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Letnik XIII, št. 2, 2012

K ar lep čas smo v našem ure-
dništvu zbirali pogum, pre-
den smo se odločili za akci-

jo, v kateri smo skupaj z vami naše-
mu periodičnemu tiskanemu mediju 
izbirali ime. Priznati moramo, da nam 
je v vseh teh letih EPIcenter zlezel 
pod kožo in da večina najbrž niti ne 
bi zamenjala že dobro uveljavljenega 
imena. Kljub temu pa se je v tem 
času nabralo kar nekaj razlogov za 
ta odločilni korak. Ne le, da se obdo-
bje popotresne sanacije, s katero je 
na nek način zaživel tudi naš EPIcen-
ter, počasi zaključuje. Razlog tiči tu-
di v tem, da se je od leta 2005 dalje, 
ko so svet začeli pretresati številni 
rušilni potresi in cunamiji, prav to 
poimenovanje tako razpaslo, da da-
nes samo v Sloveniji označuje trgo-
vsko središče, aparthotel, fitnes in 
center dobrega počutja, drsališče, 
bovling center, svetovalno podjetje, 
plesni studio, mladinski center in 
celo pekarno. Poleg tega smo bili 
pred časom prav zaradi imena, ki 
spominja na potres, označeni kot 
»potresno glasilo« in posledično za-
vrnjeni na enem izmed javnih razpi-
sov, čeravno naš medij s potresi (ra-
zen imena in le še redkih prispevkov 
na to temo) nima nič več skupnega.

In če se vrnem k naši akciji, naj 
povem, da smo od številnih bralcev 
iz Zgornjega Posočja kot tudi iz dru-
gih krajev Slovenije prejeli veliko 
predlogov, med katerimi so bili ne-
kateri naravnost posrečeni. Tri (SO-
ČApis, SOČA sporoča in SOČA poro-
ča) smo v drugem krogu poleg Soča-
snika celo vključili v ožji izbor. Zgod-
bo smo zaključili konec minulega 
leta in nato le še čakali na spremem-
bo statuta, ki nam je dala zeleno luč 

za razglasitev končnega rezultata. Po 
nekaj manj kot sto prejetih glasovni-
cah smo naposled ugotovili, da se vas 
je večina odločila za ime, ki danes 
krasi naslovnico našega medija. Po 
12 letih izdajanja se je tako EPIcenter 
ob svojem rojstnem dnevu preimeno-
val v Sočasnik – je že tako, da me-
diju ni treba čakati, da postane pol-
noleten, če želi zamenjati ime. V 
novem imenu se tako poleg Soče 
skriva še beseda časnik, ki v sožitju 
s Sočo spominja na sočasnost. Kot 
ste najbrž opazili, ostaja oblikovna 
zasnova medija (razen naslovne stra-
ni) praktično nespremenjena. Sprva 
smo sicer predvideli tudi notranjo 
osvežitev, vendar smo se kasneje od-
ločili, da s tem nekoliko počakamo. 
Nenazadnje se moramo vsi skupaj 
najprej privaditi novega imena, in ko 
se bo to čez čas prijelo, bomo razmi-
šljali o novi notranji preobleki.

In zdaj še k zadnjemu delu naše 
akcije, ki ga najbrž že težko pričaku-
jejo vsi tisti, ki so vse od začetka 
akcije v uredništvo pošiljali glasovni-
ce za izbor novega imena. Izmed pre-
jetih glasovnic smo izžrebali deset 
prejemnikov nagrad (torba za preno-
sni računalnik, napolnjena z uporab-
nimi predmeti). Tričlanska komisija 
v sestavi Nežike Kavčič, Katje Kra-
vanja in Tatjane Šalej Faletič je iz 
kupa potegnila glasovnice: Božene 
Blazetič s Kneže, Toneta Borovni-
čarja iz Tolmina, Ivane Marije Cvek 
iz Grahovega ob Bači, Tadeja Korena 
iz Drežnice, Ožbeja Kovačiča iz Le-
pene, Ane Mlakar iz Tolmina, Eve-
line Mlekuž iz Bovca, Marije Mrak 
iz Dolenje Trebuše, Ivana Šavlija iz 
Idrskega in Romana Štendlerja iz 
Ruta. 

So~a + ~asnik = So~asnik

Ob dvanajstem rojstnem dnevu pa 
smo se odločili, da podelimo še dve 
dodatni nagradi, in sicer avtorjema 
predlogov, ki smo ju uporabili v pol-
finalnem izboru: Mihu Kacafuri iz 
Maribora za SOČApis in Borutu Ru-
tarju iz Zatolmina za predloga SOČA 
sporoča oziroma SOČA poroča. 

Posebno nagrado ob dvanajsti 
obletnici izdajanja pa bomo podelili 
še avtorici največjega števila poslanih 
prispevkov v naše uredništvo Olgi 
Zgaga iz Nove Gorice, katere življenje 
je usodno povezano z Baško grapo, 
od koder nam tudi vseskozi poroča.

Vsem, ki ste sodelovali v naši ak-
ciji, se za poslane glasove in predlo-
ge prav lepo zahvaljujemo, nagrajen-
cem pa iskreno čestitamo. Našim 
zvestim bralcem želimo, da bi nas 
navkljub shujševalni kuri (več o tem 
smo pisali v zadnji številki EPIcentra) 
in novemu imenu tudi v prihodnje 
radi prebirali. Kdo ve, morda pa bo 
Sočasnik nekoč vendarle lahko bele-
žil dogodke, ki se bodo odvijali v 
Zgornjem Posočju, sočasno in ne z 
dvomesečnim zamikom.

Tatjana Šalej Faletič, glavna in 
odgovorna urednica Sočasnika
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BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-EPIcentra 
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 
naše spletno glasilo.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka našega tiskanega medija bo predvidoma izšla 
konec junija. Vsi, ki boste v njem želeli objaviti kak prispevek, nas 
kontaktirajte na e-naslov tatjana.sf@prc.si. Po novem so na sple-
tni strani www.prc.si na voljo obrazec in podrobnejša navodila za 
vpis besedil, ki jih boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki 
jih boste skladno z novo uredniško politiko poslali v okviru dane 
aplikacije, posredovane fotografi je pa naj bodo v visoki resolu-
ciji (vsaj 1 Mb). Več informacij glede objav je tudi na naši spletni stra-
ni www.prc.si/epicenter/dodatno/objava-prispevka. 
Uredništvo

Utrinki

Vse o oglaševanju v našem glasilu z naklado 7.400 izvodov najdete 
na spletni strani www.prc.si, lahko pa se obrnete tudi na Matejo Kutin 
(05/38-41-502, mateja.kutin@prc.si).

SLAVICA MLAKAR, 
DOBITNICA GERBI^EVE 
NAGRADE 
Cerknica – Glasbena šola Tolmin 
se je pred dvema letoma preselila v 
nove prostore. Med najbolj zaslužni-
mi, da o tem sploh lahko pišemo, je 
nekdanja ravnateljica Slavica Mla-
kar. Kakovost pouka, ki resnici na 
ljubo tudi prej ni bila vprašljiva, se je 
v novem okolju še dodatno izboljšala 
in v slovenskem merilu dosega vr-
hunske rezultate. Slednje so, poleg 
drugega, izpostavili tudi predlagatelji 
Gerbičeve nagrade za življenjsko 
delo. Nagrado ji je v sredo, 4. aprila 
na prireditvi v Kulturnem domu Cer-
knica podelila Zveza slovenskih 
glasbenih šol. 

Delovni opus Slavice Mlakar se v 
glavnem navezuje na tri področja. 
Na prvem mestu je gotovo skrb za 
permanentno dvigovanje kakovosti 
pouka, ki ga je skušala realizirati tu-
di z izboljševanjem materialnih po-
gojev. Vrsto let je bila zelo aktivna v 
Zvezi primorskih glasbenih šol in 

Zvezi slovenskih glasbenih šol, kjer 
je s svojimi pobudami uveljavila veli-
ko novosti, v prostem času pa se je 
posvečala muzikološkemu razisko-
valnemu delu in publicistiki. Za naj-
bolj odmevno knjižno delo velja knji-
ga o operni pevki Gabrijeli Mrak iz 

Tolmina (1852–1928). Mlakarjeva jo 
je s svojo muzikološko-zgodovinsko 
študijo tako rekoč »obudila« v življe-
nje in ji povrnila delček nekdanje 
slave, ki jo je operna primadona uži-
vala v Avstro-ogrski monarhiji. 
V letih vodenja zavoda se je število 

DOLGOLETNI RAVNATELJICI GLASBENE ŠOLE TOLMIN SLAVICI MLAKAR (druga iz desne) 
je Zveza slovenskih glasbenih šol podelila Gerbičevo nagrado za življenjsko delo. Foto: arhiv 
Slavice Mlakar

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.400 GOSPODINJSTEV!

OGLAS V SOČASNIKU BO PONESEL VAŠE 
IME V VSA POSOŠKA GOSPODINJSTVA – 
IZKORISTITE TUDI MOŽNOST OBJAVE 
BARVNIH OGLASOV.

SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 2, 2012
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( 4 )So~a spodbuja za~etne investicije (3)

V preteklem letu so na javnem razpisu za spodbujanje za~etnih investicij nepovratna sredstva pri-
dobili tudi samostojna podjetnika Damir Nov{ak iz ob~ine Tolmin in David Kranjc iz ob~ine Kobarid 
ter sobodajalka Mirjam Rutar iz ob~ine Tolmin.

Nalo`be razvojnega programa So~a 2011 

P rva dva, tako Damir Novšak 
kot David Kranjc, sta s svoji-
ma podjetjema Novšak Cate-

ring s.p. in David Kranjc s.p. za 
nepovratni denar kandidirala na sklo-
pu B – Državna pomoč za mikro po-
djetja, sobodajalka Mirjam Rutar pa 
na sklopu C – Državna pomoč za fi-
zične in pravne osebe v dejavnosti 
turizma. Povprašali smo jih, kakšne 
so bile njihove investicije in kaj jih 
je pripeljalo do odločitve, da kandi-
dirajo za omenjena sredstva. Zanima-
lo pa nas je tudi, kako ocenjujejo 
razvojni program Soča.

APARTMA ORHIDEJA
Ime in priimek sobodajalke: MIR-
JAM RUTAR

Naziv projekta: Apartma Orhideja

Lokacija investicije: Brunov drevo-
red 3, Tolmin

Kratka predstavitev investicije: Več-
stanovanjska hiša se nahaja v nepo-
sredni bližini cerkve v centru Tolmi-
na. Obnova poteka v več fazah; v 
prvi smo obnovili eno nadstropje in 
uredili apartma s petimi posteljami 
in tremi dodatnimi ležišči. Obnova je 

bila temeljita in apartma ima novo 
opremo.

Zakaj ste se odločili za prijavo na 
Javni razpis Soča 2011? Za investi-
ranje v namestitvene kapacitete sem 
se odločila zato, ker zadnja leta ve-
dno več turistov ostaja v Tolminu in 
si želi aktivno preživeti svoj dopust. 
V poletni sezoni, ko je v Tolminu 
največ gostov, primanjkuje apartma-
jev in sob zanje. Vsako leto se poleti 

odvijajo razni festivali in povpraševa-
nje je veliko. Naše ciljne skupine so 
tako slovenski kot tuji gostje. Ker se 
že nekaj let ukvarjamo s turizmom, 
nam želje in potrebe gostov niso tuje. 
V Zadlaz Čadrgu (vas je le 2 km od-
daljena od Tolminskih korit, ki jih 
vsako leto obišče več gostov) imamo 
namreč Letni vrt Pr Jakču, kjer go-
stom nudimo domače specialitete: 
polento in friko, krompir in skuto, 

domač štrudel … Gostje so navduše-
ni nad neokrnjeno naravo, uživajo ob 
žuborenju Tolminke in Zadlaščice v 
Tolminskih koritih, zanima jih prete-
klost, obiščejo Kobariški muzej in 
cerkev v Javorci, ki je spomenik prve 
svetovne vojne. K nam jih privabi 
Soča in naši čudoviti hribi. Padalci so 
navdušeni nad termiko, ki jim omo-
goča čudovite polete, ribiče pa priva-
blja soška postrv.

Cilji v prihodnje: Naša obnova pote-
ka naprej, saj smo v fazi prenavljanja 
še enega nadstropja, v katerem bomo 
imeli dva manjša apartmaja in eno 
sobo s kopalnico. Trudili se bomo, 
da bodo gostje, ki nas bodo obiskali, 
zadovoljni z našo ponudbo, ki jo bo-
mo nadgrajevali.

Vaše mnenje o ukrepu oziroma ra-
zvojnemu programu Soča: Razvojni 
program Soča je pripomogel k hitre-
mu turističnemu razvoju Soške doli-
ne. Vsi vemo, da imamo neokrnjeno 
naravo, nad katero so tuji in domači 
gostje navdušeni in da jo lahko trži-
mo. Taka spodbuda, kot je razpis 
razvojnega programa Soča, da zagon 
marsikomu, da dobi pogum in si upa 
v teh kriznih časih investirati.

Utrinki

predmetov iz šestih dvignilo na 19, 
število učencev individualnega pou-
ka pa je naraslo na 225. Kakovost 
poučevanja se je neprestano dvigo-
vala, saj je Mlakarjeva skrbno načr-
tovala kadrovsko strategijo. Uspehi 
so se zrcalili na številnih nastopih, 
državnih in mednarodnih tekmova-
njih, o čemer se bralec lahko po-
drobno seznani v zborniku Na odru 
glasbe, ki je izšel ob 60-letnici tol-
minske glasbene šole. 
Ostane nam le da Slavici Mlakar, ob 
najpomembnejši nagradi za tovrstno 
dejavnost v Sloveniji, iskreno česti-
tamo in zaželimo še veliko ustvarjal-
nih trenutkov.
Jože Štucin, učitelj, Glasbena šola Tolmin

KARAVANA [TUDIJSKIH 
KRO@KOV 
Bovec – Zadnji petek in soboto v 
marcu se je Karavana študijskih 
krožkov ustavila v Bovcu. Več kot 
130 udeležencem iz vse Slovenije, 
ki delujejo v okviru 21 študijskih 
krožkov, je svoje delo med drugim 
predstavila tudi italijanskim gostom, 
ki to obliko neformalnega učenja v 
okviru projekta Interreg – »Study 
Circles« v prostor Furlanije Julijske 
krajine šele uvajajo. Gostitelj tokrat-
nega srečanja radovednih in ustvar-
jalnih odraslih je bil Posoški razvoj-
ni center (PRC), ki na območju 

Zgornjega Posočja že od leta  
2003 vsako leto izpelje najmanj štiri 
študijske krožke. Pripravili so zelo 
razgiban program, kateremu je dr. 
Nevenka Bogataj, koordinatorka 
študijskih krožkov iz Andragoškega 
centra Slovenije, dodala še program 
usposabljanja in izpopolnjevanja.

Za slovesni uvod v prireditev so 
zbrane nagovorili podžupan občine 
Bovec na začasnem opravljanju 
funkcije župana Valter Mlekuž, di-
rektorica PRC-ja mag. Almira Pirih 
in dr. Bogatajeva. Navzoče je v ime-
nu Ministrstva RS za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport pozdravila 
tudi Natalija Klepej. Obiskovalcem 

so se kot prve predstavile članice 
študijskega krožka Med zgodovino 
in sodobnostjo, pod mentorstvom 
Patricije Rejec.

Sadove dela so prvi dan Karavane 
študijskih krožkov predstavile različ-
ne organizacije in društva, v okviru 
katerih krožki delujejo. Mednje sodi-
jo: Anbot Piran, Athena Postoj-
na, Društvo Panorama Solčava, 
Društvo za zdrav osebnostni ra-
zvoj Vrbnje na Gorenjskem, Dru-
štvo Zreli vedež Ptuj, Etnološko 
društvo Hmeljarska vas Šempeter 
v Savinjski dolini, razvojna agencija 
ICRA iz Idrije, Knjižnica Šmarje 
pri Jelšah, KTRC Radeče, Ljud-

NA NOVO UREJEN APARTMA ORHIDEJA V VEČSTANOVANJSKI HIŠI se nahaja v neposredni 
bližini cerkve v središču Tolmina. Lastnica Mirjam Rutar ga je uredila s pomočjo nepovratnih 
sredstev, ki jih pridobila iz razvojnega programa Soča 2011. Foto: Mateja Kutin
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HI[A KRANJC
Ime podjetja: David Kranjc s.p.

Dejavnost: Elektrolitsko poliranje 
nerjavečega jekla

Naziv projekta: Hiša Kranjc, Svino 3

Odgovorna oseba: DAVID KRANJC

Lokacija investicije: Svino 3

Kratka predstavitev investicije: Od-
ločili smo se za nakup nedokončane 
hiše, ki je bila v lasti Občine Kobarid. 
Bila je v četrti gradbeni fazi in že 
nekaj let se na njej ni izvajalo nobe-

nega programa Soča. Po posvetu s 
svetovalci Posoškega razvojnega cen-
tra se nam je zdelo smiselno kandi-
dirati na razpisu, saj smo imeli velike 
možnosti za pridobitev sredstev.

Cilji v prihodnje: S tem projektom 
želimo prispevati k razvoju turizma 
v vasi in širši okolici. Tudi za prihod-
nje nam idej ne zmanjkuje.

Mnenje o ukrepu oziroma razvojne-
mu programu Soča: Program je do-
ber, tudi smiseln in potreben, saj 
marsikomu olajša in pripomore k 
uresničitvi zastavljenih ciljev. Ima pa 
vsekakor tudi svoje šibke točke. Za 
kandidiranje na razpisu je treba pre-
dložiti veliko dokumentacije, prido-
bitev katere zahteva od posamezni-
kov precej časa. Menim tudi, da bi 
bil razpis in dodeljevanje sredstev 
lahko bolj fleksibilno, predvsem s 
strani organa upravljanja. Vsa na-
menska sredstva iz razpisa bi morala 
biti po določenem ključu porabljena 
(lahko bi jih porabili tudi neuspešni 
kandidati na razpisu). Zgodilo se je 
namreč, da so bila sredstva, ki niso 
bila porabljena s strani uspešnih kan-
didatov, vrnjena v državni prora-
čun.

NAKUP NOVE CENTRALNE 
KUHINJE
Ime podjetja: NOVŠAK CATERING 
s.p.

Dejavnost: Gostinstvo, prenočitve in 
catering

Naziv projekta: Nakup nove central-
ne kuhinje

Odgovorna oseba: DAMIR NOVŠAK

Lokacija investicije: Poljubinj 89f, 
(prostori našega naročnika Hidria 
AET d.o.o.)

Kratka predstavitev investicije: Smo 
mlado podjetje Novšak Catering s.p., 
ki je bilo ustanovljeno leta 2005. Na-
ša osnovna dejavnost je catering v 
obliki sklepanja kratkoročnih in dol-
goročnih pogodb z naročniki. Zanje 
izvajamo gostinske storitve, in sicer: 
pripravo in postrežbo hrane in pijače, 
pripravo in učenje zaposlenih pri na-
ročniku, raziskave konkurenčnosti 
trga in dobaviteljev, dvig kakovosti 
dela in ponudbe, učenje zaposlenih 
in pripravo zahtevnejših jedi ter splo-
šno svetovanje gostinskih dejavnosti.

tev sredstev tudi glede novo zaposle-
nega kadra. Lovili pa smo tudi rok 
za dokončanje investicije, ki je bil 
zelo kratek. Prav sredstva javnega 
razpisa so nam omogočila, da smo 
investicijo dokončali do roka.

Cilji v prihodnje: Z investicijo naku-
pa smo pridobili moderno centralno 
kuhinjo, ki jo uporabljamo za pripra-
vo malic za zaposlene v podjetju 
Hidria AET d.o.o.. S povečevanjem 
obsega dela pa bo kuhinja služila kot 
centralna kuhinja za izvajanje cate-
ringa na območju Severne Primorske.

Lani smo kupili novo centralno ku-
hinjo, ki se nahaja v prostorih našega 
naročnika Hidria AET d.o.o.. Uspela 
investicija je pripomogla k izboljša-
nju pogojev za delo, povečanju obse-
ga dela in dvigu kvalitete storitev.

Zakaj ste se odločili za prijavo na 
Javni razpis Soča 2011? Za prijavo 
na razpis smo se odločili na podlagi 
obsega celotne investicije. Poleg tega 
smo izpolnjevali kriterije za pridobi-

Vaše mnenje o ukrepu oziroma ra-
zvojnemu programu Soča: Brez ra-
zvojnega programa Soča bi težko 
izvedli vse začetne naložbe v nakup 
centralne kuhinje. Res je, da so po 
končani investiciji sredstva razvojni 
program Soča predstavljala le 30 od-
stotkov celotne investicije, vendar 
brez te pomoči ne bi mogli časovno 
dokončati zastavljenih ciljev.

Pripravila: Mateja Kutin

nih vzdrževalnih ali nadaljevalnih 
gradbenih del. Občina je hišo proda-
jala na dveh neuspešnih licitacijah. 
Ker je hiša v naši vasi, se nam je zdel 
nakup smiseln. Hišo smo preuredili 
v dva apartmaja; večji ima pet ležišč, 
manjši pa tri.

Zakaj ste se odločili za prijavo na 
Javni razpis Soča 2011? Ravno v ča-
su nakupa je potekal tudi javni razpis 
za začetne investicije v okviru razvoj-

Utrinki

ska univerza Krško, Ljudska uni-
verza Žalec, Naravoslovni center 
Tolmin, PRC in Zavod za gozdove 
Slovenije – Območna enota Tol-
min. Prireditev so v petek obogatili 
še »gozdni škratje« – skupina iz bov-
škega vrtca, ki nam je predstavila 
pravila obnašanja v gozdu. Drugi 
dan so prireditev zaznamovale izku-
šnje koroškega doma upokojencev, 
humoren nastop Kulturno umetni-
škega društva Bitnje ter simbolna 
vrnitev na Primorsko s predstavitvijo 
Razvojnega društva Vrhe pri Se-
žani in piranskega društva Anbot.

Dogajanje je bilo tako živahno, da 
ga je težko zaobjeti v skopih odstav-

kih – raznoliko je bilo kot so raznoli-
ki krožki sami, bogato kot so bogate 
človeške vezi, ki se tkejo znotraj 
njih, dragoceno kot je znanje, ki se 
širi med ljudmi različnih starosti, so-
cialnih položajev, poklicev … Vse to 
zrcalijo sodelujoči na Karavani štu-
dijskih krožkov. 
Nevenka Kocijančič, Andragoški 
center Slovenije

ČLANICE ŠTUDIJSKEGA KROŽKA MED 
ZGODOVINO IN SODOBNOSTJO, so se za 
Karavano študijskih krožkov oblekle v oblačila 
iz 1. polovice 18. stoletja, ki so jih sešile same 
in s katerimi bodo sodelovale na obletnici ve-
likega tolminskega punta, ki bo prihodnje leto 
beležil 300 let. Foto: Mateja Skok

Z NAKUPOM NOVE KUHINJE je podjetje Novšak Catering s. p. pridobilo boljše pogoje za 
delo, posledično s tem pa se je razvila tudi bolj kakovostna ponudba. Foto: Mateja Kutin

HIŠA KRANJC iz Svina, bo prispevala k ra-
zvoju turizma v vasi in širši okolici. Foto: iz 
domačega arhiva
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( 6 )Prenos slovenskega modela {tudijskih kro`kov na ~ezmejni prostor

Konec marca je v Bovcu potekalo sre~anje v sklopu projekta »Study Circles«, na katerem so projek-
tni partnerji obravnavali potrebne kompetence mentorjev {tudijskih kro`kov, ki bodo v prihodnje iz-
vajali {tudijske kro`ke.

Investiranje v ~love{ki kapital

E den izmed številnih projektov, 
v katere je vključen Posoški 
razvojni center (PRC), sega na 

področje neformalnega izobraževanja 
odraslih. Gre za triletni projekt Štu-
dijski krožki oziroma »Study Circles«, 
ki temelji na povezovanju turistične 
ponudbe ter značilnih lokalnih pri-
delkih in izdelkih, v grobem pa ga 
delimo na dva dela. V prvem sklopu 
bo 24 udeležencev s celotnega obmo-
čja izvajanja projekta pridobilo licen-
co za mentorje študijskih krožkov, v 
drugem sklopu pa se bo lokalno pre-
bivalstvo vključilo v študijske krožke 
tako na slovenski kot italijanski stra-
ni. V nekaterih od teh študijskih 
krožkov bomo združili prebivalce z 
obeh strani meje. 

Poudarek na ohranjanju 
znanj, vezanih na 
tradicionalne obrti

Z investiranjem v človeški kapital 
želimo spodbuditi in prispevati k traj-
nostnemu razvoju lokalnega okolja. 
Z vključevanjem ciljnih skupin s po-
deželja bomo prebivalcem omogočili 
dostop do vseživljenjskega učenja. 
Pri tem bomo dali poudarek ohranja-
nju znanj, vezanih na tradicionalne 
obrti, ki se lahko vključujejo v turi-
stično ponudbo in s tem prispevajo 
k razvoju in konkurenčnosti obmo-
čja. To potrjuje tudi mentorica študij-
skih krožkov Patricija Rejec: »Glede 
na izkušnje, ki jih imamo na PRC-ju 
z izvajanjem študijskih krožkov od 
leta 2003 dalje, lahko rečem, da ne 
gre zgolj za druženje in klasično uče-
nje, kot ga poznamo s tečajev. Tu gre 
predvsem za takšne vrste neformal-
nega učenja, kjer lahko vsak udeleže-
nec aktivno izrazi svoje potenciale, 
zanimanja in interese ter jih z za-
ključnimi akcijskimi cilji predstavi 
lokalni skupnosti. In prav na ta način 
študijski krožki prispevajo k dogaja-
nju v lokalnem okolju.«

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Projekt 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

žnost tako za zaposlene, ki lahko v 
projektu pridobijo licenco za izvajanje 
študijskih krožkov, kot tudi za prebi-
valce v Posočju, ki jim na ta način 
lahko ponudimo dodatne možnosti 
neformalnega izobraževanja.«

Predpriprave na izbor 
mentorjev

V projektu trenutno opredeljujemo 
pogoje, ki jih bodo morali izpolnje-
vati mentorji študijskih krožkov – te-
mu učeno rečemo oblikovanje profe-
sionalnega profila mentorjev študij-
skih krožkov. Na podlagi tega bomo 
v nadaljevanju izbrali kandidate, ki 
jih bomo izobrazili za mentorje. Prav 
s tem pa so imeli največ dela na za-
dnjem sestanku partnerjev, ki so se 
tokrat srečali v Bovcu. 

Poleg delovnega sestanka so se 
partnerji po uradnem delu udeležili 
tudi Karavane študijskih krožkov, ki 
je sočasno potekala v Bovcu. Tako so 
italijanskim partnerjem v projektu 
predstavili rezultate dosedaj izvede-
nih slovenskih študijskih krožkov. 
Ker na italijanski strani model študij-
skih krožkov šele uvajajo, je bila to 
zanje dobrodošla izkušnja. Ob koncu 
so si skupaj ogledali še primer dobre 
prakse – trgovinico društva Od ovce 
do izdelka, ki ponuja lokalne izdelke 
in pridelke.
Besedilo in foto: Mateja Skok, koordi-
natorka projekta »Study Circles«

Naslov projekta: ^ezmejni laboratorij za razvoj ~love{kih virov in mre` so-
delovanja za ovrednotenje znanja in virov na obmo~ju
Akronim projekta: STUDY CIRCLES
Vodilni partner: Comitato regionale dell’ ENFAP del FVG
Trajanje projekta: oktober 2011 do oktober 2014
Obmo~je izvajanja: obmo~je Vzhodnega Veneta, Terska in Nadi{ka dolina, 
Brda in Kras na italijanski strani ter Zgornje Poso~je, ob~ina Kanal, 
Gori{ka brda, severni del Mestne ob~ine Nova Gorica na slovenski strani
Vrednost projekta: nekaj manj kot 800.000 evrov

DELAVNI SESTANEK PROJEKTNIH PARTNERJEV V BOVCU, kjer so obravnavali potrebne 
kompetence mentorjev študijskih krožkov.

OGLED PRIMERA DOBRE PRAKSE – Trgovinica društva Od ovce do izdelka, ki ponuja lokalne 
izdelke in pridelke.

Pred začetkom izvajanja študijskih 
krožkov bomo med lokalnim prebi-
valstvom identificirali potrebe po iz-
obraževanju, na podlagi katerih bodo 
mentorji določili teme posameznih 
študijskih krožkov, ki jih bodo v na-
daljevanju tudi izvedli. Po oceni vod-

je projekta mag. Almire Pirih, sicer 
direktorice PRC-ja, se bo študijskih 
krožkov udeležilo okoli sto ljudi v 30 
občinah na celotnem območju, kjer 
se projekt izvaja. Ob tem še pojasnju-
je, da se je »PRC projektu pridružil 
zato, ker v njem vidimo dodatno mo-
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( 7 )Dvig ravni pismenosti (5)

Projekt Dvig ravni pismenosti in programi, ki so vanj vklju~eni, se preve{ajo v drugo polovico obdo-
bja izvajanja. Podrobnej{i pregled bomo pripravili v prihodnjih mesecih, sedaj pa na hitro poglejmo, 
kaj smo naredili doslej v letu 2011/2012.

Na razli~ne na~ine do znanja 

PROGRAM USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – MOJE DELOVNO MESTO – 
Ena izmed dejavnosti, vezanih na omenjeni program, je bila tudi organizacija in izvedba dvo-
dnevne ekskurzije v Electrolux Solaro v bližini Milana. Foto: arhiv PRC

Beremo in pi{emo z 
Ma~kom Murijem

Program Usposabljanje za življenj-
sko uspešnost – Beremo in pišemo 
skupaj, ki smo ga izvajali v Podru-
žnični šoli Dolenja Trebuša, smo 
zaključili. Skupina staršev in otrok je 
od novembra 2011 do marca 2012 
enkrat tedensko obiskovala srečanja, 
na katerih smo se največ ukvarjali s 
knjigo Maček Muri, v to zgodbo pa 
vključevali teme, povezane z uče-
njem branja, pisanja, računskih spre-
tnosti in splošne razgledanosti. Ker 
je program namenjen staršem, ki že-
lijo pomagati svojim otrokom pri 
učenju, smo jim dali tudi praktične 
in uporabne nasvete ter ponudili za-
misli, kako naj se učijo z otrokom v 
vsakdanjih situacijah, na primer ob 
peki v kuhinji, pri orientaciji v nara-
vi, mestu in cestnem prometu, pri 
urejanju doma, ponovni uporabi raz-
ličnih materialov … Izdelali smo tudi 
knjižico kratkih zgodb z ilustracijami.

Ob koncu programa smo skupaj z 
udeleženci organizirali ekskurzijo v 
naše glavno mesto, kjer smo si v 
tamkajšnjem lutkovnem gledališču 
ogledali predstavo Maček Muri in 
Muca Maca, ki nam ju je ob spre-

Operacijo Dvig ravni pismenosti delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posa-

meznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

dnja nam je nudila pogled na svet, ki 
ga pri nas ne poznamo. Udeleženci 
so ob ogledu postavljali kustosinji 
mnoga zanimiva vprašanja o tej za 
nas tako oddaljeni kulturi. Po dolgem 
dnevu smo si mnogi zaželeli, da bi 
lahko počivali v visečih mrežah, ki 
jih ročno izdelujejo Indijanci in so v 
muzeju vsakomur na voljo, da preiz-
kusi njihovo udobnost.

Moje delovno mesto 
popeljalo udele`ence v 
Elektrolux Solaro

Najdaljši izmed programov je 
Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
– Moje delovno mesto, v katerem Po-
soški razvojni center (PRC) sodeluje 
z ITW Metalflexom. Od septembra 
2011 pa do danes smo se z udeležen-
ci spoprijeli z mnogimi izzivi in no-
vimi znanji, povezanimi s skupinsko 
dinamiko, komunikacijo, stresnim 
življenjem, organizacijo časa in dela, 
računalništvom in tujim jezikom. 
Eden večjih izzivov, ki je za nami, je 
organizacija in izvedba dvodnevne 
ekskurzije v Electrolux Solaro v bli-
žini italijanskega Milana.
Marina Istenič, vodja projekta Dvig ravni 
pismenosti, PRC

mljavi Jerka in Mira Novaka skozi 
pesem predstavila Neca Falk.

Z Mojim korakom v Ljubljano
Z udeleženci programa Usposablja-

nje za življenjsko uspešnost – Moj ko-
rak, pri katerem sodelujemo z Var-
stveno delovnim centrom Tolmin, smo 
se po natančnem načrtovanju odpra-
vili na ekskurzijo v Ljubljano. Obiska-
li smo parlament, kjer so nas pope-

ljali po stopniščih, nam pojasnil zgo-
dovino Slovencev v sliki, prisluhnili 
pa smo lahko tudi razpravi poslancev.

Po zaključku obiska smo se odpra-
vili na potep skozi središče mesta, si 
ogledali prenovljene trge, spomenike 
in ulice. Po kratkem počitku nas je 
pot vodila do Slovenskega etnograf-
skega muzeja. Tu smo si ogledali 
razstavo o ljudstvih porečja Orinoco, 
ki nam je bila vsem zelo všeč. Sle-

Utrinki

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

PRENOVLJENO PRIJONOVO 
[PORTNO SREDI[^E V 
^EZSO^I
^ezso~a – V soboto, 7. aprila, je lilo 
kot iz škafa. Vreme sicer ni bilo naj-
bolj primerno za odprtje prenovlje-
nega športnega središča v Čezsoči, 
res pa je, da takšno vreme ni preti-
rano motilo številnih kajakašev raz-
ličnih generacij, ki so se otvoritve 
udeležili v velikem številu. Poleg lju-
biteljev vodnih dejavnosti je dogo-
dek spremljalo tudi veliko drugih 

obiskovalcev, ki so prišli pozdravit la-
stnike in novega najemnika. K sreči 
je bilo prostora pod šotorom, golaža 
in drugih dobrot dovolj za vse. 

Glavna zvezda tokratnega dogodka 
je bil nedvomno Anton Prijon - Toni 
starejši, ki je pred 50. leti v nem-
škem Rosenhaimu ustanovil podjetje 
Prijon, ki še dandanes izdeluje kaja-
ke in vesla. S kajakom imenovanim 
Taifun je na tržišču povzročil pravca-
to revolucijo, saj je bil izdelan po no-
vi tehnologiji in narejen iz novega 

materiala – poletilena (HTP plasti-
ka), ki je zamenjal les in platno ter 
poliester. Naj ob tem ne pozabim 
omeniti, da se je Toni, kljub zahtev-
nemu delu v podjetju, udeleževal ra-
znih tekmovanj s kajaki na divjih vo-
dah. Svojo športno kariero je okro-
nal z zmago na svetovnem prvenstvu 
leta 1959. Medtem ko njegov brat 
Jurgen skrbi za proizvodnjo vesel, 
je šel njegov sin Toni mlajši po sto-
pinjah očeta – tako športnih kot po-
slovnih. Leta 1987 je namreč postal 

svetovni prvak v slalomu na divjih vo-
dah in s tem zaokoržil svojo športno 
dejavnost, danes pa nadaljuje oče-
tovo delo, vezano na proizvodnjo ka-
jakov. 

Prijon Sport Center je z aprilom pre-
vzel domačin Igor Mlekuž, sicer di-
plomirani športni pedagog in ekstre-
mni kajakaš, ki bo s svojim znanjem 
in zagnanostjo zagotovo pripomogel 
k nadaljevanju in nadgradnji doseda-
nje ponudbe.
R. C.
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( 8 )PRC-jeva oglasna deska

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO

V sodelovanju z Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije pripravlja Posoški razvojni center (PRC)

PREDSTAVITEV AKTUALNIH RAZPISOV S PODROČJA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV, 
NAMENJENIH GOSPODARSTVU IN DRUGIM INSTITUCIJAM.

Predstavitev, na kateri bosta sodelovala tudi Gimnazija Tolmin in 
Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica, bo 
17. maja 2012 ob 13. uri v veliki sejni sobi Občine Tolmin.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije kot osrednja institu-
cija v Sloveniji na področju razvoja kadrov in štipendiranja skrbi za ra-
zvoj človeških virov. Z vlaganjem v ljudi se veča njihova zaposljivost, 
konkurenčnost podjetij, spodbuja se tudi prenos znanja in povezovanja 
znanstveno-raziskovalne sfere z gospodarstvom. Da bi dosegli čim 
boljše rezultate, sklad dijakom, študentom, zaposlenim in podjetjem 
pomaga z možnostmi pridobivanja sredstev na javnih razpisih in javnih 
povabilih, katerih stroški so sofinancirani iz nacionalnih virov in Evrop-
skega socialnega sklada. Ker si na skladu želijo, da bi bila sredstva 
porabljena optimalno in da bi bile pri tem v enaki meri zastopane vse 
regije v Sloveniji, bodo svoj program dela približali tudi Zgornjemu Po-
sočju. Predstavili bodo naslednje razpise:
• Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobraz-

benega primanjkljaja za šolska leta od 2007–2013 (prijava možna 
do 15. 7. 2013);

• razpise raznih štipendij;
• Javno povabilo za izvedbo projektov »Usposabljanje in izobraže-

vanje zaposlenih 2012/2013« (predviden rok objave: maj oziroma 
junij 2012);

• Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompe-
tenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015 

(predviden rok objave: maj 2012);
• Javni razpis za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije 

za delodajalce in zaposlene (odprt rok za prijavo na razpis, nasle-
dnji rok: 1. 9. 2012);

• Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije 
za delodajalce in zaposlene (predviden rok objave: prva polovica 
leta 2013);

• Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Pope-
strimo šolo, in sicer za šolski leti 2012/2013 in 2013/2014 (pred-
viden rok objave: konec maja 2012).

Poleg tega bo PRC na dogodku podrobneje spregovoril o:
• Regijski štipendijski shemi Goriške statistične regije in javnem 

pozivu delodajalcem za vključitev vanjo za šolsko/študijsko leto 
2012/2013 (roka za  prijavo sta 23. 5. in 23. 7. 2012; več si lahko 
preberete na strani 29) in 

• delavnicah Sklada dela Posočje.
Ob zaključku bo Zavod RS za zaposlovanje predstavil delo z delo-
dajalci, Gimnazija Tolmin pa srednješolski program tehnik mehatro-
nike, ki ga namerava začeti izvajati v sodelovanju s TŠC Nova Gorica v 
prihodnjem šolskem letu.
Več o dogodku bo objavljeno na spletni strani PRC: www.prc.si in v 
drugih medijih.
Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo udeležbo potrdite 
na: info@prc.si do 11. maja 2012.

Ime poziva: Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko 
štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko 
leto 2012/2013

Ponudnik: Posoški razvojni center (štipenditor)

Datum objave: 30. marec 2012

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v 
Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije v šolskem/
študijskem letu 2012/2013. RŠS Goriške regije deluje v sklopu 
enotnih Regijskih štipendijskih shem Slovenije in predstavlja 
instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, 
nosilci RŠS (štipenditorji) in državo. 

Kdo se lahko prijavi? Prijavijo se lahko delodajalci, ki so:
• pravne osebe zasebnega prava,
• fizične osebe,

AKTUALNI RAZPISI S PODROČJA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvoj-
ne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostna usmeritev »Štipendijske sheme«. Sredstva za štipendije so v okviru navedenega programa zagotovljena do konca šol-

skega/študijskega leta 2014/2015; razpoložljivost sredstev po tem obdobju bo opredeljena v programskem dokumentu za naslednje finančno obdobje.

• javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodar-
ski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni 
uporabniki državnega proračuna ali proračunskih lokalnih 
skupnosti in

• imajo sedež ali poslovno enoto na območju Goriške stati-
stične regije.

Roka za oddajo vlog: 23. maj 2012 in 23. julij 2012

Dokumentacija je dostopna na spletni strani www.prc.si/razpisi 
/javni-poziv-delodajalcem-za-vkljucitev-v-RSS-12-13

Dodatne informacije: 

• Marjetka Čopi, telefon: 05/38-41-516, 
e-pošta: marjetka.copi@prc.si,

• mag. Damijana Kravanja, telefon: 05/38-41-511, 
e-pošta: damijana.kravanja@prc.si 

Več na strani 29.
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Na primeru upravljanja reke So~e in tudi drugih rek lahko ugotovimo, da v Sloveniji na tem 
podro~ju ni pravega medsektorskega usklajevanja. Da bi v prihodnje izbolj{ali upravljanje z vodami, 
se je Poso{ki razvojni center vklju~il v triletni projekt TRAP.

Za u~inkovitej{e upravljanje voda

U pravljanje z vodami je zaple-
ten proces, ki terja povezova-
nje in sodelovanje vseh, ki so 

s tem povezani, če želimo doseči traj-
nostni razvoj, je prepričan vodja pro-
jekta na Posoškem razvojnem centru 
(PRC) Miro Kristan. Zato je sodelo-
vanje v projektu TRAP (»Territories 
of rivers action plans«), ki je name-
njen izmenjavi dobrih praks med 
državami, za nas dobro izhodišče, da 
se v prihodnje stanje izboljša.

Najzanimivej{e britanske in 
irske re{itve

V projekt je vključenih osem dr-
žav; vodilni partner prihaja s Finske, 
poleg PRC-ja pa sodelujejo še par-
tnerji z Irske, Velike Britanije, Nizo-
zemske, Latvije, Romunije in Grčije. 
Kot pravi Kristan, »so za nas najbolj 
zanimivi partnerji iz Velike Britanije 
in Irske. Izzive upravljanja voda so 
poskušali reševati z oblikovanjem 

S PROJEKTOM TRAP želimo doseči učinkovitejše upravljanje z vodami. V sklopu projekta bo PRC dru-
gim partnerjem kot primer dobre prakse pri nas predstavil delo Ribiške družine Tolmin. Foto: T. Š. F.

Projekt TRAP je bil odobren v 
okviru programa Evropskega teritori-
alnega sodelovanja Interreg IVc in je 
sofinanciran s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Del 
sredstev pa je zanj doslej zagotavlja-
la tudi Slovenija prek nekdanje Služ-
be Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko.

Ribi{ka dru`ina Tolmin kot 
na{ primer dobre prakse 

Čeprav stanje pri nas ni urejeno, 
pa obstajajo tudi izjeme, ki smo jih 
v projektu izpostavili. PRC bo ostalim 
partnerjem predstavil Ribiško druži-
no Tolmin, njeno dolgoletno delo na 
repopulaciji soške postrvi in prispe-
vek k ribolovnemu turizmu. Ob za-
ključku projekta bo PRC organiziral 
tudi zaključno konferenco, ki bo 
združila strokovnjake na področju 
upravljanja voda.
Mateja Kutin

skupin deležnikov, ki so se izobliko-
vale na podlagi potreb. Potrdili so 
dejstvo, da se morajo vsa vprašanja, 
povezana z vodami, reševati na enem 
mestu, ki opravlja funkcijo medsek-
torskega koordinatorja. PRC bo omo-

gočil nekaterim deležnikom ogled 
dobre prakse. Želja pa je, da na pod-
lagi akcijskega načrta in izvajanja 
projektnih aktivnosti okolje pokaže 
pripravljenost za korak naprej pri 
učinkovitem upravljanju voda.«

Utrinki

SON^NA ELEKTRARNA NA 
STREHI KOBARI[KEGA 
MUZEJA 
Kobarid – V avgustu 2009 je bil Ko-
bariški muzej s strani province Ferara, 
kot nosilne partnerice na italijanski 
strani, povabljen k sodelovanju v stra-
teškem projektu Open Museums. 
Gre za projekt v okviru Programa čez-
mejnega sodelovanja Slovenija-Italija 
2007–2013, v katerem na slovenski 
strani poleg našega muzeja sodelujejo 
še trije partnerji (Mestna občina Ljub-
ljana, Pomorski muzej »Sergej Maše-
ra« Piran, Pokrajinski muzej Koper), 
na italijanski pa še province Benetke, 
Gorica, Ravenna, Rovigo in Videm. 

V enem od delovnih sklopov je pro-
jekt omogočal tudi pridobivanje oko-
lju prijazne energije, zato se je Koba-
riški muzej odločil, da na svoji strehi 
zgradi malo fotovoltaično elektrarno 
(MFE). Med obratovalnimi stroški mu-
zeja so namreč prav stroški porablje-
ne električne energije precej visoki – 
poraba je primerljiva s porabo 20 
povprečnih gospodinjstev. Pred iz-
gradnjo je moral muzej pridobiti so-
glasje lastnika zgradbe, kulturno-var-
stveno soglasje Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, izdelati obsežno 
projektno dokumentacijo in izvesti 

postopke javnega naročanja za pro-
jekt in izvedbo del. Zaradi kulturno-
varstvenih pogojev gre pri objektu za 
integrirano vgradnjo, kar pomeni, da 
fotovoltaični moduli nadomeščajo 
strešno kritino. Finančna konstrukcija 
projekta je izjemno ugodna, saj je 85 
odstotkov sredstev zagotovljenih iz 
evropskega in 15 odstotkov iz držav-
nega proračuna. Zaradi omejenih 
sredstev na eni in večjih površin na 
drugi strani se je muzej odločil, da v 
celoti izkoristi razpoložljive površine 
južne strehe in je zato prispeval tudi 
del lastnih sredstev. Skupna vrednost 
investicije tako znaša 75.000 evrov, 
pri čemer načrtujemo, da se bo finanč-
ni vložek muzeja povrnil v štirih letih.

Vse postopke javnega naročanja, iz-
delave projektne dokumentacije, pri-
dobitve soglasij in same izgradnje je 
muzej izvedel v času od septembra 
do konca decembra lani, ko je bila 
MFE po izvedenem tehničnem pre-
gledu tudi priklopljena na električno 
omrežje. V začetku marca je izvajalec 
Techaton iz Idrije vgradil še dodatno 
opremo, ki omogoča sprotno spre-
mljanje delovanja sončne elektrarne 
(podatki o trenutni proizvodnji, izko-
ristku, vrednosti proizvedene energi-
je, prihranku pri izpustu CO2 …) na 
računalniškem zaslonu v muzejski pi-

sarni. Objekt sicer sodi med manjše 
MFE – sestavljen je iz 88 modulov s 
skupno močjo 21,2 kW. 

Izgradnja MFE Kobariški muzej sicer 
pomeni majhen, vendar simbolno po-
memben prispevek k nizkoogljični 
družbi in stopanje na pot energetske 
samozadostnosti.
Jože Šerbec, direktor Kobariškega muzeja

PGD BREGINJ JE PREDSTAVILO 
LETO[NJE DEJAVNOSTI
Breginjski kot – Člani Prostovoljne-
ga gasilskega društva (PDG) Bre-
ginj so na zadnjem občnem zboru 
pregledali preteklo delo društva in 
predstavili dejavnosti, ki jih čakajo v 
letošnjem letu. Društvo, ki je bilo usta-
novljeno leta 1979, deluje na območju 
krajevnih skupnosti Breginj in Borjana-
Podbela. Vanj je včlanjenih 62 gasil-
cev, med katerimi so tudi štiri ženske.

Predsednik društva Marjan Bric je v 
sklopu poročila dejal, da je PGD lani 
poleg intervencijskih posegov veliko 
naporov vložilo v izobraževanje in 
usposabljanje članov. Udeleževali so 
se gasilskih in športnih tekmovanj, 
sodelovali pri pripravi in organizaciji 
tabora za mlade gasilce na Karavli v 
Breginju ter sodelovali s sorodnimi 

organizacijami v Tipani in Triccesimu. 
Sodelovali so tudi pri vseh večjih pri-
reditvah v Breginjskem kotu.

Valter Borjančič, poveljnik PGD Bre-
ginj, je povedal, da je bilo lani izvede-
nih šest intervencij (požar, varovanje 
požara v naravi, prevoz vode, poplave) 
in 46 ostalih dejavnosti, člani društva 
pa so za to porabili 1.271 prostovolj-
nih delovnih ur. Iz poročila blagajnika 
Boštjana Sabotiča je bilo razvidno, 
da kljub skrbnemu gospodarjenju s 
finančnimi sredstvi, teh za vse potre-
be društva, vzdrževanje opreme in 
objekta še zdaleč ni dovolj.

Bric je predstavil tudi program dela 
za leto 2012. Čakajo jih nujna popra-
vila gasilskega kamiona, vzdrževalna 
dela v gasilskem domu, potreben pa 
bo tudi nakup zaščitne opreme. Veli-
ko pozornosti bodo posvetili izobra-
ževalnim programom in pridobivanju 
novih članov. Društvo se bo udeleže-
valo tekmovanj, sodelovalo z drugimi 
društvi in krajevnimi skupnostmi ter 
nadaljevalo prijateljske stike s pred-
stavniki civilne zaščite onstran meje. 
Da bodo lahko uspešno in strokovno 
izvajali svoje osnovno poslanstvo, pa 
že sedaj razmišljajo o nakupu novega 
vozila GVC.
Danica Hrast
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( 10 )Strokovna ekskurzija

Poso{ki razvojni center je sredi aprila organiziral dvodnevno strokovno ekskurzijo v Vorarlberg, ki le`i na 
skrajnem severozahodu Avstrije. Nekaj ve~ kot 20 udele`encev si je v sklopu mednarodnega projekta 
Enerbuild ogledalo {tevilne primere pasivnih in nizkoenergijskih zgradb v tej regiji, ki dobesedno slovi po 
tovrstni gradnji objektov.

Vorarlber{ke nizkoenergijske 
in pasivne hi{e

1 – STANOVANJSKI KOMPLEKS 
ZA SEDEM DRUŽIN V SOSESKI 
FRÜHLINGSSTRAßE V WOLFUR-
TU je bil leta 2006 zgrajen po pa-
sivnih standardih. Predstavil ga je 
arhitekt Christoph Kalb, zanj pa je 
dobil tudi priznanje – 6. nagrado 
investitorjev Vorarlberg Hypo 
2010. Njegova filozofija temelji na 
konceptu enakomerne porazdeli-
tve objektov in južni usmerjenosti 
vseh hiš. Kljub gosti poselitvi je z 
različnimi položaji oken stanoval-
cem zagotovil zasebnost. Vsaka 
hiša ima svoj vrt, parkirišče pa je 
skupno. Na zahodni strani kom-
pleksa imajo najeto površino, kjer 
je urejeno igrišče in prostor za sre-
čanja. Hiše so opremljene s pre-
zračevalnim sistemom, talnim gre-
tjem in sistemom vračanja toplote. 
Sončni kolektorji proizvajajo 80–
90 odstotkov tople vode in 15–30 
odstotkov prostorskih toplotnih 
potreb.

2 – NA MESTU NEKDANJEGA 
ŽUPNIŠČA DANES STOJI PASIV-
NA HIŠA primerna za dve družini 
in s trgovinico v pritličju. Nahaja se 
v bližini vaškega trga v središču 
vasi Hittisau. Dokončana je bila 
leta 2003. Kot je razložila njena 
lastnica Brigitte Nenning, je hiša 
zgrajena iz lesa jelke in po svoji 
velikosti in konstrukciji sovpada z 
vaško podobo. Večino gradnje je 
izvedel solastnik, Brigittein mož 
ob pomoči profesionalnega tesar-
ja. Kot smo lahko videli, so iz lesa 
jelke ne le tla in zidovi, temveč tudi 
stropovi, kar po besedah Nennin-
gove zagotavlja visoko bivalno ka-
kovost in dobro počutje stanoval-
cev. Zgradbo, tako kot večino 
ostalih v vasi, ogrevajo daljinsko s 
pomočjo lesne biomase – kurilni-
ca je od kraja oddaljena nekaj kilo-
metrov. Arhitekta Andreas Curko-
wicz in Anton Nachbaur-Sturm 
sta zanjo prejela 6. nagrado inve-
stitorjev Vorarlberg Hypo 2005.

3 – V KRAJU HITTISAU STA V 
SODOBNI LESENI ZGRADBI 
SVOJ DOM NAŠLA TUDI MUZEJ 
ŽENSK IN GASILSKA POSTAJA. 
V pritličju se nahajajo prostori 
glasbene šole, vadbeni prostori 
gasilske brigade in večnamenski 

E kskurzija je bila ena 
izmed zadnjih dejav-
nosti v okviru projek-

ta Enerbuild (»ENERgy Effi-
ciency and Renewable Ener-
gies in the BUILDing Sector 
in the Alpine Space«), ki je 

bil namenjen povečevanju 
energijske učinkovitosti na 
področju gradnje in rabe 
objektov, sofinanciran pa s 
strani Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Udeležen-
ci, med katerimi so bili poleg 

predstavnikov partnerja v 
projektu še arhitekti in urba-
nisti, so si ogledali različne 
novozgrajene ali obnovljene 
zasebne oziroma javne 
objekte, ki sledijo načelom 
pasivne gradnje oziroma 

standardom nizkoenergijskih 
objektov, v katere vključujejo 
uporabo lokalnega lesa – 
predvsem jelke in smreke. 
Nekatere izmed njih si lahko 
ogledate na spodnjih fotogra-
fijah.

1 2

3
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prostori za razstave, seminarje, 
koncerte … Klet, kjer je urejena 
gasilska postaja, je iz armiranega 
betona, jekla in stekla, medtem ko 
je kulturni del stavbe izdelan veči-
noma iz neobdelanega lesa jelke 
lokalnega izvora – vsi zidovi, strop 
in tla. Zgradba stoji na mestu, kjer 
je bila nekoč gramozna jama. Gre 
za eno prvih in večjih stavb, nare-
jenih iz lesa in opažne gradnje. 
Zanjo sta arhitekta Andreas Cur-
kowicz in Anton Nachbaur-Sturm 
prejela Avstrijsko nagrado investi-
torjev 2000.

4 – NARAVNOST FASCINANTEN 
PRIMER SOŽITJA MED NOVIM 
IN STARIM PREDSTAVLJA HIŠA 
DRUŽINE RINNER V KRAJU 
EGG. Gre za primer dobre prakse, 
kjer se značilnosti stare bregen-
zerwalške bivalne kulture dopol-

njujejo s sodobnimi funkcionalni-
mi deli. Tradicionalno zasnovano 
kmetijo sta lastnika Reinhold in 
Edith Rinner (na fotografiji z Zora-
nom Štantom, višjim svetovalcem 
– urbanistom na Občini Tolmin), 
sicer starša štirih danes že odra-
slih otrok, leta 2007 obnovila, pri 
čemer je arhitekt Hermann Kau-
fmann ohranil stanovanjski del 
140 let stare hiše. Kmetijski del 
zgradbe so porušili in jo po stan-
dardih pasivnih hiš postavili na 
novo. Znotraj enodružinske hiše, 
ki razpolaga s kar 1.182 m2, pa se 
poleg družinske knjižnice, delov-
nega kabineta, slikarskega atelje-
ja, manjše savne, družabnega 
prostora, med drugim nahaja tudi 
okoli 100 m2 veliko stanovanje la-
stnikove svakinje. Hišo ogrevajo s 
toplotno črpalko, kar jim omogoča 
lokacija na griču izven vaškega je-

dra. Arhitekt Kaufmann je za hišo 
Rinner prejel 6. nagrado investitor-
jev Vorarlberg Hypo 2010. 

5 – SIRARNA V BIOSFERNEM 
PARKU GROSSES WALSERTAL 
– V sodobni okroglozgrajeni stav-
bi, ki je v glavnem sezidana iz le-
sa, steklenih površin in betona, so 
arhitekti sledili obliki sira, ki je sku-
pna točka različnih dejavnosti, ki 
se odvijajo pod isto streho. Ne le, 
da lahko lokalno pridelani sir tu 
kupite in pokušate (seveda poleg 
drugih dobrot in tukajšnjih izdel-
kov), ampak se tu nahaja še resta-
vracija, zanimiv muzejček, v kate-
rem je prikazano sirarstvo nekoč, 
manjše učno središče in sirarna, 
delovanje katere lahko opazujete 
kar skozi stekleno steno. Sredstva 
za izgradnjo objekta so pridobili s 
pomočjo sredstev Leader.

4 4

5
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6 – UDELEŽENCI EKSKURZIJE 
SO SI OGLEDALI TUDI MIZAR-
STVO GOTTLIEB KAUFMANN – 
Lastnik Gottlieb Kaufmann jim je 
med drugim predstavil tudi inicia-
tivo »Bergholz« (Gorski les). V Vo-
rarlbergu so bile namreč sprejete 
različne pobude in spodbudni 
ukrepi, s katerimi so želeli dodati 
vrednost domačemu lesu, goz-
dnemu gospodarstvu in zavestni 
uporabi regijskih virov. Pri tem ne 
gre zgolj za izrabo domačega le-
sa, temveč tudi za medsebojno 
povezovanje različnih poklicev, ve-
zanih na gozdarstvo, žage, tesar-
stvo, pohištveno mizarstvo, izdelo-
valce peči, občine in nenazadnje 
tudi trgovino v gospodarsko veri-
go, s pomočjo katere so ustvarili 
novo blagovno znamko Bergholz. 
Cilj te pobude je gradnja kakovo-
stnih lesenih hiš, izdelovanje opre-
me iz lokalnega lesa in zagotavlja-
nje delovnih mest. V iniciativo je 
danes vključenih vse več podjetij 
in delavnic, ki z gozdom gospoda-
rijo na trajnostni način. Finančno 
podporo pri tem pa jim nudi pro-
gram Leader.

Mateja Kutin

Foto: Mateja Kutin, Meta Medved 
in Tatjana Šalej Faletič
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Ob~ina Bovec
Na ~elu Ob~ine Bovec 
ponovno Sini{a Germov{ek

Po tem, ko so volivci 25. marca za 
novega župana izglasovali Siniša 
Germovška, je ta 4. aprila na seji 
Občinskega sveta Občine Bovec od 
Valterja Mlekuža, podžupana v za-
časnem opravljanju funkcije župana, 
tudi uradno prevzel funkcijo. Slednji 
je pred predajo županskega stolčka 
svojemu nasledniku zbranim pove-
dal, da ga žalosti, ko posluša kritike 
nad delom bovške občinske uprave. 
»Imel sem možnost delati s temi lju-
dmi štiri mesece in vam lahko zago-
tovim, da so strokovnjaki vsak na 
svojem področju in ni prav, da samo 
kritiziramo. Kot popolni anonimnež 
sem prišel mednje in na vsakem ko-
raku sem dobil njihovo pomoč,« je 
poudaril in se ob tej priložnosti za-
hvalil vsem zaposlenim na občinski 
upravi kot tudi članom občinskega 
sveta. Posebne pohvale za pomoč pri 
njegovem delu pa sta bila deležna še 
podžupan Davor Gašperčič in pred-
stavnik za stike z javnostmi na Obči-
ni Bovec Milan Štulc. 

Po slovesni zaprisegi se je novi 

podanih obrazložitev, razprav in re-
plik. S tem, kot tudi z bolj obvladlji-
vim številom točk posamezne seje, 
naj bi se med člani sveta razblinil 
strahu o dolžini vseh nadaljnjih sej.
Tatjana Šalej Faletič

Za~etek del na letali{~u 
Bovec

V okviru evropskega programa 
čezmejnega sodelovanja EU Cross-
Border Cooperation Programme IPA 
ADRIATIC je Občina Bovec v sode-
lovanju z več partnerji pripravila pro-
jekt, ki obravnava vprašanja razvoja 
in uporabe manjših športnih letališč. 
V projektu A3-NET je naša občina 
kot vodilni partner, sama pa znotraj 
projekta izvaja gradnjo letališča Bo-
vec. Dejavnosti se po prvotnih zaple-
tih pri urejanju dokumentacij in raz-
pisih zdaj pri vseh partnerjih odvija-
jo brez težav.

V začetku marca je v bosansko-
hercegovskem Livnu potekal 4. redni 
sestanek partnerjev projekta A3-NET. 
Na sestanku so vključeni partnerji 
poročali o napredku ter se dogovar-
jali o nadaljnjih dogodkih, ki se bodo 

župan v kratkem nagovoru za opra-
vljeno delo najprej zahvalil svojemu 
predhodniku Danijelu Krivcu. »Res, 
da sva imela velikokrat različne po-
glede, vendar to ne spremeni dejstva, 

da je bilo veliko narejenega in da je 
občina na marsikaterem področju v 
zelo dobro kondiciji in ima dobro 
osnovo za nadgradnjo. Seveda pa je 
vedno možno še marsikaj postoriti,« 
je dejal Germovšek, ki je ob tem po-
hvalil tudi delo Valterja Mlekuža. 
Zanj je dejal, da njegovega dela sicer 
ni spremljal neposredno, vendar pa 
so bili »odmevi na vodenje in opra-
vljanje tekočih obveznostih zgolj in 
samo pozitivni«. Napovedal je še, da 
noben nadaljnji korak ne bo narejen 
»brez temeljitega pregleda stanja, 
brez dobre inventure in na podlagi 
ocene, da so koraki smiselni in da 
prinašajo kvaliteto in ne, da so posle-
dica nekih načel ali pa povsem ne-
premišljenih ravnanj«. Za začetno 
prioriteto pa si je novi župan zadal, 
da bo v najkrajšem možnem času 
pod streho spravil zaključek postop-
ka proračuna. »Želel bi si, da bi bilo 
to še v tem mesecu, vendar ni vse 
odvisno od mene,« je še dodal. Čla-
nom sveta kot tudi sebi pa je ob za-
ključku postavil še en izziv, vezan na 
Poslovnik občinskega sveta, ki med 
drugim ureja dovoljeno minutažo 

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

OBČINO BOVEC PONOVNO VODI ŽUPAN 
SINIŠA GERMOVŠEK. Naj spomnimo, da so 
ga občani leta 1998 že izvolili za to funkcije, 
ki jo je opravljal profesionalno. V času njego-
vega prvega županjevanja sta občino priza-
deli dve veliki naravni nesreči (velikonočni 
potres in zemeljski podor v Logu pod Man-
gartom), ki sta mu naprtili precej nepričako-
vanih bremen, a tudi novih izzivov. Kasneje je 
bil dva mandata član bovškega občinskega 
sveta, vmes pa krajše obdobje tudi poslanec 
v Državnem zboru Republike Slovenije. Fo-
to: Milan Štulc

DA @IVLJENJE NE BO 
UJETO V STEKLENICI
Slovenija – Z namenom, da bi po-
magali zasvojenim s prekomernim 
pitjem alkohola in njihovim družinam 
ter delovnim organizacijam, ki pri vi-
njenih osebah največkrat zamižijo 
na eno oko, v Tolminu že vrsto let 
deluje Klub zdravljenih alkoholikov 
(KZA) Tolmin, ki poleg pomoči vklju-
čuje tudi izobraževanje. S svojim de-
lovanjem posega na celotno obmo-
čje Zgornjega Posočja, saj deluje 
na Bovškem, Kobariškem in Tolmin-
skem – tu je svoje delovanje razširil 
tudi na nekoliko bolj oddaljeno Ba-
ško grapo in Šentviško planoto. 
Klub s sedežem v tolminskem zdra-
vstvenem domu je hkrati tudi član 
zveze KZA Slovenije (ZKZAS) in tudi 
Svetovne organizacije (KZA – WA-
CAT). 

Največkrat nas ljudje sprašujejo, ka-
ko prepoznati zasvojenost z alkoho-
lom. Najprej se je treba vprašati, ko-

liko alkohola posameznik popije v 
enem dnevu ali tednu. Pri tem upo-
rabljamo enoto oziroma eno merico 
alkohola, ki vsebuje približno 10 g 
alkohola. Torej: 1 dl vina ali 2,5 dl 
piva ali 0,3 dl žganja ali 2,5 dl mošta 
je enako 10 g alkohola – to je ena 
enota. Za moške, ki »prenesejo« 
več alkohola v krvi kot ženske, zato 
velja, da naj ne bi spili več kakor 14 
enot alkohola v enem tednu, med-
tem ko ženske oziroma starejše 
osebe nad 65 let ne smejo zaužiti 
več kot 7 enot v enem tednu. Pri 
tem je treba upoštevati še to, da mo-
ramo biti vmes en dan popolnoma 
brez alkohola. Seveda pa otroci in 
mladi, nosečnice ter bolniki sploh 
ne smejo uživati alkohola. Ob tem 
pa je treba vedeti še to, da noben 
zasvojenec doslej še ni priznal svo-
jega prekomernega pitja. Ob tovrstni 
debati vedno pokaže na druge (na 
kolega, soseda, sodelavca itd.), 
češ, njega poglej, ne mene. 

Ob tej priložnosti naj nekoliko okr-

cam številne delovne organizacije 
pri nas, ki resnično premalo poskr-
bijo za zdravje oziroma zaščito svojih 

zaposlenih pred morebitno nesrečo 
na delovnem mestu oziroma na poti 
domov. Tudi izobraževalne institucije 

NA MEDNARODNEM KONGRESU WACAT V ITALIJANSKEM PAESTUMU je Slovenijo zasto-
pala tajnica ZKZAS Nada Kenda (druga z leve), ki  pravi, da je treba nekoliko okrcati naše de-
lovne organizacije, ki premalo poskrbijo za zdravje oziroma zaščito svojih zaposlenih, ki radi 
pogledajo v kozarec, pred morebitno nesrečo na delovnem mestu oziroma na poti domov. Pravi 
še, da bi morale tudi izobraževalne institucije bolj resno pristopiti k soočanju s tem problemom 
med mladimi, saj je tovrstne problematike med mladimi iz dneva v dan več. Foto: Renato Ber-
nardinis
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POSTAVITEV GRADBENE TABLE – Za simboličen začetek del v okviru prve faze gradnje letali-
šča Bovec so prijavitelji in izvajalci postavili gradbeno tablo. V nadaljevanju sledi ograditev in 
zaščita gradbišča, nato pa začetek zemeljskih del. 

organizirali v sklopu projekta. Na 
hrvaškem otoku Rab bodo pripravili 
vso potrebno tehnično dokumentaci-
jo za gradnjo popolnoma novega le-
tališča, saj je otok eden od redkih v 
Jadranskem morju brez letališke in-
frastrukture. Na športnem letališču 
Livno v Bosni in Hercegovini (BIH) 
bodo zgradili nov hangar, ki bo omo-
gočal širitev delovanja tamkajšnjega, 
že sedaj zelo dejavnega aerokluba. V 
črnogorskem Nikšiću bodo dokončno 
uredili letališke steze, kar bo omogo-
čilo tudi pristajanje večjih letal. V 
projekt je vključena še Letalska zve-
za Srbije, ki bo pripravila načrte ra-
zvoja letališča Lisičji Jarak.

»Okrogle mize se je poleg partner-
jev projekta udeležilo več kot 30 čla-
nov različnih aeroklubov iz BIH. Po 
predstavitvah je potekala zanimiva 
razprava, kjer so aeroklubi izrazili 
veliko željo po sodelovanju v takšnih 
projektih, kot je naš. Predstavniki 
klubov so zastavili kar nekaj vprašanj 
odgovornemu inšpektorju Begiču iz 
Direkcije, iz česar je bilo razvidno, da 
so klubi iz BIH zelo aktivni, imajo 
vizijo in si želijo sodelovanja in ra-
zvoja letališč, na katerih delujejo. Naš 
partner v projektu, Ministrstvo za 
gospodarstvo, pa se je izkazal kot 
odličen organizator in gostitelj,« je po 
sestanku dejala skrbnica projekta Pa-
tricija Muršič iz Občine Bovec. Sle-
dnja je 2. aprila z velikim zadovolj-
stvom v dela uvedla izvajalca del za 

120-letnica TD Bovec 
pritegnila rekordno 
pozornost doma~inov

Turistično društvo (TD) Bovec spa-
da med najstarejša društva v Slove-
niji, saj letos beleži natanko 120 let. 
Ob ustanovitvi, 20. marca 1892, je 
bilo to sprva Pogozdovalno in olep-
ševalno društvo in je delovalo na 
celotnem območju Bovškega. Visok 
jubilej daje TD Bovec veliko težo in 
pomembnost, saj priča o dolgoletni 
tradiciji turizma na Bovškem. 

»Bovško je bilo poseljeno že v žele-
zni dobi, ostanki rimske ceste pričajo 
o življenju v rimskih časih, predelska 
cesta je bila pomembna trgovska in 
vojaška vez med provinco Noricum 
na severu in provinco Venetia et Hi-
stria na jugu. V 7. stoletju so se s 
severa tod naselili Slovenci, v 8. sto-
letju so izgubili samostojnost in je 
Bovško prišlo pod frankovsko oblast. 
Od 12. stoletja je bilo v lasti oglejske-
ga patriarhata in neposredno v upra-
vi čedajskega kapitlja, v 15. stoletju 
pa so tu gospodovali goriški grofje. Po 
smrti zadnjega goriškega grofa so 
Habsburžani med drugim podedova-
li tudi Bovško in mu vladali 400 let. 
Bovec je mesto, kjer so se prepletale 
pomembne poti za turške plenilce, 
Napoleona in avstro-ogrsko oblast, je 
mesto, kjer so potekali srditi boji 1. 
svetovne vojne in kjer je fašizem pu-
stil svoje grenke sledi. Odnos do tuj-
cev, »ouslenderjev«, se je v tistih ča-

Utrinki

gradnjo infrastrukture na letališču 
Bovec. Na razpisu so izbrali Cestno 
podjetje Nova Gorica, družba za 
vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. in 
Splošno gradbeno podjetje d.d. v 
konzorciju, ob tem pa so za simbo-
ličen začetek del postavili tudi grad-

beno tablo. Temu sledi ograditev in 
zaščita gradbišča, nato pa bodo za-
čeli z zemeljskimi deli. Rok za do-
končanje gradnje infrastrukture je 2. 
april prihodnje leto. 

Kot je prvo fazo gradnje letališča 
Bovec opisala skrbnica projekta, »gre 
za izgradnjo osnovne komunalne in-
frastrukture, gradnjo nove dovozne 
ceste, vodovodnega in hidrantnega 

omrežja, fekalne kanalizacije, mete-
orne kanalizacije, nizkonapetostnega 
električnega razvoda, postavitev eko-
loškega otoka za zabojnike za odpad-
ke, gradnjo vodonepropustne letališke 
ploščadi ter večnamenske ploščadi. 
Rok za izvedbo omenjenih del je eno 

leto, gre pa za prvo fazo znotraj pro-
jekta.« V drugi fazi pa se bovškemu 
letališču obeta še izgradnja enega 
hangarja in upravne stavbe, prijavite-
lji pa bodo poskrbeli tudi za parkiri-
šča in hortikulturno ureditev. Celoten 
projekt mora biti zaključen do 31. 
novembra 2013. 

Besedilo in foto: Milan Štulc, odgovoren 
za odnose z javnostmi, Občina Bovec

bi morale bolj resno pristopiti k soo-
čanju s tem problemom med mladi-
mi, saj je te problematike med mla-
dimi iz dneva v dan več. Tovrstnega 
izobraževanja pa bi se morali pogo-
steje udeleževati tudi zdravstveni in 
socialni delavci oziroma vsi, ki dela-
jo z ljudmi. Pri tem lahko zainteresi-
ranim pomaga prav naš klub, ki v 
okviru ZKZAS organizira tečaje za 
vse, ki bi se radi seznanili s tem, ka-
ko pomagati. Naši strokovni delavci, 
člani in njihove družine so se že izo-
braževali. Nekateri doma, drugi v tu-
jini s pomočjo Evropske šole psihia-
trije in ekoalkohologije. Zato vemo 
in znamo nuditi pomoč ter ustrezno 
svetovati. Kdor bi želel kakršno koli 
pomoč, se lahko vedno obrne na 
člane kot tudi na naše terapevtke. 
Terapevtko Andrejo lahko dobite na 
telefon: 041-898-017, terapevtko 
Tejo pa na: 031-479-296. Več infor-
macij dobite tudi na spletni strani 
KZA Tolmin ali Zveze KZA Slovenije. 

Naj zaključim z mislijo W. A. Warda, 

ki je nekoč dejal, da je »neuspeh 
zamuda, ne pa poraz. Je začasen 
obvoz, ne pa slepa ulica.« 
Nada Kenda, tajnica, Zveza klubov 
zdravljenih alkoholikov Slovenije

PODELITEV PRIZNANJ ZA 
NAJLEP[E UREJENE HI[E, 
BALKONE IN LOKALE 
Kobarid – Turistično društvo (TD) 
Kobarid v okviru svojih letnih dejav-
nosti izvaja tudi akcijo ocenjevanja 
urejenosti stanovanjskih hiš, balko-
nov in lokalov v kraju. Slednjo smo 
obudili v letu 2010, z namenom, da 
bi prebivalce Kobarida vzpodbudili k 
urejanju kraja, h krasitvi hiš in balko-
nov v stanovanjskih blokih in seveda 
tudi drugih lokalov oziroma ustanov 
s cvetjem. Menimo, da lahko na ta 
način prispevamo k lepši ter bolj 
urejeni podobi kraja, v katerem bi se 
vsi skupaj počutili še bolje. Prvič 
smo priznanja podelili marca 2011, 
in sicer za leto nazaj, nagrajenci so 

poleg priznanja prejeli tudi sadike, ki 
so jih nato porabili za zasaditve v te-
kočem letu. Tudi tokrat je bilo tako. 
Komisija za ocenjevanje urejenosti 
hiš, balkonov in lokalov je oglede 
opravila v poletnih mesecih 2011 in 

ob upoštevanju kriterijev, ki jih pred-
videva pravilnik o ocenjevanju, odlo-
čila, da se podelijo tri priznanja za 
lepo urejene hiše v turistično najbolj 
frekventnem predelu mesta, tri pri-
znanja za lepo urejene balkone in tri 

AKCIJO OCENJEVANJA UREJENOSTI STANOVANJSKIH HIŠ, BALKONOV IN LOKALOV V 
KRAJU so člani TD Kobarid uspešno zaključili v marcu. Na povabilo društva se je prireditve 
udeležila tudi županja Darja Hauptman, ki je najbolje ocenjenim podelila priznanja, nagrajenci 
pa so ob tem prejeli tudi vrednostni bon za nabavo novih sadik. Foto: Nataša Hvala Ivančič
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sih nedvomno spremenil. Vojna je 
kraju porezala krila in nekoliko zatr-
la naravno rast. Kljub dolgoletnim 
tujim vplivom, močni germanizaciji 
in romanizaciji so ljudje ohranili svo-
jo narodno bit, šege in običaje, zlasti 
pa se je ohranilo in izoblikovalo zna-
čilno bovško narečje,« je ob prazno-
vanju 120. obletnice TD Bovec zgo-
dovino Bovškega na kratko povzel 
prof. zgodovine Siniša Germovšek.

»TD Bovec že 120. leto kreira turi-
stični duh tega malega mesteca,« pra-
vi aktualna predsednica Upravnega 
odbora TD Bovec Metka Belingar, ki 
je ob tem navedla tudi nekaj »zapra-
šenih« dejstev, ki so jih izbrskali s 
pomočjo svojih članov. »Že tedaj je 
društvo imelo svoje turistične pisarne, 
vodnike, svoje gostišče s šotoriščem, 
oddajalo je zasebne sobe. Skozi leta 
je imelo svoja nihanja in tako vodilo 
različne naloge, organiziralo je izo-
braževanja, urejalo dokumente za 
občane, promoviralo lokalne ponu-
dnike in organiziralo izlete, veselice 
in druge prireditve … Nemalokrat je 
bilo vodilno v razvoju lokalne sku-
pnosti in turistične ponudbe.« Ob 
tem Belingarjeva poudarja, da danes 
društvo še vedno sledi prvotnemu 
poslanstvu, kot to veleva njegov prvi 
dokument. V njem so namreč zapi-
sali, da je treba »poleg pogozdovanja 
naših goljav skrbeti tudi za vedno 
lepše in prijetnejše zunanje lice naše-
ga prijaznega gorskega trga, kot je 
veleval prvi dokument društva«.

Ob proslavitvi visokega jubileja, 

natanko 120 let po ustanovitvi v Ho-
telu Pošta, je TD Bovec v Kavarni 
pripravilo skeč, zvečer pa so si lahko 
obiskovalci v Stergulčevi hiši ogleda-
li še igro oziroma uprizoritev usta-
novnega kongresa Pogozdovalnega in 
olepševalnega društva Bovec. Ta je 
privabila toliko ljudi, da so se komaj-
da vsi stisnili v veliko kongresno 
dvorano, ki je sicer primerna za naj-
več 120 ljudi – uprizoritev si je na-
mreč ogledalo kar 199 gledalcev; če 
temu prištejemo še 21 nastopajočih 
in štiri pare Folklorne skupine BC, 
potem je jasno, da je bil na ta dan 
obisk absolutno rekorden. 

»Osnova za uprizoritev Ustanovne-
ga odbora Pogozdovalnega in olepše-
valnega društva je nastala zahvaljujoč 
Edu Gabrščku, ki je v svojih raziska-
vah o zgodovini društva odkril izre-
dno pomemben dokument, ki poroča 
o ustanovitvi društva. Tako je na za-
misel Roberta Trampuža in prvo 
idejno zasnovo Meri Celec scenarij 
za uprizoritev zgodovinskega dogod-
ka napisal Peter Cuder, izbrani 
igralci pa so skupaj izoblikovali igro,« 
vneto pripoveduje Belingarjeva o do-
godku, ki se je odvil konec marca, in 
hkrati že napoveduje jesensko popes-
tritev. Celotno dogajanje, povezano z 
visokim jubilejem, bodo namreč za-
okrožili v bovškem kulturnem domu 
27. oktobra, in sicer s proslavo, izda-
jo zbornika in fotografsko razstavo. 
Zahvalo za vse skupaj pripisuje tako 
»upravnemu odboru, ki bo letos še 
kako delal … in vsem, ki nam bodo 

NATANKO 120 LET PO USTANOVITVI TAKRATNEGA POGOZDOVALNEGA IN OLEPŠEVAL-
NEGA DRUŠTVA BOVEC so člani Turističnega društva Bovec, ki velja za njegovega nasledni-
ka, v bovški kavarni najprej pripravili skeč, zvečer pa so si lahko obiskovalci v Stergulčevi hiši 
ogledali še igro oziroma uprizoritev ustanovnega kongresa. Foto: Metka Belingar
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priznanja za lepo urejene gostinske 
lokale ter ena posebna pohvala za 
lepo urejeno pročelje hiše, poleg te-
ga pa še nagrada za lepo urejeno 
hišo in okolico izven turistično fre-
kventnega dela kraja. 
Prireditev je bila v začetku aprila v 
Zeleni hiši in smo jo združili s preda-
vanjem o negi, obrezovanju in pravil-
ni zasaditvi trajnic – grmovnic. Na 
povabilo društva se je prireditve 
udeležila tudi županja Darja Haupt-
man, ki je podelila priznanja nagra-
jencem: Zori Kurinčič, Irmi Koren, 
Jožici Kutin, Karmen Dolenc, 
Marti Kalanj, Mojci Klinkon, 
Zdenki Ivančič, Janku Kokole in 
lastnikom oziroma upraviteljem 
Apartmajev pri nas, Baru Teja, Usta-
novi »Fundacija Poti miru v Poso-
čju«. Poleg priznanj so nagrajenci 
prejeli tudi vrednostni bon za nabavo 
sadik v Planiki Kobarid.
Z akcijo ocenjevanja urejenosti kraja 

bomo nadaljevali tudi v letošnjem 
poletju, saj želimo, da bi vsi skupaj s 
sodelovanjem pri vsakoletnih čistil-
nih akcijah in s prizadevanji pri ureja-
nju naših individualnih bivalnih oko-
lij prispevali k lepši podobi našega 
kraja.
Milena Jurkas, predsednica komisije za 
ocenjevanje urejenosti hiš, balkonov in 
lokalov pri TD Kobarid

DOBRA ODSKO^NA DESKA 
ZA MLADE GLASBENICE 
Severna Primorska – V sloven-
skem prostoru že vrsto let poteka 
Tekmovanje mladih glasbenikov Slo-
venije, ki ga krajše poimenujejo kar 
TEMSIG. Tekmovanje poteka v dveh 
delih, in sicer na regijski nato pa še 
na državni ravni. Na slednjo se uvr-
stijo le tisti mladi glasbeniki, ki na re-
gijski ravni dosežejo 90 točk in več. 
Glasbenike ocenjuje žirija, ki glede 

na doseženo število točk podeli zla-
to (90 do 100 točk), srebrno (80 do 
89.99 točk) in bronasto priznanje 
(70 do 79.99 točk). Vsi ostali tek-
movalci dobijo za udeležbo prizna-
nje. Ker se na tekmovanju zahteva 
visoka raven glasbenih sposobnosti 
in znanj, se nanj prijavijo le najboljši 
učenci nižjih, srednjih in visokih 
glasbenih šol (GŠ). Tekmovanje je 
razpisano za različne discipline – in-
strumente in različne starostne kate-
gorije; razpis za iste instrumente pa 
se ponovi na tri leta.

Tudi na GŠ Tolmin se tega renomira-
nega tekmovanja, kjer naši učenci in 
učitelji vedno znova dosegajo vidne 
rezultate, udeležujemo že vrsto let. 
V letošnjem šolskem letu je bilo tek-
movanje razpisano v disciplinah: go-
dala (violina, viola, violončelo, kon-
trabas), brenkala (kitara, harfa, ci-
tre), komorne skupine s pihali, orgle 
in solffeggio. Regijskega tekmova-

nja, ki se je med 14. in 17. februar-
jem odvijalo na različnih GŠ Zveze 
Primorskih glasbenih šol (ZPGŠ), se 
je z naše šole udeležilo kar šest 
učencev in ena komorna skupina. 
Vsi so se izvrstno odrezali, petim pa 
je uspel preboj na državno tekmova-
nje, ki bo potekalo od 12. do 22. 
marca na dolenjskih GŠ. Zlato pri-
znanje so si priigrale kitaristka Nina 
Čebokli (mentorica Mirjana Antih 
Čebokli), violinistke Hana Bizjak 
(mentor Marko Kodelja), Eva 
Klanjšček in Kaja Ladava (mento-
rica Mojca Križnič) – korepetirala 
jih je učiteljica klavirja Erika Bizjak 
–, ter trio flavt v zasedbi flavtistk Ka-
rin Čerin, Nike Lapanja in Pie 
Stergar (mentorica Maja Klanj-
šček). Na tekmovanju sta nastopili 
tudi Vita Kovačič s harfo (mentorica 
Marina Ružić) in Lana Trost s kita-
ro (mentor Sebastjan Grego).
Maja Klanjšček, ravnateljica GŠ Tolmin
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LETOŠNJI EMAVS JE GOSTIL 122 STAROSVETNIH SMUČARJEV – V dopoldanskem času so 
se starosvetni smučarji po ustaljeni navadi zbrali na bovškem trgu, kjer so ob prijavi prevzeli 
startne številke v tradicionalni obliki velikonočnih pirhov.

pomagali, da bo bivanje v kraju lep-
še za domačine in turiste,« kot tudi 
Občini Bovec za vso potrebno pod-
poro. 

»Naj bi novo društvo uspešno in 
vztrajno delovalo v dosego svojih pre-
krasnih in plemenitih namenov. Ži-
veli vsi, ki bodo to društvo vodili ali 
kakorkoli podpirali,« se je glasila po-
potnica ob ustanovitvi, katere moral-
nim načelom društvo sledi tudi da-
nes. In kot zagotavljajo najvidnejši 
člani društva, naj bi bilo tako tudi v 
prihodnje.
Milan Štulc, odgovoren za odnose z jav-
nostmi, Občina Bovec

EMAVS 2012
Smučarski klub Kanin se že vrsto 

let trudi z organizacijo tekem staro-
svetnih smučarjev na najvišjem in 
edinem visokogorskem smučišču v 
Sloveniji, smučišču Kanin. Še malo 
bodo vztrajali, pa bodo dosegli časti-
tljivo dvajseto prireditev, saj je bila 
letošnja že 18. zapovrstjo. V prvi vr-
sti gre pri tem za prijetno druženje, 
komaj drugotnega pomena pa je tudi 
tekmovanje, pri katerem se ocenjuje 
predvsem avtentičnost oblačil in 
opreme, slog smučanja in nenaza-
dnje tudi čas. 

V Bovcu in na smučišču Kanin se 
starosvetni smučarji že vseh 18 let 
zbirajo na velikonočni ponedeljek – 
od tod tudi ime prireditve EMAVS. 
Emavs je od Jeruzalema kakšnih 11 
kilometrov oddaljeno mestece, kjer 
naj bi po krščanskem izročilu dva 

apostola srečala po smrti vstalega 
Jezusa. Kasneje so se tja zgrinjale 
množice v želji in upanju, da bi se 
to zgodilo tudi njim, običaj pa se je 
ohranil vse do danes, ko verniki na 
ta dan odidejo v naravo oziroma kak-
šen bližnji kraj in s tem ponazarjajo 
odhod v Emavs. V Bovcu so ta stari 
običaj izkoristili za druženje staro-
svetnih smučarjev, kar je tudi znotraj 
bovškega turističnega dogajanja ne-
kaj posebnega. Vsa leta prireditev 
moralno in tudi finančno podpira 
Občina Bovec, letos je bila generalna 
pokroviteljica Lokalna turistična or-
ganizacija Bovec. 

V dopoldanskem času so se staro-
svetni smučarji po ustaljeni navadi 
zbrali na bovškem trgu pred hote-
lom, kjer je zaigrala godba na piha-
la Gorje. Ob prijavi so udeleženci 
prevzeli startne številke v tradicional-
ni obliki velikonočnih pirhov, prvič v 
novem mandatu pa je vse pozdravil 
tudi novoizvoljeni župan občine Bo-
vec Siniša Germovšek, ki se je vsem 
udeležencem zahvalil, da so za od-
hod v Emavs ponovno izbrali Bovec 
in smučišče Kanin. 

»Letošnja zima ni bila radodarna 
s snegom. Zdaj, ko se je razcvetela 
pomlad, pa je narava poskrbela za 

pravo zimsko vzdušje, kar daje odlič-
ne pogoje tudi za izvedbo vaše prire-
ditve. Letošnje pomanjkanje snega je 
bil hud udarec za naš Kanin in dru-
ga slovenska smučišča. Ob tej prilož-
nosti bi rad izrazil zahvalo in spošto-
vanje vsem delavcem na Kaninu, ki 
so iz tako malo snega, skoraj iz nič, 
vsakodnevno ustvarjali odlične pogo-
je za smučarje, kar je mejilo že na 
čudež,« je v svojem nagovoru med 
drugim dejal župan.

Letošnjega, 18. EMAVSA 2012, se 
je udeležilo 122 starosvetnih smučar-
jev, kar je sicer manj kot prejšnja 
leta, ko se je bovške prireditve ude-
leževalo okoli 200 starosvetnih smu-
čarjev, je pa za letošnjo zimsko sezo-
no starosvetnega smučanja pravza-
prav velik dosežek. 

»Letos so po vsej Sloveniji odpadle 
kar štiri načrtovane tekme starosve-
tnih smučarjev, tistih, ki so jih ven-
darle pripravili, pa se je udeleževalo 
le okoli 30 do 40 starosvetnih smu-
čarjev. Zato si lahko štejemo v čast, 
da je prišlo v Bovec in na smučišče 
Kanin toliko udeležencev. Dan je bil 
prekrasen, novozapadli sneg je odli-
čen, organizacija popolna, zato smo 
lahko zadovoljni in malo tudi pono-
sni nase, da smo tudi letos s pomočjo 
pokroviteljev uspeli pripraviti in izpe-
ljati to tradicionalno prireditev,« je ob 
koncu dejal predstavnik organizacij-
skega odbora Boris Zorko.

Besedilo in foto: Milan Štulc, odgovoren 
za odnose z javnostmi, Občina Bovec

Utrinki

NADPOVPRE^NI USPEHI 
GLASBENIKOV G[ TOLMIN 
Slovenija – Glasbena šola (GŠ) Tol-
min že vsa leta svojega obstoja, še 
posebej pa zadnji dve leti, ko je do-
bila krasno novo stavbo, gradi svojo 
prepoznavnost na kakovosti pouka. 
O slednjem pričajo uspehi učencev 
na različnih domačih in mednarodnih 
tekmovanjih. Seveda tekmovanja ni-
so osnovni cilj glasbenega izobraže-
vanja, navsezadnje tudi vsi učenci 
nimajo tako visokih ambicij, so pa 
nekakšna sprotna preverba kakovo-
sti, posebno tistih poustvarjalcev, ki 
od glasbe pričakujejo več ali pa želi-
jo glasbeni študij nadaljevati na sre-
dnjih šolah oziroma akademijah.

Po tem, ko je ravnateljica Maja 
Klanjšček že pripravila članek iz re-
gijskega tekmovanja (opomba ure-
dništva: glej stran 14), se je v vme-
snem času odvilo tudi državno tek-

movanje mladih glasbenikov in še 
nekaj drugih regijskih in mednaro-
dnih tekmovanj. To pomladansko 
obarvano obdobje za vse GŠ pred-
stavlja nekakšen vrhunec šolskega 
leta, saj v tem obdobju poteka naj-
več tekmovanj, internih nastopov in 
produkcij. Tako so se na državnem 
tekmovanju TEMSIG 12, ki je pote-
kalo od 12. do 16. marca, odlično 
odrezale naše violinistke. Bronasto 
priznanje sta prejeli Kaja Ladava 
(kategorija 1a) in Eva Klanjšček 
(kategorija 1b), na kar je njuna men-
torica Mojca Križnič lahko zelo po-
nosna, Hana Bizjak (kategorija 1b), 
ki jo poučuje Marko Kodelja, pa je 
prejela priznanje za udeležbo. Vse 
tri je na nastopu spremljala korepeti-
torka Erika Bizjak. Na istem tekmo-
vanju je kitaristka Nina Čebokli (ka-
tegorija 1b), katere mentorica je 
Mirjana Antih Čebokli, dosegla še 
bolj bleščeče srebrno priznanje in 

3. nagrado, trio flavt v sestavi Karin 
Čerin, Nika Lapanja in Pia Ster-
gar (mentorica Maja Klanjšček) pa 
je v kategoriji komornih skupin s pi-
hali osvojil bronasto priznanje. 
Na mednarodnih tekmovanjih je po-
sebno odmeven rezultat dosegel 
klarinetist Denis Fortunat (mentor 
Stojan Milinković), ki je s korepeti-
torko Ano Leban osvojil absolutno 
prvo mesto (in s tem zlato priznanje) 
v svoji kategoriji. Na tekmovanju Svi-
rel v Štanjelu sta bila uspešna tudi 
tolkalca Mia Kristan in Matija Fon 
(mentor Mitja Tavčar, korepetitorka 
Ana Leban), ki sta osvojila visokih 
96 oziroma 91 točk od stotih možnih. 
Regijsko tekmovanje mladih piani-
stov Primorske je tokrat potekalo v 
Idriji 30. in 31. marca 2012. Tudi tu 
so nase opozorili nekateri pianisti. 
Med njimi nekaj rosno mladih, ki ve-
liko obetajo, če bodo nadaljevali v 
tako »pridnem« tempu. Lara Flan-

der, klavir začetniki (mentorica Her-
mina Jakopič), je dosegla srebrno 
priznanje, Katja Leban, prav tako 
klavir začetniki (mentorica Petra 
Platiše), je tudi dosegla srebrno pri-
znanje, Tamara Čebokli, ki jo pou-
čuje Tatjana Cimprič (kategorija 
1b), je osvojila srebrno priznanje, 
zlata v isti kategoriji je bila Vida Kra-
vanja (mentorica Katja Skočir), 
Mojca Leban, tudi kategorija 1b 
(mentorica Erika Bizjak), pa je 
osvojila srebrno priznanje.

Vsem mladim glasbenikom je treba 
čestitati za tako krasne in uspešne 
nastope, zasluge za izjemne dosežke 
pa imajo seveda tudi njihovi učitelji, 
ki skrbno bdijo nad napredkom in 
razvojem svojih učencev. Po vsem 
tem lahko z gotovostjo trdimo, da so 
mladi glasbeniki GŠ Tolmin v nekate-
rih ozirih (glede na majhnost zaledja 
otrok) celo nadpovprečno uspešni. 
Jože Štucin, učitelj, GŠ Tolmin
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Ob~ina Kobarid
Predsednik države izkazal 
podporo Poti miru od Alp do 
Jadrana

Sredi marca se je na Severnem Pri-
morskem mudil predsednik Republi-
ke Slovenije dr. Danilo Türk, ki je 
najprej obiskal Ustanovo »Fundacijo 
Poti miru v Posočju« v Kobaridu. Tu 
si je ogledal novo interaktivno razsta-
vo, ki je nastala v okviru projekta Pot 
miru od Alp do Jadrana, in tukajšnjo 
bogato knjižnico, vezano na obdobje 
prve svetovne vojne. S svojim obi-
skom je želel izkazati podporo pro-
jektu, ki v študijske, turistične in 
izobraževalne namene na okoli 100 
kilometrov dolgi poti ohranja, obna-
vlja ter predstavlja zgodovinsko in 
kulturno dediščino prve svetovne 
vojne. Poudaril je »izjemno pomemb-
no vlogo fundacije, ki goji kulturo 
spomina na zgodovinski čas prve sve-
tovne vojne«. Po njegovih besedah 
nam ta spomin pove veliko o tem, 
kakšna bi morala biti Evropa v pri-
hodnje, in nas hkrati opominja, da 
moramo pri reševanju praktičnih pro-
blemov ohranjati in zagotavljati zgo-
dovinsko dolgoročen mir. Predsednik 
Türk je v nadaljevanju obiskal tudi 
nekatere druge lokacije na omenjeni 
poti, ki se sicer vije vse od Loga pod 
Mangartom do Devina ob Jadran-
skem morju.

Še preden je zapustil Kobarid, je v 
družbi Zdravka Likarja, predsednika 
uprave Ustanove »Fundacije Poti mi-

PREDSTAVLJAMO 
OB^INSKE SVETNIKE

Ime in priimek: ALEKS VOLARIČ

Kraj bivanja: Kobarid

Stranka/lista: Neodvisni kandidati 
Darko Smrekar – Smrk in prijatelji

Je to vaš prvi mandat v občinskem 
svetu? Ja, to je moj prvi mandat.

Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … imam rad Kobarid in vasi, ki 
ga obkrožajo. Vesel sem, ker imam 
priložnost živeti v najlepšem kraju 
na svetu. Prav zato mi ni vseeno, kaj 
se tukaj dogaja. Ideja o tem, da bom 
kot občinski svetnik lahko del ne-
česa, kar bo pripomoglo k razvoju, 

napredku in zadovoljstvu sokrajanov 
na vseh področjih, se mi je zdela eno-
stavno super. Po drugi strani pa me-
nim, da je sedaj pravi čas za nove 
obraze, ki bodo znali bolje prisluhniti 
občanom, sploh pa mladim, ki so bili 
v preteklosti precej zapostavljena sku-
pina, vsaj skozi moje oči – nenazadnje 
so bili prav mladi tisti, ki so vzpod-
budili mojo kandidaturo, saj so prav 
oni želeli nekoga, ki bi njihov glas 
ponesel bližje občinskemu vodstvu. 

Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? Približati delo občine ob-
čanom, predvsem mladim, ki imajo 
dobre in produktivne predloge za 
izboljšanje kobariške občine na več Pripravila: Mateja Skok

ru v Posočju«, in kobariške županje 
Darje Hauptman obiskal še tukaj-
šnje osnovnošolce. Ti so ga sprejeli 
s kratkim kulturnim programom in 
mu ob tej priložnosti podarili šopek 
zvončkov. Mladim je svetoval, naj 
imajo čim več prijateljev doma in po 
svetu, predvsem pa preko meje. 
»Uporabljajte možnosti, ki vam jih 
daje internet za ustvarjanje prijatelj-
stva, razumevanja in tudi izmenjave 
znanja,« jim je še položil na srce ter 
jih spomnil na navdih, ki ga lahko 
dobijo s prebiranjem pomembne li-
terarno-umetniške dediščine pesnika 
Simona Gregorčiča. »Uživajte v sa-
mem dejstvu, da živite v tako lepem 
delu Slovenije,« je učencem dejal ob 
koncu in jim zaželel veliko uspehov 
v šoli, dobrega in lepega doma ter 
sreče v življenju. 
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič 

Dve novi tematski poti za 
popestritev turisti~ne 
ponudbe

Na Občini Kobarid vzporedno te-
četa dva, za naš turistični kraj zelo 
pomembna projekta, ki bosta oboga-
tila turistično ponudbo tukajšnje ob-
čine. Gre za ureditev dveh tematskih 
poti, ki predstavljata dodaten kamen-
ček v mozaiku že tako pestre turistič-
ne ponudbe v naši občini.

TEMATSKO-UČNA POT KULTURE 
IN NATURE

V začetku aprila smo na občino 

ALEKS VOLARIČ. Foto: iz domačega albu-
ma

nivojih: v športu, turizmu, izobraže-
vanju, tudi na gospodarskem podro-
čju in pri ponudbi novih delovnih 
mest. Želim tudi, da bi imeli občani 
več možnosti za izražanje svojega 
mnenja pri pomembnih projektih in 
odločitvah občine. Moj glavni cilj pa 
je ta, da se v domačem kraju obdrži 
čim večje število mladih oziroma da 
se ti vrnejo nazaj na Kobariško. Tež-
ka naloga, vendar izvedljiva.

Kaj vas v življenju veseli? Poleg tega, 
da uživam v službi, svoj prosti čas 
najraje aktivno preživljam z družino. 
Rad pa sem tudi v družbi najboljših 
prijateljev, s katerimi se udeležujem 
nogometnih tekem.

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE DR. DANILO TÜRK je najprej obiskal Ustanovo »Fun-
dacijo Poti miru v Posočju«, kjer si je ogledal novo interaktivno razstavo, ki je nastala v okviru 
projekta Pot miru od Alp do Jadrana. Še preden pa je zapustil Kobarid, je v družbi Zdravka Li-
karja, predsednika uprave fundacije, in kobariške županje Darje Hauptman obiskal še tukajšnje 
osnovnošolce.



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 2, 2012

( 17 )

prejeli sklep o odobrenih nepovratnih 
sredstvih (nekaj več kot 41.500 ev-
rov) za ureditev tematske poti Koba-
riško blato – Nadiža, ki smo jo poi-
menovali Pot kulture in nature. 

Kot vemo, obstoječa turistična po-
nudba na Kobariškem temelji na kul-
turni in zlasti zgodovinski dediščini 
ter naravnih znamenitostih, kot so 
Slap Kozjak in korita Soče pod Na-
poleonovim mostom. Na zahodnem 
obronku občine (Staroselsko podolje) 
pa se vse do reke Nadiže razprosti-
rajo tudi ekološko pomembna obmo-
čja, ki so navkljub naravnim vredno-
tam in delom, vključenim v Naturo 
2000, širši javnosti še vedno premalo 
poznana. Mednje sodijo Kobariško 
blato, obcestni lipov drevored med 
Kobaridom in Robičem ter Nadiža s 
pritoki. Poleg omenjenih naravnih 
vrednot pa je območje bogato tudi z 
vidika kulturne in etnološke dedišči-
ne (arheološko najdišče Sv. Volar, 
cerkvica Sv. Hilarija in Tacijana ob 
Nadiži ter cerkvica Svetih treh kra-
ljev, domačiji št. 21 in 49 v Sužidu, 
spomenik narodnoosvobodilni borbi 
v Sužidu, ostanki nekdanje ozkotirne 
železnice na progi Čedad–Kobarid, ki 
je med letoma 1916 in 1932 povezo-
vala Beneško Slovenijo s Posočjem).

Da bi omenjeno naravno in kultur-
no dediščino ovrednotili in smiselno 
povezali, je Občina Kobarid pripravi-
la projekt, s katerim je kandidirala na 
javnem razpisu za dodelitev nepovra-
tnih sredstev iz tako imenovanega 
Ukrepa 323. Ta predvideva ohranja-
nje in izboljševanje dediščine pode-
želja in se izvaja v okviru Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007–2013. Projekt pred-

videva načrtovanje tematsko-učne 
poti, ki bo potekala po Staroselskem 
podolju od Kobarida, skozi Sužid, do 
Starega sela in Kreda ter ob Nadiži 
čez brv do cerkvice Sv. Volarja. Ugo-
tavljamo namreč, da se vse naštete 
naravne in kulturne dediščine naha-
jajo neposredno ob začrtani poti, da 
pa vse do danes še nobena ni bila 
ustrezno označena in predstavljena. 
Zato ostajajo neprepoznavne celo v 
lokalnem okolju in so zato žal nema-
lokrat podvržene neustreznemu rav-
nanju. 

Pot kulture in nature bo potekala 
po obstoječih poljskih in makadam-
skih poteh in bo ustrezno označena 
z informacijskimi tablami. Slabše 
prehodne odseke bomo v naslednjih 
mesecih uredili, obnova pa se obeta 
tudi brvi čez Nadižo v Nadiških ko-
ritih, ki je trenutno v zelo slabem 
stanju. Poleg tega bomo na izbranih 
razglednih točkah postavili lesene 
klopi, informacijsko mizo iz hrasta z 

označenimi smermi neba, stekleni 
opazovalni panj za čebele, predvajal-
nik zvoka za poslušanje ptičjega pe-
tja in prepoznavanje ptic v naravi ter 
daljnogled za opazovanje ptic. Prav 
zaradi omenjenih didaktičnih ele-
mentov bo sicer pohodniško obarva-
na pot, dobila tudi izobraževalno 
vlogo za različne ciljne skupine (šo-
lajočo se mladino, ornitologe, čebe-
larje …).

Skupna vrednost projekta znaša 
okoli 60.500 evrov.

UREDITEV KOLESARSKE POTI 
V okviru projektov Evropskega te-

ritorialnega sodelovanja (Program 
čezmejnega sodelovanja Slovenija - 
Italija 2007–2013 – Interreg) se v ko-
bariški občini izvaja še nekoliko bolj 
športno oziroma rekreacijsko obar-
van Projekt čezmejne intermodalne 
kolesarske povezave – Inter Bike. Vo-
dilni partner je Regionalni razvojni 
center Koper, v projekt pa je vklju-
čenih še 23 drugih slovenskih in ita-

lijanskih partnerjev (iz Zgornjega 
Posočja je vanj poleg kobariške obči-
ne vključen še Posoški razvojni cen-
ter). 

V sklopu projekta je v naši občini 
do konca letošnjega leta predvidena 
ureditev trase kolesarske poti, ki 
vključuje meteorno odvodnjavanje, 
tamponiranje poti, postavitev klopi in  
smerokazov ter informacijskih tabel 
s karto celotne poti. Ta bo speljana 
od Kobarida proti Svinu, skozi Sužid, 
pod Matajurjem vse do križišča z 
državno cesto pri Starem selu, kjer 
se bosta formirala dva kraka. Zaho-
dni se bo navezal na Robič, severni 
pa na Staro selo in se čez Kred pri-
klopil na že obstoječo kolesarsko pot 
ob Nadiži. Skupna vrednost projekta 
je ocenjena na 98.500 evrov – od te-
ga je vrednost nepovratnega denarja 
nekaj več kot 83.700 evrov. 

Nataša Taljat, svetovalka županje za 
gospodarstvo, Občina Kobarid

Foto: Tjaša Meurič

Utrinki

^LANI TURISTI^NEGA 
DRU[TVA SOPOTA NE 
PO^IVAJO
Kobarid in spodnji del Ba{ke gra-
pe – Sredi marca smo se člani Turi-
stičnega društva (TD) Sopota – Kne-
ža odpravili v Kobariški muzej, kjer 
smo si ogledali razstavo o poljski 
bolnišnici, ki je med 1. svetovno voj-
no delovala v Klavžah. Avtor razstave 
Željko Cimprič je slednjo zasnoval 
na osnovi fotografij, ki jih je med de-
lovanjem v bolnišnici v spominskem 
albumu zbral neznani zdravnik ki-
rurg. Izvedeli smo mnogo novih stva-
ri o naših prednikih in o vojni v teh 
krajih med letoma 1914 in 1918. Po 
ogledu smo se odpeljali v Koseč, 
kjer nas je na Turistični kmetiji 

Kranjc že čakalo kosilo. Med vožnjo 
smo opazovali skulpture umetnikov, 
ki so svoja dela postavili na ogled ob 
Poti miru in prijateljstva. Slabo vre-
me nam je sicer onemogočilo spre-
hod po drežniških poteh, vendar 
smo se v dolino vseeno vrnili polni 
lepih vtisov in s prepričanjem, da 
bomo podoben izlet še ponovili.

V društvu se dobro zavedamo, da je 
naravno in kulturno dediščino naših 
krajev treba varovati. S tem name-
nom smo se na velikonočni ponede-
ljek že 15. leto zapored zbrali na 
prostoru za piknike pod slapom So-
pota. Letos smo popravili nekaj 
ogradnih kolov, zamenjali les na sto-
pnicah, popravili klop pri slapu in 
posekali nekaj štrlečih vej ob poti. 

ČLANI TURISTIČNEGA DRUŠTVA SOPOTA – KNEŽA so si v Kobariškem muzeju ogledali raz-
stavo o poljski bolnišnici, ki je med 1. svetovno vojno delovala v Klavžah.

POT KULTURE IN NATURE – V začetku aprila smo na občino prejeli sklep o odobrenih nepovratnih sredstvih za ureditev tematske poti Kobariško 
blato – Nadiža, ki smo jo poimenovali Pot kulture in nature. Foto: Tjaša Maurič
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V Svinu kmalu prenovljeno 
otro{ko igri{~e 

V drugi polovici marca je Zavaro-
valnica Triglav skupaj s plavalko 
Saro Isaković v Brezovici predstavila 
rezultate natečaja Otroci Triglava – 
Brezskrbni v igri, povezani z naravo. 
Na razpis za prenovo otroških igrišč 
se je prijavilo nekaj manj kot 40 ob-
čin, osnovnih šol in vrtcev. Med nji-
mi so na podlagi razpisanih kriterijev 
izbrali štiri projekte z najbolje pripra-
vljenimi koncepti. Kot pravijo na za-
varovalnici, je bilo iz prijav razvidno, 
da so se izbrani prijavitelji »poglobili 
v temo, prisluhnili svojemu okolju, 
aktivirali deležnike in pripravili vse-
binsko dovršene predloge, za katere 
bo obnova igrišča predstavljala moč-
no poživitev družabnega in odgovor-
nega življenja v okolju ter spodbudila 
športne aktivnosti.« 

Do poletja naj bi bili prenove tako 
deležni Športni park Jama v Notra-
njih Goricah (prijaviteljica Občina 
Brezovica), športno in otroško igrišče 
v osrednjem delu Svina (prijaviteljica 
Občina Kobarid), igrišče pred krško 
osnovno šolo (prijaviteljica Občina 
Krško) in šolsko igrišče ob OŠ Gori-
ca v Velenju (prijaviteljica Mestna 
občina Velenje). Ker gre v vseh štirih 
primerih za igrišča odprtega tipa, so 
na zavarovalnici prepričani, da s tem 
družbeno koristnim projektom sku-
paj s poslovnimi partnerji in v sode-
lovanju z lokalnimi skupnostmi pri-
spevajo k prijaznejšemu okolju za 
naše otroke. 

V OKVIRU DNEVA ODPRTIH VRAT si bodo obiskovalci 12. maja na sedežu Ustanove Funda-
cije Poti miru v Posočju lahko ogledali Informacijski center Pot miru in novo interaktivno raz-
stavo, ki omogoča virtualni ogled omenjene poti.

Predsednik uprave Zavarovalnice 
Triglav Matjaž Rakovec, zadovoljen 
s poslovnimi rezultati, ki med dru-
gim omogočajo podpiranje takšnih 
projektov v družbenih sredinah, je o 
projektu dejal, da želijo s tem »nare-
diti še en korak v lepši jutri za nove 
generacije. V širšem pomenu smo vsi 
lahko Otroci Triglava. Kot taki smo 
lahko vsi vključeni v pozitivna deja-
nja znotraj slovenske družbe.« Naša 
olimpijka Sara Isaković, ki je k pro-
jektu pristopila kot prva ambasador-
ka, pa je ob tem poudarila, da projekt 
podpira, ker spodbuja otroško brez-
skrbnost in varnost. Hkrati je otro-
kom zaželela, da bi še naprej imeli 
dobre možnosti za igro, druženje in 
da bi se lahko na sodobnih, urejenih, 
varnih in po ekoloških standardih 
urejenih igriščih učili drug od druge-
ga različnih veščin.
Iz izjave za medije povzela: Tatjana 
Šalej Faletič

Napovedujemo …
Bliža se 12. maj in z njim poveza-

na dva dogodka, ki bosta popestrila 
dogajanje v naši občini. Prvi je bolj 
rekreativne narave, drugi pa vezan 
na dediščino soške fronte.

POHOD PO E7
V okviru Evropskih pešpoti v Slo-

veniji bo 12. maja organiziran Pohod 
po E7, ki se vije po delu občine Ko-
barid. Zbor pohodnikov bo na parki-
rišču na Robiču (pri Nadiži). Od tu 
se bodo pohodniki podali do vasi 

Sužid, kjer je predviden krajši posta-
nek, nato pa pot nadaljevali do Svina 
in naprej do Kobarida, kjer se bodo 
skupini pridružile tudi družine z 
majhnimi otroci. Vsi skupaj si bodo 
nato v kobariški Mlekarni Planika 
ogledali stalno razstavo Od Planine 
do Planike, pohod pa zaključili v 
Kampu Koren s kulturnim progra-
mom. Glavnemu organizatorju Jože-
tu Prahu bodo pri pripravi dogodka 
pomagali še Občina Kobarid, Turi-
stično informacijski center Kobarid 
in Zavod za gozdove Slovenije – Ob-
močna enota Tolmin.

DAN ODPRTIH VRAT FUNDACIJE
Ta dan bo pestro tudi na Ustanovi 

»Fundacija Poti miru v Posočju«, saj 
bodo med 9. in 17. uro na stežaj od-

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

prli vrata vsem, ki želijo pobližje 
spoznati dediščino soške fronte na 
območju Zgornjega Posočja. Slednja 
se predstavlja skozi projekt Pot miru, 
ki poleg ostalin soške fronte povezu-
je tudi naravne lepote ter kulturne in 
etnološke posebnosti. Pod okriljem 
fundacije se je omenjena pot iz Zgor-
njega Posočja razširila po vsej frontni 
črti in danes sega vse do Jadranskega 
morja. Zato jo imenujejo kar Pot mi-
ru od Alp do Jadrana. Sicer pa si 
bodo obiskovalci v okviru dneva od-
prtih vrat na sedežu fundacije lahko 
ogledali Informacijski center Pot mi-
ru in novo interaktivno razstavo, ki 
omogoča virtualni ogled omenjene 
poti.

Besedilo in foto: T. Š. F.

Po končanem delu je sledilo druže-
nje vaščanov ob pikniku sredi vasi, 
kjer je najmlajši udeleženec čistilne 
akcije Matija Sivec z veseljem po-
prijel za kuhalnico in vsem zbranim 
spekel odlično friko s čemažem, ki 
ga na travniku pod slapom ne manj-
ka.

Ob koncu naj bralce prijazno pova-
bimo v spodnji del Baške grape, 
kjer si lahko ogledajo številne zna-
menitosti. Poleg čudovitega slapa 
Sopota so v podmelški cerkvi Mariji-
nega vnebovzetja na ogled tudi zani-
mive freske. Lahko se skupaj spre-
hodimo po Čitalniški poti, do zdravil-
ne Dicove vode v Klavžah ali do vo-
jaškega pokopališča Na Rutu. In če 
boste dobro prisluhnili, potem boste 
morda v bližnjih potokih zaslišal tudi 
pljusk ribe Faronike.
Besedilo in foto: Anja Kavčič, predse-
dnica TD Sopota – Kneža

KO Z U@ITKOM RE^E[: 
»[EEEEEEEE!«
Ljubljana – V petek, 9. marca, je 
Turistično društvo (TD) Most na Soči 
za vse člane in ostale simpatizerje 
društva organiziralo tradicionalni 
ogled ljubljanske pivovarne Union. 

Po prijaznem sprejemu vodilnih mož 
pivovarne so nas prijazne hostese 
popeljale skozi proizvodnjo piva ter 
razkazale tamkajšnji Pivovarski mu-
zej, ki sodi med največje v Evropi. 
Po končanem ogledu je sledila de-
gustacija v pivovarni proizvedenega 

ČLANI TD MOST NA SOČI IN NJIHOVI SIMPATIZERJI so si tudi letos ogledali postopek pridobivanja piva v ljubljanski pivovarni in tamkajšnji Pi-
vovarski muzej.

piva, ob tem pa ni manjkal niti pravi 
pivski golaž. Obiskovalci smo ogled 
zaključili z enotnim mnenjem, ki je 
hkrati tudi slogan omenjene blagov-
ne znamke: »Ko z užitkom rečeš še!«.  

Besedilo in foto: Jernej Vouk, tajnik, TD 
Most na Soči
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Ob~ina Tolmin
Ob~inski svetniki potrdili 
rebalans leto{njega 
prora~una

Občinski svetniki so konec marca 
sprejeli rebalans proračuna za leto 
2012. Kljub temu, da je pri pripravi 
rebalansa Občina Tolmin že varčeva-
la, gre za ‘najtežji’ proračun doslej. 
Prihodkov načrtuje za 13.961.928,13 
evrov; največji delež, in sicer dobrih 
osem milijonov evrov, bo prispevala 
dohodnina. Proračunska poraba bo 
predvidoma znašala nekaj manj kot 
16.500.000 evrov, od tega bo slabih 
48 odstotkov tekoče, dobrih 51 od-
stotkov pa investicijske porabe. »Raz-
liko bomo pokrili z neporabljenimi 
sredstvi lanskega proračuna, ko je 
Občini Tolmin in vsem 23 krajevnim 
skupnostim na računih ostalo okrog 
dva milijona evrov. Prvič po letu 
2006, ko smo odplačali zadnji kredit, 
pa v letu 2012 načrtujemo tudi zadol-
žitev, in sicer v višini 435.000 evrov,« 
je povedala Janja Bičič, vodja oddel-
ka za gospodarstvo, negospodarstvo 
in finance.

Župan Uroš Brežan je med večjimi 
letošnjimi investicijami izpostavil 

projekt Čistilna naprava Modrej, s 
katerim je občina uspešno kandidi-
rala na petem javnem pozivu Službe 
Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko in pridobila pra-
vico do črpanja sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Investici-
ja se je izvajala v lanskem letu, ven-
dar pa del stroškov (v višini 108.000 
evrov) zaradi podaljšanja roka za za-
ključek izvedbe del bremeni tudi 
proračun za letošnje leto. Iz istega 
sklada je delno financiran tudi pro-
jekt Komunalna infrastruktura Zatol-
min. Gre za dvoletni projekt, ki se je 
začel izvajati v lanskem letu. Letos 
se bo zanj namenilo skoraj 586.000 
evrov, od tega bo občina prispevala 
dobrih 245.000 evrov.

Nadaljevalo se bo tudi z Investicijo 
Podbrdo, kjer občina sodeluje pri iz-
vedbi projekta ureditve ceste R2-403 
skozi Podbrdo, ki ga v pretežni meri 
sofinancira Ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor (doslej Ministrstvo za 
promet), občina pa sodeluje le pri ne-
katerih aktivnostih, in sicer pri ure-
ditvi odvodnjavanja in javne razsve-
tljave, izgradnji podpornega in opor-

nega zidu ter dveh brvi za pešce, ki 
jih sofinancira v različnih deležih. 
Vzporedno z rekonstrukcijo ceste pa 
bo v okviru projekta izvedena tudi 
gradnja kanalizacije in vodovoda, ka-
tere stroške v celoti krije občina.

Župan je predstavil tudi dva nova 
triletna projekta, ki bosta sofinanci-
rana v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Italija 2007–
2013 iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in iz nacionalnih 
sredstev. V okviru projekta Javna 
razsvetljava prihodnosti (Futureli-
ghts), kjer občina sodeluje kot par-
tner, bodo v mestu Tolmin, enemu 
od pilotnih primerov preureditve jav-
ne razsvetljave, zamenjali vseh 370 
svetilk. Projekt bo v letu 2012 prora-
čun obremenil za 40.000 evrov. Pri 
drugem projektu ISO-TO (Čezmejno 
sodelovanje za zmanjšanje onesnaže-
vanja okolja, varstvo in koordinirano 
upravljanje povodja Soče – Isonzo pre-
ko zbiranja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda), ki vključuje tretjo 
fazo rekonstrukcije čistilne naprave 
Tolmin, je Občina Tolmin nosilni par-
tner. V letošnjem letu bodo zanj na-

menili 160.000 evrov.
Nadaljevali bodo tudi s projektom 

Obnova večnamenskih zgradb, za 
katerega so pridobili sredstva na jav-
nem razpisu za dodelitev nepovra-
tnih sredstev iz naslova Ukrepa 3.2.2 
Obnova in razvoj vasi v okviru Pro-
grama razvoja podeželja 2007–2013. 
Projekt, katerega cilj je obnoviti več-
namenska objekta na Prapetnem Br-
du in na Kneži, se je začel izvajati že 
v lanskem letu, letos pa, ko bo opra-
vljena večina del, načrtujejo za skoraj 
286.000 evrov stroškov; 85 odstotkov 
jih bo povrnil Evropski sklad za ra-
zvoj kmetijstva in podeželja. Doda-
tnih 300.000 evrov občinski proračun 
namenja projektu Rekonstrukcija več-
namenskega objekta Vodne hiše (čol-
narne) ob jezeru na Mostu na Soči, 
ki so ga na razpis za sredstva istega 
sklada prijavili januarja letos. Projekt 
bo, v kolikor bo prijava uspešna, iz-
veden v letošnjem letu. 

V proračunu so namenili skoraj 
110.000 evrov za izvedbo osmih pro-
jektov s področja razvoja podeželja, 
uvrščenih v Načrt izvedbenih projek-
tov za leto 2011, za katere bo občina 

Ime in priimek: BORIS VELIKO-
NJA 

Kraj bivanja: Tolmin

Stranka: Kandidiral sem na listi 
Slovenske demokratske stranke 
(SDS). 

Je to vaš prvi mandat v občin-
skem svetu? Da.

Za kandidaturo sem se odločil, 
ker … sem že veliko let tako ali 
drugače dejaven v različnih, pred-
vsem športnih društvih in klubih 
– v zadnjem mandatu sem tudi 
član Sveta Zavoda OŠ Tolmin, pa 
kljub temu še vedno nisem dobil 
želenih odgovorov na nekatera 
konkretna vprašanja. Me pa politi-
ka zanima, saj sem ugotovil, da če 
želim tudi sam uresničiti kakšno 
idejo, ne pa zgolj čakati in kritizi-
rati, je občinski svet pravi naslov. 
Sicer pa imam T’min, Tolminsko 
in njegove ljudi rad. Zame je to 
najlepši kraj in želim si, da bi se 

naši otroci po končanem šolanju v 
čim večjem številu vračali v dobre 
službe v naročje te čudovite doline.       

Glavni cilj, ki ga želite doseči v tem 
mandatu? K zastavljenim ciljem me 
je vzpodbudilo več dejavnikov, kot je 
na primer ta, da je bilo v občini Tol-
min avgusta 2008 delovno aktivnih 
5.070 oseb, brez dela pa 315 oseb, 
medtem ko jih je bilo tri leta kasneje 
le še 4.538 delovno aktivnih, registri-
ranih pa že 540 brezposelnih oseb. 
Tudi dejstvo, da je v občinskem pro-
računu za leto 2011 gospodarstvu 
namenjenih le 62.249 evrov oziroma 
0,45 odstotkov, je zame ključno, da 
sem podal amandma na občinski 
proračun, ki bi ta sredstva povečal, a 
žal ni bil sprejet. Osebno bi raje po-
pravil dva cestna ovinka manj in več 
denarja vložil v delovna mesta oziro-
ma v ljudi, drugače vsa na novo zgra-
jena infrastruktura ne bo imela komu 
služiti. Mladi potrebujejo kakovostna 

in večjim mestom konkurenčna de-
lovna mesta, te pa jim lahko v teh 
krajih ponudijo prav dejavnosti kot 
so gospodarstvo, kmetijstvo, gozdar-
stvo in turizem. Kot član odbora za 
družbene dejavnosti bom poizkušal 
dati čim več konstruktivnih predlo-
gov, ki bi izboljšali stanje na tem 
področju. Ljudi pa velikokrat razve-
selijo tudi drobne pozornosti in če bi 

npr. v času božičnih in novoletnih 
praznikov razveselili kakšno osa-
mljeno dušo v Gorenji Trebuši, 
Tolminskih Ravnah, Znojilah ali na 
Petrovem Brdu bi tudi naredili ne-
kaj dobrega.

Kaj vas v življenju veseli? Najlep-
še je, ko gremo z družino na do-
pust ali pa samo na sprehod. V 
Košarkarskem klubu Tolmin sem 
trener že skoraj 20 let in ni lepše-
ga kot v derbiju v polni Modri dvo-
rani premagati Idrijo ali pa Ajdo-
vščino. Dober občutek je tudi, ko 
vzgojiš res dobrega košarkaša, ki 
je hkrati tudi pozitivna osebnost. 
V službi je lepo, ko skupaj s kole-
gi razvijemo nov izdelek, ga homo-
logiramo pri najbolj zahtevnih 
kupcih in ga potem začnemo tudi 
prodajati. Tudi poleti, ob petkih, je 
na rekreaciji in po njej zelo prije-
tno.
Pripravila: T. Š. F.

BORIS VELIKONJA. Foto: iz domačega al-
buma

Iz ob~inskih uprav
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del upravičenih stroškov pokrila iz 
sredstev programa Leader. Občina 
Tolmin je pri dveh od teh projektov 
nosilni partner: Tematska pot Na svo-
ji zemlji in Sir Tolminc – kralj planin-
skega raja.

Sprejeti rebalans proračuna pa za-
gotovo ni zadnji letošnji, še zlasti 
zato, ker je bil pripravljen z upošte-
vanjem izhodišč veljavnega državne-
ga proračuna za leto 2012 in Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2011 in 2012. Tako 
še ne upošteva predlaganih varčeval-
nih ukrepov, s katerimi bo državni 
proračun posegel tudi v tekoče in/ali 
investicijske vire sredstev, ki jih za-
gotavlja občinam. »Ko bodo znane 
finančne posledice aktualnih varče-
valnih ukrepov za občinski proračun, 
bomo pristopili k pripravi novega re-
balansa proračuna za leto 2012, ki bo 
najverjetneje izrazito varčevalno na-
ravnan,« še dodaja Bičičeva.
Mateja Kutin

O`ivitev popotresno 
obnovljene {ole na Pe~inah 

Občina Tolmin je kot lastnica nek-
danje šole na Pečinah sredi marca 
skupaj s Posoškim razvojnim cen-
trom (PRC) in v sodelovanju s tukaj-
šnjo krajevno skupnostjo (KS) orga-
nizirala kreativno delavnico, s katero 
so želeli dobiti čim več zamisli, ki bi 
utegnile oživeti popotresno obnovljen 
objekt. Delovno srečanje se je začelo 
z uvodnim nagovorom tolminskega 
župana Uroša Brežana in nadaljeva-

ŠOLA NA PEČINAH PRED IN PO OBNOVI – Večina domačinov je priložnost oživitve objekta pre-
poznala v celoviti gostinski ponudbi. Menili so, da bi zgradba na ta način postala »motor« za izvedbo 
vseh ostalih dejavnosti v kraju. Foto: Miha Laharnar

Utrinki

predstavil obnovljeni objekt, nato pa 
se je, kot podlaga za smernice glede 
nadaljnjega razvoja, razvnela debata 
in predstavitev projektnih idej s strani 
krajanov. »Velika večina domačinov 
je priložnost oživitve objekta prepo-
znala v smeri nudenja celovite gostin-
ske ponudbe s povezovanjem drugih 
ponudnikov v kraju. Objekt bi na ta 
način postal ‘motor’ za izvedbo vseh 
ostalih dejavnosti. Pečine imajo glede 
na razvojni potencial in lego ugodne 
možnosti, da se umestijo med prepo-
znavne kraje na tem območju, zato 
bi razvoj gostinstva predstavljal osno-
vo za razvoj turizma v kraju,« je po-
jasnila vodja LAS Greta Pavšič.

Zbrani so se strinjali, da bi gostin-
skemu razvoju sledile tudi ostale 
gospodarske in še posebej društvene 
dejavnosti. Menili so, da bi se na ta 
način povečala tudi prepoznavnost 
kulturnozgodovinskih objektov v kra-
ju (Plečnikove cerkve, arheološkega 
najdišča, črne kuhinje, kovačije …), 
hkrati pa bi zagon v razvoju dobile 
tudi druge dejavnosti, kot so na pri-
mer jamarstvo, pohodništvo, kolesar-
jenje, terapevtsko jahanje itd. 

Delovno srečanje, ki je potekalo 
pod vodstvom moderatorja dr. Fran-
cija Čeča, je po mnenju tolminskega 
župana »pokazalo relativno visoko 
zanimanje domačinov za sodelova-
nje. In prav na podlagi tega kot tudi 
medsebojnega razumevanja in pod-
pore je bilo vzpostavljeno dobro 
ustvarjalno vzdušje.« 

T. Š. F. 

lo s predstavitvijo Planinskega doma 
Gore kot primer dobre prakse v Slo-

veniji. Predsednik KS Pečine Miha 
Laharnar je v nadaljevanju na kratko 

DEVETO[OLCI SKO^ILI V 
ZALEDENELO JEZERO
Ilmajoki (Finska) – Prijateljstvo 
med Osnovno šolo Dušana Muniha 
z Mosta na Soči in šolo Jaakko Ilkan 
koulu iz finskega Ilmajokija traja že 
štiri leta. Leta 2008 se je prva sku-
pina osmošolcev z Mosta na Soči 
povezala s tamkajšnjimi vrstniki, te-
mu pa je sledila izmenjava obiskov 
in zadovoljstvo na obeh straneh. Po-
zitivna izkušnja nas je prepričala, da 
je projekt vredno ponoviti. Skupina 
19 letošnjih devetošolcev je že lani 
navezala stik s finskimi vrstniki in za-
čela z dopisovanjem. Oktobra lani 
so se prijatelji prvič srečali na Mostu 
na Soči, kjer so Finci preživeli zani-
mive, čeprav deževne dni. Naši 
učenci so komaj dočakali začetek 
marca, ko smo obisk vrnili. 

Pričakala nas je prava zima s tempe-

raturami do –20 °C in k sreči veliko 
bolj topel sprejem gostoljubnih do-
mačinov, ki so nam pripravili pester 
program. Na njihovi lani prenovljeni 
šoli smo prisostvovali pouku glasbe, 
kemije, gospodinjstva, športne 
vzgoje, finščine in švedščine. Skozi 

pouk smo spoznavali njihovo kultu-
ro, jezik, navade, glasbo in hrano ter 
ugotovili, da imajo v finskih šolah, v 
primerjavi z našimi, večji poudarek 
na praktičnemu pouku. Navdušil nas 
je tudi njihov mladinski center, kjer 
se mladi redno srečujejo, zabavajo, 

učijo in po potrebi tudi zatekajo po 
pomoč. Med obiskom nas je sprejel 
tudi župan Ilmajokija, najbolj pristen 
stik s finskim načinom življenja pa so 
učenci doživeli na domovih svojih 
gostiteljev. Pika na i pa je bilo prav 
gotovo savnanje s plavanjem v zale-

DEVETOŠOLCI IZ MOSTARSKE OSNOVNE ŠOLE pravijo, da bodo na Finsko še šli, mentorici pa ugotavljata, da učenci niso le izgubili strahu pred 
rabo angleščine, ampak so si razširili obzorja in dobili izkušnje, ki jim bodo v življenju prišle še kako prav. Foto: arhiv OŠ Dušana Muniha
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V spomin
JANEZU DOLENCU 

V začetku aprila smo se poslovili 
od častnega občana Občine Tolmin 
Janeza Dolenca, sicer slovenskega 
literarnega zgodovinarja, učitelja slo-
venščine, prejemnika številnih na-
grad ter ljubitelja gora in narave.

Profesor Dolenc se je rodil 5. sep-
tembra 1926 v kraju Četena Ravan v 
Poljanski dolini. Osnovno šolo je obi-
skoval v Javorju in Gorenji vasi, gim-
nazijo v Kranju, med nemško okupa-
cijo pa eno leto v Celovcu. Tam je bil 
januarja 1945 aretiran in odpeljan v 
koncentracijsko taborišče Dachau. Po 
končani vojni je maturiral na ljubljan-
ski realki. Študij je nadaljeval na lju-
bljanski filozofski fakulteti in za na-
logo Pripovedno blago severnega po-
ljanskega narečja leta 1952 prejel 
študentsko Prešernovo nagrado. Leta 
1956 je diplomiral iz slovenskega je-
zika in književnosti. Leto za tem je 
prišel poučevat slovenski, nekaj časa 
tudi nemški jezik na tolminsko uči-
teljišče ter se v Tolminu ustalil. Slo-
venščino je poučeval do upokojitve 
leta 1987. Krajše obdobje je učil slo-
venski jezik tudi v Centru Nadiža v 
Špetru Slovenov, v letih 1979–85 pa 
honorarno v Novi Gorici.

Polnih 30 let se je ukvarjal z mla-
dino na tolminskem učiteljišču in 
gimnaziji ter na svojem področju pu-
stil neizbrisno pedagoško sled. Pri 
delu si je prizadeval, da bi dijaki 
vzljubili materinščino, jo uporabljali 

po pravilih stroke ter se obenem se-
znanjali tudi z velikani slovenske in 
svetovne književnosti. Bil je tiste vr-
ste profesor, ki je znal najti pravo 
mero med formalnimi in življenjski-
mi standardi znanj, predvsem pa je 
znal mlade navdušiti za prizadevno 
delo zbiranja ljudskega izročila. Prav 
njegova zasluga je, da se je na Tol-
minskem in širše ohranilo, arhiviralo 
in zapisalo neizmerno bogastvo od 
pravljic do drobnih anekdot.

Z zbiranjem tovrstnega gradiva je 
intenzivno nadaljeval tudi po upoko-
jitvi. Njegovo delo zajema samostoj-
ne izdaje, spremna besedila, obsežno 
uredniško delo, razprave in članke. 
V zbirki Zlata ptica je objavil Tolmin-
ske pravljice, v zbirki Glasovi pa je 
pod naslovom Zlati Bogatin objavil 
tolminske povedke, pod naslovom 
Kres na Grebljici pa povedke z Loške-

ga pogorja. Bil je tudi pobudnik in 
glavni urednik treh Tolminskih zbor-
nikov, ki so dragocen zbir dogajanja, 
pogledov in presek življenja določe-
nega obdobja na Tolminskem. Živ-
ljenjsko delo profesorja Dolenca pa 
so zagotovo njegove znanstvena štu-
dije o Simonu Gregorčiču, Francetu 
Bevku in Ivanu Preglju (dve knjigi 
zbranih del Preglja sta izšli v zbirki 
Zbrana dela slovenskih pesnikov in 
pisateljev, tretja je zaradi bolezni 
ostala nedokončana). Njegovo potr-
pežljivo delo v avstrijskih arhivih je 
prispevalo k osvetlitvi in celo reinter-
pretaciji nekaterih dogodkov iz časa 
tolminskega punta leta 1713. Na ome-
njeno temo je leta 1980 napisal libre-
to za opero Tolminski puntarji, ki je 
bila premierno izvedena v Gorici.

Za izjemne dosežke na področju 
zbiranja in ohranjanja slovenske slo-

vstvene folklore je leta 2006 prejel 
Štrekljevo nagrado, leta 2011 pa za 
delo na področju slovstvene folklore 
Murkovo nagrado.

Občina Tolmin je z njegovim več-
nim odhodom izgubila še enega iz-
med nepozabnih velikih mož, ki so 
s svojim gorečim delom zapustili ne-
izbrisne sledi v zgodovini Zgornjega 
Posočja kot tudi širše v slovenskem 
prostoru. 

Za Občino Tolmin povzela: Mateja Kutin

Viri:
- OBČINA TOLMIN. 2004. Janez Dolenc – 

častni občan Občine Tolmin. [Online]. [Ci-
tirano: 12. 4. 2012]. Dostopno na spletnem 
naslovu: www.tolmin.si/datoteka/cf05968
255451bdefe3c5bc64d550517;

- WIKIPEDIJA – prosta enciklopedija. 2012. 
Janez Dolenc. [Online]. Datum zadnjega 
popravljanja: 10. april 2012. [Citirano: 12. 
4. 2012, 13.34]. Dostopno na spletnem 
naslovu: http://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_ 
Dolenc.

Utrinki

denelem jezeru. Naši učenci pravi-
jo, da bodo na Finsko gotovo še šli, 
mentorici pa ugotavljava, da naši 
učenci niso le izgubili strahu pred 
rabo angleščine, ampak si krepko 
razširili obzorja in dobili življenjske 
izkušnje, ki jim bodo v življenju prišle 
še kako prav.
Metka Kavčič Feltrin in Valentina Do-
bravec Junc, OŠ Dušana Muniha Most 
na Soči

NAGRADILI »POPACKANO 
MAJ^KO« PODBR[KIH 
OTROK
Podbrdo – Otroci iz Vrtca Podbrdo 
večkrat sodelujejo na natečajih, ki 
jih razpisujejo razne institucije. Med 
drugim so v letošnjem šolskem letu 
sodelovali v izboru za najlepšo risbo 
na natečaju z nazivom Umazal sem 
se, pa nič hudega ..., ki sta ga orga-

nizirali podjetji Tuš in Henkel Slove-
nije. S svojim izdelkom, ki so ga 
ustvarili s skupnimi močmi, so se 
uvrstili v skupino 20 najbolj izvirnih. 

Na natečaju je skupaj sodelovalo 64 
vrtcev z 90 oddelki. Omenjeni pod-
jetji sta izbrane vrtce nagradili z mini 
gospodinjskim kotičkom in gospo-
dinjskimi aparati. Poleg tega so se 
nagrajeni otroci v marcu v kranjskem 
trgovskem centru Tuš v igralnici 
Oslarija udeležili zaključnega do-
godka akcije s konferenco za novi-
narje, kjer so si lahko ogledali raz-
stavo zmagovalnih risbic in uživali ob 
prijetnem programu s pogostitvijo 
ob zaključku. Otroci so bili nad na-
grado in izletom navdušeni, prav po-
sebej pa so se jim očke zasvetile, 
ko so na razstavi vseh nagrajenih iz-
delkov zagledali svojo »popackano 
majčko«. 
Besedilo in foto: L. B., Vrtec Podbrdo

PODBRŠKI OTROCI V IGRALNICI KRANJSKEGA TRGOVSKEGA CENTRA – S svojim izdel-
kom, ki so ga ustvarili s skupnimi močmi in ga poimenovali Popackana majčka, so se otroci, ki 
obiskujejo Vrtec Podbrdo, uvrstili v skupino 20 najbolj izvirnih. Za nagrado so se med drugim 
udeležili zaključnega dogodka akcije v Kranju.
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Gradnja je zaključena, začenja 
se poskusno obratovanje

Slovenske občine so čistilne na-
prave za nekatera območja 
zavezane zgraditi z zakonom, 

Občino Tolmin pa je k izgradnji čistil-
ne naprave za naselje Modrej z 293 
prebivalci dodatno spodbudila še 
želja po bolj čistem akumulacijskem 
jezeru Most na Soči in reki Soči. Oba 
namreč predstavljata pomemben del 
turistične ponudbe občine.

S finanèno podporo EU
K projektu izgradnje čistilne napra-

ve za naselje Modrej je Občina Tol-
min pristopila že v letu 2008, ko je 
bila izdelana investicijska dokumen-
tacija. Sledili so postopki pridobiva-
nja zemljišč in služnosti, podjetje 

va Gorica d.d., za vršilca strokovnega 
nadzora gradnje pa Projekt d.d. No-
va Gorica. Skupna vrednost izvede-
nega projekta brez davka na dodano 
vrednost znaša 550.000 evrov, od 
tega pretežni del (90 odstotkov) 
predstavlja strošek gradnje, ostalih 
deset odstotkov pa predstavljajo 
stroški pridobitve zemljišč, projektne 
in investicijske dokumentacije ter 
stroški informiranja in obveščanja.

( 22 )

Foto: arhiv Gostol TST

Gradnja čistilne 
naprave za naselje 
Modrej je ena največjih 
investicij Občine 
Tolmin v letu 2011. 
Dela na travniku 
med državno cesto 
in mostarskim 
jezerom so se začela 
v maju, gradnja pa 
je bila zaključena 
sredi novembra lani. 
Vrednost investicije 
znaša dobrega pol 
milijona evrov – 
od tega je občina 
za sofinanciranje 
projekta pridobila 
85 odstotkov 
nepovratnega 
evropskega denarja, 
preostala sredstva pa 
zagotovila iz svojega 
proračuna.

Okolju prijazno èišèenje 
odpadnih voda

Zmogljivost čistilne naprave Mo-
drej znaša 700 populacijskih enot. 
Gre za mehansko biološko čistilno 
napravo (BIOTIP®), ki zagotavlja celo-
vito biološko prečiščevanje komunal-
nih in padavinskih odpadnih voda. 
Tehnologija naprav tega tipa omogo-
ča več kot 95-odstotno razgradnjo 
organskih spojin v vodi. Postopek je 

Snemanje filma Dolina Soče – Pot miru. Foto: ??????????????????

GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ZA NASELJE 
MODREJ je ena največjih investicij Občine 
Tolmin v letu 2011. Izvedeni projekt poleg sa-
me izgradnje vključuje tudi priključitev obsto-
ječe kanalizacije naselja Modrej na novozgra-
jeno čistilno napravo, ureditev vodovoda za 
potrebe njenega delovanja v skupni dolžini 
približno 250 metrov ter ureditev dostopne 
oskrbovalne ceste v dolžini okoli 100 metrov. 

ČISTILNA NAPRAVA MODREJ – Gre za mehansko biološko čistilno napravo (BIOTIP®), ki zagotavlja celovito biološko prečiščevanje komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda. Tehnologija naprav tega tipa omogoča več kot 95-odstotno razgradnjo organskih spojin v vodi. Postopek je popol-
noma avtomatiziran in terja minimalne stroške delovanja in vzdrževanja. 3D prikaz: arhiv Komunale Tolmin

ACER Novo mesto d.o.o. pa je pripra-
vilo projektno dokumentacijo. Obči-
na je z uspešno prijavo na javni poziv 
nekdanje Službe Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko v letu 2010 pri-
dobila pravico do koriščenja 421.000 
evrov nepovratnih sredstev Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR). Za izvajalca del je z javnim 
razpisom izbrala Cestno podjetje No-
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Promocijsko besedilo

Izgled èistilne naprave, kot jo lahko vidimo danes, še ne ponuja svoje konène podobe. Svetel 
ton macesna, ki obdaja objekt, bo sèasoma posivel v srebrnino starega lesa, stebre odprtega 
dela stavbe, v katerem je zadrževalni bazen, pa bo postopoma prerasel bršljan. Tako se bo 
objekt še bolje stopil s èudovito naravno kuliso, ki jo ponuja pogled na mostarsko jezero.

popolnoma avtomatiziran in terja 
minimalne stroške delovanja in vzdr-
ževanja.

Odpadna voda, ki priteka v čistilno 
napravo, doteka najprej v peskolov, 
v katerem se usedajo večji delci, iz 
peskolova pa teče naprej v črpališče 
s črpalkami. Za zajem prvega naliva 
deževnih vod je zgrajen pretočni ba-
zen, iz katerega odpadna voda odte-
ka v vhodno črpališče. Črpalke v tem 
delu odpadno vodo prečrpajo v po-
stopek čiščenja na čistilni napravi. V 
prvi (mehanski) stopnji čiščenja se iz 
odpadne vode na avtomatskih pol-
žnih grabljah in peskolovu odstranijo 

grobi delci (ostanki hrane, krpe …). 
Voda nato iz peskolova gravitacijsko 
odteka v drugo (biološko) stopnjo 
čiščenja, kjer se iz nje s pomočjo mi-
kroorganizmov in kisika odstranjuje-
jo organske spojine. Kisik, potreben 
za razgradnjo, se v obliki finih me-
hurčkov v odpadno vodo vnaša prek 
tako imenovanih aeratorjev, ki so na-
meščeni na dnu bioaeracijskega ba-
zena, regulacija vnosa pa se izvaja s 
pomočjo kisikove elektrode. Poleg 
kisika se v bioaeracijski bazen s po-
močjo dozirne črpalke dovaja tudi 
kemikalija za odstranjevanje fosforja. 
Mešanica odpadne vode in aktivnega 

blata nato odteka v usedalnik, v ka-
terem se blato usede na dno, očišče-
na voda pa prek naprave za dezin-
fekcijo odteka v Sočo (akumulacijsko 
jezero). Nastali višek blata se s pomo-
čjo črpalke prečrpava v zalogovnik 
blata, od koder se odvaža na drugo 
čistilno napravo, kjer se dehidrira in 
skladno s predpisi kasneje odstrani.

Zunanja podoba kot dodana 
vrednost

Poleg iskanja optimalnih tehnolo-
ških rešitev je bila zaradi občutljivosti 
območja, na katerem stoji objekt, 
posebna pozornost namenjena arhi-

Operacijo delno fi nancira Evropska unija, 
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih raz-
vojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

tekturnemu izgledu nadzemnega 
dela čistilne naprave, kar sicer ni obi-
čajna praksa. Pri čistilnih napravah 
gre namreč za servisne objekte, ki so 
navadno umeščeni na obrobju nase-
lja in pri katerih zunanji izgled ni 
primarnega pomena. Čistilna napra-
va Modrej se nahaja na občutljivem 
območju v neposredni bližini jezera, 
ki bi ga vsiljiva arhitektura lahko ka-
zila. Da se to ne bi zgodilo, je izdelo-
valec projektne dokumentacije k 
sodelovanju povabil podjetje ELEA 
iC d.o.o., ki je zasnovalo arhitekturno 
podobo. Območje čistilne naprave 
tako ne bo ograjeno, svetel ton ma-
cesna, s katerim je obdan objekt, pa 
bo sčasoma posivel v srebrnino sta-
rega lesa. Zaradi bršljana, ki naj bi 
postopoma prerasel stebre odprtega 
dela stavbe, v katerem je zadrževalni 
bazen, se bo objekt še bolje stopil s 
čudovito naravno kuliso, ki jo ponu-
ja pogled na mostarsko jezero. Ker 
so zimski meseci, ko so se zaključila 
gradbena dela, za saditev neprimer-
ni, je bilo z zasaditvijo rastlin treba 
počakati do letošnje pomladi. Izgled 
čistilne naprave, kot jo lahko vidimo 
danes, zato še ne ponuja svoje konč-
ne podobe.

Enoletno poskusno 
obratovanje

Po opravljenem tehničnem pregle-
du, ki bo izveden v prihodnjih dneh, 
bo izvajalec kanalizacijski sistem Mo-
dreja dejansko priključil na novo či-
stilno napravo. Začelo se bo enoletno 
poskusno obratovanje, po katerem 
bo naprava pridobila uporabno do-
voljenje.

Pripravili: 
Špela Kranjc in Antonija Panjan

Foto: Nataša Humar in Tatjana Šalej 
Faletič



SO^ASNIK, letnik XIII, {t. 2, 2012

( 24 )150-letnica tolminske ~italnice

»^itanje ~asopisov in knjig, 
razveseljevanje v plesih, besedah, igrah …«

^italni{ko gibanje se je na Slovenskem za~elo v letu 1861, ko je bila ustanovljena prva ~italnica v 
Trstu. Istega leta so bile ustanovljene {e ~italnice v Mariboru, Ljubljani in Celju. Kmalu za tem, 
20. februarja leto kasneje, je bila ustanovljena ~italnica v Tolminu, ki je bila peta na slovenskem 
ozemlju in druga na Primorskem.

V šestdesetih letih 19. stoletja se 
je razmahnilo slovensko naro-
dnopolitično gibanje, ki se je 

odražalo v ustanavljanju čitalnic in v 
organiziranju množičnih političnih in 
kulturnih zborovanj na prostem, ime-
novanih tabori. Ti so imeli za Sloven-
ce velik manifestativen pomen. Leta 
1870 je bil v Tolminu eden prvih ve-
čjih taborov na Primorskem. Udele-
žilo se ga je okrog 8.000 ljudi. Go-
vorniki so izpostavili problematiko 
Zedinjene Slovenije, predelske žele-
znice, znižanja davkov in meščanske 
šole v Tolminu.

Skrb za {iritev slovenskega 
jezika

Do leta 1869 je bilo v slovenskih 
deželah ustanovljenih že 57 čitalnic, 
ki so združevale okoli 4.000 članov. 
Samo na Goriškem je bilo v letih 
1862–1870 ustanovljenih 20 čitalnic. 
Tu so se zbirali mestni ali trški velja-
ki, podeželski gospodje in predstav-

150 LET PO USTANOVITVI TOLMINSKE ČITALNICE, pete na slovenskem ozemlju in druge na Primorskem, je Tolminski muzej 1. marca v svojih 
prostorih uprizoril tako imenovano »bèsedo«.

Utrinki

PESEM ZNAMENJA 
OBARVALA VE^ER
Tolmin – V soboto, 14. aprila, je 
okoli 250 poslušalcev prisluhnilo 
dolgo pričakovanemu letnemu kon-
certu, ki smo ga pripravile pevke 
ženskega pevskega zbora Zname-
nje iz Volč. Ta se je kot vsa leta do 
zdaj zgodil v tolminskem šolskem 
centru.

Koncert bi se sicer moral odviti že 
lani in obeležiti 15. obletnico delova-
nja zbora, a nam to zaradi natrpane-
ga urnika ni uspelo. Tako smo letos 
s koncertom obeležile že 16. leto 
našega delovanja. Poleg obletnice 
so bili rdeča nit koncerta tudi letni 
časi, kar smo namignile že z naslo-
vom, ki se je glasil Pesem Zname-
nja barva leto. S pesmijo, in še ka-

ko drugače, smo poslušalcem hote-
le pričarati značilnosti letnih časov – 
za vsakega posebej smo pripravile 

ŽENSKI PEVSKI ZBOR ZNAMENJE je s koncertom Pesem Znamenja barva leto obeležil 16. obletnico delovanja. Foto: iz arhiva zbora

tri do pet pesmi. Prevladovale so ve-
činoma slovenske; poslušalci pa so 
lahko slišali skoraj vse, od bolj kla-

sičnih do sodobnejših, vmes pa se 
je našla tudi kakšna slovenska po-
pevka. Koncert smo popestrile tudi 
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RAZSTAVNI PROSTOR STALNE RAZSTAVE TOLMINSKEGA MUZEJA, ki je namenjen prav 
prikazu obdobja čitalniškega gibanja in tolminske čitalnice.

niki nižjih družbenih plasti. Tu se je 
odvijalo politično in kulturno delova-
nje Slovencev ter se skrbelo za širitev 
slovenskega jezika. Njihov glavni na-
men je bil »čitanje časopisov in knjig, 
pisanih v raznih evropskih jezikih, 
razveseljevanje v plesih, besedah, 
igrah …«. V njih so torej prirejali »be-
sede« ali prireditve, z recitacijami, 
petjem, koncertnimi točkami, igrami, 
predavanji in govori, ki so se nava-
dno zaključile z veselicami.

Najbolj dejavnih je bilo prvih 
13 let

Za ustanovitev slovenske čitalnice 
v Tolminu sta si najbolj prizadevala 
uradnik pri okrajnem glavarstvu Si-
mon Tavčar in odvetnik dr. Karel 
Lavrič. Čitalnica je bila slovesno od-
prta 20. februarja 1862. Poleg Tavčar-
ja in Lavriča med ustanovitelje šteje-
mo še posestnika in poštarja Josipa 
Devetaka, posestnika in kaplana 
Dragotina Pencina, posestnika in 
notarja dr. Janeza (Ivana) Premer-
steina in učitelja Jakoba Furlana. 
Čitalnica je bila do spomladi leta 
1875 v Devetakovi hiši, do leta 1877 
v hiši Raimunda Preslja, do leta 
1884 v hiši Ivana Asolija, nato pa v 
hiši Ivana Gabrščka. 

Tolminska čitalnica je bila najbolj 
dejavna prvih 13 let. Kmalu so v tem 
sklopu začeli delovati še pevski zbor, 
tamburaši, knjižnica in dramska sku-

Leta 1906 je Tolminska ~italnica praznovala 45. letnico obstoja in bila so-
organizatorica narodnega slavja v Tolminu, ki se ga je udele`ila velika 
mno`ica. Poleg dru{tva Sokol in godbe iz Prva~ine je prisostvovalo {e 46 
dru{tev iz Primorske. Na slavju je bil razvit prapor Narodne ~italnice in 
Rokodelnega bralnega dru{tva. 

obdobja čitalniškega gibanja in tol-
minske čitalnice.

150 let kasneje
Po vzoru tolminske čitalnice iz 

konca 19. stoletja je Tolminski muzej 
1. marca v svojih prostorih uprizoril 
tako imenovano »bèsedo«. Po poz-
dravnem nagovoru in predstavitvi do-
godka (dogodek je povezovala Špela 
Mrak), je Matej Kavčič interpretiral 
uvodni nagovor, ki ga je imel ob od-
prtju narodne čitalnice v Tolminu 
leta 1862 dr. Janez Premerstein. Sle-
dil je kulturni program z nastopom 
moškega kvarteta, ki je odpel pesmi 
Jakoba Gomilška (uglasbil Gustav 
Ipavec) Slovenec sem in Simona Gre-
gorčiča (uglasbil Hrabroslav Vola-
rič) Eno devo le bom ljubil. Sledile 
so deklamacije pesmi Valentina Vo-
dnika Dramilo in Simona Gregorčiča 
Srce človeško sveta stvar v interpreta-
ciji dijakov Jureta Rutarja in Vesne 
Kos iz Gimnazije Tolmin. V nadalje-
vanju je Mojca Križnič na violino 
zaigrala Preludij iz 3. partite v E-duru 
(J. S. Bach), Marjetka Luznik in 
Anja Kavčič pa sta odpeli pesem 
Hrabroslava Volariča Divja rožca. 

Ob programu je bila podana zgod-
ba o tolminski čitalnici, ki je s svojim 
delovanjem na prelomu 19. in 20. 
stoletja med ljudstvom prebudila 
močno željo po izobrazbi in napred-
ku. V razstavnem prostoru Tolmin-
skega muzeja je nato zadonela za-
ključna pesem, ki je dogodku dala še 
dodaten čar. 

mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja
Foto: arhiv Tolminskega muzeja

pina ter godalni kvartet. Po letu 1876 
je izgubljala vlogo, ki si jo je začrta-
la ob ustanovitvi, zato so člani ob 
njeni 25. obletnici skušali ponovno 
obuditi prvotna načela dr. Lavriča. 
Dejansko pa je to sprožilo spor in 
nato odstop predsednika dr. Ivana 
Premersteina. 

Dogodki v čitalnici in okoli nje so 
zelo vplivali na življenje v Tolminu 
in okolici, saj se je močno razširilo 
društveno življenje. Postopno so 
ustanavljali različna društva: Strelsko 
družino, Godbo veteranov na piha-
la, Rokodelsko bralno društvo, Dru-
štvo za zanemarjene otroke, Prosto-
voljno gasilsko društvo, Hranilnico 

in posojilnico, Olepševalno društvo, 
Planinsko društvo, Podružnico sv. 
Cirila in Metoda, Telovadno društvo, 
Otroški vrtec in Kolesarsko društvo.

Vojna je prekinila ~italni{ko 
dejavnost

Bogato družabno in društveno ži-
vljenje je prekinila prva svetovna 
vojna. Narodna čitalnica je takrat do-
končno prenehala s svojim delova-
njem. Svilen prapor tolminske naro-
dne čitalnice so Tolminci skrbno 
čuvali, zlasti v času hudih pritiskov 
fašističnega režima. Skrivali so ga v 
Tolminu, ga nato skrivaj prenesli v 
Trst, od tod je potoval v Ljubljano, 
Maribor in nazaj v Ljubljano. Leta 
1945 so ga ponovno prenesli v Tol-
min in ga čez slabih deset let preda-
li muzeju. Danes krasi razstavni pro-
stor stalne razstave Tolminskega 
muzeja, ki je namenjen prav prikazu 

Utrinki

z menjavo garderobe in zvočnimi ter 
video posnetki, ki so poslušalcem 
pomagali doživeti letne čase skupaj 
z nami. Za pravo vzdušje pa je kot 
vedno poskrbela odlična publika. 
Naj prispevek zaključim z mislijo, da 
naj pesem (tako in drugače) še na-
prej barva naša leta.
S. R. 

NA FESTIVALU POMLAD 
PESMI
Nova Gorica – V marcu se je odvijal 
že tretji festival Pomlad pesmi, kate-
rega smo se tudi letos udeležili z 
najstarejšimi otroki iz našega vrtca.
Stati na tako velikem odru in nasto-
pati pred množičnim občinstvom, je 
bilo za nas pravo doživetje in velik iz-
ziv. S pesmijo in plesom smo polni 

dvorani novogoriškega kulturnega 
doma na obraze pričarali nasmehe. 
Za svoj nastop smo prejeli bučen 

aplavz. Kako tudi ne, ko pa so otroci 
resnično naši mali sončki. In prav o 
tem smo med drugim prepevali v eni 

izmed naših pesmic.
Brigita Ostrožnik in Katja Šturm 
Kovačič, vzgojiteljici, Vrtec Most na Soči

MLADI PEVCI IZ MOSTARSKEGA VRTCA so s pesmijo in plesom polni dvorani novogoriškega kulturnega doma na obraze pričarali nasmehe ter 
za svoj nastop prejeli bučen aplavz. Foto: Irena Kovačič
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Ustanova »Fundacija Poti miru v Poso-
čju« je v letu 2011 uspešno kandidirala 
na razpisu za nevladne organizacije Švi-

carski prispevek in pridobila sredstva za izvedbo 
projekta ZGODOVINA POVEZUJE. Glavni 
namen projekta je povezati dve območji s skupno 
zgodovinsko dediščino, Posočje v Sloveniji in do-
lino Val Müstair v Švici.

Prva svetovna vojna je v letih 1914–1918 moč-
no zaznamovala slovenski in evropski prostor. 
Odprlo se je več front, med drugim tudi 600 km 
dolga jugozahodna fronta med Italijo in Avstro-
Ogrsko. Posočje je kot del soške fronte predsta-
vljalo skrajni južni, dolina Val Müstair pa skrajni 
severni del te fronte. Z uspešno izvedenim projek-
tom Zgodovina povezuje se je z mirovnim sporo-
čilom simbolično povezala nekdanja jugozahodna 
fronta od švicarsko-italijansko-avstrijske tromeje 
na severu do doline Soče na jugu. 

Na švicarski strani je v projektu sodelovalo Dru-
štvo Stelvio-Umbrail 14/18, ki na tem območju 
skrbi za dediščino prve svetovne vojne. Leta 2008 
so v kraju Sta. Maria v dolini Val Müstair pod 
prelazom Stelvio odprli prvi muzej o prvi svetovni 
vojni v Švici. Sama dolina slovi po svoji naravni 
lepoti, nacionalnem parku, zgodovinski dediščini 

Projekt Zgodovina povezuje - zgled sodelovanja med Slovenijo in Švico

NOVA INTERAKTIVNA 
RAZSTAVA O SOŠKI FRONTI

in objektih pod Unescovo zaščito.
Vsebina projekta temelji na medsebojnem sode-

lovanju med Posočjem in dolino Val Müstair, iz-
menjavi izkušenj in znanj predvsem na področju 
varovanja, ohranjanja in predstavitve snovne in 
nesnovne dediščine prve svetovne vojne. Ravno z 
namenom, da si ogledamo, kako tam skrbijo za 
dediščino ter njeno predstavitev, smo v začetku 
projekta izvedli študijsko ekskurzijo v Švico. 

Glavni rezultat projekta Zgodovina povezuje pa 
je nova interaktivna razstava o dediščini soške 
fronte. V prostorih Informacijskega centra »Pot 
miru« v Kobaridu smo z uporabo sodobne opre-
me in tehnologije predstavili nekaj snovne in ne-
snovne dediščine soške fronte. Osrednji del raz-
stave predstavlja zanimiva inštalacija oziroma 
prikaz jarka z avtentično vojaško opremo. Na te-
levizijskem zaslonu si obiskovalci lahko ogledajo 
nov šestminutni film z atraktivno predstavitvijo 
kulturnih, naravnih, etnoloških, kulinaričnih in 

drugih zanimivosti v Dolini Soče in na Poti miru. 
Povezovalna nit filmčka so otroci, pastirčki, ki 
simbolizirajo pristnost, igrivost in bogato izročilo, 
ki se prenaša iz roda v rod. Film spremlja glasba, 
priredba pesmi Po polju pa rož΄ce cvetejo v izvedbi 
skupine Fake Orchestra. Staro ljudsko pesem, ki 
govori o odhodu fantov v vojsko, interpretirajo na 
zanimiv in ritmičen način, kar na nek način sim-
bolizira tudi poslanstvo Ustanove »Fundacije 
Poti miru v Posočju« pri ohranjanju in vzdrževa-
nju dediščine soške fronte. V sklopu razstave lah-
ko obiskovalci prisluhnejo tudi zgoščenki z voja-
škimi pesmimi narodov, ki so se borili na soški 
fronti. Posneli smo jo v sodelovanju z različnimi 
pevskimi zbori iz Posočja. Zanimiv del razstave 
predstavljajo tudi interaktivne panorame vseh mu-
zejev na prostem prve svetovne vojne v Zgornjem 
Posočju ter zaslon na dotik (»touch screen«) s 
predstavitvijo Poti miru in celotnega projekta. 
Poskrbeli pa smo tudi za najmlajše, ki smo jim 
namenili poseben kotiček.

Nova in zanimiva razstava bo odprta v začetku 
maja, zato vse bralce Sočasnika vljudno vabimo na 
brezplačni ogled.

Pripravil: Tadej Koren

Foto: arhiv Gostol TST

Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju« je v letu 
2011 uspešno kandidirala na 
razpisu za nevladne organi-
zacije Švicarski prispevek in 
pridobila sredstva za izved-
bo projekta ZGODOVINA 
POVEZUJE. Glavni namen 
projekta je povezati dve ob-
močji s skupno zgodovinsko 
dediščino,  Posočje v Slove-
niji in dolino Val Müstair v 
Švici.

SNEMANJE FILMA DOLINA SOČE – POT MIRU. FOTO: MIHAEL URŠIČ

Na dnevu odprtih vrat bo Fundacija Poti miru 
predstavila svoje delovanje in Pot miru, ki povezuje 
dediščino soške fronte, naravne lepote ter kulturne in 
etnološke posebnosti. Ob kozarčku vina ali soka si 
boste lahko ogledali novo interaktivno razstavo, ki 
ponuja virtualni sprehod po Poti miru in je del 
Informacijskega centra Pot miru. Pobliže boste spoznali 
pot, ki se je pod koordinacijo Fundacije iz Zgornjega 
Posočja razširila po celotni frontni črti vse do Jadran-
skega morja in nosi ime Pot miru od Alp do Jadrana. 

Dan odprtih vrat Fundacije Poti miru.........................................
otvoritev nove 
Interaktivne razstave 
Pot miru
sobota, 12. maja 2012, od 9.00 do 17.00 ure v 
Fundaciji Poti miru, Gregorčičeva 8, Kobarid
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Po sledeh tolminske 
preteklosti

NASLOV FILMA: Po sledeh tolmin-
ske preteklosti. SCENARIJ: Damjana 
Fortunat Černilogar, Miha Mlinar. 
SNEMALEC: Jure Škrlep. ARHIVSKI 
POSNETKI BREGINJA: Zorko Fon. 
IZDAL IN ZALOŽIL: Tolminski mu-
zej. KRAJ IN LETO IZIDA: Tolmin, 
2011.

Po sledeh tolminske preteklosti je 
promocijski izobraževalno-dokumen-
tarni film, ki ga je Tolminski muzej 
izdal v lanskem letu. Popelje nas sko-
zi zgodovino naših krajev in predsta-
vi dediščino, ki jo hrani muzej.

Skala 2012
NASLOV KNJIGE: Skala 2012. 

UREDILI: France Sevšek, Janez Me-

žan, Andrej Hernec. ZALOŽIL: Slo-
venski gorniški klub Skala. LETO 
IZIDA: 2011. ŠTEVILO STRANI: 84. 
FORMAT: 14,5 x 20,9 cm. VEZAVA: 
mehka. 

V zborniku najdemo poleg tur in 
dogodkov, ki jih bodo v letu 2012 or-
ganizirali klubi Skale, tudi prispevek 
o obnovi brunarice na Mangartski 
planini.

Vojne fotografije 
1914–1918

NASLOV KNJIGE: Vojne fotografije 
1914–1918. Iz fotografske zbirke Mu-
zeja novejše zgodovine Slovenije. 
AVTOR: Marko Štepec. IZDAL: Mu-
zej novejše zgodovine Slovenije. ZA-
LOŽIL: Defensor d.o.o., Ljubljana. 
LETO IZIDA: 2008. ŠTEVILO STRA-

JAGNJE^JA ROLADA S KRUHOVIM 
NADEVOM, Z ZDROBOVIMI CMOKI, 

S [AMPINJONI NA @ARU IN Z 
ZELENIMI BELU[I

Na kro`niku

^as priprave: 
60 minut

Potrebujemo:
600–700 g jagnječjih prsi brez 

kosti
40 g olja

sol, beli poper
3 jajca

60 g čebule
30 g česna

10 g drobnjaka
100 g drobovine 
(srce, ledvice …)

200 g žemelj ali kruha

Zdrobov cmok:
0,5 l mleka

0,25 kg pšeničnega zdroba
30 g masla

zelenjavna priloga

Priprava:
Jagnječje prsi izkoščičimo, jih 
oblikujemo, solimo, popramo in 
nadevamo z nadevom. Na ma-
ščobi popražimo čebulo, česen, 
oprano in na rezine narezano 
drobovino, potresemo s peterši-
ljem in dodamo na kocke nare-
zan kruh. Ko se malo ohladi, 
dodamo narezan drobnjak in 
dve jajci. Rolado zvijemo, jo po-
vežemo z vrvico ali pa zavijemo 
v aluminijasto folijo. Pečemo jo 
v pečici na 170 °C približno 40 
minut. Posebej pripravimo pri-
logo. V mleko zakuhamo pšenič-
ni zdrob, solimo. Ko se naredi 
cmok, odstavimo. Dodamo ma-
slo in ko se masa dovolj ohladi, 
ji postopoma dodamo jajca. Do-
bro premešamo in nadevamo na 
pomaščeno aluminijasto folijo, 
zavijemo in skuhamo v vreli vo-
di približno 25 minut. Ponudi-
mo s poljubno kuhano ali pra-

ženo zelenjavo.

Recept: Robert Merzel, 
kuharski mojster 

Foto: Peter Domevšček

Recept je povzet iz knjižice receptov Jedi iz mesa drobnice, ki jo je v sodelovanju 
s Posoškim razvojnim centrom (PRC) izdalo Društvo rejcev drobnice. Knjiži-

co v pdf obliki lahko brezplačno dobite na spletni strani PRC-ja: www.prc.si

Utrinki

»[ICALI« SO PIRHE
^iginj – V organizaciji Picerije na 
Čiginju je bilo že 14. zapored na ve-
liko noč izvedeno šicanje pirhov, 
katerega se je udeležilo osem tri-
članskih moštev iz okoliških vasi. 
Kot se spominja lastnica picerije Ta-
tjana Žganec, so prvo šicanje or-
ganizirali leta 1998, ko je zbrane 
presenetil tako imenovani velikonoč-
ni potres. Povedala je še, da so tudi 
letos skuhali 100 jajc, jih pobarvali 
in okrasili ter jih položili v košaro, ki 
je dan pred veliko nočjo krasila tu-
kajšnjo picerijo, hkrati pa goste opo-
zarjala na bližajoči se dogodek in s 
tem povezanimi prijavami.  

Z zares neverjetno natančnostjo je 
med udeleženci izstopal Gregor Vi-

duč iz Mosta na Soči, po tej vrlini pa 
sta mu sledila še Volčana Cvetko 
Rijavec in Sebastjan Fortunat. V 
skupnem seštevku si je največ točk 
»prišicalo« moštvo pod vodstvom 
Radovana Kraglja - Manika, v kate-
rem sta sodelovala že prej omenjeni 
Gregor in Danijel iz Volč. Vodilni so 
si za nagrado prislužili maskoto – 
plišastega petelina, okusne kranjske 
klobase in buteljko vina. Ob tem pa 
so bili deležni tudi največjega narez-
ka, na katerem, kot se za veliko noč 
spodobi, ni manjkala šunka, veliko-
nočna jajca in domač hren.
Boris Jermol, sodnik tekmovanja

ŠICANJA PIRHOV V ČIGINJU se je udeležilo 
osem tričlanskih moštev iz okoliških vasi. Fo-
to: Denis Žganec
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NI: 287. FORMAT: 17,3 x 24,4 cm. 
VEZAVA: trda. 

Knjiga Vojne fotografije 1914–1918 
nam s fotografijami predstavi prvo 
svetovno vojno, med drugim tudi do-
gajanje v Zgornjem Posočju. Gre za 
četrto knjigo knjižne zbirke Slovenska 
vojaška zgodovina.

Naplavine obso{ke 
zgodovine

NASLOV: Naplavine obsoške zgo-
dovine: vodnik po stalni razstavi Tol-
minskega muzeja. UREDILA: Damja-
na Fortunat Černilogar. IZDAL IN 

Pesmi izpod 
Matajurja

NASLOV KNJIGE: Pesmi izpod Ma-
tajurja. AVTOR: Leopold Šekli. IZ-
DAL: samozaložba. LETO IZIDA: 
2010 (2. ponatis). FORMAT: 15 x 22 
cm. VEZAVA: mehka.

V pesniški zbirki Pesmi izpod Ma-
tajurja so zbrane pesmi Leopolda 
Šeklija. »Njegova pesem je preprosta, 
toda prežeta s čustvi vezanosti na 
prelepo naravo, na mladost, ljubezen 
in prijateljstvo,« je v predgovoru za-
pisal Ivan Rutar.

Povzela: Mateja Kutin

ZALOŽIL: Tolminski muzej. KRAJ IN 
LETO IZIDA: Tolmin, 2011. ŠTEVILO 
STRANI: 81. FORMAT: 20,9 x 29,5 
cm. VEZAVA: mehka.

Vodnik Naplavine obsoške zgodo-
vine nas pelje po stalni razstavi, ki jo 
je Tolminski muzej odprl leta 2003 na 
1.500 m2 obnovljene Coroninijeve gra-
ščine. »Ta prikazuje življenje naših 
prednikov, vanjo pa je vgrajen tudi 
del našega življenja.«

Arhitektura Slovenije
NASLOV KNJIGE: Arhitektura Slo-

venije 3, vernakularna arhitektura, 
osrednji pas. AVTOR: Borut Juva-

EPIjeva knji`na polica

nec. IZDALA: i2 Družba za založni-
štvo, izobraževanje in raziskovanje 
d.o.o., Ljubljana, Univerza v Ljublja-
ni, Fakulteta za arhitekturo. KRAJ IN 
LETO IZIDA: Ljubljana, 2011. ŠTEVI-
LO STRANI: 191. FORMAT: 22,2 x 
24,5 cm. VEZAVA: trda.

Arhitektura Slovenije je razdeljena 
v pet knjig; tretja knjiga pokriva osre-
dnjo Slovenijo, horizontalni pas od 
zahoda proti vzhodu. Predstavlja ver-
nakularno arhitekturo, ki ni delo 
šolanih ljudi, »zamislili so si jo, jo 
izvedli in jo uporabljajo tisti, ki so 
znanje dobili od prednikov kot dedi-
ščino, s kulturo. Njihova naloga pa 
je, da to znanje, oplemeniteno z iz-
kušnjami, nadaljujejo in razvijajo v 
obliki kulture.«

Utrinki

[D LOM RAZ[IRILO DEJAV-
NOSTI IN POSTALO [KTD LOM
Tolminski Lom – Na občnem zboru 
so se v prvi polovici marca sestali 
člani Športnega društva Lom »99« 
ter sprejeli pomembne spremembe. 
Po devetih letih delovanja na špor-
tnem področju so se odločili, da 
svoje dejavnosti razširijo še na kul-
turno in turistično področje ter s tem 
pripomorejo k razvoju svoje krajevne 
skupnosti tudi na teh področjih. Po-
leg spremenjenega imena je bila 
sprejeta tudi nova organiziranost de-
lovanja, ustanovljeni so bili podod-
bori za vsako izmed treh glavnih de-
javnosti, izbrana pa sta bila tudi nov 
žig ter zaščitna barva društva, ki bo 
poslej svetlo modra.

Društvo je bilo že doslej dejavno na 
več področjih. Predvsem je z orga-
nizacijo različnih dogodkov skrbelo 
za razvedrilo in rekreacijo krajanov. 
Poleg tradicionalnih prireditev, kot 

Vse zastonj!. Zgodba pripoveduje o 
življenjskih situacijah dveh delavskih 
parov, ki svoj status prikrivata pod 
krinko razkošja. Igra izpostavlja krizo 
v sodobnem svetu in različne iznaj-

dljive načine na katere se ji para 
skuša izogniti. K dodatni absurdnosti 
in komičnosti pripomorejo tudi zani-
mive situacije in zapleti do katerih 
pride po spletkah, lažeh in prevarah. 

KOMEDIJA V DVEH DEJANJIH Z NASLOVOM »SVE ZA DŽABE« v izvedbi Mkud Kobarid pripo-
veduje o življenjskih situacijah dveh delavskih parov, ki svoj status prikrivata pod krinko razkoš-
ja. Foto: arhiv društva

so razni pohodi, izleti, kresovanje, 
nogometni turnirji ter krajevni pra-
znik v juniju, so v lanskem delovnem 
obdobju prvič pripravili tudi družab-
ne igre za domačine in praznovanje 
božiča, namenjeno predvsem otro-
kom in družinam.
Vedno večje število prireditev, akcij 
in projektov, ki jih soustvarjajo pred-
vsem mladi, zahteva tudi drugačno 
organiziranost društva, ki bo mogo-
če pritegnila še kakšnega aktivnega 
člana več ter s katero bo lažje kandi-
dirati na razpisih za oblikovanje pro-
gramov in razvoj infrastrukture.
Matjaž Žbogar, ŠKTD Lom

»SVE ZA D@ABE«
Kobarid – Zadnji konec tedna v mar-
cu smo člani Mladinskega kulturno 
umetniškega društva (Mkud) Kobarid 
pripravili komedijo v dveh dejanjih z 
naslovom »Sve za džabe«, po moti-
vih izvirnika Daria Foja Vse zastonj! 
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Na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip, Ur. l. RS, št. 59/07 (63/07 – po-
pr.), 40/09) ter na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regij-
skih štipendijskih shem, prečiščeno besedilo z dne 19. 9. 2008 (v nadaljeva-
nju: Pravilnik RŠS) in sklepa Sveta regije Severne Primorske (Goriške sta-
tistične regije) z dne 8. 10. 2007 Posoški razvojni center (v nadaljevanju: 
štipenditor) z dnem 30. 3. 2012 objavlja

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJU^ITEV V REGIJSKO 
[TIPENDIJSKO SHEMO (R[S) GORI[KE REGIJE ZA [OLSKO/

[TUDIJSKO LETO 2012/2013

I. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je izbor delo-
dajalcev za vključitev v Regijsko štipen-
dijsko shemo (RŠS) Goriške regije v 
šolskem/študijskem letu 2012/2013.
Operacija RŠS je sofinancirana iz sred-
stev Evropskega socialnega sklada 
(ESS) in se izvaja v okviru Operativne-
ga programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013, razvojne priori-
tete »Spodbujanje podjetništva«; pred-
nostne usmeritve »Štipendijske she-
me«.
Sredstva za štipendije so v okviru na-
vedenega programa zagotovljena do 
konca šolskega/študijskega leta 
2014/2015; razpoložljivost sredstev 
po tem obdobju bo opredeljena v pro-
gramskem dokumentu za naslednje 
finančno obdobje.
Delodajalci bodo dejansko vključeni v 
RŠS, ko bo Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve zagotovilo sred-
stva za njeno izvajanje.
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh 
delov v sledečem razmerju:
• sredstev ESS1, (v višini 50 % dode-

ljene kadrovske štipendije brez do-

datkov delodajalca, vendar največ v 
višini 30 % minimalne plače, skladno 
s 37. členom Zakona o štipendira-
nju),

• sredstev občin (v višini največ do 25 % 
dodeljene kadrovske štipendije),

• sredstev delodajalcev (v višini od 25 % 
do 50 % dodeljene kadrovske šti-
pendije).

Višina štipendije se izračuna na podla-
gi Pravilnika RŠS in ne sme biti nižja 
od višine štipendije, določene v Zako-
nu o štipendiranju. Vire financiranja ter 
sestavo štipendije podrobneje oprede-
ljujeta Zakon o štipendiranju in Pravilnik 
RŠS.
Pravilnik RŠS je dostopen v poslovnih 
prostorih Posoškega razvojnega centra 
na naslovu Ulica padlih borcev 1b, 
5220 Tolmin in na spletni strani: www.
prc.si.

II. Pogoji
Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje 
kadrovskega štipendiranja imajo delo-
dajalci, ki so:
- pravne osebe zasebnega prava,

- fizične osebe,
- javne agencije, javni skladi, javni 
zavodi in javni gospodarski zavodi ter 
druge osebe javnega prava, ki so po-
sredni uporabniki državnega proraču-
na ali proračuna lokalne skupnosti in 
se prijavijo na javni poziv s predpisani-
mi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo 
naslednje pogoje, skladno s Pravilni-
kom RŠS:
• imajo sedež ali poslovno enoto na 

območju Severne Primorske (Gori-
ške statistične regije);

• imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza 
razvojni potrebi in poslovni dejavno-
sti delodajalca, programu prestruk-
turiranja oziroma je utemeljena s 
šolanjem za nadaljevanje (prevzem) 
poslovanja družinskega podjetja ali 
kmetijskega gospodarstva deloda-
jalca in hkrati ustreza perspektivno-
sti poklica ter je skladna z lokalno 
listo deficitarnosti poklicev v razvojni 
regiji ali posebno prioriteto, ki jo do-
loči štipenditor;

• bodo zagotavljali sredstva za izplači-
lo štipendije iz RŠS za celotno dobo 
šolanja/študija štipendista;

• bodo štipendistu po končanem šo-
lanju zagotavljali zaposlitev na ustre-
znem delovnem mestu za nedoločen 
čas s polnim delovnim časom oziro-
ma zaposlitev najmanj za čas, enak 
obdobju prejemanja štipendije;

• niso v stečajnem postopku, postop-
ku prisilne poravnave ali likvidacije;

• niso insolventni glede na 2. točko 3. 
odstavka 14. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ZFPPIPP, Ur. l. RS, št. 126/07).

III. Način prijave
Delodajalci se prijavijo s prijavo »PRI-

Javni razpisi in pozivi

JAVA – JAVNI POZIV«.
Prijavo sestavljajo obrazci:
I. SPLOŠNI PODATKI,
II. ŠTIPENDIJE,
III. KADROVSKI NAČRT,
IV. IZJAVA DELODAJALCA in VZOREC 
TRIPARTITNE POGODBE O ŠTIPEN-
DIRANJU (v kolikor bo soštipenditor 
tudi občina, bo Pogodba o štipendira-
nju štiripartitna).
Vlagatelj oziroma delodajalec natančno 
vpiše svoje podatke v prazna, osenče-
na polja obrazcev prijavne dokumen-
tacije od I. do IV. in v vzorec tripartitne 
Pogodbe o štipendiranju ter z žigom in 
podpisom potrdi, da se strinja s pogod-
bo. Izjava delodajalca in pogodba mo-
rata biti žigosani in podpisani.

IV. Postopek izbire 
Štipenditor je imenoval komisijo za šti-
pendiranje, ki bo odločala o pravici za 
vstop delodajalca v RŠS. Vloga oziro-
ma prijava se šteje za popolno, če je 
izpisana na zahtevanih obrazcih, če so 
priložene vse zahtevane priloge ter če 
je ustrezno naslovljena in označena.
Vloga na javni poziv mora biti oddana 
v zaprti ovojnici, pravilno naslovljena in 
opremljena:
• vidno označena z napisom »NE OD-

PIRAJ: Prijava na javni poziv – Re-
gijska štipendijska shema Goriške 
regije 2012/2013«, na hrbtni strani 
ovojnice pa mora biti izpisan poln 
naslov pošiljatelja

ali
• opremljena z obrazcem OPREMA 

OVOJNICE, ki je priložen prijavni 
dokumentaciji in ga je potrebno iz-
polniti in nalepiti na ovojnico velikosti 
A4, v kateri je vloga na javni poziv.

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila:

Utrinki

Naš cilj je bil, da občinstvo nasmeji-
mo in ga pripeljemo do samostojne-
ga razumevanja problematik, ki se 
nizajo na odru in so ne nazadnje od-
sev realnosti. Poleg uprizoritve v Ko-
baridu smo v aprilu z igro gostovali 
še v Bovcu in v Desklah. 
Člani Mkud Kobarid

NIMAMCAJTA.COM
Kobarid – Sedem staršev otrok iz 
Vrtca Kobarid, ki so se malce za šalo 
poimenovali skupina Nimamcajta.com, 
se je konec minulega leta zbralo v 
želji, da svoje malčke in njihove vr-
stnike malce presenetijo. Odločili so 
se, da otrokom zaigrajo igrico Sne-
guljčica s pomešanimi vlogami in s 
tem pritegnejo še večjo pozornost. 
Po nekaj vajah, kjer so dodelali be-
sedilo, glasbene vložke in sceno, so 
pripravili premierni nastop za vse 
skupine centralnega vrtca: Škratke, 
Zajčke, Miške in Mehurčke. Pred-

stava, v kateri so sodelovali tudi 
otroci, je pritegnila veliko pozornost.

Nastopajoči starši so bili zelo veseli, 
ker jim je nastop dobro uspel. Glede 
na pohvale, ki so jih poželi, so se 
odzvali tudi povabilom drugih šol in 

vrtcev. Z igrico so se tako v februar-
ju predstavili tudi učencem prve tria-
de kobariške šole, v marcu pa so 
nastopili v podružničnih šolah in vrt-
cih v Smasteh, Drežnici in Breginju.
K. Č.

V PLEZALNI [OLI @E 30 
MLADIH PLEZALCEV
Kobarid – Društvo za športe v naravi 
Krn je ustanovljeno z namenom, da 
poveže ljubitelje športov v naravi in 
tovrstne športe čim bolj približa raz-
ličnim generacijam. Lani je družba 
prijateljev plezalcev v kobariški telova-
dnici prostovoljno postavila plezalno 
steno in začela izvajati plezalno šolo 
za osnovnošolce. Vpis je bil presene-
tljiv, še bolj pa resnost otrok, ki so re-
dno hodili na treninge, čeprav je njihov 
popoldanski urnik poln raznolikih ob-
šolskih dejavnosti. Tako se je v minu-
lem šolskem letu v kobariško šolo ple-
zanja vključilo 15 otrok. Skozi vse leto 
smo se trudili in otrokom nudili čim več 
znanja, zabave in veselja do plezanja. 
Maja lani so se tako že preizkusili na 
čisto pravi plezalni tekmi pod okriljem 
»Outdoor showa« v Kobaridu, kjer so 
se pomerili tudi z drugimi tekmovalci 
s Primorske in se visoko uvrstili. 

Z IGRICO SNEGULJČICA, v kateri so bile vloge pomešane, so starši kobariških otrok, ki obisku-
jejo vrtec, razveselili svoje najmlajše. Foto: I. M.

(nadaljevanje na strani 31 zgoraj)
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- najkasneje zadnji dan roka za odda-
jo poslana s priporočeno poštno 
pošiljko na naslov: Posoški razvojni 
center, Trg svobode 2, 5222 Koba-
rid,

- najkasneje zadnji dan roka za odda-
jo vlog osebno oddana v tajništvu 
Posoškega razvojnega centra v 
Tolminu (Ulica padlih borcev 1b) 
do 12. ure. 

Odpiranje vlog bo potekalo dvakrat in 
bo izvedeno v roku do 1. 6. 2012 za 
vloge, oddane do 23. 5. 2012, in v 
roku do 1. 8. 2012 za vloge, oddane 
do 23. 7. 2012. Odpiranje vlog ne bo 
javno.
Vloge, ki bodo prispele po 23. 7. 
2012, bodo vrnjene pošiljateljem. Vlo-
ge, ki ne bodo ustrezale pogojem jav-
nega poziva, bodo kot neutemeljene 
zavrnjene.
Vlagatelje, katerih vloge bodo nepo-
polne, bo komisija za štipendiranje v 
roku 5 dni od odpiranja pisno pozvala, 
da jih dopolnijo v zahtevanem roku. 
Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od 
dneva prejema obvestila ne dopolni, 
bodo kot nepopolne zavržene. Prav 
tako bodo zavržene dopolnitve vlog, ki 
bodo prispele prepozno.
Delodajalci bodo o rešitvi vlog pisno 
obveščeni v roku 30 dni od odpiranja 
vlog.

Roka za oddajo vlog sta dva, in si-
cer:
• prvi rok za oddajo vlog je 23. 5. 

2012,
• drugi rok za oddajo vlog je 23. 7. 

2012.

V. Dodatne informacije in dokumen-
tacija
Prijavno dokumentacijo (PRIJAVA – 
JAVNI POZIV) in dodatne informacije 
lahko delodajalci vsak delovni dan do 
izteka roka za oddajo prijav prevzame-
jo v poslovnih prostorih Posoškega 
razvojnega centra, Ulica padlih borcev 
1b, 5220 Tolmin ali naročijo na tele-
fonski številki: 05/38-41-500 oziroma 
po e-naslovu: info@prc.si. 
Kontaktni osebi:
- Marjetka Čopi (telefon: 05/38-41-

516, e-pošta: marjetka.copi@prc.
si),

- mag. Damijana Kravanja (telefon: 
05/38-41-511, e-pošta: damijana.
kravanja@prc.si).

Prijavna dokumentacija (PRIJAVA – 
JAVNI POZIV) je od objave dalje na 
voljo na spletni strani štipenditorja 
(www.prc.si) pod rubriko Razpisi, na 
spletnih straneh ostalih razvojnih agen-
cij v regiji (www.rra-sp.si, www.icra.si, 
www.ra-rod.si) in na spletni strani 
www.iskanipoklici.net.

mag. Almira Pirih, direktorica, Posoški 
razvojni center

Opomba: 1 Sredstva ESS vključujejo:
• sredstva na postavkah namenskih sredstev 

EU za kohezijsko politiko: 85 %;
• sredstva na postavkah slovenske udeležbe 

za sofinanciranje kohezijske politike: 15 %.

Javni razpisi in pozivi

SOFINANCIRANJE [OLNIN – 
IZOBRA@EVANJE ODRASLIH 

2007–2013

Še vedno je odprto Javno povabilo k 
prijavi za sofinanciranje šolnin za 
zmanjševanje izobrazbenega pri-
manjkljaja v šolskih letih od 
2007/2008 do 2012/2013, ki ga je 
objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov 
in štipendije na spletni strani (www.
sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/raz-
pis/n/sofinanciranje-solnin-izobraze-
vanje-odraslih-2007-2013-107-jp).

Namen: večja dostopnost izobraževa-
nja, povečanje splošne izobraženosti 
odraslih do zaključene srednješolske 
izobrazbe ter povečanje zaposlitvenih 
možnosti posameznikov. Program je 
namenjen odraslim, ki so v dopolnjeni 
starosti 25 do 64 let pridobili višjo ra-
ven izobrazbe do vključno V. stopnje v 

šolskih letih od 2007/2008 do 
2012/2013.

Rok za prijavo: vlagatelji lahko vloge 
oddajajo od dneva objave povabila do 

porabe razpoložljivih sredstev, 15. ju-
lija 2013.

Več na spletni strani Javnega sklada 
RS za razvoj kadrov in štipendije.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij (Primorske novice, Uradne objave, 
št. 32/2004, 25/2006) objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV INVALIDSKIH ORGANIZACIJ IN 
ORGANIZACIJ ZA SAMOPOMO^ V LETU 2012

1. Predmet razpisa 
Sofinanciranje programov invalidskih 
organizacij in organizacij za samopo-
moč za izvajanje: 
a. programov družabništva;
b. programov osebne pomoči in pro-
gramov namenjenih osebam s posle-
dicami invalidnosti ali bolezni;
c. storitev.

2. Na razpis se lahko prijavijo orga-
nizacije, ustanovljene v skladu z zako-
nom, ki delujejo po načelu prostovolj-
nosti in neprofitnosti:
a. invalidske organizacije, v katerih se 
združujejo člani glede na vrsto invali-
dnosti oziroma glede na vrsto bole-
zni;
b. organizacije za samopomoč, v kate-
rih se združujejo člani zaradi bogatitve 
socialnih odnosov in kvalitetnejšega 
preživljanja prostega časa.

3. Orientacijska vrednost razpisa je 
8.800 evrov

4. Merila za izbor programov: 
a. število članov iz občine Tolmin,
b. program,
c. sedež delovanja. 
Organizacijam za samopomoč se sofi-
nancira le programe družabništva.

5. Za prijavo je treba predložiti:
a. temeljni akt organizacije;
b. odločbo oziroma sklep o registraci-
ji, ki jo izda upravna enota. Namesto 

akta upravne enote se lahko predloži 
odločbo ministrstva o pravnem statusu 
društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega ali zdravstvenega 
varstva;
c. izpolnjeno prijavo na razpis (z vsemi 
zahtevanimi podatki na posebnem 
obrazcu »Prijava za sofinanciranje v 
letu 2012«);
d. poročilo o izvedbi programa za pre-
teklo leto s strukturo prihodkov in od-
hodkov po programskih sklopih (za 
organizacije, ki so lani že delovale).
Prijaviteljem, ki so akte iz točk 5a in 5b 
predložili skupaj s prijavo za sofinanci-
ranje programov v letih 2007–2011, 
teh letos ni treba prilagati, če se do 
vložitve prijave za sofinanciranje v letu 
2012 niso spremenili. Predložiti pa 
morajo izjavo, da temeljni akt ni v na-
sprotju z zakonom o društvih. 

6. Rok za predložitev prijav in način 
predložitve
Prijavitelji lahko prijavo pošljejo po po-
šti kot priporočeno pošiljko najpozneje 
do vključno 14. 5. 2012 (velja datum 
poštnega žiga) na naslov: Občina Tol-
min, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tol-
min. Prijavo je moč oddati do vključno 
14. 5. 2012 do 12. ure tudi v glavni 
pisarni (pritličje) Občine Tolmin. Prijava 
mora biti v zaprti kuverti z označbo »Ne 
odpiraj – prijava na razpis za sofinan-
ciranje invalidskih organizacij in or-
ganizacij za samopomoč 2012«. 
Nepravočasno oddanih prijav komisija 

ne bo upoštevala.

7. Odpiranje prijav
Odpiranje bo opravila Komisija za iz-
biro in vrednotenje programov. Od-
piranje ponudb ne bo javno. V primeru 
nepopolnih prijav bo Komisija v roku 8 
dni od dneva odpiranja pozvala prijavi-
telja, naj prijavo dopolni. Rok za dopol-
nitev prijave ne bo daljši od 10 dni. V 
primeru, da je prijavitelj prijave v roku 
ne bo dopolnil, bo zavržena.

8. Izid razpisa
Komisija za izbiro in vrednotenje pro-
gramov bo prijavljene programe točk-
ovala po merilih Pravilnika o sofinan-
ciranju humanitarnih organizacij, ki 
je sestavni del razpisne dokumentaci-
je.
Vrednost točke znaša največ 95 ev-
rov.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najkasneje v 45 dneh od datuma 
odpiranja prijav. Občina Tolmin bo z 
izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov.

9. Prevzem razpisne dokumentaci-
je
Zainteresirani lahko razpisno doku-
mentacijo dobijo na spletni strani Ob-
čine Tolmin: www.obcina.tolmin.si ali 
pa v glavni pisarni Občine Tolmin. Do-
datne informacije daje Rafael Šuligoj, 
telefon: 05/38-19-522.
Občina Tolmin
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Plezanje in vzpenjanje navkreber je 
ena osnovnejših oblik gibanja, saj ga 
otrok osvaja, še preden shodi. Je 
varna dejavnost, ki omogoča kakovo-
stno in zanimivo preživljanje prostega 
časa v naravi, in šport z velikim pou-
darkom na gibanju. Otroci krepijo ob-
čutek za izbiro gibov in koordinacijo, 
pridobivajo na telesni moči, gibljivo-
sti, vzdržljivosti in vztrajnosti, vse to 
pa posredno vpliva na boljšo koncen-

tracijo, ki je pomembna tako v športu 
kot v šoli in v vsakdanjem življenju. 

V veliko zadovoljstvo nam je, da se 
skoraj vsi lanskoletni udeleženci šole 
treningov udeležujejo tudi letos. Še 
več, ker so bili dober zgled svojim vr-
stnikom, se je skupina povečala na 30 
udeležencev. Že lani so naši mladi 
plezalci izrazili željo, da bi v šolo priha-
jali dvakrat tedensko. Ker so tudi ko-
nec šolskega leta pri tem še vedno 
vztrajali, smo letos uvedli dva termina. 
Zahvala za dobre odzive pa gre tudi 
staršem, ki so mlade plezalce vozili na 
krožek, kljub temu, da prihajajo neka-
teri iz kar precej oddaljenih vasi. Več 
informacij o društvu najdete na spletni 
strani: www.dsnkrn.wordpress.com.
Ana Podobnik, Društvo za športe v na-
ravi Krn

»PANIKU[^ ÂRU« KON^NO 
PRISTAL DOMA
Ponikve – »Jaka, Jaka, Jaka ...!« je v 
soboto, 24. marca, odmevalo po Po-
nikvah, ko smo vaščani in vsi nado-
budni privrženci smučarskih skokov 
pričakali našega junaka Jaka Hvala. 
»Panikušč âru« (ponikovski orel), kot 
se ga je po neverjetnem drugem sko-
ku na moštvenem tekmovanju v Plani-
ci prijel nadimek, je v tej sezoni dose-
gel odlične rezultate: osmo mesto v 
Oslu na Norveškem, deveto mesto v 
Lahtiju na Finskem, srebro na svetov-
nem mladinskem prvenstvu v smučar-

skih skokih v Turčiji, moštveno četrto 
mesto na svetovnem mladinskem pr-
venstvu v smučarskih skokih v Turčiji 
in seveda mojstrskih 213 m v Planici.

Navdušeni nad Jakovimi rezultati smo 
člani Krajevne skupnosti (KS) Poni-
kve in Smučarsko-skakalnega kluba 
(SKK) Ponikve (s pomočjo številnih 
sponzorjev) Jaku priredili sprejem, 
kot se za šampiona spodobi. Smre-
kov slavolok na začetku vasi, množica 
v modrih športnih jaknah SSK Poni-
kve, pesem, prirejena po Slakovi V 
dolini tihi, ki smo jo vsi navzoči v en 
glas prepevali, uradni nagovori in če-
stitke s strani predsednice KS Maje 

Kranjc, župana občine Tolmin Uroša 
Brežana, predstavnikov SKK Poni-
kve, Krnice in Predmeja ter otrok iz 
Podružnične šole Šentviška Gora so 
Jaka popeljali na »zmagovalni« oder, 
narejen samo zanj.
Naj ob tej priložnosti Jaku zaželimo 
še veliko lepih in dolgih skokov tudi v 
prihodnje. Vsi skupaj upamo, da bo-
do njegovi rezultati, ki izvirajo iz moč-
ne volje, discipline in nenazadnje tudi 
osebnih sanj, motivacija za vse mlaj-
še Jakove navijače, da bodo svoje 
sanje ne samo sanjali, ampak tudi ži-
veli.
Nika Kikelj, KS Ponikve

Utrinki

KK TOLMIN PRERA[^A 
OKVIRJE ZGORNJEGA 
POSO^JA
Severna Primorska – Prvo soboto v 
marcu je Košarkarski klub (KK) Tol-
min gostil turnir državnega prvenstva 
za najmlajše pionirje U10. Med seboj 
so se pomerila moštva KK Koš Ko-
per, KK Logatec, KK Kraški zidar in 
KK Tolmin. Slednje se je pod vod-
stvom trenerja Ljuba Obleščaka na 
predhodnih turnirjih uvrstilo med naj-
boljših 16 ekip v Sloveniji. Turnir, ki je 
odločal o uvrstitvi med najboljša štiri 
slovenska moštva, je postregel s če-
tverico lepih in borbenih tekem, na 
katerih so lahko gledalci resnično 
uživali, saj so bile napete do konca. 
Moštvo najmlajših domačih pionirjev 
je osvojilo odlično uvrstitev, saj je bilo 
ob koncu tekmovanja uvrščeno med 
5. in 8. mestom v državi. S to uvrsti-
tvijo je postalo tudi najuspešnejša pri-
morska ekipa v tej starostni kategori-
ji. Prav tako v marcu je moštvo starej-
ših pionirjev U14 pod vodstvom tre-
nerja Matije Rovščka odigralo dve 
kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v 1. 
slovensko košarkarsko ligo (SKL) v 
tej starostni kategoriji. Na prvi tekmi v 
Ajdovščini so naši pionirji povedli za 
točko, zato je bilo pred povratno tek-

mo še vse odprto. Slednjo so odigrali 
v domači športni dvorani, kjer so po 
atraktivni igri predvsem v drugem de-
lu tekme zasluženo slavili s predno-
stjo več kot 20 točk in se tako uvrstili 
v 1. SKL. K tem uspehom moramo 
prišteti še uvrstitev selekcije mlajših 
pionirjev U12 pod vodstvom trenerja 
Mladena Jovanovića med prvih 16 
moštev v Sloveniji v sezoni 
2010/2011. Ti dosežki mlajših selek-
cij so vsekakor velik uspeh za naš 

klub, ki se lahko pohvali z več kot 60-
letno tradicijo. Zahvala za uspehe pa 
ne gre le trenerski ekipi (poleg ome-
njenih trenerjev so tu še: Aleš Lo Du-
ca, Boris Velikonja, Jernej Leban, 
Miha Rustja, in Klemen Tonkli), 
temveč tudi številnim zvestim spon-
zorjem in ljubiteljem ter simpatizerjem 
košarke. 
V klubu pa se lahko pohvalimo še s 
tem, da smo ob pomoči ravnatelja 
Vojka Simčiča in Boštjana Colja, ki 

nam je pomagal v organizacijskem 
smislu, treninge pod vodstvom Jova-
novića uvedli tudi na OŠ v Desklah. 
Tu je bila košarka vedno doma, hkrati 
pa so bile Deskle neusahljiv vir pravih 
talentov. Zadnja med njimi sta brata 
Močnik, tisti malo starejši pa se za-
gotovo spominjajo tudi Aleksija Ju-
ga, Silvestra Podbrščka, Sergeja 
Močnika, Vilija Gorjanca in ostalih 
mojstrov, ki so navduševali občinstvo 
po vsej Sloveniji. 

Dejstvo, da delovanje kluba prerašča 
okvirje Zgornjega Posočja, zahteva 
polno angažiranost vseh akterjev klu-
ba. KK Tolmin tako veliko dejavnosti 
posveča popularizaciji košarke v Po-
sočju in širše. Poleg treningov v Bov-
cu, Desklah, Kobaridu, Mostu na So-
či in Tolminu sodi med začrtane de-
javnosti tudi Pokal Posočje, kjer v le-
tu 2012 nastopajo moštva z OŠ ome-
njenih krajev. Prioritetna naloga vod-
stva pa ostaja zagotavljanje finančnih 
sredstev, potrebnih za delovanje klu-
ba. Glede na vedno širše delovanje 
kluba in uvrščanje posameznih selek-
cij v višje tekmovalne lige se večajo 
tudi finančne obremenitve. Tu pa klub 
upa na ugoden odziv širšega okolja 
in pridobitev generalnega sponzorja.
Stojan Črv, Upravni odbor, KK Tolmin

SPREJEM MLADEGA SKAKALCA NA PONIKVAH – Takole so domačini skakalca Jaka Hvala 
iz Ponikev, ki se ga je po neverjetnem drugem skoku na moštvenem tekmovanju v Planici prijel 
nadimek »Panikušč âru« (za vse nedomačine naj povemo, da to pomeni ponikovski orel) ponesli 
na oder, narejen samo zanj. Foto: Bruno Sotenšek

ŠOLO PLEZANJA LETOS OBISKUJE ŽE 30 
OTROK IZ OBČINE KOBARID – Otroci pri 
plezanju in vzpenjanju krepijo občutek za iz-
biro gibov in koordinacijo, pridobivajo na tele-
sni moči, gibljivosti, vzdržljivosti in vztrajnosti, 
vse to pa posredno vpliva na boljšo koncen-
tracijo, ki je pomembna tako v športu kot v 
šoli in v vsakdanjem življenju. Foto: arhiv 
Društva za športe v naravi Krn

U10, SELEKCIJA NAJMLAJŠIH PIONIRJEV – (od leve proti desni spodaj): Gaj Oblak, Luka 
Velikonja, Žiga Črv, Patrik Benedejčič, Martin Ibraimović, Taras Ozebek in (stojijo od leve 
proti desni): Jan Černe, Aleks Obleščak, Matic Smrekar, Klemen Smrekar, Danijel Ibraimo-
vić, Jure Černilogar, Matevž Ipavec, trener Ljubo Obleščak. Na fotografiji manjka Lian Svit 
Maretič. Foto: Borut Rutar

(nadaljevanje s strani 29)
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