je presegala meje Pla-
note, saj so se tekmovanju pridružili 
tudi prebivalci Roč, ki so se pošteno 
potrudili, da so povečali demograf-
ski prirastek za celo kmečko družino. 

Zaključek tekmovanja je potekal v 
obnovljeni mlekarni na Prapetnem 
Brdu. Stroga komisija je sicer zma-

govalni pršut podelila ekipi s Poni-
kev, vendar je treba poudariti, da so 
vsi udeleženi zaključili tekmovanje 
kot zmagovalci. Vsem moštvom gre 
pohvala za izredno kreativno in lično 

narejene skulpture ter za velik odziv 
na snežno igriv izziv.
Nika Kikelj, Krajevna skupnost Ponikve
Opomba: 1Prapejci – pogovorno, po 
Krajevnem leksikonu pa Prapetnobrdčani

ŠENTVIŠKO PLANOTO STA V JANUARJU ZAZNAMOVALA DVA OBISKA VREDNA DOGOD-
KA: izdelovanje različnih snežnih skulptur in tradicionalni nočni pohod na Črvov vrh. Foto: Jure 
Šuligoj
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Prikriti odpor
NASLOV KNJIGE: Prikriti odpor: 

Ameriška obveščevalna služba na Slo-
venskem med drugo svetovno vojno. 
AVTOR: Blaž Torkar. IZDALA IN ZA-
LOŽILA: Mohorjeva založba. LETO 
IZDAJE: 2012. ŠTEVILO STRANI: 301. 
FORMAT: 16,2 x 23,5 cm. VEZAVA: trda.

Knjiga Prikriti odpor je predelana 
in dopolnjena doktorska disertacija 
Blaža Torkarja. Pojasnjuje delovanje 
ameriške obveščevalne službe, Urada 
za strateške službe, ki je v Slovenijo 
pošiljala vojaške misije, analizira pa 
tudi »njihovo delovanje na terenu v 
odnosu z drugimi vojaškimi misijami 
in partizanskim vodstvom.«

Komu so zvonili
NASLOV KNJIGE: Komu so zvoni-

li. Katalog arheološko-etnološke raz-
stave. AVTORJA: Marko Grego in 
Miha Mlinar. IZDAL: Tolminski mu-
zej. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2012. ŠTEVILO STRANI: 48. FOR-
MAT: 21,1 x 20,9 cm. VEZAVA: mehka.

Knjižica Komu so zvonili je katalog 
arheološko-etnološke razstave. Prika-
zuje »izbor bronastih, železnih in 
medeninastih zvoncev ter zvončkov 

tega jeseni 2012 pripravil tudi razsta-
vo stripa Tolminski punt 1713 (avtor 
je originalne risbe podaril muzeju).

Kriva je Eva
NASLOV KNJIGE: Kriva je Eva. 

Androcentrična konstrukcija stvarno-
sti in manifestiranje psihičnih kriz 
žensk. AVTORICA: Nevenka Podgor-
nik Pulec. ZALOŽILA: Založba VE-
GA. LETO IZDAJE: 2012. ŠTEVILO 
STRANI: 138. FORMAT: 16 x 23 cm. 
VEZAVA: mehka.

Lani je izšlo delo Nevenke Podgor-
nik Pulec z naslovom Kriva je Eva. 
Kot so v promocijskem besedilu zapi-
sali, »delo proučuje družbeno kultur-
no ozadje manifestiranja psihičnih 
stisk – v kolikšni meri sta način živ-
ljenja in kultura povezana z bolezni-
mi ljudi, kakšni so učinki patriarhal-
ne ideologije na duševno zdravje 
žensk ter kakšna je povezanost vpra-

šanja spola in kulture na manifesti-
ranje duševnega trpljenja.«

iz arheološke in etnološke zbirke ter 
depojev Tolminskega muzeja.« Večino 
zvoncev, ki jih hrani Tolminski mu-
zej, so podarili ljudje, ki so živeli s 
planinami in zanje, nekaj zvoncev pa 
je za namene razstave prispeval tudi 
arheološki oddelek Goriškega muzeja. 

Tolminski punt 1713
NASLOV KNJIGE: Tolminski punt 

1713. Razstava stripa v galeriji Tolmin-
skega muzeja. AVTOR: Remigio Ga-
bellini. IZDAL IN ZALOŽIL: Tolmin-
ski muzej. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Tolmin, 2012. ŠTEVILO STRANI: 30. 
FORMAT: 24,6 x 33,1 cm. VEZAVA: trda.

Tolminski muzej je v lanskem letu 
izdal knjižno obliko stripa z naslo-
vom Tolminski punt 1713 v sloven-
skem in italijanskem jeziku. Gre za 
delo Remigia Gabellinija, ki je strip 
v dveh nadaljevanjih objavil že konec 
90. let prejšnjega stoletja (original je 
v italijanskem jeziku). Muzej je poleg 

Utrinki

VO@NJA V [OLO ZA VE^ KOT 
DESETKRAT CENEJ[A OD 
BIVANJA V DIJA[KEM DOMU
Zgornje Poso~je – Na Gimnaziji 
Tolmin smo s 1. februarjem spreme-
nili urnik pouka tako, da bo ta veči-
noma potekal med 8.00 in 13.15. S 
tem ni le izpolnjena zahteva pristoj-
nega ministrstva po spremenjenem 
urniku, pač pa ugodnejši urnik lajša 
pot v šolo in nazaj predvsem tistim 
dijakom, ki se v Tolmin vsakodnevno 
vozijo iz bolj ali manj oddaljenih kra-
jev: iz Baške grape, Šentviške pla-
note in bovškega, kobariškega ter 
novogoriškega konca. Takšnih dija-
kov je namreč zaradi novih subvencij 

za mesečne avtobusne vozovnice – 
zanje dijaki plačajo le 20 evrov –, 
vedno več. Vsakodnevna vožnja v 
šolo je tako od začetka letošnjega 
šolskega leta za več kot desetkrat 
cenejša od bivanja v dijaškem domu. 

Novi urniki, ki bodo do letošnje jese-
ni v sodelovanju z občinami popolno-
ma usklajeni z rednimi in osnovnošol-
skimi prevozi vseh posoških osnovnih 
šol, bodo tudi dijakom iz oddaljenih 
krajev omogočali odhod od doma 
okoli 7. ure zjutraj in vrnitev v domači 
kraj malo po 14. uri, kar bo zlasti za 
dijake iz Bovca ter Podbrda, ki so do 
sedaj na pot odhajali kmalu po peti 
uri zjutraj, veliko ugodnejše.

Prilagojeni urniki, nivojski pouk v viš-
jih letnikih, projektno delo, likovne in 
multimedijske dejavnosti ter vedno 
bolj okrepljeno delo na športnem 
področju so le nekatere od številnih 
dejavnosti, ki jih Gimnazija Tolmin iz-
vaja s ciljem utrditve svojega položa-
ja kot osrednje izobraževalne institu-
cije v Posočju. 

Na informativnem dnevu, ki je pote-
kal 15. in 16. februarja, pa smo vse 
potencialne kandidate za vpis v gim-
nazijo, ki mladim omogoča odlično 
pripravo na univerzitetni študij, s svo-
jim delom seznanili še podrobneje.
Mag. Branka Hrast Debeljak, ravnate-
ljica Gimnazije Tolmin

Zbornik ob 400-letnici 
posvetitve cerkve sv. Lu-
cije na Mostu na So~i

NASLOV KNJIGE: Zbornik ob 400-
letnici posvetitve cerkve sv. Lucije na 
Mostu na Soči. UREDILA: Miha Mli-
nar in Tatjana Šalej Faletič. ZALO-
ŽILA: samozaložba Miha Mlinar. 
LETO IZDAJE: 2012. ŠTEVILO STRA-
NI: 57. FORMAT: 16,6 x 23,5 cm. 
VEZAVA: mehka.

Ob 400-letnici posvetitve cerkve sv. 
Lucije na Mostu na Soči je bil izdan 
zbornik, v katerem so zbrane manj 
znane, morda celo že pozabljene za-
nimivosti cerkve. Hkrati pa zbornik 
»osvetljuje njeno vlogo tako nekoč 
kot danes.«
Pripravila: Mateja Kutin
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Na osnovi Zakona o popotresni obnovi objektov in 
spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05-
UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12), Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni 
list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o dodeljevanju 
regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 
70/07, 99/08, 17/09, 20/11-ZSRR-2 in 8/12), Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za 
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog 
(Uradni list RS, št. 56/11), Programa spodbujanja 
razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep 
Vlade RS št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007), 
Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam 
Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2013 (Sklep Vlade 
RS št. 30301-1/2013/4, z dne 24. 1. 2013), Sheme 
državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« 
(številka priglasitve: BE01-1783262-2007 in BE01-
1783262-2007/I) in Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (Uradni list RS, št. 52/10) objavlja Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljubljana 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE 
ZA^ETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJA 
NOVIH DELOVNIH MEST TER RAZVOJA 
MIKRO PODJETIJ NA OBMO^JU OB^IN 
BOVEC, KOBARID IN TOLMIN V LETU 

2013

. IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA
Izvajalec razpisa je Republika Slovenija, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub-
ljana (v nadaljevanju MGRT), kot neposredni proračun-
ski uporabnik.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v 
mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopred-
metena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi 
obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z 
novimi dodatnimi izdelki ter bistvenimi spremembami 
proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investici-
ja se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid 
ali Tolmin.
Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo z eno prija-
vo.
Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme 
biti začeta pred oddajo vloge na razpis. Za začetek 
izvajanja investicije oziroma prijavljene faze investicije 
se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča 
zaveza za začetek aktivnosti.
Upravičeni stroški so:
- nakup zemljišč;
- gradnja in nakup objektov;
- nakup strojev in opreme;
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos 

tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, 
know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo 
vlagatelji z investicijami, katerih celotna vrednost upra-
vičenih stroškov je višja kot 10.000 EUR in bodo za-
ključene najkasneje do 31. 12. 2015.
Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla 
preseči 50.000 EUR.
Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 50 % vredno-
sti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in 
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nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, 
ko gre za nakup zemljišč ter objektov med sorodniki 
prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fi-
zično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja ter njegovo firmo 
ali med družbeniki gospodarske družbe in gospodar-
sko družbo.
Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena.
V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški 
nakupa transportne opreme (premično premoženje) 
ne spadajo med upravičene stroške.
Povračilo davka na dodano vrednost, davka na promet 
nepremičnin in davka na dobiček ali dohodek ni upra-
vičen strošek. 
Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prene-
halo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo 
prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje 
kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje 
kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev 
podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih 
pogojih.
Nakup delnic ali deleža podjetja v primeru iz prejšnje-
ga odstavka se ne šteje kot začetna naložba.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogo-
jev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
- 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro po-

djetja,
- 30 % vrednosti upravičenih stroškov za podjetja, ki 

poslujejo v sektorju transporta, ne glede na to iz 
katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, 
državnega proračuna ali mednarodnih virov) je po-
moč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po 
več shemah hkrati, vključno s pomočjo po pravilu 
»de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 
s 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 
379)) in individualnih pomočeh.

Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna 
sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki 
ne smejo vsebovati javnih sredstev.

III. POGOJI DODELJEVANJA
Upravičenci so mikro podjetja in samostojni podjetniki 
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-
10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 
100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12 in 57/12) ter 
zadruge in zadružne zveze registrirane po Zakonu o 
zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09-UPB2) ter:
- niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave ali likvidacije;
- niso v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča iz-
guba in izguba iz prejšnjih let dosegata polovico kapi-
tala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta); 
- na dan 31. 12. v preteklem koledarskem letu niso 

bili v stanju insolventnost po 14. členu Zakona o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 
126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10-OR-
ZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11-ZPUOOD, 
23/12 in 48/12 Odl. US: U-I-285/10-13);

- imajo poravnane zapadle obveznosti do Republike 
Slovenije;

- niso odvisna podjetja – niso gospodarske družbe, 
v kateri posamezna velika podjetja ali velika poveza-
na podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali gla-
sovalnimi pravicami, večjimi od 25 %;

- imajo registriran sedež ali podružnico na območju 
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin pred 1. 2. 2013;

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

- za projekt niso prejeli nobenih finančnih pomoči, s 
čimer bi skupna državna pomoč presegala dovolje-
ni delež; prav tako se s projektom niso in se ne 
bodo prijavili za nobeno dodatno finančno pomoč, 
s čemer bi skupna državna pomoč presegala dovo-
ljeni delež;

- ni na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 
35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno preči-
ščeno besedilo);

- dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira-
nja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 
77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja 
in financiranja terorizma;

- bodo celotno investicijo zaključili najkasneje do 31. 
12. 2015. 

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar 
pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje, ki ima po-
družnico registrirano na območju občin Bovec, Koba-
rid ali Tolmin.
V kategoriji mikro, malih in srednjih podjetij se mikro 
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zapo-
slenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 2 milijona EUR (Priloga I Uredbe Komi-
sije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z 
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L 
214)).
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji: 
- katerim so na osnovi Javnih razpisov za spodbujanje 

začetnih investicij na območju občin Bovec, Koba-
rid in Tolmin v letih od 2002 do 2012 že bila odo-
brena nepovratna sredstva za sofinanciranje investi-
cijskega projekta, razen v primeru, da so do dne 
oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti realizirali 
investicijo, izpolnili obvezo novih zaposlitev in obve-
zo ohranjanja teh zaposlitev za obdobje določeno v 
pogodbi oz. urejene nočitvene kapacitete oddajali 
že vsaj za obdobje, določeno v pogodbi (v tem pri-
meru je obvezna sestavina vloge poročilo o izpolni-
tvi pogodbenih obveznosti glede investicije in novih 
zaposlitev, v katerem je natančno opredeljena rea-
lizirana investicija in zaposlitve ter predložena ustre-
zna dokazila – M1/M2 obrazec, kopija kategoriza-
cijskega lista); 

- ki so za isti namen pridobili državne pomoči iz drugih 
javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč pre-
segla dovoljeni delež investicije);

- ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško konce-
sijo; 

- ki delujejo na področju ribištva ali premogovništva;
- ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridel-

kov, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evrop-
skih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali na-
domeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvo-
de, ki ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za 
plutaste izdelke;

- ki delujejo na področju predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov, kadar je:

- znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

- ki delujejo na področju jeklarstva ali železarstva;
- ki delujejo na področju proizvodnje sintetičnih vla-

ken;
- ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu 

s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 
244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomo-
či za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07-UPB2); 
mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta 
od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, 
razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po 
predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

- za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč ne-
posredno vezana na izvožene količine, na vzposta-
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vitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivno-
stjo;

- kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe doma-
čega blaga pred rabo uvoženega blaga.

Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov 
ustvari v sektorju zračnega ali zemeljskega tovornega 
transporta, je treba poleg določb Uredbe o dodelje-
vanju regionalnih državnih pomoči upoštevati še po-
sebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči 
za ta področja.
Na razpis lahko vlagatelji kandidirajo tudi s posamezno 
(eno ali več) fazo investicije (faza nakupa, komunalne-
ga in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza 
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opre-
me ter nematerialnih investicij), vendar pa mora skupna 
višina celotne faze izpolnjevati v razpisu opredeljene 
kriterije. 
Investicijski projekt mora ostati na območju občin 
Bovec, Kobarid ali Tolmin vsaj 3 leta po končani inve-
sticiji. Prav tako mora novo odprto delovno mesto 
povezano z investicijo ostati na omenjenem območju 
vsaj 3 leta, šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto 
prvič zasedeno. Nova delovna mesta se upoštevajo, 
če so ustvarjena v obdobju od oddaje vloge do treh let 
po zaključku investicije (v skladu s prijavnico). Neto 
povečanje števila zaposlenih je absolutna razlika med 
številom zaposlenih pred oddajo vloge in številom za-
poslenih na dan najkasneje tri leta po zaključku inve-
sticije (v skladu s prijavnico).
Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet 
sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podje-
tju, ki je prejemnik državne pomoči, obravnavati pa jih 
je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena mo-
rajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih in vključena 
v osnovna sredstva podjetja. Vsaj 3 leta morajo ostati 
v podjetju, ki je prejelo pomoč.
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se 
lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogo-
jem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki 
predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. 
Podjetje mora o tem predhodno pisno obvestiti 
MGRT. 

IV. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo 
moral:
- MGRT-ju in vsem ostalim institucijam ter njihovim 

pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih 
sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih re-
zultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta ter 
vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po 
izteku trajanja pogodbe;

- hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 10 let 
od dodelitve pomoči oziroma v skladu z veljavnimi 
predpisi;

-  upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega finan-
ciranja in zagotavljati pravilnost podatkov, kot izhaja 
iz osnutka pogodbe o financiranju;

- projekt izvesti v skladu z razpisom, razpisno doku-
mentacijo in pogodbo o financiranju v nasprotnem 
primeru je MGRT upravičeno odstopiti od pogodbe 
o financiranju in od upravičenca zahtevati vrnitev že 
izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila;

- sproti pisno obveščati MGRT o objektivnih okolišči-
nah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta in o 
spremembi lastniške strukture;

- zagotoviti, da so vsi podatki v prijavi na javni razpis 
resnični;

- zagotoviti, da terjatve do MGRT ne bo odstopil tretji 
osebi.

V. MERILA ZA IZBIRO 
Merila za vrednotenje vlog:

Merilo Število točk

1 Reference vlagatelja 12

2 Število novih delovnih mest 25

3
Faznost in predvideni zaključek 
investicije

20

4 Vpliv investicije na okolje 6

5 Tržna naravnanost 10

6 Delež visoke tehnologije 15

7
Lokacija investicije glede na 
potresno prizadetost vlagatelja 

7

8 Popolnost vloge 5

SKUPAJ (1–8) 100

9
Zakon o Triglavskem narodnem 
parku*

10

SKUPAJ 110

*Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Trigla-
vskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo te 
vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zako-
na o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ne 
glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov 

možnih točk.

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. 
Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne 
upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije inve-
sticije na območjih izvajanja iz 9. člena zakona o Tri-
glavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10). 
Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih 
točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena 
po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da 
dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost 
tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 
2. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima 
prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po 
merilu 6.

VI. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV IN OBDOBJE FI-
NANCIRANJA
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpola-
go za sofinanciranje v letu 2013, znaša okvirno 
416.647,00 EUR. Nepovratna sredstva za te namene 
so zagotovljena na proračunski postavki MGRT 
116610: Razvojna pomoč Posočju.
V kolikor bi kakršenkoli (pod)zakonski akt ali sklep 
Vlade zmanjšal ali ukinil pravice porabe na proračunski 
postavki, si MGRT pridržuje pravico razveljaviti razpis 
pred izdajo sklepov o sofinanciranju.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, 
je proračunsko leto 2013. MGRT bo sofinanciralo le 
upravičene stroške prijavljene investicije oziroma pri-
javljene faze investicije, ki bodo nastali od oddaje 
vloge na razpis do najkasneje 25. 10. 2013.

VII. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Du-
najska 58, 1000 Ljubljana, je: 
- priporočeno po pošti vključno do 2. 4. 2013 ali
- v glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6. 
nadstropje, zraven recepcije) najkasneje do 2. 4. 
2013 do 12. ure.  

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi 
navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo 
na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE 
ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS ZAČETNE 
INVESTICIJE V POSOČJU 2013«, in s polnim nazi-
vom in naslovom vlagatelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo 
oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega 

datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnje-
ne pošiljatelju.

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški 
investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v 
evrih (EUR).
Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z 
zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani ter žigo-
sani, kjer je to zahtevano in zvezani v skupen doku-
ment. Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem 
redu in označena z zaporednimi številkami.

VIII. VSEBINA VLOGE
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno za-
pečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:
- izpolnjena, žigosana in podpisana Izjava o strinjanju 

z razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 1);
- izpolnjen, žigosan in podpisan Prijavni obrazec 

(razpisni obrazec št. 2) in prilogo:
- potrdilo institucije v primeru prejema javnih sred-

stev;
- izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Osnovni 

podatki o vlagatelju in projektu (razpisni obrazec št. 
3) in zahtevane priloge: 

- originalne bilance stanja in izkazi poslovnega izida 
za zadnji dve leti (2011 potrjene s strani AJPES-a, 
2012 podpisane s strani odgovorne osebe v podje-
tju)*;

- originalno potrdilo o poravnanih zapadlih davčnih 
obveznostih do Republike Slovenije, ki ga izda pri-
stojni Davčni urad Republike Slovenije (original ne 
sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje vloge);

- cenitev nepremičnine v primeru nakupa nepremič-
nin, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseže-
nega cenilca in ne sme biti starejša od enega leta 
– ob črpanju je potrebno predložiti overjeno pogod-
bo skupaj z dokazili o plačilu kupnine ter vsaj potrjen 
zemljiškoknjižni predlog;

- predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse 
upravičene stroške (razen za nakup nepremičnin, 
za katere je treba upoštevati prejšnjo alinejo) – ob 
črpanju pa je treba predložiti pogodbe ter račune z 
dokazili o plačilu;

- zemljiškoknjižni(e) izpisek(e); v primeru, da vlagatelj 
ni lastnik pa še kopijo pogodbe o najemu, ki mora 
biti veljavna vsaj še 3 leta po zaključku investicije in 
soglasje lastnika(ov) k predvideni investiciji kot do-
kazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) 
katerem se izvaja investicija;

- pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustre-
zno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o gra-
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 
(14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 
111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-
165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 
20/11 Odl. US: U-I-165/09-34 in 57/12)), ki se 
mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo, v 
primeru graditve (gradbeno dovoljenje mora biti 
pravnomočno najkasneje na skrajni rok za oddajo 
vlog);

- potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje o številu zaposlenih na dan objave javnega 
razpisa;

- izpolnjen obrazec Dispozicija projekta (razpisni obra-
zec št. 4);

- izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe (razpisni 
obrazec št. 5);

- poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti glede 
investicije in novih zaposlitev ter ustrezna dokazila 
(M1/M2 obrazec, kopija kategorizacijskega lista) za 
vlagatelje, katerim so bila v preteklosti že odobrena 
sredstva na javnih razpisih za spodbujanje začetnih 
investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin 
v letih od 2002 do 2012;
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- dodatne priloge in dokazila v skladu z merilom Tržna 
naravnanost: certifikati o kakovosti izdelkov/storitev, 
pogodbe, predpogodbe.

*Podjetjem, ustanovljenim v letu 2013, ni treba priloži-
ti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji 
dve leti. Podjetja, ustanovljena v letu 2012, priložijo 
bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 
2012.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogo-
vorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno 
dopolnjena.

IX. DATUM IN NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Odpiranje vlog bo 4. 4. 2013.
Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje vlog ne bo 
javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene 
vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi oceni-
la strokovna komisija, ki jo je za ta namen imenoval 
minister, pristojen za regionalni razvoj. Strokovno ko-
misijo sestavljajo trije predstavniki MGRT in predstav-
nik Posoškega razvojnega centra.
Strokovna komisija bo v roku osmih (8) dni od odpira-
nja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne 
bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog 
je osem (8) dni po prejemu poziva. Nepopolne vloge, 
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo 
strokovna komisija zavrgla. 
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: 
- višine zaprošenih sredstev; 
- tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifika-

cije predmeta vloge; 
- tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 

na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku 
dodelitve sredstev.

Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se 
zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi 
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma 
bodo dopolnjene neustrezno.
Vloga je neutemeljena zlasti, če: 
- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena 

spodbujanju začetnih investicij v mikro podjetjih in 
odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investi-
cijami;

- so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna 
sredstva za isti namen;

- vlagatelj prijavi višino investicije, ki ne ustreza razpi-
snim pogojem; 

- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega razpisa za 
spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih 
delovnih mest ter razvoja mikro podjetjih na območju 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013;

- dispozicija projekta ni izpolnjena v celoti;
- vlagatelj v dopolnitvi spremeni višino zaprošenih 

sredstev;
- vsebina dopolnitve kakorkoli vpliva na merila za 

vrednotenje vlog;
- vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog iz 

katerih bi bili jasno razvidni namen, cilji ter način 
izvedbe;

- ne doseže vsaj 51 točk (brez točk iz naslova lokaci-
je investicije na območjih izvajanja iz 9. člena zako-
na o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, 
št. 52/10) oziroma v primeru, da je zahtevanih sred-
stev iz vlog z več kot 51 točkami več, kot je razpo-
ložljivih sredstev).

Na podlagi predloga strokovne komisije predstojnik 
MGRT sprejme odločitev o dodelitvi sredstev. Vlaga-
telji bodo o odločitvi v roku 60 dni od odpiranja vlog 
obveščeni s sklepom. 
Sklep MGRT je v upravnem postopku dokončen. Zo-
per sklep je dovoljen upravni spor. Tožbo je potrebno 
vložiti v roku 30 dni od prejema sklep neposredno pri 
Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana ali pa 
se mu pošlje po pošti, pri čemer se šteje, da je bila 
tožba vložena tisti dan, ko je bila priporočeno oddana 

na pošto oziroma ko je bila neposredno vložena na 
sodišču. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank 
v postopku. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se 
izpodbija v izvirniku, prepisu ali kopiji. 
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji. Predmet tožbe ne morejo biti merila za oce-
njevanje vlog. 

X. POGODBA
MGRT bo posameznemu vlagatelju v enem proračun-
skem letu sofinanciralo največ en projekt, in sicer v 
maksimalni višini do 50 % upravičenih stroškov prija-
vljenega investicijskega projekta.
V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev bodo 
vlagatelji z MGRT podpisali pogodbo (vzorec pogodbe 
je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo 
določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec 
zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo začela veljati, 
ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo 
k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v 
roku osmih (8) dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, 
da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. 
V kolikor se prejemnik sredstvom odpove (ne podpiše 
pogodbe ali odstopi od podpisane pogodbe) in o tem 
pisno obvesti MGRT najkasneje do 31. 7. 2013, se ta 
sredstva lahko dodelijo prejemniku, ki je dosegel vsaj 
51 točk (brez točk iz merila 9), pa zaradi porabe sred-
stev pri višje točkovanih investicijah njegovi vlogi ni 
bilo ugodeno. Sredstva se dodeljujejo po vrstnem 
redu glede na število doseženih točk. Nov prejemnik 
mora podati pisno izjavo, da je sposoben izvesti inve-
sticijo v skrajšanem roku. 
S pogodbo MGRT z upravičencem podrobneje opre-
deli način in obliko poročanja upravičenca o poteku 
izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepo-
vratna sredstva ter postopek nadzora nad porabo 
sredstev.
V primeru, da so v finančnem obračunu projekta izka-
zani upravičeni stroški, ki so manjši od predvidenih, 
se znesek sofinanciranja s strani MGRT sorazmerno 
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanci-
ranja.
Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani 
MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo 
pripravil upravičenec, njegova oblika pa je predpisana 
z razpisno dokumentacijo.
Upravičenec bo imel možnost izstavljanja delnih zah-
tevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za 
izstavitev zahtevka (končnega) za porabo sredstev 
proračunskega leta 2013 je 25. 10. 2013.
Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi 
sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.

XI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko 
vlagatelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvoj-
nem centru, Ulica padlih borcev 1 b, 5220 Tolmin (tel.: 
05/ 38-41-500) vsak delovni dan v času uradnih ur 
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko 
posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-
naslov: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne 
dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo 
tudi na internetnih naslovih www.mgrt.gov.si in www.prc.
si.
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo 
vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe: 
- Tina Bregar na MGRT (tel.: 01/32-01-364, e-na-

slov: tina.bregar@gov.si);
- Vesna Kozar na Posoškem razvojnem centru (tel.: 

05/38-41-503, 031-381-692, e-pošta: vesna.ko-
zar@prc.si);

- Nežika Kavčič na Posoškem razvojnem centru (tel.: 
05/38-41-519, e-naslov: nezika.kavcic@prc.si).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na osnovi Zakona o popotresni obnovi objektov in spod-
bujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05-
UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-
ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 
38/10-ZUKN in 107/10), Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 
2012 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 
in 57/12), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 
20/11-ZSRR-2 in 8/12), Uredbe Komisije (ES) št. 
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 
88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU, L 379), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09-
ZIPRS1011), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 
2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS št. 30301-1-
2007-5, z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega programa ra-
zvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 
2013 (Sklep Vlade RS št. 30301-1/2013/4, z dne 24. 
1. 2013) in Sheme »de minimis« »Spodbujanje izobraže-
vanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih v Posočju« 
(številka priglasitve: M001-1783262-2009), objavlja Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ko-
tnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE 
IZOBRA@EVANJA IN USPOSABLJANJA 

ZAPOSLENIH V PODJETJIH NA 
OBMO^JU OB^IN BOVEC, KOBARID IN 

TOLMIN V LETU 2013

I. IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA
Izvajalec razpisa je Republika Slovenija, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub-
ljana (v nadaljevanju MGRT), kot neposredni proračun-
ski uporabnik.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževa-
nja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 v obliki 
nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem 
za:
a. Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se na-
naša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od 
sedanje),
b. Usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na prido-
bivanje ustreznih znanj in spretnosti).
Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti sub-
vencijo oz. pomoč, so: 
- stroški izobraževanj in usposabljanj, 
- potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposablja-

jo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, s 
tem, da njihova višina ne sme presegati 10 % upra-
vičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oziro-
ma usposabljanj skupaj. 

Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do 
sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost v nobenem primeru ni 
upravičen strošek.
Skupna vrednost pomoči za posamezen projekt: 
- do 100 % vrednosti upravičenih stroškov.
Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposa-
bljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, ne bo mogla 
preseči 10.000 EUR. V primeru, da sredstva iz javne-
ga razpisa niso porabljena v celoti, se lahko upravičen-
cu dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Javni razpisi in pozivi



SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 1, 2013

( 39 )

porazdeli med upravičence).

III. POGOJI DODELJEVANJA
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje se dodeljuje 
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 
15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU, L 379). V skladu s 
pravilom de minimis, skupna pomoč de minimis, do-
deljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 
200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračun-
skih let. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kate-
remu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem sek-
torju, ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let. Ti zgornji meji se upo-
rabljata ne glede na obliko pomoči de minimis ali za-
stavljeni cilj. V kolikor je prejemnik pomoči de minimis, 
za iste upravičene stroške, že prejel državno pomoč, 
vsota dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati 
dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki bodo v letu 
2013, in sicer v času od objave razpisa v Uradnem 
listu RS do 28. 10. 2013 vključevali zaposlene v 
programe izobraževanj in usposabljanj.
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe (veli-
ka, srednja, mala in mikro podjetja) in samostojni 
podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl. 
US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 
33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12 
in 57/12) ter: 
- niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po-

ravnave ali likvidacije; 
- niso v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča iz-

guba in izguba iz prejšnjih let dosegata polovico 
kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta); 

- na dan 31.12. v preteklem koledarskem letu niso 
bili v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 
126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10-OR-
ZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11-ZPUOOD, 
23/12 in 48/12 Odl. US: U-I-285/10-13);

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

- imajo poravnane zapadle obveznosti do Republike 
Slovenije;

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

- niso na seznamu subjektov, za katere velja omejitev 
po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno preči-
ščeno besedilo);

- dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira-
nja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 
77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja 
in financiranja terorizma;

- za iste upravičene stroške ne prejemajo pomoči po 
drugih predpisih oz. s predvidenim zneskom »de 
minimis« pomoči ne bodo presežene predpisane 
intenzivnosti.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar 
pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje, ki ima po-
družnico registrirano na območju občin Bovec, Koba-
rid ali Tolmin.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
- ki so za iste upravičene stroške pridobila pomoči po 

drugih predpisih oz. s predvidenim zneskom pomo-
či »de minimis« presegajo predpisane intenzivno-
sti;

- ki delujejo na področju ribiškega ali ribogojskega 
sektorja;

- ki delujejo na področju primarne proizvodnje kme-
tijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti;

- ki delujejo na področju predelave in trženja kmetij-

skih proizvodov, kadar je:
• znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-

čine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg;

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

- kadar je pomoč namenjena za z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice;

- kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe doma-
čega blaga pred rabo uvoženega blaga;

- ki delujejo na področju sektorja premogovništva;
- ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali pla-

čilo in je pomoč namenjena za nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora;

- ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah, kot jih 
določa Zakon o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 44/07-UPB2 in 51/11). 

IV. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo 
moral:
- MGRT-ju in vsem ostalim institucijam ter njihovim 

pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih 
sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih re-
zultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta ter 
vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po 
izteku trajanja pogodbe;

- hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 10 let 
od datuma dodelitve pomoči;

-  upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega finan-
ciranja in zagotavljati pravilnost podatkov, kot izhaja 
iz osnutka pogodbe o financiranju;

- projekt izvesti v skladu z razpisom, razpisno doku-
mentacijo in pogodbo o financiranju, v nasprotnem 
primeru je MGRT upravičen odstopiti od pogodbe 
o financiranju ter od upravičenca zahtevati vrnitev že 
izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila;

- sproti pisno obveščati MGRT o objektivnih okolišči-
nah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta ter o 
spremembi lastniške strukture;

- zagotoviti, da so vsi podatki v prijavi na javni razpis 
resnični;

- zagotoviti, da terjatve do MGRT ne bo odstopil tretji 
osebi.

V. MERILA ZA IZBIRO
Merila za vrednotenje vlog

Merilo Število točk

1 Čas ustanovitve podjetja največ 10

2 Velikost podjetja največ 4

3 Strategija razvoja kadrov največ 12

4

Skladnost izobraževanja in uspo-
sabljanja zaposlenih s strategijo 
vlagatelja (s poudarkom na strate-
giji razvoja kadrov)

največ 14

5

Finančna konstrukcija in uteme-
ljenost predlaganega projekta 
izobraževanja ter usposabljanja 
zaposlenih

največ 24

6 Predhodna vlaganja v izobraževa-
nje in usposabljanje kadrov največ 17

7 Predhodno dodeljena sredstva največ 15

8 Lokacija vlagatelja največ 4

SKUPAJ (1–8) 100

9 Zakon o Triglavskem narodnem 
parku* 10

SKUPAJ 110

*Če ima gospodarska družba ali samostojni podjetnik registri-
ran sedež ali podružnico na območju iz 9. člena Zakona o Tri-

glavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo 
te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena 
Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 
52/10) ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset od-
stotkov možnih točk.

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. 
Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne 
upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije inve-
sticije na območjih izvajanja iz 9. člena zakona o Tri-
glavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10). 
Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih 
točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena 
po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da 
dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost 
tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 
5. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima 
prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po 
merilu 6. 

VI. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV IN OBDOBJE FI-
NANCIRANJA
Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago v 
letu 2013, znaša okvirno 100.000 EUR. Nepovratna 
sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski 
postavki MGRT 116610 – Razvojna pomoč Posočju.
Obdobje za katerega so namenjena razpisana sred-
stva, je proračunsko leto 2013. MGRT bo sofinanci-
rala le upravičene stroške, nastale od objave razpisa 
v Uradnem listu RS do 28. 10. 2013.

VII. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Du-
najska 58, 1000 Ljubljana, je: 
• priporočeno po pošti do vključno 17. 5. 2013 ali
• v glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6. 
nadstropje, pri recepciji) najkasneje do 17. 5. 2011 
do 12. ure.  

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi 
navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo 
na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE 
ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS IZOBRAŽEVA-
NJE IN USPOSABLJANJE V POSOČJU 2013«, ter 
s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko 
izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo 
stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni doku-
mentaciji – točka št. 18: Oprema ovojnice).
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo 
oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega 
datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnje-
ne pošiljatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški 
projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih 
(EUR).

VIII. VSEBINA VLOGE
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 
za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno za-
pečateno ovojnico in dokumente po naslednjem vr-
stnem redu:
- izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o strinjanju 

z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1);
- izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec 

(razpisni obrazec št. 2);
- originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada Re-

publike Slovenije o poravnanih zapadlih davčnih 
obveznostih do Republike Slovenije, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni od dneva oddaje vloge na raz-
pis;
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- izpolnjen, podpisan in žigosan obra-
zec Podatki o vlagatelju (razpisni 
obrazec št. 3) in zahtevane obvezne 
priloge: 
• originalne bilance stanja in izkazi 

poslovnega izida za zadnji dve leti 
(2011 potrjene s strani AJPES-a, 
2012 podpisane s strani odgovor-
ne osebe v podjetju); 

- izpolnjen obrazec Predstavitev pro-
jekta izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih pri prijavitelju v Posočju v 
letu 2013 (razpisni obrazec št. 4);

- za vsako vrsto izobraževanja in/ali 
usposabljanja izpolnjen obrazec Po-
datki o prijavljenem izobraževanju 
in/ali usposabljanju (razpisna obraz-
ca št. 4.1 in/ali 4.2) s prilogami (pro-
gram s ceno ali računom ali predra-
čunom ali predpogodbo);

- izpolnjen obrazec Predhodna vlaga-
nja v izobraževanje in usposabljanje 
kadrov – v zadnjem letu (razpisni 
obrazec št. 5);

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

Podjetjem, ustanovljenim v letu 2013 ni 
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov 
poslovnega izida za zadnji dve leti. Po-

djetja, ustanovljena v letu 2012 priložijo 
bilance stanja in izkaze poslovnega izida 
za leto 2012.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki 
je bila v roku ustrezno dopolnjena na 
podlagi poziva k dopolnitvi.

IX. DATUM IN NAČIN OBRAVNAVE 
VLOG
Odpiranje vlog bo 21. 5. 2013.
Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpira-
nje vlog ne bo javno. Vse pravočasno 
prispele pravilno označene vloge bo 
odprla in pregledala, popolne pa tudi 
ocenila strokovna komisija. Strokovno 
komisijo sestavljajo trije predstavniki 
MGRT, predstavnik Zavoda RS za zapo-
slovanje – Območna služba Nova Gori-
ca in predstavnik Posoškega razvojnega 
centra.
Strokovna komisija bo v roku osmih (8) 
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste 
vlagatelje, katerih vloge ne bodo popol-
ne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
vlog je osem (8) dni po prejemu poziva. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bo-
do dopolnili v določenem roku, bo stro-
kovna komisija zavrgla.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: 

- višine zaprošenih sredstev;
- tistega dela vloge, ki se veže na teh-

nične specifikacije predmeta vloge; 
- tistih elementov vloge, ki vplivajo ali 

bi lahko vplivali na drugačno razvrsti-
tev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je naročnik prejel v po-
stopku dodelitve sredstev.

Prepozno prispele ali nepravilno ozna-
čene vloge se zavržejo, neutemeljene 
pa zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, 
oziroma bodo dopolnjene neustrezno. 
Vloga je neutemeljena zlasti, če: 
- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso 

namenjena izobraževanju in usposa-
bljanju zaposlenih v podjetjih na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tolmin 
v letu 2013;

- so bila vlagatelju predhodno že odo-
brena javna sredstva za isti namen;

- vlagatelj ni podal podatkov in zahte-
vanih prilog, iz katerih bi bili nedvou-
mno razvidni namen, cilji in način iz-
vedbe oziroma niso podatki verodo-
stojni in/ali resnični;

- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javne-
ga razpisa za spodbujanje izobraže-
vanja in usposabljanja zaposlenih v 
podjetjih na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin v letu 2013, nave-
denih v točki 2.6 razpisne dokumen-
tacije;

- vlagatelj v dopolnitvi spremeni višino 
zaprošenih sredstev;

- vsebina dopolnitve kakorkoli vpliva na 
merila za vrednotenje vlog;

- ne doseže vsaj 51 točk (brez točk iz 
naslova lokacije investicije na obmo-
čjih izvajanja iz 9. člena zakona o 
Triglavskem narodnem parku (Uradni 
list RS, št. 52/10) oziroma v primeru, 
da je zahtevanih sredstev iz vlog z več 
kot 51 točkami več, kot je razpoložlji-
vih sredstev.

Na podlagi predloga strokovne komisije 
predstojnik MGRT sprejme odločitev o 
dodelitvi sredstev. Vlagatelji bodo o od-
ločitvi v roku 60 dni od odpiranja vlog 
obveščeni s sklepom.
Sklep MGRT je v upravnem postopku 
dokončen. Zoper sklep je dovoljen 
upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v 
roku 30 dni od prejema sklep neposre-
dno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarje-
va 33, Ljubljana ali pa se mu pošlje po 

Javni razpisi in pozivi

VAS ZANIMA NAKUP NOVEGA STANOVANJA V KOBARIDU?

Občina Kobarid ima na čudoviti lokaciji v Kobaridu (za Kulturnim domom) 
veliko zemljišče namenjeno gradnji stanovanjskega bloka, za katerega 
smo že pridobili gradbeno dovoljenje. V njem bo na voljo 16 različno ve-
likih stanovanj: štiri garsonjere v velikosti 40 m2, dve dvosobni stanovanji 
v velikosti 65,20 m2 in deset trisobnih stanovanj v velikosti 73,30 m2. 
Vsako stanovanje bo imelo zagotovljeni dve parkirni mesti in se bo ogre-
valo na lesno biomaso.

Predvidena cena za m2 stanovanja je 1.495 evrov (z vključenim 
DDV-jem).

Ker nas zanima, kakšen je interes po tovrstnih stanovanjih, vse zaintere-
sirane pozivamo, da se neobvezujoče prijavite v evidenco zainteresiranih. 
To lahko storite prek e-pošte: tomaz.skocir@kobarid.si ali se v času uradnih 
ur osebno zglasite na Občini Kobarid pri svetovalcu Tomažu Skočirju, 
kjer si boste lahko ogledali tudi načrte posameznih stanovanj in ob tem 
prejeli dodatne informacije.
Občina Kobarid

pošti, pri čemer se šteje, da je bila tož-
ba vložena tisti dan, ko je bila priporo-
čeno oddana na pošto oziroma ko je 
bila neposredno vložena na sodišču. 
Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je 
strank v postopku. Tožbi je treba prilo-
žiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirni-
ku, prepisu ali kopiji. Vložena tožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi vla-
gatelji. Predmet tožbe ne morejo biti 
merila za ocenjevanje vlog. 

X. POGODBA
V primeru pozitivnega sklepa o izboru 
bodo vlagatelji z MGRT podpisali po-
godbo (vzorec pogodbe je sestavni del 
razpisne dokumentacije). V pogodbi bo 
določen način financiranja, ostali pogo-
ji in obrazec zahtevka za sofinancira-
nje. 
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, 
da pristopijo k podpisu pogodbe za ne-
povratna sredstva. Če se v roku osmih 
(8) dni ne bodo odzvali na poziv, se 
šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev 
sredstev. 
Upravičenec mora zagotoviti razliko 
med dodeljenimi sredstvi in celotno vre-
dnostjo odobrenega projekta izobraže-
vanj ter usposabljanj zaposlenih.

XI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo v slovenskem 
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez 
plačila na Posoškem razvojnem centru, 
Ulica Padlih borcev 1 b, Tolmin vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna 
dokumentacija se lahko posreduje tudi 
po elektronski pošti, če podjetje na e-
naslov: info@prc.si posreduje prošnjo 
za dvig razpisne dokumentacije. Razpi-
sna dokumentacija je na voljo tudi na 
internetnih naslovih www.mgrt.gov.si in 
www.prc.si.
Dodatne informacije so v času odprtja 
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. 
uro, kontaktni osebi:
- Tina Bregar na MGRT (telefon: 

01/32-01-364, e-naslov: tina.bregar 
@gov.si) in 

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo

- AVTOMEHANIKA (popravilo vseh vrst vozil)
- VULKANIZERSTVO (osebni, tovorni, traktorski program)

- AVTOOPTIKA
- POPRAVILO ALU PLATIŠČ
- AVTOPRALNICA (zunanje, notranje, kemično čiščenje)

- PREVZEMNO MESTO ODSLUŽENIH VOZIL
- AVTOVLEKA

Pnews center d.o.o.  •  Zatolmin 1c, 5220 Tolmin •  T: 05/38-11-250  
•  GSM: 041-736-041  •  E: pnews.center@siol.net  •  www.pnews-center.si
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NAGRAJENA ZVESTOBA 
GRAHOV^ANOV
Jesenice-Grahovo ob Ba~i – Orga-
niziran hokej na Jesenicah ima že 
65-letno tradicijo, ki so jo 8. januar-
ja obeležili na prisrčni slovesnosti v 
dvorani Kolpern na Stari Savi na Je-
senicah. Ob tej priložnosti so se 
spomnili tudi zvestih navijačev iz Ba-
ške grape in jim podelili plaketi. Sle-
dnji sta iz rok predstavnikov Športne 
zveze Jesenice in Zavoda za šport 
Jesenice prejela Avguštin Čufer -
Gustln in ŠD Zarja Grahovo-Koritni-
ca.

Hokejski navijači z Grahovega ob 
Bači so se Hokejskemu klubu (HK) 
Acroni Jesenice zapisali že leta 
1958. Najbolj zagnanega med njimi 
Avguština Čuferja - Gustlna, ki je od 
takrat gonilna sila tukajšnjih navija-
čev, so kmalu opazili jeseniški hoke-
jisti in mu podarili klubsko zastavo. 
Nanjo so Grahovčani ob vsaki zmagi 

na državnem prvenstvu prišili novo 
zvezdico. Tako je obiskovanje hokej-
skih tekem na Jesenicah postalo 
ena najbolj zakoreninjenih tradicij v 
Baški grapi. Konec leta 2008 je HK 
Acroni celo uspelo doseči dogovor 
s Slovenskimi železnicami, da so 
odhod zadnjega vlaka z Jesenic v 
Novo Gorico prilagodili obiskoval-
cem hokejskih tekem. 

Ob zaključku hokejske sezone pa 
hokejsko navdušenje že dve dese-
tletji nadgrajuje tudi Športno društvo 
(ŠD) Zarja Grahovo-Koritnica s prire-
ditvijo Jeseniška noč. Najbolj priča-
kovani gostje so jeseniški hokejisti, 
ki se z gostiteljem pomerijo v malem 
nogometu. Motivacijo za igranje pa 
dajejo tudi igralcem Inline hokejske-
ga kluba Mufloni iz Tolmina, v kate-
rem uspešno igra kar nekaj igralcev 
iz Baške grape. 

Sicer pa v Baški grapi ostajajo zvesti 
jeseniškemu hokeju tudi v času, ko 

članskega moštva ni več. Kot zago-
tavljajo organizatorji, so z mislimi že 
pri letošnji Jeseniški noči, svojo ude-
ležbo pa so že potrdili tudi hokejisti.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PRVA SEZONA [KL NA 
GIMNAZIJI TOLMIN
Tolmin – Šport je ena od dejavno-
sti, s katero se tolminski gimnazijci 
zelo radi ukvarjajo. Dijaki športniki 
(kajakaši, nogometaši, odbojkaši, 
karateisti, smučarji ...) imajo na šoli 
poseben status, ki jim omogoča 
usklajevanje šolskih in športnih ob-
veznosti. V letošnjem šolskem letu 
pa je Gimnazija Tolmin naredila ko-
rak naprej in s svojim košarkarskim 
moštvom prvič nastopila v šolski ko-
šarkarski ligi (ŠKL), nekakšnem ko-
šarkarskem prvenstvu srednjih šol. 

V skupini, v kateri so nastopale še 
ekipe Gimnazije Nova Gorica, Šol-

skega centra Postojna in Srednje 
tehniške šole Koper, so se tolminski 
gimnazijci izkazali z dobro in borbe-
no igro. Sezono so zaključili s pre-
pričljivo zmago nad ekipo Gimnazije 
Nova Gorica in le za las zgrešili uvr-
stitev v zaključni del tekmovanja. So 
pa bili s strani vseh trenerjev naspro-
tnih moštev deležni številnih pohval, 
ne le za svojo igro, pač pa tudi za 
svoj športni odnos do nasprotnikov. 

Dobre igre in borbeno zastopanje 
Gimnazije Tolmin pa niso bile edine 
košarkarske odlike naših gimnazij-
cev v tej sezoni. Dijaki novinarji, sne-
malci, napovedovalci in plesalke so 
skozi vso sezono skrbeli za odlično 
organizacijo ter napeto športno 
vzdušje v dvorani, člani multimedij-
skega in filmskega krožka pa so po-
skrbeli za medijsko predstavitev do-
gajanja.
Mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica, Gimnazija Tolmin

OB 65-LETNI TRADICIJI ORGANIZIRANEGA HOKEJA NA JESENICAH sta predstavnika Špor-
tne zveze Jesenice in Zavoda za šport Jesenice gonilni sili hokejskih navijačev z Grahovega ob 
Bači Avguštinu Čuferju - Gustlnu ter predstavniku ŠD Zarja Grahovo-Koritnica Toniju Obidu (na 
sliki levo) podelila plaketi. Foto: Andraž Sodja

KOŠARKARSKO MOŠTVO GIMNAZIJE TOLMIN se je letos prvič pridružilo Šolski košarkarski 
ligi. Dobre igre in borbeno zastopanje Gimnazije Tolmin pa niso bile edine košarkarske odlike 
naših gimnazijcev v tej sezoni.  Foto: Lučka Uršič

Utrinki

JUBILEJNO PLEZALNO 
SRE^ANJE 
Most na So~i – Zadnjo soboto v ja-
nuarju je Plezalna šola Peter Mrak v 
telovadnici na Mostu na Soči že pe-
to leto zapored izvedla plezalno sre-
čanje s tekmo. Na prijateljski tekmi 
smo, poleg lanskoletnih uspehov 
plezalcev na tekmah Zahodne lige 
plezanja in državnih plezalnih tekem 
ter vzponov nosilca omenjene ple-
zalne šole v naravnih plezališčih, ob 
slikah podoživeli prvih pet let plezal-
ne šole. 

Kot vsako leto so se plezalci tudi le-
tos pomerili v plezanju na umetni 
steni in plezalnih igrah. Na steni so 
se preizkusili v treh smereh – lažji, 
srednje težki in težji. Plezanja na 

steni se je udeležilo 27 plezalcev – 
poleg otrok tudi nekaj staršev. Ple-
zalcem iz Tolmina in oklice, Mosta 
na Soči ter Nove Gorice, ki redno 
trenirajo v tukajšnji plezalni šoli, se 
je na tekmi pridružila tudi skupina 
plezalcev iz Žirov.

V finale, kjer so plezali slepo (s kapo 
na glavi), so se uvrstili vsi, ki so vse 
tri kvalifikacijske smeri priplezali do 
vrha. Takih je bilo kar enajst, a v fi-
nalu je brez gledanja uspelo osvojiti 
vrhove le trem (Petru Mraku, Špeli 
Tonkli in Žigu Šorli).

Udeleženci srečanja so se poskusili 
povzpeti tudi na vrh žrdi, vrvi in le-
stve, večina plezalcev pa je dokaza-
la, da to že dobro obvlada. Da pa so 
spretni tudi z žogo, so pokazali pri 

KONEC JANUARJA JE PLEZALNA ŠOLA PETER MRAK ŽE PETO LETO ZAPORED IZVEDLA 
PLEZALNO SREČANJE S TEKMO. Jubilejno srečanje so tudi tokrat zaključili z razglasitvijo 
najboljših in torto, ki je nosila Pavčkove verze: »Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca …«. Foto: Da-
mijan Dolenec
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Ob nakupu 4 pnevmatik Michelin vam podarimo še 
KUPON V VREDNOSTI 10 EUR za vulkanizerske storitve.

Za dodatne informacije pokličite na: 041/736-041.

Pnews center d.o.o., Zatolmin 1c, 5220 Tolmin • T: 05/38-11-250 
GSM: 041-736-041 • E: pnews.center@siol.net • www.pnews-center.si

Za več podrobnosti se obrnite na prodajalca, ki je naveden 
na oglasu, ali obiščite spletno stran promotion.michelin.si!

metih iz skrinje. Tudi pri tem preizku-
su ni šlo brez plezanja, saj so se 
morali tekmovalci pred metom z žo-
go povzpeti na skrinjo.

Jubilejno srečanje smo tudi tokrat 
zaključili z razglasitvijo najboljših in 
torto, ki je nosila verze Pavčkove pe-
smi Popotnik: »Ko hodiš, pojdi zme-
raj do konca …«. Plezalcem smo ob 
tem zaželeli, da bi v prihodnji sezoni 
uspešno in varno delali korake v 
svetu vertikale prav do vrha smeri.
Peter Mrak, vodja Plezalne šole Peter 
Mrak

SPOMINSKA [AHOVSKA 
PRIREDITEV
Bovec – V spomin na šahovskega 
ljubitelja Marka Repiča, ki je veliko 
prispeval, da se je ta igra med mla-
dimi in starejšimi v Bovcu ohranila 
ter razvijala, so šahovski prijatelji in 
svojci v prostorih lokala Črna ovca 
organizirali 2. Markov šahovski me-
morial (MŠM). Srečanje so popestri-
li s slikovno predstavitvijo prvega 
MŠM-ja, Silvo Kovač, mojstrski 
kandidat in šahovski ljubitelj iz Idrije 
pa je na demo šahovnici predstavil 
znamenito partijo šahovskega vele-
mojstra ter idrijskega rojaka Vasje 

Pirca, katerega 105-letnico rojstva 
smo obeležili decembra lani. 

Odigran je bil tudi hitropotezni turnir 
enajstih posameznikov po Bergerje-
vem sistemu – vsak z vsakim, s pe-
stro udeležbo od šestletnega Irene-
ja Melinca do 78-letnega Stanka 
Kravanja. Po enajstih kolih zanimi-
vega šahiranja, ki je vse do zadnjega 
kroga odločalo o zmagovalcu, je pred 
Ivom Repičem zasluženo zmagal 
Miran Varga, tretji pa je bil Žarko 
Komac. Organizatorji so vse udele-
žence nagradili s priznanji in praktič-
nimi nagradami ter s pogostitvijo 
sklenili uspelo šahovsko druženje. 
S. K.

REGIJSKO PRVENSTVO 
OSNOVNO[OLCEV V [AHU
Solkan – V prostorih OŠ Solkan je 
Šahovsko društvo (ŠD) Nova Gorica 
organiziralo regijsko prvenstvo 
osnovnošolcev v šahu. V šestih sta-
rostnih skupinah za fante in dekleta 
je sodelovalo 73 mladih šahistov iz 
13 OŠ Severne Primorske. Največ 
uspeha so imeli mladi šahisti iz OŠ 
Ivana Roba Šempeter pri Gorici, ki 
so zmagali v treh starostnih kategori-
jah.

Regijskega prvenstva so se udeležili tudi 
štirje učenci OŠ Franceta Bevka Tolmin. 
Med njimi se je najbolje uvrstil Jan Vasi-
ljevič, ki je v skupini fantov do 15 let 
osvojil 4. mesto med 12 tekmovalci.

Silvo Kovač, mojstrski kandidat in šaho-
vski ljubitelj iz Idrije

ZIMOVANJE OTROK 
MLADINSKEGA ODSEKA 
KOBARID
Planina Kuhinja – Letos smo imeli 
res pravo zimovanje, saj nas je nara-
va obdarila s snegom in zato smo v 
koči na planini Kuhinja še posebej 
uživali. Že ob prihodu smo bili vsi 
polni energije in se tako že prvi dan 
zabavali, saj smo imeli pravo gorsko 
modno revijo. Drugo jutro smo se 
prebudili v čudovito sončno jutro. 
Po zajtrku smo se hitro oblekli in od-
šli na krajši pohod proti planini Le-
skovca. Po poti smo se večkrat 
ustavljali, si ogledovali zimsko idilo, 
se kepali in valjali po snegu ter delali 
»angelčke«. Vsi mokri smo prišli v 
kočo, kjer nas je že čakalo okusno 
kosilo. Popoldanske ure smo zapol-
nili z izdelovanjem sovic, nato pa sta 
k nam prišla gorski reševalec Alojz 
Skrt in njegova psička Feli. Predsta-

vil nam je zimsko opremo in poka-
zal, kako poteka reševanje ljudi iz-
pod snežnih plazov s pomočjo psa. 
Zimo smo res dodobra izkoristili, saj 
smo se ponoči podali še na nočno 
sankanje z baklami. Vsi utrujeni smo 
nato sladko zaspali. V nedeljo smo 
se prebudili v pravo zimsko jutro, saj 
je čez noč zapadlo veliko snega. 
Ker je še vedno močno snežilo, smo 
v koči najprej spekli dobre piškote in 
narisali nekaj risbic, nato pa smo le 
odšli na sneg ter naredili nekaj sne-
žakov in raznih skulptur. Konec te-
dna je za nas vse prehitro minil in 
kljub temu, da smo si vsi želeli ostati 
v koči še kakšen dan ali dva, smo 
morali po kosilu oditi domov. 
Nežka Koren in Demi Finc, Planinsko 
društvo Kobarid – mladinski odsek

ZA BOLJ[O POKRITOST 
JAVNO DOSTOPNIH 
AVTOMATSKIH 
DEFIBRILATORJEV
Zgornje Poso~je – Če se človeku 
ustavi srce in mu nihče ne pomaga, 
umre v približno desetih minutah, 
možgani pa se nepopravljivo začne-
jo okvarjati že po nekaj minutah. Za-
to se po srčnem zastoju možnost 
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Utrinki

[KRATARIJA
V prejšnji številki Sočasnika nam jo 
je naš tiskarski škrat Fon Felix kar 
dvakrat zakuhal. Najprej je na četrti 
strani poskrbel za napačno poime-
novanje kobariške podžupanje. Pri-
reditve Radi bi vam rekli hvala se je 
v Breginju namesto podžupanje Da-
nice Hrast udeležila nova podžupa-
nja Božica Špolad Žuber, ki je ta 
dan tudi prvič javno nastopila v svoji 
novi vlogi. Pri tem je treba poudariti, 
da avtorica prispevka Tatjana Terli-
kar pri zamenjavi, ki smo jo nehote 
»ušpičili« v uredništvu, ni imela po-
polnoma ničesar.

Poleg tega nam jo je Fon Felix zago-
del še na 27. strani, kjer je poskrbel 
za dvakratno zmotno navajanje av-
torja prehodnega znaka gostiteljice 
praznovanja Dneva reke Soče. Le-
sena skulptura Sočna Soča se son-
či je ustvarjalsko delo Andreja Po-
korna iz Šmartnega v Brdih in ne An-
dreja Poglajena, kot smo zmotno 
objavili. 

Uredništvo Sočasnika

PE Luznik storitve, Valter Luznik s.p., Ul. Albina Rejca 10, 5220 Tolmin

PROJEKT NAMEŠČANJA Z JAVNO DOSTO-
PNIMI AVTOMATSKIMI DEFIBRILATORJI – 
Zdravstveni dom Tolmin si prizadeva, da bi se 
mreža AED tudi na našem območju čim bolj 
razširila. Zato pozivajo vsa društva, lokalne 
institucije in organizacije, podjetja ter vse tri 
posoške občine, da pristopijo k projektu in se 
v okviru svojih zmožnosti odločijo za nabavo 
AED. Foto: Erik Hrast

HUMANITARNA AKCIJA 
ZBIRANJA TOPLIH OBLA^IL 
IN HRANE ZA BREZDOMCE
Slovenija − Vse do 26. marca bodo 
prostovoljci ekipe Sladka sled v so-
delovanju z društvom za pomoč in sa-
mopomoč brezdomcev Kralji ulice or-
ganizirali vseslovensko humanitarno 
akcijo Podaj roko sočloveku. V sklo-
pu akcije se zbirajo: 
•  spalne vreče in odeje;
•  topla oblačila (čevlji, bunde, plašči, 

jakne, kape, rokavice ...);
•  suha hrana za zajtrk (salame, pa-

štete, suhe salame, marmelade, 
maslo itd.).

Brezdomcem lahko pomagate tudi ta-
ko, da pošljite SMS s ključno besedo 
BREZDOMCI na telefonsko števil-
ko 1919 in prispevate en evro za 
delovanje dnevnega centra za 
brezdomce Kralji ulice. Prostovoljci 
bodo na dan zaključka humanitarne 
akcije skupaj s pevcem Omarjem 
Naberjem tako imenovane kralje uli-
ce tudi obiskali in jim izročili zbrana 
oblačila in hrano.

Za več informacij se lahko obrnete na 
Alenko Skok, koordinatorko akcije 
na območju Zgornjega Posočja (e-
naslov: alenka.skok@gmail.com). 
T. Š. F.

Popravek

preživetja vsako minuto zmanjša za 
deset odstotkov. Večina zastojev sr-
ca je posledica nevarnih motenj rit-
ma in se največkrat pripeti izven bol-
nišnice, v prisotnosti očividcev. Tovr-
stne motnje lahko odpravimo le s 
sunkom električnega toka. Zato so 
za uspešno oživljanje in dober izhod 
najpomembnejši čim zgodnejši te-
meljni postopki oživljanja ter čim 
zgodnejša defibrilacija.

V Zdravstvenem domu (ZD) Tolmin si 
želimo, da bi imeli prebivalci Posočja 
možnost uporabe defibrilatorja v treh 
do petih minutah, kar pa je glede na 
razsežnost terena, ki ga pokriva služ-
ba nujne medicinske pomoči (SNMP) 
Zdravstvenega doma (ZD) Tolmin, 
nemogoče. Pokritost našega obmo-
čja z javno dostopnimi avtomatskimi 
defibrilatorji (AED) je namreč za zdaj 
precej skromna. Kot prvi so k projek-
tu nameščanja AED pristopili organi-
zatorji vsakoletnega dobrodelnega 
festivala GorA RockA, ki so lani zbra-
na sredstva namenili za nakup treh 
AED, četrti defibrilator pa je bil na-
bavljen s sofinanciranjem ZD Tolmin.

V želji, da bi se znanje temeljnih po-
stopkov oživljanja in mreža AED tudi 
na našem območju čim bolj razširila, 
pozivamo vsa društva, lokalne insti-

tucije in organizacije, podjetja ter 
vse tri posoške občine, da pristopijo 
k projektu in se v okviru svojih zmo-
žnosti odločijo za nabavo AED. 
Zdravstveni dom Tolmin je kot nosi-
lec SNMP pri nabavi pripravljen sve-
tovati in hkrati pomagati pri usposa-
bljanju. Več informacij o projektu 
lahko najdete tudi na spletni strani 
www.zd.tolmin.si ali na spletnem 
naslovu www.aed-baza.si.
Maja Fortunat, vodja SNPM, ZD Tolmin
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Polenta iz suhih hru{k

Projekt Prehrana in tradicija v Zgornjem Poso-
čju (NIP 2011) je nastal ob finančni pomoči 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja. Organ upravljanja Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Mini-
strstvo za kmetijstvo in okolje. 

Prehrana in tradicija v Zgornjem Poso~ju

Da bi na obmo~ju {ir{ega Poso~ja {e bolje izkoristili danosti in dodatno razvili kmetijsko 
dejavnost ter rokodelstvo, so tri poso{ke ob~ine skupaj s kanalsko pripravile projekt Pre-
hrana in tradicija Zgornjega Poso~ja.

P rojekt se počasi zaključuje (v marcu in 
aprilu se bodo izvedle še zadnje dejavno-
sti), zato že lahko predstavimo ključne re-

zultate. Plod projektnega dela je denimo v minu-
lem letu ustanovljeno Društvo Samooskrba Koba-
rid. Njegova glavna naloga je, da v sodelovanju z 
drugimi institucijami razvija predvsem vrtnarstvo, 
zeliščarstvo in poljedelstvo na območju Zgornjega 
Posočja. Poleg tega je projekt odigral pomembno 
vlogo pri pripravi smernic razvoja posameznih 
kmetijskih panog, ki bodo osnova razvojnim pro-
gramom in izvedbenim projektom. 

Nove nalo`be 
V minulem letu urejena kuhinja za predelavo 

živil rastlinskega izvora v kobariški Pepčevi oziro-
ma Zeleni hiši zagotovo sodi med pomembnejše 
naložbe projekta. Poleg nje je Posočje bogatejše 
tudi za premično linijo, ki služi za predelavo sad-
ja v sok. V ta namen je Društvo sadjarjev Zgor-
njega Posočja ob pomoči prijaviteljev in Posoškega 
razvojnega centra (PRC) pripravilo predstavitev 
omenjene linije, kjer so izobrazili tudi zainteresi-
rane predstavnike na terenu. Ti bodo v vlogi men-
torjev v prihodnje skrbeli za nadaljnjo uporabo 
linije. Vzporedno s predstavitvami so potekala tu-
di predavanja o ekološkem sadjarstvu, udeležen-
cem terenskih delavnic pa se je omogočil nakup 
ekoloških sadik jablan – skupno se je nabavilo več 
kot 200 sadik. Med nove naložbe sodi tudi nakup 
18-ih novih stojnic za predstavitev lokalne ponud-
be na javnih prireditvah oziroma sejmih. 

Ime projekta: Prehrana in tradicija v Zgornjem 
Poso~ju
Projektni vodja: Nata{a Taljat, Ob~ina Kobarid 
Skupna vrednost projekta: 67.115,92 evra 
Dele` sofinanciranja LEADER sredstev: do 
49.715,09 evra
Vodilni partner: Ob~ina Kobarid
Drugi partnerji: Dru{tvo sadjarjev Zgornjega 
Poso~ja, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gori-
ca, Ob~ina Bovec, Ob~ina Kanal ob So~i, 
Ob~ina Tolmin

KLOCOVA POLENTA. Foto: Peter Domevšček

Kmalu nova knji`ica receptov in 
ponatis prakti~nih vrtnarskih nasvetov

Projekt je postregel tudi s številnimi spremlje-
valnimi dogodki, izobraževanji za proizvajalce 
kmetijskih pridelkov in potrošnike ter delavnicami 

različnih rokodelskih in kmetijsko obarvanih vse-
bin. Skupno je bilo organiziranih okoli 40 dogod-
kov, katerih se je udeležilo več kot 400 zainteresi-
ranih. Največ zanimanja so zagotovo požele pred-
stavitve premične sadjarske linije in kuharske de-
lavnice. Pri slednjih so podeželska društva in 
drugi ljubitelji tradicionalne prehrane skupaj s 
kuharskim mojstrom Robertom Merzelom odkri-
vali, pripravljali ter pokušali jedi naših babic, ki so 
jih poskušali prilagoditi današnjemu času. Priprav-
ljene recepture so strnjene v novi knjižici receptov 
Jedi iz Zgornjega Posočja, ki bo izšla v naslednjih 
dneh. K izdajam v sklopu projekta pa sodita tudi 
zgibanka, ki predstavlja medovit okoliš Zgornjega 
Posočja in nekoliko prevetrena ter dopolnjena iz-
daja poučne knjižice Pridelano in prodano doma, 
ki ponuja številne praktične vrtnarske nasvete. 
Tudi ta knjižica bo izšla v marcu, širši javnosti pa 
bo, tako kot drugi dve, brezplačno dostopna na 
spletni strani PRC-ja: www.prc.si (glej pod »Publi-
kacije«). 
Peter Domevšček, pripravil v imenu prijaviteljev, 
Posoški razvojni center

KLOCOVA POLENTA 
(polenta iz suhih hrušk)

Potrebujemo:
• 6 dl vode
• 50 g suhih hrušk (tepk oziroma kloc)
• 150 g koruznega zdroba (polente)
• 40 g masla
• 30 g medu

Priprava:
Suhe tepke skuhamo v vodi. Kuhane grobo 
nasekljamo, vodi primešamo koruzni zdrob 
in kuhamo kot polento. Polento prelijemo z 
maslom, v katerem smo raztopili med. Ponu-
dimo lahko z žličnikom sladke skute. Jemo 
toplo ali hladno.

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


