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Spo{tovane bralke, 
spo{tovani bralci

I zteka se drugo leto, ko smo vas 
s Sočasnikom obiskali na vsaka 
dva meseca. Najbrž se še spomi-

njate, da smo za vas do konca leta 
2011 pripravljali osem številk letno, 
z letom 2012 pa smo število letnih 
izdaj morali omejiti. Razlog za to je 
bilo krčenje sredstev, ki smo jih za 
sofinanciranje izdaje časopisa lahko 
črpali iz razvojnega programa Soča 
2007–2013. 

Za boljše razumevanje naj povem, 
da so v začetnem obdobju izvajanja 
razvojnega programa za Zgornje Po-
sočje ta sredstva predstavljala najpo-
membnejši vir financiranja tega me-
dija, ki ga izdaja Posoški razvojni 
center (PRC). Ta delež financiranja 
pa se je z leti krčil in skladno s tem 
se je povečeval delež, ki so ga za so-
financiranje izdaje EPIcentra oziro-
ma Sočasnika namenjale občine, 
ustanoviteljice PRC. Vir financiranja 
smo čez leta našli še v različnih pro-
jektih, ki jih je PRC pridobil na jav-
nih razpisih, v manjšem deležu pa 
tudi v zakupu oglasnega prostora. 

Z letom 2013 se razvojni program 
Soča 2007–2013 izteka, torej je usah-
nil tudi eden od pomembnejših virov 
financiranja Sočasnika. Poleg tega se 
je letos iztekla tudi vrsta programov 
izobraževanja odraslih, ki smo jih vsa 
leta izvajanja predstavljali v tem pe-
riodičnem tiskanem mediju in na ta 
način prispevali k njegovemu finan-
ciranju ter posledično njegovemu 
izhajanju. 

V letu 2014 se bo PRC osredotočil 
predvsem na izvajanje čezmejnih in 
mednarodnih projektov, na zaključe-

vanje projektov s področja podeželja, 
na izvajanje regijske štipendijske she-
me in manjših projektov, namenjenih 
izobraževanju odraslih. Po eni strani 
manjše število projektov pomeni – 
kot že zapisano – manjše možnosti 
financiranja medija, po drugi strani 
pa tudi manj možnosti vključevanja 
v različne dejavnosti, predvsem v 
izobraževanja. Prebivalci Zgornjega 
Posočja ste iz leta v leto izkazovali 
večjo pripravljenost vključevanja v 
pestro paleto dejavnosti, ki smo vam 
jih ponujali na PRC. Vse te dejavnosti 
so bile za udeležence brezplačne, saj 
smo sredstva zanje pridobivali na 
različnih javnih razpisih. S tem smo 
v Zgornje Posočje prinašali državna 
in v največji meri evropska sredstva 
ter na ta način kot razvojna institu-
cija prispevali k razvoju območja.

Vprašali se boste, zakaj se ne pri-
javimo na nove razpise in nadaljuje-
mo s programi, ki so postali za to 
območje že stalnica. Odgovor je pre-
prost: zato, ker razpisov ni in jih vsaj 
še leto dni ne bo. Dejstvo je, da se z 
letom 2014 v Evropski uniji začenja 
novo programsko obdobje (to bo tra-
jalo vse do leta 2020), na katerega je 
seveda vezana tudi Slovenija. Ta – 
podobno kot druge države EU – pri-
pravlja dokumente, ki bodo osnova 
za črpanje sredstev. Novo program-
sko obdobje prinaša naši državi kar 
nekaj sprememb v primerjavi s seda-
njim. Sredstev bo na splošno manj in 
država Slovenija bo razdeljena v dve 
regiji, vzhodno in zahodno, del te pa 
bo Severna Primorska, kamor sodi 
tudi Zgornje Posočje. Zahodna regija 

bo zaradi višje stopnje razvitosti do-
bila manj sredstev kot vzhodna. Ob 
teh znanih dejstvih pa jih je v tem 
trenutku še veliko neznanih, zato je 
tudi težko napovedati, kdaj, kako in 
v kakšni meri bo PRC lahko nadalje-
val s programi ter dejavnostmi, ki so 
se na območju Zgornjega Posočja 
dobro prijeli. Tu mislim predvsem na 
programe izobraževanja odraslih in 
na projekte, vezane na podeželje, 
katerih izvajanje poteka v sklopu pro-
grama Leader.

Najbrž ste iz vsega povedanega 
razbrali, da smo v zelo nejasnem po-
ložaju in zato težko napovemo, kdaj 
vas zopet obiščemo. Dejstvo je, da 
bodo ključni vir financiranja vsaj v 
prihodnjih dveh letih, preden stečejo 
dejavnosti znotraj nove finančne per-
spektive, predstavljala sredstva občin 
ustanoviteljic. Ker pa se spreminja 
tudi zakonodaja, povezana s financi-
ranjem in obveznostmi občin, težko 
pričakujemo, da bi občine lahko po-
krile vrzel, ki je nastala z zaključkom 
razvojnega programa Soča. 

Spremenjena dejstva nikakor ne 
ogrožajo izhajanja Sočasnika, gotovo 
pa bodo vplivala na število in obseg 
letnih izdaj. Prav tako ne ogrožajo PRC, 
ampak gre za to, da smo pred novimi 
izzivi, ki se jim bomo morali – kot 
že velikokrat doslej – prilagoditi. 

Upam, da vas z naslednjo številko 
Sočasnika razveselimo konec zime 
oziroma vsaj v začetku pomladi. Do 
takrat pa vam želim prijetno prazno-
vanje in čim več pozitivne energije v 
novem letu.
Mag. Almira Pirih, direktorica PRC
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Izid naslednje številke Sočasnika bo objavljen na naši spletni stra-
ni. Vsi, ki boste v njej želeli objaviti kak prispevek, nam ga posre-
dujte v dogovoru z urednico. 

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

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

Utrinki

 4  PRC-jeva oglasna deska

 5  Projekt Shartec: Izmenjava 
inovativnih proizvodnih 
tehnologij v obmejnih 
regijah

 7  Projekt Inter Bike: 
Zanimanje za inovativne 
pristope in dobre prakse

 9  Projekt Alps4EU: Primerjava 
turisti~nih produktov v 
Alpah

 10  Projekt Camis: Soo~anje 
interesov in iskanje soglasij 
v imenu reke

  Iz ob~inskih uprav:
 11  Ob~ina Bovec
 14  Ob~ina Kobarid
 19  Ob~ina Tolmin

 22  300 let tolminskega punta 
(6): Gospodarske in 
dru`bene razmere na 
Gori{kem ter Tolminskem

 25  O kakovosti, povezovanju in 
tr`enju lokalnih izdelkov s 
poudarkom na za{~itenih 
izdelkih: ^as je, da 
ustvarimo svojo zgodbo o 
uspehu

 27  Primeri dobrih praks: 
Razvoj avstrijsko {tajerske 
vulkanske de`ele  

 29  Opa`anja

 30  Knji`na polica

 32  Koledar prireditev

SIMBIOZ� 2013
Tolmin – Na vsemogočnem in ne-
zmotljivem svetovnem spletu sem 
našel razlago, ki pravi, da v primeru 
simbioze (sožitja) govorimo o škodlji-
vem, neškodljivem in koristnem raz-
merju med organizmi. Preden kak 
pravoveren biolog zagrabi pravno 
podlago o medijih in izkoristi zahte-
vo do popravka, naj omenim, da se 
»bio stroke« ne bomo lotevali. Ne bo 
pa odveč razmislek o človeku in nje-
govem sožitju z digitalnimi tehnologi-
jami. Razlaga nam bo služila za raz-
vijanje misli ob vseslovenskem pro-
jektu Simbioz@, ki se je odvil že tre-
tje leto zapored. Tudi v Tolminu. 

Od 21. do 25. oktobra so v računal-
niški učilnici na OŠ Franceta Bevka 
potekale dejavnosti v znamenju so-
delovanja in prenosa znanj med ge-
neracijami ter spodbujanja vseži-
vljenjskega učenja, saj so mladi pro-
stovoljci učili starejše tečajnike. S 
pomočjo osmih prostovoljcev se je 
17 tečajnikov seznanilo z osnovnimi 
veščinami ravnanja z računalnikom, 
brskanjem po spletu, elektronsko 
pošto, družbenim omrežjem itd. 

Projekti, kot je Simbioz@, so vseka-
kor dobrodošli, a hkrati se je treba 
zavedati, da je teden dni dejavnosti 
z dvema urama dnevno za pridobitev 
ustreznih znanj premalo. 

In kaj nam lahko Simbioz@ pove o 
sožitju človeka z digitalnim svetom? 
V smislu koristnosti vsem generaci-
jam omogoča dostop do širokega 
spektra informacij in znanj ter druž-
beno interakcijo. Tudi tistim, ki so v 
glavi posvojili misel, da jih je čas po-
vozil. Z vidika neškodljivosti je lahko 

bogat vir sprostitve in zabave. Ob-
staja pa tudi temna plat, ki je po last-
nih opažanjih skupna vsem genera-
cijam. Poleg funkcionalne nepisme-
nosti bo na področju digitalnih teh-
nologij treba poskrbeti tudi za ustre-
zno vzgojo in izobraževanje glede 
varnosti, saj so prav vse generacije 
lahko žrtve raznovrstnih prevar ali 
obče (tudi lastne) nevednosti in neu-
mnosti. 
Besedilo in foto: Marko Leban, lokalni 
koordinator in »digitalni simbiont«

SIMBIOZ@ 2013 – Letos se je s pomočjo osmih prostovoljcev 17 tečajnikov seznanilo z osnov-
nimi veščinami ravnanja z računalnikom, brskanjem po spletu, elektronsko pošto, družbenim 
omrežjem itd.
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Utrinki

Operacijo delno fi nancira Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada in Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativne-
ga programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje 
usposobljenosti posameznika za delo in 
življenje v družbi temelječi na znanju.

PUM Tolmin
T: 05/38-41-513
M: 051-626-446

E: pum@prc.si

USTVARJALNE 
DELAVNICE

UČNA 
POMOČ POMOČ PRI ISKANJU 

ZAPOSLITVE

PRAKTIČNO DELO

KOMU JE NAMENJEN? – Mlajšim od 26 let, ki so doma 
namesto v šoli oziroma so brezposelni.
KDAJ? – Vključitev je možna kadar koli med šolskim letom.
CENA? – Brezplačno. Povračilo stroškov brezposelnim, ki 
so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (dodatek za 
prevoz, dodatek za aktivnost).

PODARIMO MU ROKE – 
DOBRODELNI KONCERT
Tolmin – V prostorih športne dvora-
ne šolskega centra je sredi novem-
bra potekal dobrodelni koncert za 
pomoč pri nadaljnjem zdravljenju 
upokojenega policista Dušana Ko-
marja. Ta je junija letos v tragični 
nesreči – zaradi eksplozije starejše 
ročne bombe – izgubil obe roki v za-
pestju in utrpel hude poškodbe 
obraza. Ker je zdravljenje zahtevno 
in dolgotrajno, predvsem pa vse prej 
kot poceni, so policisti Policijske 
postaje (PP) Tolmin v soorganizaciji 
Rdečega križa Slovenije – Območ-
nega združenja Tolmin, Policijskega 
društva veteranov Sever Severne 
Primorske, Regionalnega kluba IPA 
Nova Gorica in Dušanovih prijateljev 
organizirali dobrodelni koncert. 

Udeležilo se ga je več kot 800 obi-
skovalcev, ki so na ta način Dušanu 
izrazili sočutje in podporo, da bi v 
prihodnje lažje premagoval vsakda-
nja življenjska opravila. Na koncertu 
so nastopile domače pevske zased-
be Kresn’, Vocal Bača in Vokalna 
skupina Snežet ter ljubljanska ple-
sna skupina Artifax. Osrednji del pri-
reditve je oblikoval Policijski orke-

ster, s katerim so nastopili posame-
zni pevski solisti, in sicer Mitja Jer-
kič, policist iz Tolmina in član ome-
njenega orkestra, Matjaž Mrak in 
Manca Špik. Solo zasedbo pa je s 
klarinetom še dodatno začinil tolmin-

ski kaplan Blaž Batagelj. 
Dobrodelnega koncerta sta se ude-
ležila tudi tolminski župan Uroš Bre-
žan in njegov bovški kolega Siniša 
Germovšek.
Po zaključku dobrodelnega koncer-

ta se je pomočnik komandirja tol-
minske PP vsem skupaj zahvalil za 
podporo pri izvedbi koncerta, ki je 
le eden od dokazov, da smo posa-
mezniku v stiski vedno pripravljeni 
pomagati, saj nas to bogati in pove-
zuje.
Boris Zorko, pomočnik komandirja PP 
Tolmin in soorganizator koncerta

POSO[KI PREDELOVALCI 
MLEKA USPE[NI
Gornja Radgona – Pod okriljem 
mednarodnega kmetijsko-živilskega 
sejma AGRA je letos potekalo 27. 
mednarodno ocenjevanje mleka in 
mlečnih izdelkov. Udeležilo se ga je 
26 podjetij (največ iz Slovenije, pri-
sotna pa so bila tudi podjetja in 
kmetije iz Avstrije, Hrvaške ter Nem-
čije). Neodvisna mednarodna stro-
kovna komisija je ocenila 137 izdel-
kov in podelila 74 velikih zlatih me-
dalj: 28 zlatih, 25 srebrnih ter osem 
bronastih medalj. Visoko kakovost 
izdelkov, ki so bili na ocenjevanje 
prijavljeni, potrjuje dejstvo, da sta le 
dva med njimi ostala brez medalje. 
Rezultate so svečano razglasili na 
mednarodnem kmetijsko-živilskem 
sejmu v Gornji Radgoni, kjer so tudi 

V SKLOPU DOBRODELNEGA KONCERTA se je s posebno dobrodelno gesto izkazal tudi poli-
cist, sicer ljubiteljski slikar Janez Vrhovnik iz Policijske uprave Kranj, ki je za akcijo zbiranja po-
moči za nakup dveh protez električnih rok in ene bionske roke ter za nadaljnje zdravljenje, ki bi 
Dušanu Komarju zagotovilo kakovostnejše življenje, podaril sliko (olje na platnu). Na dražbi jo 
je odkupil Cvetko Bremec z Mosta na Soči. Foto: Dean Božnik
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Projekt Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah – Shartec z vklju~evanjem 
zasebnih podjetij in razvojnih ter izobra`evalnih institucij na ~ezmejno obmo~je Poso~ja in Furlani-
je - Julijske krajine (FJK) prina{a skupno 998.300 evrov sredstev. Poleg tega bo prispeval svoj dele` 
k spodbujanju povezovanja podjetij na tem obmo~ju.

Izmenjava inovativnih proizvodnih 
tehnologij v obmejnih regijah

P rojektne dejavnosti bodo osre-
dotočene na vzpostavitev čez-
mejne tehnološke mreže med 

tistimi podjetji, ki delujejo v industrij-
ski panogi tako imenovane precizne 
obdelave mehanskih komponent. To 
bo spodbudilo izmenjavo tehnoloških 
informacij in idej za skupne razisko-
valne projekte, v katere bodo vključe-
na tako podjetja kot raziskovalni cen-
tri iz Severne Primorske (Goriške sta-
tistične regije) in Obalno-kraške sta-

tistične regije na slovenski strani ter 
iz dela FJK (pokrajine Gorica, Trst, 
Videm) na italijanski strani. Vrednost 
celotnega projekta dosega skoraj mi-
lijon evrov – od tega predstavljajo 
sredstva iz EU okoli 850.000 evrov. 

Zamisel o povezovanju 
malih in srednje velikih 
podjetij

Na tem območju ima proizvodnja 
precizno obdelanih mehanskih kom-

Utrinki

podelili nagrade.

Ocenjevanja so se s svojim mlekom 
in mlečnimi izdelki uspešno udeleži-
la tudi kmetiji in podjetje iz Zgornje-
ga Posočja. Mlekarna Planika pre-
delava mleka d.o.o. Kobarid je za 
pasterizirano nehomogenizirano 
mleko Planika (3,5 odstotka mlečne 
maščobe), sirotko in ekološko pa-
sterizirano in nehomogenizirano 
mleko Planika (3,5 odstotka mlečne 
maščobe) prejela veliko zlato meda-
ljo. Sirarna Gugala iz Zatolmina je za 
trdi sir Tolminc prejela zlato medaljo, 
ekološka kmetija Pri Ticelnu iz Bov-
ca pa bronasto medaljo za ekološki 
bovški ovčji sir.
Mateja Kutin

DOBRA NOVICA ZA VSE, KI 
STE ZAMUDILI PREDAVANJI
Poljubinj – Po tem, ko je Posoški 
razvojni center v sodelovanju s Kra-
jevno skupnostjo (KS) Poljubinj-Pra-
petno v okviru študijskega krožka 
»Kaj bomo zakuhali?« pred časom 
gostil kuharsko mojstrico Emilijo 
Pavlič, smo zadnje srečanje izkori-
stili za praktične nasvete, ki nam jih 
je dobrodušno delila specialistka za 
zelenjadarstvo in okrasne rastline iz 

Kmetijsko gozdarskega zavoda Ma-
ribor Miša Pušenjak. 
Zanimanje za predavanje z naslo-
vom Zdravo pridelovanje vrtnin s po-
močjo metuljnic oziroma stročnic je 
bilo tolikšno, da je bila dvorana KS v 

Poljubinju polno zasedena. Le nekaj 
manj kot 60 obiskovalcev je imelo 
priložnost prisluhniti uveljavljeni stro-
kovnjakinji, avtorici petih knjig o vr-
tičkarstvu in neštetih člankov v raz-
ličnih revijah, ki je večini poznana iz 

televizijskih zaslonov. Ta je z veliko 
mero dobre volje v dobrih treh urah 
vedoželjnim poslušalcem poskušala 
nanizati kar čim več svojega vedenja 
o vzgoji zdrave in hranljive zelenjave 
z njive oziroma vrta. Spregovorila je 
o pomembnosti kolobarjenja pri pri-
delavi zelenjave, možnostih vzgoje 
povrtnin brez pomoči fitofarmacevt-
skih sredstev, pa tudi o pravilni izbiri 
semen, dognojevanju, različnih sor-
tah, ki nam pomagajo pri vzpostavitvi 
idealnega kolobarjenja, razliki med 
hibridi in gensko spremenjenimi ra-
stlinami itd. 

Ob tem pa ne gre spregledati dej-
stva, da so lahko udeleženci tudi te-
mu predavanju prisluhnili brezplač-
no, saj ga je v sklopu omenjenega 
študijskega krožka sofinanciralo Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport.

Da pa bralci Sočasnika ne boste pri-
krajšani za del znanja, ki smo ga za-
interesirani krajani Poljubinja in Pra-
petnega pridobili v zadnjem času, 
smo na spletni strani KS (www.ks-
poljubinj.si) objavili celotne posnet-
ke obeh predavanj. 
Jasmina Klinkon, predsednica KS 
Poljubinj-Prapetno

ZANIMANJE ZA ZDRAVO PRIDELOVANJE VRTNIN S POMOČJO METULJNIC OZIROMA 
STROČNIC je bilo tolikšno, da je bila dvorana KS v Poljubinju ponovno polno zasedena. Okoli 
60 obiskovalcem je tokrat praktične nasvete nizala uveljavljena slovenska strokovnjakinja za 
zelenjadarstvo in okrasne rastline ter avtorica petih knjig o vrtičkarstvu Miša Pušenjak. Foto: 
Tatjana Šalej Faletič
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Projekt Shartec je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

ponent pomembno vlogo, saj je šte-
vilo podjetij znotraj te panoge tu 
nadpovprečno visoko. Od teh pred-
njačijo mala in srednje velika podje-
tja, ki proizvajajo sestavne dele za 
avtomobilski, letalski in energetski 
sektor ter medicinsko- industrijski 
sektor. Ne glede na to, da ima obrav-
navano čezmejno območje podobne 
karakteristike glede mednarodne 
konkurenčnosti, sposobnosti priva-
bljanja tujih investitorjev in strukture 
podjetij, pa je bilo sodelovanje med 
podjetji doslej omejeno. Vzroke lah-
ko iščemo predvsem v zgodovini, pa 
tudi v kulturnih in jezikovnih razli-
kah. Spodbuditev bolj dinamičnega 
čezmejnega sodelovanja med podjetji 
v tem sektorju (zlasti na področju 
raziskav in inovacij) bo tako prispe-

Podjetja, ki delujejo v panogi vi-
soko preciznih obdelanih mehan-
skih komponent, vabimo, da na 
spletni strani www.shartec.eu iz-
polnite vpra{alnik Pregled kom-
petenc v podjetjih v Sloveniji in 
Italiji, s katerim `elimo ugotoviti 
dejanske potrebe posameznih 
podjetij. Ob tem naj povemo, da 
je doslej iz Zgornjega Poso~ja an-
keto izpolnilo deset podjetij. 
Poleg tega zainteresiranim podje-
tjem iz omenjenega obmo~ja 
priporo~amo, da na spletni strani 
projekta spremljate informacije o 
izvedbi brezpla~nih delavnic na 
predvidene teme: 
• upravljanje inovacij,
• virtualna proizvodnja, 
• kakovost in metrologija, 
• vrednotenje in avtomatizacija.

vala k povečanju proizvodnih zmo-
gljivosti območja kot celote in njego-
ve konkurenčnosti ter ustvarjanju 
kvalificiranih delovnih mest.

Cilj je vzpostavitev 
tehnolo{ke mre`e

S projektom Shartec želimo par-
tnerji izboljšati čezmejno sodelovanje 
in spodbujati rast podjetij, ki deluje-
jo v industriji visoko preciznih me-
hanskih komponent. Poseben pouda-
rek je na spodbujanju čezmejnega 
sodelovanja malih in srednje velikih 
podjetij v tem delu Slovenije ter FJK. 
Za dosego zastavljenih ciljev bomo: 
• vzpostavili tehnološke mreže za 

izmenjavo informacij: o podjetjih, 
univerzah in raziskovalnih institu-
cijah, razpoložljivi opremi ter teh-

Ime projekta: Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah
Kratica: SHARTEC
Trajanje projekta: 1. september 2012–28. februar 2015 (30 mesecev)
Vrednost projekta: 998.300 evrov
Financiranje projekta: 85 odstotno sofinanciranje EU (Evropski sklad za regionalni razvoj – Program 
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013), 15 odstotkov nacionalnih in lastnih sredstev

Vodilni partner projekta: Posoški razvojni center
Projektni partnerji v Sloveniji: • Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za severno Primorsko • Hidria 
Rotomatika d.o.o. • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper
Projektni partnerji v Italiji: • Friuli Innovazione – Raziskovalni center za prenos tehnologije • DIEGM – Oddelek za 
elektrotehnični management in mehanski inženiring, Univerza v Vidmu
Spletna stran projekta: www.shartec.eu

noloških kompetencah; 
• pripravili bazo podatkov tehnolo-

ških kompetenc in inovativnih stra-
tegij; • izdelali zemljevid podjetij 
z omenjenimi kompetencami in 
raziskovalnih institucij;

•poskrbeli za pridobitev specifičnih 
znanj visoko izobraženih tehničnih 
kadrov;

• organizirali izmenjavo dobrih praks 
med projektnimi partnerji.
Na ta način bomo spodbudili na-

stanek trajnih partnerstev med slo-
venskimi in italijanskimi malimi in 
srednje velikimi podjetji, univerzami 
in raziskovalnimi središči. Takšna 
partnerstva pa bodo pripomogla tudi 
k inovativnejšemu čezmejnemu ob-
močju.

Izvedene bodo delavnice
Projektni partnerji smo v ta namen 

pripravili vprašalnik za tovrstna po-
djetja na območju Gorenjske, Goriške 
in Obalno-kraške statistične regije ter 
Avtonomne dežele FJK (pokrajine 
Trst, Gorica, Videm, Pordenone). S 
tem vprašalnikom želimo identifici-
rati in oceniti kompetence na podro-
čju industrijske proizvodnje visoko 
preciznih mehanskih komponent. 
Pridobljene informacije nam bodo 
služile tudi, kot podlaga za pripravo 
delavnic, namenjenih pridobivanju 
specifičnih znanj visoko izobraženih 
tehničnih kadrov. Izhajamo iz tega, 
da so teme delavnic vezane na dejan-
ske potrebe podjetij. Prva delavnica 
na temo tako imenovane vitke proiz-
vodnje je bila izvedena konec novem-
bra v Vidmu. Na njej je sodelovalo 
36 predstavnikov slovenskih in itali-
janskih podjetij. 
Mateja Skok, Posoški razvojni center
Foto: arhiv projekta

Foto: T. Š. F.
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T ako kot druge regionalne ra-
zvojne agencije po Sloveniji je 
namreč tudi zasavski Regio-

nalni center za razvoj d.o.o. (RCR) 
v tem času intenzivno vpet v pripra-
vo regionalnega razvojnega programa 
za obdobje 2014–2020, medtem ko je 
Zasavska turistična organizacija d.
o.o. (ZaTO Zasavje d.o.o.) – V 3 kra-
sne pravkar zaključila strategijo ra-
zvoja turizma v Zasavju do leta 
2020.

Nebesa kot primer dobre 
prakse

Kot primer dobre prakse v Zgor-
njem Posočju so si gostje na Livku 
ogledali turistično naselje Nebesa, ki 
je doslej prejelo že več arhitekturnih 
nagrad za kreativni pristop pri ohra-
njanju lokalne arhitekturne tradicije 
ob upoštevanju potreb sodobnega 
turista po udobju. Lastnik Nebes Bo-
jan Roš, sicer zasavski rojak iz Hra-
stnika, je udeležencem študijskega 
ogleda predstavil posebnosti turistič-
nega naselja in posameznih objektov, 
ki sledijo tradicionalni tipologiji str-
njenega planšarskega kompleksa. 
Poseben pečat mu daje uporaba zna-
čilnih lokalnih gradbenih materialov, 
kot sta macesnov les in volčanski 
skrilavec. Tovrsten način vključevanja 
krajinskih elementov in dediščine naj 
bi bil v prihodnje tudi v Zasavju vo-

Zanimanje za inovativne pristope in 
dobre prakse

Predstavnika Regionalnega centra za razvoj d.o.o. iz Zagorja ob Savi in Zasavske turisti~ne organi-
zacije sta se s ciljem spoznavanja inovativnih pristopov ter ogleda primerov dobrih praks v turizmu 
pred ~asom mudila na {tudijskem obisku v Zgornjem Poso~ju, Nadi{kih dolinah in Karniji. [e pose-
bej so ju zanimali mre`enje in grozdenje razli~nih ponudnikov v turizmu, ~ezmejni projekti kolesar-
skih poti ter oblika razpr{enega hotela kot perspektivna mo`nost hkratnega ohranjanja tradicional-
ne stavbne dedi{~ine, posebnosti arhitekturnih re{itev in poseljenosti pode`elja.

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

PREDSTAVNIKA REGIONALNEGA CENTRA ZA RAZVOJ IZ ZAGORJA OB SAVI IN ZASAVSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE je še posebej 
zanimalo mreženje ter grozdenje različnih ponudnikov v turizmu, čezmejni projekti kolesarskih poti in oblika razpršenega hotela kot perspektivna 
možnost hkratnega ohranjanja tradicionalne stavbne dediščine, posebnosti arhitekturnih rešitev ter poseljenosti podeželja. Foto: T. Š. F.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Provincia di Venezia

Provincia di Ferrara

Provincia di Ravenna

Provincia di Rovigo

Provincia di Padova

Provincia di Trieste

Provincia di Gorizia

Provincia di Udine

GAL Venezia Orientale

DELTA 2000

GAL Polesine Delta del Po

Občina Cerkno

Občina Kranjska Gora

Občina Kobarid

Občina Brda

Občina Miren-Kostanjevica

Mestna občina Koper

Občina Komen

Razvojna agencija ROD
Posoški razvojni center
RRA Severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica
Regione Autonoma FVG - Direzione 
centrale infrastrutture, mobilità, pia-
nificazione territoriale e lavori pubblici

dilo pri gradnji ali adaptaciji name-
stitvenih objektov.

Oblika razpr{enega hotela
Zanimanje za organizacijsko obli-

ko razpršenega hotela je predstavni-
ka najmanjše slovenske regije v na-
daljevanju popeljalo v Nadiške doline 
in Sutrio v Karniji. V Gorenjem Tar-
biju so si ogledali nekaj enot, ureje-

nih v individualnih hišah in nekdanji 
šoli ter se o izkušnjah pogovorili s 
predsednikom zadruge Adrianom 
Gariupom in Michelo Predan, od-
govorno za spletne rezervacije ter 
sprejem gostov. Sicer pa so namesti-
tve razpršene po sedmih naseljih 
Nadiških dolin v občinah Garmak in 
Srednje ter skozi zadrugo pogodbeno 
povezane z več ponudniki gostinskih 
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storitev. Med naložbami v turistično 
infrastrukturo je namreč ZaTO v stra-
tegiji razvoja turizma do leta 2020 
predvidela tudi vzpostavitev razprše-
nih hotelov, saj je ta oblika v moč-
nem sozvočju z načeli trajnostnega 
turizma.

Zaradi bogate industrijske dedišči-
ne Zasavja in načrtovanega vključe-
vanja tega v novo nastajajočo turistič-
no ponudbo je predstavnika ZaTO 
zanimalo tudi preoblikovanje rabelj-
skega rudnika v muzej ter povezova-
nje z Logom pod Mangartom. 

Predstavitev ~ezmejnega 
sodelovanja

Še preden pa sta se gosta podala 
na ogled primerov dobrih praks, sta 
svoj obisk izkoristila tudi za kratek 
razgovor z mag. Almiro Pirih, direk-
torico PRC. Izkušnje PRC s čezmej-
nimi projekti so za predstavnika za-

INTER BIKE
Standardni projekt Inter Bike je namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih povezav na čezmejnem 

območju in ureditvi spremljajoče infrastrukturo ter mreže intermodalnih povezav. V sklopu tega 
projekta so projektni partnerji določili glavno traso, ki bo potekala od Ravenne do Kranjske Gore. 
Ob zaključku projekta, marca 2015, bo po tej trasi mogoče potovati s kolesom. To pomeni, da bo 
tudi na tistih delih, kjer se ne bo dalo peljati po urejenih kolesarskih poteh, poskrbljeno za prevoz 

koles, in sicer z drugimi prevoznimi sredstvi, kot so vlak, avtobus oziroma ladja. 
Osem slovenskih občin, med katerimi je tudi Občina Kobarid, in osem italijanskih pokrajin bo v sklopu tega pro-

jekta zgradilo manjkajoče odseke kolesarskih poti, ki se bodo navezovali na glavno traso, oziroma pripravilo gradbe-
no dokumentacijo. Poleg tega bodo poskrbeli tudi za počivališča kolesarjev in ostalo spremljajočo infrastrukturo. 
Predvidena je tudi priprava predloga enotnega označevanja poti, podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geo-
grafski informacijski sistem, iz katerega bodo uporabniki lahko pridobivali informacije o poteh, zanimivostih in po-
nudbi ob njih. Projekt, katerega skupna vrednost znaša nekaj več kot 3.500.000 evrov (od tega bo Evropski sklad za 
regionalni razvoj sofinanciral 85 odstotkov projektne vrednosti), bo uporabnikom ponudil tudi spletno stran in štiri-
jezični kolesarski vodnik z zemljevidom. T. Š. F.

savskih institucij zanimive predvsem 
zato, ker bo njihova razvojna regija 
v programskem obdobju 2014–2020 
postala del Vzhodne kohezijske regi-
je, kar pomeni, da bo upravičena 
tudi do sredstev čezmejnega sodelo-

vanja v sklopu cilja Evropskega teri-
torialnega sodelovanja.

Po pogovoru z direktorico jima je 
Vesna Kozar iz oddelka za podjetni-
štvo in regionalni razvoj predstavila 
še tri čezmejne projekte v izvajanju, 

odobrene v sklopu razpisov operativ-
nega Programa čezmejnega sodelova-
nja Slovenija-Italija 2007–2013: iCON, 
Bimobis in Inter Bike. 

Mojca Rutar

Utrinki

V ZNAMENJU TRADICIJE
[peter Slovenov (Italija) – Deseti ju-
bilejni božični sejem v Špetru pri 
Čedadu se je tudi tokrat odvijal v 
znamenju tradicije. Glavni organiza-
tor sejma je turistično društvo Pro 
loco Nediške doline – Valli del Nati-
sone, Turistična zveza Gornjega Po-
sočja pa na njem sodeluje že od 
vsega začetka.

Razstavno-prodajni sejem želi pred-
staviti značilne lokalne izdelke in pri-
delke z obeh strani meje. S svojim 
krovnim nazivom Stara dela za da-
našnji božič ponazarja skrb za pre-
nos starodavnih znanj in spretnosti 
oblikovanja različnih predmetov za 
decembrska obdarovanja.

Na več kot 80 stojnicah so se pred-
stavili najrazličnejši obrtniki in izdelo-
valci značilnih predmetov iz lesa, ši-
bja, smrečja, kamna, volne, blaga, 
papirja in drugih naravnih materialov. 
Številni pridelovalci pa so ponujali 
domače prehrambne proizvode, 
med katerimi so Zgornje Posočje 
zastopali siri, skuta, mlečni napitki, 
med, domače marmelade, čaji in 
suho sadje. V dveh dneh je razvese-
ljivo veliko število obiskovalcev lahko 
izbiralo tudi med izvirnimi aranžmaji, 
voščilnicami in prazničnimi okraski, 
med katerimi so najprisrčnejši nasta-
li izpod drobnih prstov predšolskih 
in šolskih otrok Nadiških dolin.
Besedilo in foto: Mojca Rutar

TOLMINSKI PUNT V BIVALNI 
ENOTI VARSTVENO 
DELAVNEGA CENTRA 
TOLMIN
Tolmin – V bivalni enoti Varstveno 
delovnega centra (VDC) Tolmin se 
med drugim izvajajo tudi zgodovin-
ske delavnice, kjer se uporabniki 
seznanjajo z dogodki iz preteklosti. 
Izbrane zgodovinske teme morajo 
biti uporabnikom privlačne, snov pa 
mora biti podana razumljivo in nazor-
no. Do sedaj smo se seznanili z raz-
ličnimi temami, na zadnji zgodovin-
ski delavnici, kjer je sodelovalo 
osem uporabnikov VDC, pa smo se 
podali v čas »tminskih puntarjev«. 

Najprej smo upor umestili v zgodo-
vinski čas. Ker je to za uporabnike 
VDC zelo abstrakten pojem in jim 
številka 300 ne pomeni veliko, smo 
upor časovno umestili z razlago, ve-
zano na človekovo starost. Ugotovili 
smo, da človek ne more živeti 300 
let. Razmišljali smo tudi o tem, kako 
so bili takrat kmetje oblečeni, ka-
kšna so bila njihova orodja, kako so 
se prehranjevali, ko pa v tistem času 
še ni bilo velikih trgovskih centrov. V 
nadaljevanju so s pomočjo zastavlje-
nih vprašanj ugotavljali vzroke, ki so 
pripeljali do upora in ob koncu vsi 
skupaj v en glas zatrdili, da je bil po-
biralec davkov Jakob Bandel »en 
velik lump«. 

Sicer pa smo govorili še o voditeljih 
upora in o tem, kako se je punt širil. 
Seveda jih je ob tem zanimalo, ali so 
kmetje v boju za svoje pravice zma-
gali. Razočaranja ob spoznanju, da 
je bil upor zatrt, ni bilo moč spregle-

dati. Še posebej so jih pretresle ka-
zni, ki so jih bili deležni uporni kme-
tje. Zamajali so z glavami in glasno 
zatrjevali, da je lepo, ker živimo v 
tem času in ne pred 300 leti. 

Ob koncu delavnice smo ob poslu-
šanju Puntarske ustvarili še plakat, 
pri katerem so sodelovali vsi – vsak 
po svojih zmožnostih. Nekateri so 
pisali, drugi izrezovali sličice, tretji 
jih lepili ... tako da je vsak uporabnik 
na plakatu pustil nekaj svojega.
Vesna Lapanja, skupinska habilitatorka 
v bivalni enoti VDC Tolmin

EVROPSKI PROGRAM 
ZMANJ[EVANJA ODPADKOV
Most na So~i – V Vrtcu Most na 
Soči, ki deluje pod okriljem OŠ Du-
šana Muniha, smo se tudi letos pri-
družili Evropskemu programu zmanj-
ševanja odpadkov. Naš namen je 
bil, da otroke prek različnih dejavno-
sti ozavestimo o zmanjševanju količi-
ne odpadkov in jih seznanimo s pre-
prostimi ukrepi, s katerimi lahko vpli-
vajo na vsakdanje življenje. Tako 
smo izdelali plakat, ki krajane opo-
zarja na zmanjševanje količine od-
padkov, obiskali trgovino z rabljenimi 
oblačili in igračami, izdelovali izdelke 
iz odpadnega materiala, popravili 
nekaj različnih predmetov, ki bi jih 
sicer zavrgli, se igrali z igračami iz 
odpadne embalaže itd. To je bil le 
skromen prispevek k zmanjševanju 
količine odpadkov našega vrtca, s 
katerim smo pripomogli k ohranjanju 
naravnega okolja.
Irena Kovačič, vodja Vrtca Most na Soči

STARA DELA ZA DANAŠNJI BOŽIČ – Razstavno-prodajni sejem v Špetru predstavlja značilne 
lokalne izdelke in pridelke z obeh strani meje. 
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DVODNEVNA KONFERENCA JE POTEKALA V SODELOVANJU Z BORZO NATOUR ALPS (na fotografijah) – Glavni organizatorji dvodnevne 
konference z naslovom Primerjave standardov in možnosti povezovanja med Slovenijo in Avstrijo v treh perspektivnih turističnih produktih so se spraše-
vali, ali je medregijsko sodelovanje v turizmu sploh mogoče. Foto: T. Š. F.

Projekt Alps4EU

P rojekt Alps4EU se izvaja v 
okviru programa Alpine Spa-
ce. Na hitro rečeno je njegov 

glavni namen v medregionalnemu 
sodelovanju oziroma v povezovanju 
(grozdenju) različnih gospodarskih 
sektorjev na območju Alp. Posoški 
razvojni center (PRC) si je kot par-
tner v projektu zadal, da bo preveril 
možnosti takšnega povezovanja tudi 
na področju turizma, čeprav načelo-
ma velja, da so si regije na tem po-
dročju med seboj konkurenčne in 
niso najbolj naklonjene medsebojne-
mu povezovanju. V ta namen smo 
sredi oktobra v Bovcu v sodelovanju 
z Borzo Natour Alps pripravili dvo-
dnevno konferenco z naslovom Pri-
merjave standardov in možnosti po-
vezovanja med Slovenijo in Avstrijo v 
treh perspektivnih turističnih produk-
tih. Z njo smo želeli javnost seznani-
ti s primeri praks na obeh straneh 
meje in nato postopno uskladiti stan-
darde. 

Je medregijsko sodelovanje 
v turizmu sploh mogo~e?

Prvi dan sta primerjavo na podro-
čju wellness turizma udeležencem 
konference predstavila Iztok Albau-
er, direktor Skupnosti slovenskih 
naravnih zdravilišč, in predstavnica 
tirolskega wellness združenja Jean-
nine Moosbrugger. Sledila je pri-
merjava na področju kolesarskega 
turizma, ki sta jo pripravila Matej 
Obu, predsednik Slovenske kolesar-
ske mreže, in Peter Wrolich iz po-
djetja Kärtner Tourismus Team. Pri-
merjavo na področju pohodniškega 
turizma pa sta zbranim podala Mar-
ko Lenarčič, predsednik GIZ poho-
dništvo in kolesarjenje, in Petra 
Wolffhardt iz hotelske verige Wan-
derhotels. Za še večjo mednarodno 
noto je poskrbela delegacija turistič-
nih delavcev iz Tirolske in Južne 
Tirolske, ki sta turistično zelo razviti 

Primerjava turisti~nih produktov v Alpah
V okviru projekta Alps4EU je bila v Bovcu organizirana konferenca na temo primerjave standardov 
in mo`nosti povezovanja med Slovenijo in Avstrijo v treh perspektivnih turisti~nih produktih za 
na{o dr`avo: pohodni{tvo, kolesarjenje in wellness ter ogled dobrih praks v Poso~ju.

jejo hitrejši razvoj turizma pri nas. 
Ob koncu konference so se udeležen-
ci strinjali, da je tudi v turizmu mo-
goče sodelovanje med regijami. Pred-
vsem z vidika izmenjave izkušenj in 
dobrih praks ter možnostjo skupnega 
nastopa na globalnem turističnem 
trgu.

Drugi dan so organizatorji gostom 
iz Tirolske pripravili še ogled dobrih 
praks v naši dolini. Skupaj so si ogle-
dali dolino Trente, v Lepeni pa še 
Pristavo Lepena, kjer je lastnik Mi-
lan Dolenc na jedrnat in zanimiv 
način opisal ter razkazal razvoj tam-
kajšnjega turističnega naselja. Gostje 
so bili nad našo dolino navdušeni in 
lahko rečemo, da so se domov vrnili 
prepričani, da tudi v turizmu obstaja 
veliko možnosti za povezovanje, pa 
čeprav med konkurenčnimi turistič-
nimi destinacijami.
Nejc Eržen, koordinator projekta, 
Posoški razvojni center

pokrajini. Delavci so se konference 
udeležili na povabilo avstrijskega par-
tnerja projekta Alps4EU. Sicer pa se 
je konference udeležilo tudi lepo šte-
vilo predstavnikov različnih turistič-
nih organizacij iz Zgornjega Posočja. 

Med udeleženci se je v nadaljevanju 
razvila konstruktivna razprava, v ka-
teri so se izmenjala različna mnenja 
o razvoju treh izpostavljenih produk-
tov. Ob tem je bila poudarjena tudi 
problematika in omejitve, ki zadržu-



SO^ASNIK, letnik XIV, {t. 6, 2013

( 10 )Projekt Camis

P osoški razvojni center (PRC) 
je namreč v okviru projekta 
Usklajene aktivnosti za upra-

vljanje reke Soče (Camis) v sodelova-
nju z Mestno občino Nova Gorica 
(MONG) 14. oktobra organiziral 
okroglo mizo z naslovom Odsevi na 
gladini – Soočanje interesov in iskanje 
soglasij v imenu reke. Ob tej prilož-
nosti je vodilni partner zbranim pred-
stavil zamisel o formalnem povezo-
vanju uporabnikov reke v organizira-
no obliko. Gre za povezovanje in 
sodelovanje deležnikov na reki Soči 
na način, ki bi pripeljal do ustanovi-
tve fundacije oziroma sorodne oblike 
formalnega združevanja. Ta bi delo-
vala v vlogi povezovalnega telesa, ki 
pristopa »od spodaj navzgor« in bi 
lahko na ta način zagovarjala intere-
se uporabnikov reke v odnosu do 
države. Prav razdrobljenost želja, po-
treb in pristojnosti predstavljajo da-
nes glavne razloge, da na reki prihaja 
do nepotrebnih nesoglasij.

Zamisel o povezovanju 
korak v pravo smer

Zbrane je v Kajakaškem centru 
Solkan, ki je dogodku ponudil čudo-
vito kuliso z reko Sočo v ozadju, 
najprej nagovoril Matej Arčon, žu-
pan MONG, uvod v vsebinski del pa 
sta s prispevkom o pomenu in vlogi 
deležnikov v upravljanju voda prispe-
vala dr. Aleš Bizjak z Inštituta za 
vode RS ter Lucija Marovt iz podjetja 
Alianta. Vodja projekta Miro Kristan 
iz PRC je podrobneje predstavil za-

Soo~anje interesov in iskanje soglasij 
v imenu reke

Zaklju~ni dogodek v sklopu praznovanj ob leto{njem Dnevu reke So~e je postavil nove temelje 
usklajevanju razli~nih `elja ob reki. Beseda je tekla o formalnem povezovanju na reki So~i oziroma 
o ustanovitvi fundacije, ki bi delovala v vlogi povezovalnega telesa in bi zagovarjala interese upo-
rabnikov reke v odnosu do dr`ave.

snovo ustanovitve fundacije za Sočo, 
razprava pa se je nato odvila v sklo-
pu okrogle mize, na kateri so sode-
lovali dr. Mitja Bricelj z Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje – Sektor za 
vode, mag. Daniel Rojšek z Zavoda 
za varstvo narave, Območna enota 
Nova Gorica, Dušan Jesenšek, pred-
stavnik Ribiške družine Tolmin, Go-
ran Kavs, direktor podjetja Soča 
Rafting d.o.o., tokrat v vlogi pred-

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

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

PROJEKT CAMIS – USKLAJENE AKTIVNOSTI ZA UPRAVLJANJE REKE SO^E
Trajanje: 1. 8. 2012–31. 1. 2015
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013
Vodilni partner: Posoški razvojni center
Projektni partnerji: Občina Bovec, Občina Idrija, Občina Kobarid, Občina 
Tolmin, Inštitut za vode Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica (na slovenski strani) in Avtonomna dežela Furlanija - Julijska 
krajina, Občina Turjak, Organ upravljanja porečij Soče, Tilmenta, Livenze, 
Piave, Brente-Bacchiglione, Pokrajina Gorica (na italijanski strani).
Spletna stran: www.camisproject.eu

Spomladi je MONG od Ob~ine 
Tolmin za dve leti prevzel pokro-
viteljstvo nad praznovanji Dneva 
reke So~e. V ta namen so od juni-
ja do oktobra potekale {tevilne 
prireditve, ki so na svojstven 
na~in ovrednotile reko So~o in bi-
le namenjene ozave{~anju o po-
menu reke So~e ter varstvu in 
izbolj{anju sonaravnega stanja 
reke.

stavnika GIZ raftarjev Dolina Soče. 
Sogovorniki so se strinjali, da je na 

Soči, kljub napredku, ki je opazen v 
zadnjem času, še veliko nerešenih 
vprašanj. Vsekakor pogrešajo medse-
bojni dialog, pa tudi skupno načrto-
vanje prednostnih nalog na celotnem 
porečju. Kot so poudarili, bi bilo to 
smiselno tudi z vidika priprave sku-
pnih projektov za naslednjo finančno 
perspektivo 2014–2020, ki je praktič-

DAN REKE SOČE – Udeleženci okrogle mize z naslovom Odsevi na gladini – Soočanje intere-
sov in iskanje soglasij v imenu reke. Foto: arhiv PRC

no že pred vrati. Formalno povezo-
vanje na reki Soči je smiselno in 
dobrodošlo, pri tem pa bo bistven 
tudi ustrezen prenos na italijansko 
stran, saj reka državnih meja ne po-
zna. Soglašali so, da je zamisel o 
povezovanju deležnikov v fundacijo 
zagotovo korak v pravo smer, ki bo 
bistveno pripomogel k celostnemu 
usklajevanju interesov v praksi. Tak 
model bo v Sloveniji predstavljal do-
brodošlo novost in dobro prakso pri 
upravljanju s porečji.
Tjaša Maurič, koordinatorka projekta, 
Posoški razvojni center
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Na prelomnici iz starega 
v novo leto

Zagotovo nam je leto, ki se izteka, 
prineslo veliko tega, kar si nismo že-
leli. Zelo mi je žal vseh, ki so izgu-
bili svoja delovna mesta in je pred 
njimi negotova prihodnost. Kriza ve-
dno bolj kaže zobe in čedalje več 
naših občanov je na robu preživetja. 
Bojim se, da bodo ukrepi za izhod iz 
krize, ki smo jim priča, zelo boleči 
in bodo še več ljudi pahnili v velike 
težave – upam, da ne tudi čez rob. 

Zlasti se bojim nepremičninskega 
davka, ki ni dovolj dobro pripravljen 
in se bomo prav kmalu soočili z nje-
govimi odločbami ter posledicami. 
Pričakujem, da bodo žalost, jeza in 
ogorčenje usmerjeni tudi proti obči-
ni, čeprav z zakonom nima nič. Še 
več! Vsa njena opozorila so bila pre-
slišana in niso bila upoštevana. Treba 
je vedeti, da bo tudi občina zelo ob-
davčena in res ne razumem, zakaj 
morajo biti obdavčeni objekti, ki slu-
žijo javnemu interesu (zdravstveni 
dom, vrtec, šola, kulturni dom, lokal-
ne ceste in še kaj bi se našlo). Prav 
tako bo občinski proračun dobil manj 
finančnih sredstev, kar se bo zelo 
poznalo pri izvajanju obveznih nalog, 
reševanju težav, ki jih res ni malo, in 
načrtovanju razvoja občine.

V veliki krizi je naš turizem in nuj-
no moramo odgovoriti na vprašanje, 
zakaj že leta nazaduje ter zakaj ne 
zmoremo izrabiti vseh dobrih pogo-
jev, ki jih za to dejavnost nedvomno 
imamo. Višek krize na Bovškem je 
neobratovnje smučišča Kanin. Žal so 
se vsi napori, da bi preprečili takšen 
izid, izkazali kot neuspešni. Kaže, da 
obstoječih naprav ne bo možno uspo-
sobiti, izgradnja nove infrastrukture 
pa je zelo zahteven projekt, ki ne bo 
izpeljan čez noč. Dejstvo je, da zah-
tevnost projekta presega zmožnosti 
naše občine in mora zato projekt do-
biti status regijskega ter državnega 
projekta.

Pogledov in možnosti, kako se iz-
kopati iz nastalega položaja, je najbrž 
veliko. Mimo tega, da mora biti pro-
jekt prenove smučišča Kanin realen 

in mora temeljiti na dejstvih ter ve-
rodostojni finančni konstrukciji, ne 
bo šlo. Prav tako pa mora biti preno-
vljena infrastruktura na smučišču 
Kanin konkurenčna in mora smučar-
jem ponuditi veliko več kot doslej. 
Zato mora biti projekt inovativen in 
mora upoštevati dogajanja ter usme-
ritve na področju zimskega turizma. 

Kot že rečeno, nove infrastrukture 
na Kaninu ne bomo dobili kar čez 
noč, zato moramo hkrati z delom na 
projektu prenove, vso pozornost po-
svetiti tudi vsem drugim področjem 
naše turistične ponudbe, ki so bila 
doslej po nepotrebnem zapostavlje-
na.

Veliko je obsojanja in pripisovanja 
krivde na napačen naslov, veliko je 
zelo črnogledih misli ter napovedi. 
Seveda bomo preživeli! Naši predni-
ki so v prejšnjem stoletju preživeli še 
veliko hujše preizkušnje in so zmo-
gli.

� � �
Dajmo prednost pozitivni energiji 
in ravnanjem, saj je okoli nas tu-
di veliko dobrega. Rojeva se vedno 
več otrok, zato nas mora veseliti, 
da se na Žagi zaključuje naložba 
v objekt vrtca in šole. Ta bo nudil 
odlične pogoje za vzgojo in izobra-
ževanje ter bo zagotovo v ponos 
tako kraju kot vsem občankam in 
občanom.
Ustvarjalnost naših ljudi ne poje-
nja in potrudimo se, da v medse-
bojnih odnosih iščemo dobre plati. 
V težkih časih veliko pomeni pri-
jazna beseda spodbude. In bo šlo. 
Boste videli! Upam, da se bo v 
prihajajočem letu obrnilo na bolje. 
Če bomo stopili skupaj in združili 
moči nam bo uspelo.

Vsem občankam in občanom 
želim vse dobro, veliko poguma 

in uspeha.

Siniša Germovšek, 
župan Občine Bovec

� � �

Sestanek partnerjev v 
projektu CAN

Partnerji v projektu CAN, ki ga 
sofinancirata Evropska unija (Instru-
ment za predpristopno pomoč) in 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo RS, smo se sredi novem-
bra sestali na dvodnevnem srečanju 
partnerjev v bosansko-hercegovskem 
Prijedoru. Vsak izmed nas je na za-
četku predstavil zaključene dejavno-
sti svojega dela projekta in postopke, 
ki so v teku. Na srečanju smo dolo-
čili tudi natančne datume dogodkov, 
ki bodo zaznamovali delo na projek-
tu v prihodnjem letu. 

V sodelovanju z Aeroklubom Pri-
jedor je Občina Prijedor v okviru 
srečanja organizirala tudi voden 
ogled po letališču Urije in predstavi-
la obstoječo letališko infrastrukturo: 
travnato vzletno-pristajalno stezo 
(1.000 m × 25 m) in dva hangarja z 

devetimi letali, od katerih je eden v 
zasebni lasti. Ob vstopu na letališče 
je v okviru projekta CAN predvidena 
gradnja tretjega hangarja v velikosti 
300 m2 s povezovalno letališko plo-
ščadjo in ograjeno okolico. Del sred-
stev bodo partnerji namenili nakupu 
tehnične opreme za potrebe delova-
nja letališča in aerokluba (radio, ELT, 
meteorološke aparature, nadzorne 
kamere itd.). V sklopu projekta so 
predvidena tudi izobraževanja in so-
delovanje s srbskimi ter bosansko-
hercegovskimi organizacijami s po-
dročja športnega letalstva ter zaščite 
in reševanja. 

Občina Prijedor je v sodelovanju z 
lokalnim turističnim vodnikom Naci-
onalnega parka Kozara in kustosinjo 
iz tamkajšnjega muzeja organizirala 
še ogled lokalnih znamenitosti, s ka-
terim so partnerji zaključili svoje 
zadnje srečanje.

TRETJI SESTANEK PARTNERJEV projekta CAN v Prijedoru. Foto: arhiv Občine Bovec

OBISK ŠPORTNEGA LETALIŠČA URIJE V PRIJEDORU. Foto: arhiv Občine Bovec
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Prikaz iskanja in reševanja pone-
srečencev prijedorskim dijakom

O projektu je bilo govora tudi sre-
di septembra, ko sta omenjena obči-
na in aeroklub za dijake iz Prijedora, 
ki obiskujejo turistično-ekonomsko 
šolo, gradbeno šolo in šolo za medi-
cinske tehnike, na letališču Urije v 
sklopu projekta organizirala izobra-
ževanje na temo SAR – iskanje in 
reševanje. Dogodek je svečano odprl 
podžupan Občine Prijedor Milenko 
Djaković. Sledile so predstavitve pro-
jekta CAN, delovanja tukajšnjega 
aerokluba in prikaz bosansko-herce-
govske SAR službe. V sklopu progra-
ma so se udeležencem predstavili 
piloti motornih oziroma jadralnih 
letal. Predstavniki gasilske enote iz 
Prijedora in SAR službe – Službe za 
iskanje in reševanje iz Banja Luke so 
prikazali svoje znanje v igrani akciji 
na temo iskanja in reševanja pone-
srečencev. Dogodek pa so zabeležile 
tudi televizijske kamere.

Načrti za naprej
Projektni partner Občina Nikšić 

namerava v prihodnjem letu v okviru 
projekta organizirati kar nekaj zani-
mivih dogodkov, kot so Odprto pr-
venstvo v para-smučanju Črne gore, 
okroglo mizo na temo SAR – iskanje 
in reševanje ponesrečencev, prikaz 
reševanja ter prve pomoči. Pomem-
ben prispevek črnogorskega dela 
projekta pa bo tudi izvedba strokov-
ne ocene obstoječih pravil in postop-
kov v okviru SAR ter izdelava sku-
pnih usmeritev in postopkov za vse 
partnerje, vključno z nadgradnjo pro-
gramov in strategij.

Občina Nikšić večinski del sredstev 
iz projekta namenja gradnji travnatih 
povezovalnih stez in vzletno-prista-

jalne steze v velikosti 1200 m × 50 
m. Nova infrastruktura bo namenje-
na izvajanju športnih dejavnosti, 
usposabljanju pilotov motornih letal 
in vzletanju ter pristajanju motornih 
zmajev in ultra lahkih letal. S tem bo 
zaključena tretja faza rekonstrukcije 
letališča Kapino Polje v Nikšiću. 
Patricija Muršič, vodja projekta na 
Občini Bovec

Gouf pod ganjkom – Okusno 
in ustvarjalno dvori{~e

V okviru projekta Vrednotenje ne-
snovne kulturne dediščine (»Cultural 
Capital Counts«), ki ga pod vodstvom 
Metke Belingar izvaja Lokalna turi-
stična organizacija (LTO) Bovec, se 
je skozi delavnice kot pilotni projekt 
za potrebe ohranjanja nesnovne kul-
turne dediščine formirala Projektna 
skupina Gouf. Med nesnovno, kul-
turno dediščino Bovškega sodi zna-
nje, vezano na rejo drobnice, bovški 
sir, čebelarstvo, lov, ribolov, vodni-
štvo, človek in les, železarji, rudar-
stvo, buški govor, pripovedke in pri-
povedništvo, dogodki ter igre na temo 
preteklosti in kulinarike.

Udeleženci delavnic, večina brez-
poselni, smo skupaj z vodji delavnic 
Naro Petrovičem, Alešem Štempi-
harjem in Žarkom Mlekužem pri-
pravili idejni načrt z naslovom Gouf 
pod ganjkom – Okusno in ustvarjalno 
dvorišče. Izvor besede gouf najdemo 
v nemški besedi »der Hof«, ki v pre-
vodu pomeni dvorišče, dvor, kmetija 
... V bovškem narečnem govoru pa 
ta ista, nekoliko popačena beseda, 
pomeni prostor za dvorišče z obo-
kom, stisnjeno ali zavarovano z de-
lom hiše. 

Za Projektno skupino Gouf, kot 
smo se poimenovali, pomeni to pro-

stor za druženje in ustvarjanje, ki naj 
bi postal stičišče zadovoljstva tako 
tukajšnjih prebivalcev kot tudi obi-
skovalcev. S povezovanjem bi s ci-
ljem trajnostnega ohranjevanja narav-
ne ter kulturne dediščine obiskoval-
cem in turistom to ponudili v oboje-
stransko korist.

Idejni projekt je bil prijavljen na 
natečaj Snovalec Laboratorija turistič-
nih priložnosti oziroma T-lab. Med 
70 prijavljenimi projekti je bil naš 
pilotni projekt med 12, ki so prejeli 
tudi brezplačno svetovanje. 

Glavne dejavnosti, ki jih poskuša-
mo skupaj s svetovalcema realizirati, 
so: vzpostavitev vodniškega centra, 
organizacija prireditev in oblikovanje 
delavnic oziroma varstva za otroke v 
naslednji poletni sezoni kot obogati-
tev bovške turistične ponudbe. Do 
sedaj smo v treh delovnih akcijah 
nekoliko urediti Stergulčev gouf ozi-
roma dvorišče pred Stergulčevo hišo. 
V akciji je v kooordinaciji Projektne 
skupine Gouf sodelovalo 96 prosto-
voljcev iz podjetja Simobil in drugih 

lokalnih prostovoljcev. 
Vodniški dan z Goufom se je sredi 

oktobra odvil v soorganizaciji Občine 
Bovec, LTO Bovec, projektom Vredno-
tenje nesnovne kulturne dediščine in 
Posoškim razvojnim centrom. Pri 
organizaciji in izpeljavi dogodka so 
pod budnim »ušesom« T-labovih sve-
tovalcev poleg avtoric besedila sode-
lovali še: Maja Hrovat Kokove, Lea 
Sovdat, Tomaž Sovdat, Maja Zorč in 
Tamara Zorč. Dogodek, ki se je od-
vijal v muzeju Stergulčeve hiše in 
Stergulčevem goufu, je služil za pred-
stavitev delovanja Projektne skupine 
Gouf širši javnosti in podelitvi licenc 
lokalnim turističnim vodnikom. Prvi 
generaciji lokalnih turističnih vodni-
kov turističnega območja Bovec sta 
licence podelila bovški župan Siniša 
Germovšek in v. d. direktorja LTO 
Bovec Cecilija Avsenik. Po predsta-
vitvi projekta se je druženje nadalje-
valo s poskusnim vodenjem turistič-
nega programa Bovške zgodbe v mu-
zeju Stergulčeve hiše, ki sta ga s 
svojim nastopom popestrila Meri Ce-

GOUF POD GANJKOM – OKUSNO IN USTVARJALNO DVORIŠČE – Med številnimi dejavnost-
mi, ki si jih je v okviru pilotnega projekta zadala Projektna skupina Gouf, je bila tudi ureditev 
Stergulčevega goufa oziroma dvorišča pred Stergulčevo hišo. Foto: Metka Belingar 

Utrinki

DRUŽENJE BOVŠKIH USTVARJALCEV se 
je izkazalo kot zelo pozitivno. Druščina, zno-
traj katere so si posameznice nadele tudi 
umetniška imena, uspešno narašča. Kdo ve, 
morda pa se bodo trenutno ženski zasedbi 
ustvarjalk v prihodnje pridružili še moški 
predstavniki, ki bodo trgu pripravljeni pokaza-
ti svoje izdelke. Foto: arhiv Bovških ustvar-
jalcev

BOV[KI USTVARJALCI
Bovec – Naša zgodba se začne ta-
ko, da je peščica bovških ustvarjalk 
svoje izdelke najprej skromno poka-
zala na socialni mreži Facebook. 
Ročno izdelane unikatne izdelke 
smo nato druga drugi »všečkale« in 
se na ta način začele spoznavati. O 
sodelovanju in združevanju smo se 
začele prvič resneje pogovarjati lan-
sko pomlad, ko smo se na svoji stoj-
nici želele predstaviti obiskovalcem 
Buškega dneva in Čomparske noči.
Naša nadaljnja druženja so postajala 
vse pogostejša in čedalje bolj spon-
tana. Druga drugi smo si pomagale 
pri registraciji svoje dejavnosti, do-

bavi materialov in tudi z različnimi 
idejami nismo skoparile. Tako smo 
postopoma svoje izdelke ponudile 
naprodaj, začela pa so prihajati tudi 
prva naročila. Na prej omenjeni so-
cialni mreži smo odprle svoj profil, ki 
smo ga poimenovale Bovški ustvar-
jalci in kjer se javnosti s svojimi iz-
delki predstavljamo v sliki ter besedi. 
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lec in Dani Kravanja. Sledilo je za-
nimivo predavanje Marjete Keršič 
Svetel z naslovom Načrtovanje doži-
vetij in upravljanje trajnostne turistič-
ne destinacije. Večer smo v Stergul-
čevem goufu zaključili s pogostitvijo, 
pripravljeno v okviru študijskega ze-
liščarskega krožka V iskanju rože 
Mogote, ki ga je organiziral PRC, in 
kuharskega mojstra Tomaža Sovda-
ta. S pomočjo instalacije bovške ča-
robne narave, zanimive okrasitve, 
izbrane glasbe in všečno ter profesi-
onalno okrašeno postrežbo hrane in 
pijače (izvirno pripravljene domače 
dobrote bovških pridelovalcev) s pre-
vlado naravnih materialov, nam je 
uspelo ustvariti naravnost čarobno 
vzdušje.

Naših dejavnosti pa še ni konec. 
Uspešno smo zaključili tudi delavni-
co Naučimo se ljudskih pesmi z Bu-
škimi čečami, ki smo jo v Stergulče-
vem muzeju organizirali skupaj s 
Folklornim društvom Bovec in Bu-
škimi čečami. Kot rezultat delavnice 
je na dobrodelnem koncertu konec 
novembra nastopil zborček Buških 
ščic.

V Stergulčevem muzeju se je nato 
skupaj s Pepo Goufovo pod okriljem 
projektne skupine odvila še urica 
pravljic, šeg in navad v bovškem na-
rečnem govoru, namenjena najmlaj-
šim in osnovnošolcem.

Naše delovanje ni namenjeno lju-
biteljskemu delovanju in prostovolj-
stvu, vendar se zavedamo, da to sodi 
k razvojni fazi projekta. Verjamemo, 
da naš lokalni Gouf ponuja ogromno 
čarobnosti, ki jo skušamo tkati skozi 
besedo, sliko, zvok, vonj in okus pod 
pokroviteljstvom narave in naših 
prednikov. Naša želja je ostati v tem 
delu Zgornjega Posočja in od našega 

dela tudi dostojno živeti.
Katja Mrakič, vodja Projektne skupine 
Gouf, in Katja Kavs, sodelavka 

Dobrodelna prireditev 
Prisluhni ptici v du{i

Zadnji petek v novembru je v Bov-
cu potekala tretja dobrodelna prire-
ditev Prisluhni ptici v duši, katere 
glavna pokrovitelja sta bila Občina 
Bovec in Lions Klub Soča Kobarid. 
Prva prireditev je nastala na pobudo 
Kulturno-umetniškega društva 
(KUD) Golobar, ki mu je pred tremi 
leti uspelo združiti kulturne izvajalce 
na Bovškem. Lani so dogodek orga-
nizirale Buške čeče, zahvala za leto-
šnjo izvedbo pa gre predvsem Jerne-
ju Cudru in Ani Mlekuž, ki sta pod 
okriljem KUD Golobar prireditev ne 
le organizirala, temveč program tudi 
na duhovit način povezovala.

Kot je povedala Iris Stres iz Obči-

Z DOBRODELNO PRIREDITVIJO PRISLUHNI PTICI V DUŠI so Bovčani pokazali, da lahko stopijo skupaj, kadar sta želja in volja dovolj močni. 
Foto: Danijel Vouk

ne Bovec, so organizatorji letošnji 
izkupiček namenili sovaščanki, in 
sicer v spodbudo pri premagovanju 
zahrbtne bolezni. Obiskovalce, ki so 
napolnili veliko dvorano Ite Rine v 
Kulturnem domu Bovec, je ob spro-
ščenem in smeha polnem večeru 
navdajal tudi prijeten občutek, da so 
lahko s svojimi prispevki pomagali 
sočloveku. S tem so Bovčani pokaza-
li, da lahko stopijo skupaj, kadar sta 
želja in volja dovolj močni. 

V programu so nastopili: Buške 
čeče, Buške ščice, Folklorna skupina 
B’c, Gledališka skupina Pod ganj-
kom, Gledališka skupina Vrtinec, 
Komorni zbor Iskra, Literarni klub 
Bovec, Mešani pevski zbor (MPZ) 
Golobar, MPZ Trenta in MPZ Žaga. 
Za sceno in ozvočenje so poskrbeli 
Davor Gašperčič, Jernej Kenda in 
Robert Kokošin, za videoprodukcijo 
Jani Klavora in Jure Klavora, med-

tem ko gre zahvala za okrasitev in 
pogostitev Društvu ARS Bovec, Dru-
štvu od ovce do izdelka in Slikarski 
sekciji Bovec. Zahvala za sodelovanje 
v programu, ki je do solz nasmejal 
občinstvo in je hkrati spominjal na 
oddajo Slovenija ima talent, gre tudi 
žiriji v sestavi: Meri Celec, Tina Hra-
sta, Davida Štulca Zornika. Vseka-
kor pa prireditev, na kateri so s sa-
moprispevki zbrali okoli 5.000 evrov, 
ne bi uspela brez številnih zvestih 
obiskovalcev, ki se vsako leto znova 
radi priključijo tej, sedaj že tradicio-
nalni bovški dobrodelni prireditvi ob 
koncu leta. 
T. Š. F.

Vir: 
Stres, I. Prisluhni ptici v duši. 2013. [Online]. 
Občina Bovec. [Citirano: 3. 12. 2013; 11:53]. 
Dostopno na spletnem naslovu: http:// obcina.
bovec.si/novica/-stran/849-prisluhni-ptici-v-
dusi.

Utrinki

Naša področja ustvarjanja zaobje-
majo kvačkane in reciklirane izdelke, 
ročno izdelan nakit, voščilnice, izdel-
ke iz filca, spominke … oziroma vse 
ročno izdelane predmete, do koder 
nam sega naša domišljija. Domači-
nom smo se bolje predstavile decem-
bra lani v Galeriji Čopi, kjer smo pri-
pravile Miklavžev in Božično-novole-
tni sejem Bovških ustvarjalcev. Sledi-
la je predstavitev na Pomladnem sej-
mu v prostorih Avriga, v času poletne 
sezone pa ob sobotnih večerih tudi 
na bovški tržnici in placu. Miklavžev 
in Božično-novoletni sejem pa smo 
pripravile tudi letos, in sicer v nekda-
nji trafiki ob bovški slaščičarni. 

Tako se je dejavnost, ki je za nas v 
preteklosti veljala kot konjiček, izka-
zala kot priložnost, da trgu ponudi-
mo ročno izdelane unikatne izdelke. 
Nataša Bartol, v imenu Bovških 
ustvarjalcev

@ELIJO, DA NOVEGA 
DEFIBRILATORJA NE BI 
»NUCALI« 
Log pod Mangartom – Srčni infarkt 
oziroma zastoj srca se največkrat 
pokaže z nenadnim, zelo neprije-
tnim občutkom v prsnem košu. Pri-
zadeti ga največkrat opisujejo kot 
stiskanje, pritiskanje, občutek teže v 

prsnem košu, pa tudi kot odrevene-
lost itd. Ta občutja navadno spre-
mljajo še težko dihanje oziroma po-
manjkanja zraka, potenje oziroma 
oblivanje hladnega znoja, hitro in/ali 
nepravilno bitje srca, redkeje pa na-
pihnjenost, slabost, omotičnost … 
Omenjene simptome večina zazna v 
sredini prsnega koša, nekateri pa te 
občutke opisujejo tudi v rokah, levi 
rami, vratu, pa tudi hrbtu, čeljusti in 
želodcu. Bolečina pa lahko izžareva 
tudi iz sredine prsnega koša v ene-
ga ali več naštetih delov telesa. Ker 
je zdravljenje prvo uro po pojavu te-
žav najbolj uspešno, je izjemno po-
membno, da hitro reagiramo. To po-

meni, da moramo čim prej poklicati 
nujno pomoč, in sicer na telefonsko 
številko 112. Med čakanjem reševal-
ne ekipe je zaželeno, da čim prej 
zaužijemo tableto Aspirina (500 
mg), razen če smo nanj alergični ali 
če imamo resne težave s krvavitva-
mi.

Kadar pa pride do popolnega zasto-
ja srca in izgubimo zavest, takrat od-
ločajo minute. Te so velikokrat mno-
go prekratke, sploh za tiste, ki živi-
mo v bolj oddaljenih krajih, kjer me-
dicinska pomoč ni takoj pri roki. Tre-
ba je vedeti, da čim hitrejše je zdra-
vljenje, tem manjša je poškodba 
srčne mišice. Prav to je bil tudi ra-
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Ob~ina Kobarid

Za prijetno, zdravo in 
kakovostno bivalno okolje 
ter razvoj ob~ine

Občinski svet Občine Kobarid je 
na svoji 24. redni seji sredi novem-
bra potrdil odlok o Občinskem pro-
storskem načrtu (OPN) Občine Koba-
rid. Razlog za pripravo tega doku-
menta je v spremembi sistema ure-
janja prostora, ki jo je uvedel Zakon 
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 
33/07. Zakon namreč določa, da mo-
rajo občine sprejeti nov prostorski 
akt OPN. Tako OPN Kobarid pred-
stavlja nov temeljni razvojno-strateški 
in izvedbeni prostorski dokument 
občine. 

Dosedanji sistem prostorskega na-
črtovanja je temeljil na pripravi pro-
storskih izvedbenih aktov, in sicer 

Zaključek leta je čas, ko pogledamo nazaj in ugotovimo, kakšno leto je za nami. Zato si na prelomu 
leta želim, da ne bi nihče osamljen stopal po cesti in razmišljal o tem, kako je nekaterim za razsvetlje-
nimi okni toplo ter prijetno pri srcu v družbi ljudi, ki so jim blizu. Res da so časi težki, vendar je prav, 
da z optimizmom načrtujemo prihodnost, ko se bomo med seboj še tesneje povezali in včasih tudi v skro-
mnih stvareh znali najti zadovoljstvo.
Spoštovane občanke in občani Občine Kobarid, cenjeni sodelavci z različnih področij življenja in dela v 
naši občini kot tudi širše, zahvaljujem se vam, ker ste skupaj z nami ustvarjali včeraj, želim si, da bi 
skupaj z vami ustvarjali tudi lep in svetel jutri.

Srečno, zdravo, zadovoljno in uspešno leto 2014!

Darja Hauptman, županja Občine Kobarid

prostorskih ureditvenih pogojev 
(PUP) in prostorskih izvedbenih na-
črtov (PIN). Ker oboji izhajajo iz 
obdobja družbenega načrtovanja, da-
nes z njimi ne moremo več zadovo-
ljivo uresničevati sodobnih načel 
usklajevanja razvojnih potreb in na-
črtov z varstvenimi zahtevami, z vi-
dika varovanja javnih koristi ter upo-
števanjem načel trajnostnega razvo-
ja.

OPN – OVIRA ALI PRILOŽNOST?
V javnosti velja prepričanje, da 

ZPNačrt  v določenih segmentih pro-
storskega razvoja predstavlja oviro 
za razvojne pobude in lokalno pre-
bivalstvo, ki se zaradi nezmožnosti 
novogradenj ter širjenja naselij seli v 
druge občine, ki jim to zagotavljajo. 
Predvsem za pretežno ruralne občine 

je to lahko dejavnik, ki bi utegnil 
zmanjšati razvojni potencial in s tem 
zaviral konkurenčnost z vidika razvo-
ja gospodarstva.

Pri nas se na ta dokument gleda 
drugače, saj med drugim določa tu-
di tako imenovane »sanacijske ak-
te«,1 s katerimi naj bi se v prostoru 
zaustavila stihija in anarhija, spod-
bujala gradnja na poselitvenih obmo-
čjih, preprečevala nadaljnja razprše-
na gradnja in neracionalna rast 
stavbnih zemljišč.

Poleg tega se osnovni cilji in izho-
dišča prostorskega razvoja v občini, 
ki mu je sledila tudi priprava OPN, 
nanašajo na zagotavljanje prostorske-
ga razvoja za:
• ohranjanje in povečanje števila pre-

bivalcev;
• ohranjanje izobraženega kadra v 

občini;
• spodbujanje naložb in delovnih 

mest; 
• zagotavljanje ustreznih površin za 

dejavnosti na področju kmetijstva, 
proizvodnje in turizma;

• zagotavljanje dviga nivoja infra-
strukturne opremljenosti;

• zagotavljanje naravne in kulturne 
dediščine; 

• zagotavljanje biotske raznovrstno-
sti. 
OPN sledi uravnoteženemu in so-

naravnemu razvoju s ključnim ciljem, 
da se v občini za lokalno prebivalstvo 
zagotovi prijetno, zdravo in kakovo-
stno bivalno okolje ter razvojno oko-
lje za izvajanje gospodarskih dejav-
nosti. Poleg tega je OPN tudi podlaga 
za izdajo gradbenega dovoljenja za 
posege v prostor na celotnem obmo-

Utrinki

zlog, da sta Krajevna skupnost (KS) 
Log pod Mangartom in Športno dru-
štvo Log pod Mangartom v novem-
bru priskrbela avtomatski defibrila-
tor. Slednji je tako danes nameščen 
na starem gasilskem domu, kjer ima 
svoje prostore tudi KS. 

V decembru je Prostovoljno gasilsko 
društvo Log pod Mangartom nato 
organiziralo še izobraževanje, ki se 
ga je udeležilo več kot 30 Ložanov. 
Tem je Ekipa za reševanje iz Zdra-
vstvenega doma Tolmin najprej 
predstavila to nenadno bolezen, na-
to pa udeležence poučila o rokova-
nju s tem aparatom.

AVTOMATSKI EKSTERNI DEFIBRILATOR je 
nameščen na starem gasilskem domu v Lo-
gu pod Mangartom, kjer ima svoje prostore 
tudi KS. Foto: arhiv KS

Kot so zapisali na spletni strani Mini-
strstva za zdravje, pri nas vsak dan 
zastoj srca doživijo tri osebe. Brez 
izvajanja temeljnih postopkov oživlja-
nja jih infarkt preživi manj kot sedem 
odstotkov. »Ob pravilnih stiskih pr-
snega koša in umetnem dihanju je 
preživetje med 10 in 20 odstotki. Z 
uporabo avtomatskega eksternega 
defibrilatorja (AED) se delež oseb, 
ki preživijo srčni zastoj, še poveča 
in znaša med 24 in 52 odstotki,« 
še lahko preberemo. 

V upanju, da nove pridobitve v Logu 
pod Mangartom ne bi nikoli uporabi-
li, vam v novem letu želimo veliko 
zdravja in sreče.
Igor Černuta, predsednik KS Log pod 
Mangartom
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čju kobariške občine. Izjema so ob-
močja, ki jih ureja občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN) ali drug dr-
žavni oziroma pokrajinski izvedbeni 
akt.

UVELJAVLJANJE INSTRUMENTA 
ČASOVNE OMEJENOSTI 
GRADNJE

Enotni akt tako nedvoumno dolo-
ča zazidljivost parcel in merila ter 
pogoje za posege v prostor na dolo-
čenih enotah urejanja prostora.2 Ob 
tem je bilo treba opredeliti tudi to, 
kaj glede na Zakon o gradnji objektov 
pomeni gradnja, kaj se šteje kot do-
polnilna dejavnost in kdo ustreza 
merilu dejavnosti kmetijstva s poseb-
nimi olajšavami ter spodbudami. 
Med posebnostmi skuša OPN Občine 
Kobarid uveljaviti tudi instrument 
časovne omejenosti gradnje v roku 
petih let od začetka gradnje (zapi-
snik o zakoličbi) do faze končne 
obdelave zunanjosti objekta in zu-
nanje ureditve – predvsem zaradi 
videza in urejenosti naselij, saj iz-
kušnje kažejo, da se v RS predvsem 
individualna gradnja zaključuje v ze-
lo dolgih časovnih rokih.

STRATEŠKI IN IZVEDBENI 
DEL OPN

V strateškem delu OPN so določe-
ne glavne strateške usmeritve občine 
za prihodnjih 10–15 let na področju 
razvoja posameznih dejavnosti, po-
selitve, infrastrukture in krajine. Po-
leg tega je v tem delu opredeljena 
zasnova urbanističnega načrta (UN) 
Kobarid.

V izvedbenem delu pa je določena 
namenska raba zemljišč z območji 

močja razpršene poselitve z oznako 
A, na območjih razpršene gradnje pa 
se stavbnih zemljišč ne določa. Ob-
jekti so prikazani kot stanje v prosto-
ru s katastrom stavb. S tem nam ni 
bilo treba povzemati tako imenova-
nih stavbnih zemljišč iz obstoječih 
načrtov, ki ne odražajo dejanskega in 
pravnega stanja (določena funkcio-

saj je lahko enaki ali podobni stano-
vanjski enoti pripadalo manjše ali 
bistveno večje stavbno zemljišče. Po-
udariti pa je treba, da bo osnova za 
izračun davkov na nepremičnine in 
komunalnega prispevka prav velikost 
stavbnih zemljišč, kar bo v prihodno-
sti povzročilo pritiske na njihovo 
zmanjševanje.

PRENOVA OBJEKTOV 
IMA PREDNOST PRED 
NOVOGRADNJO

Vsekakor je treba upoštevati, da 
ZPNnačrt z načeli prostorskega ra-
zvoja med drugim določa, da se pro-
storski razvoj usmerja in načrtuje na 
prostih, degradiranih ter nezadostno 
izkoriščenih površinah znotraj obsto-
ječih naselij. Prenova objektov ima 
pri tem prednost pred novogradnjo. 
To pomeni, da bo širitev naselja do-
pustna le, če nadaljnji prostorski ra-
zvoj znotraj obstoječega naselja ne 
bo mogoč. 

S FINANČNIMI UKREPI DO 
RACIONALNEJŠIH GRADENJ

Po novem ima občina v svojih »ro-
kah« finančne instrumente, s kateri-
mi bo lahko ljudi spodbujala in 
usmerjala k racionalnejši gradnji. S 
tem bo pristopila k vodenju tako ime-
novane aktivne zemljiške politike. 
Ukrepala bo predvsem na podlagi 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča oziroma davka na nepre-
mičnine in s pomočjo realnih komu-
nalnih prispevkov.

Kot pojasnjuje Marko Lavrenčič, 
svetovalec županje za okolje in pro-
stor na Občini Kobarid, »to pomeni, 
da bo lastnike stavbnih zemljišč zno-
traj naselij spodbudila h komasaciji,4 
zamenjavi in prodaji zemljišč ter tako 
aktivirala proste površine znotraj na-
selij.« Ob tem poudarja, da je nespre-
jemljivo, da se znotraj naselij na 
komunalno opremljenih stavbnih ze-
mljiščih »ljubiteljsko« kmetuje ali 
pušča zemljišča neobdelana, medtem 
ko se poselitev nekontrolirano širi na 

Utrinki

gospodarske javne infrastrukture za 
obdobje petih let. Določene so tudi 
enote urejanja prostora in prostorski 
izvedbeni pogoji (PIP), ki veljajo za 
posamezne enote in PIP za posa-
mezno ureditveno enoto znotraj UN 
Kobarid.

V OPN so posamezna stavbna ze-
mljišča določena pod obstoječimi 
objekti na območju krajine – kot ob-

nalna zemljišča iz enotnih, gradbenih 
in lokacijskih dovoljenj), ki večinoma 
odstopajo od dejanske rabe zemljišč 
(neusklajenost katastra stavb, centro-
ida3 e-hiš in digitalnega katastra), 
usklajevanje in spreminjanje uradnih 
evidenc pa ni stvar OPN ali izvajalca, 
načrtovalca. Prav tako je bilo sporno 
določevanje stavbnih zemljišč zaradi 
neenakosti občanov pred zakonom, 

OD ROJSTVA HRABROSLAVA 
VOLARI^A MINILO 150 LET
Kobarid in Devin (Italija) – Sredi 
novembra smo obeležili 150. oble-
tnico rojstva skladatelja in zborovod-
ja Hrabroslava Volariča, rojenega 
14. novembra 1863 v Kobaridu. Gre 
za skladatelja, ki je velik del svojega 
življenja živel v Kobaridu, kot učitelj 
pa služboval v Tolminu, na Livku, v 
Kozani in Devinu, kjer je danes tudi 
pokopan. Skladal je predvsem za 
moške in mešane pevske sestave 
ter samospeve. Poleti leta 1895 je 
najprej zbolel za tifusom, nato pa še 
za pljučnico in 30. septembra pri ro-
snih 32. letih zapustil ženo in štiri 
otroke ter veliko nedokončanih del. 

Kot je v uvodnem delu notne zbirke 

izbranih skladb za moške zbore z 
naslovom Slovenski svet, ti si krasan 
zapisala Silva Seljak, vodja Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) – Območna izpostava Tol-
min, so pripravljavci zbirke sledili po-
budi, da ob jubileju osvetlijo Volari-
čevo delo. V slovensko zborovsko 
zakladnico so tako dodali prvi zve-
zek njegovih skladb, pripravljajo pa 
tudi izbrane skladbe za mešane ter 
ženske zbore. Zahvala za pripravo in 
izdajo zbirke gre tako območni izpo-
stavi JSKD – OI Tolmin kot tudi Ob-
čini Kobarid in Zvezi kulturnih dru-
štev. 

Notna zbirka je bila izdana na dan 
slavnostne seje Občinskega sveta 
Občine Kobarid, kjer je kulturni pro-
gram prepletala Volaričeva pesem v 

izvedbi domačih zborov. Širši javno-
sti pa so soustvarjalci zbirko pred-
stavili na Volaričev rojstni dan v Ko-
baridu. Navzoče sta pozdravila žu-
panja Občine Kobarid Darja Haupt-
man in direktor JSKD Igor Teršar. 
Županja je ob tem dejala, da je ve-
sela, da so Volaričeve skladbe po 
več kot 120 letih zbrane in urejene v 
notni zbirki, »po kateri bodo segali 
pevci in tako vedno znova postavljali 
neminljiv spomenik našemu sklada-
telju in zborovodji Hrabroslavu Vola-
riču.« O njegovem kratkem, a boga-
tem življenju in delu so poleg Selja-
kove spregovorili še zborovodja in 
skladatelj Ambrož Čopi ter dirigent 
Stojan Kuret, ki sta iz Volaričevega 
ustvarjalnega opusa izbrala gradivo 
za natis, in glasbena pedagoginja 

Erika Bizjak, ki je skladatelja poglo-
bljeno obravnavala v svoji diplomski 
nalogi. Kulturni program so z Volari-
čevo pesmijo ob klavirski spremljavi 
Tatjane Cimprič sooblikovali solo-
pevci Anja Kavčič Drole, Oton Le-
ban in Marjetka Luznik ter člani 
kobariškega Okteta Simon Gregor-
čič. 

Predstavniki občin Kobarid in Devin-
Nabrežina, devinskih pevskih zborov 
ter predstavniki tamkajšnjega kultur-
nega življenja, Slovenskega kultur-
nega društva Igo Gruden iz Nabreži-
ne in Okteta Simon Gregorčič so 
dan kasneje, 15. novembra, obiskali 
tudi Volaričev grob v Devinu in se 
poklonili njegovemu spominu. Spo-
minski večer se je nadaljeval v pro-
storih tamkajšnjih zborov, kjer sta 

SPREJET JE OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE KOBARID – Po novem ima občina v 
svojih »rokah« finančne instrumente, s katerimi bo lahko ljudi spodbujala in usmerjala k racional-
nejši gradnji. Foto: T. Š. F.
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kmetijska zemljišča izven naselij, ki 
niso komunalno opremljena. S tem 
se strinja tudi svetovalka za okolje in 
prostor na Občini Idrija Janja Hada-
lin, ki pravi, da bo tudi davek na 
nepremičnine vendarle spodbudil 
državo, občine in ljudi k racionalnej-
ši izrabi dragocenega prostora in ure-
janju nepremičninskih evidenc.

GRADNJE STANOVANJSKIH 
OBJEKTOV IZVEN 
POSELITVENIH OBMOČIJ

ZPNačrt določa tudi načrtovanje 
posegov v prostor izven poselitvenih 
območij, vendar samo na tistih, ki so 
v izvedbenem delu OPN določena 
kot območja stavbnih zemljišč – za 
določene podrobne namenske rabe. 
Nova razpršena gradnja je namreč na 
območju krajine prepovedana. V pri-
hodnje bodo gradnje stanovanjskih 
objektov izven poselitvenih območij 
dovoljene samo na območjih razpr-
šene poselitve – predpogoj za to pa 
je infrastrukturna opremljenost in 
izdelava OPPN. To pomeni, da bo to 
mogoče le tam, kjer:
• že stojijo obstoječi stanovanjski 

objekti;
• gre za sanacijo razpršene gradnje 

kot priključitev območja strnjenim 
naseljem (28. člen ZPNačrt);

• se gradnja šteje kot zapolnitev, s 
katero je mogoče tvoriti nov zase-
lek ali naselje (29. člen ZPNačrt).
Pri tem se kot stanovanjska gra-

dnja šteje tudi gradnja sekundarnih 
objektov in počitniških hiš.

VRSTA GRADNJE
V strateškem delu OPN so določe-

ne predvsem usmeritve za razvoj na 
področju dejavnosti, poselitve, infra-

strukture in krajine, ki izhajajo iz 
predhodno izdelanih strokovnih pod-
lag. Osnovna logika OPN temelji na 
načelu od splošnega do posamične-
ga, oziroma od območja celotne ob-
čine do posamezne parcele. Kot je že 
večkrat navedeno, so vse zatečene 
pravice iz preteklosti upoštevane v 
OPN. Stavbna zemljišča so na obmo-
čju poselitvenih območij določena za 
stanovanjsko gradnjo v največji nor-
mativni velikosti glede na vrsto gra-
dnje in oblikovanost terena. (Glej 
preglednico).

Ta velikost stavbnih zemljišč bo 
veljala tudi kot enota za določitev 
nadomestila – davka in komunalnega 
prispevka. To pa ne pomeni, da la-
stnik ne bo smel imeti večjih gradbe-
nih parcel. Znotraj ureditvenih obmo-
čij naselij bo za večjo površino pla-
čeval proporcionalno več dajatev. Za 
primere izven poselitvenih območij 
pa bo to pomenilo, da bo sicer večje 
zemljišče, opredeljeno v upravnem 
dovoljenju, lahko koristil, ne bo pa 
zazidljivo za postavitev pomožnih in 
drugih objektov, gradnjo prizidkov 
ipd.

POGOJI ZA GRADNJO 
KMETIJSKIH OBJEKTOV

V sklop kmetijskih objektov (kme-

tije oziroma domačije) se šteje tudi 
stanovanjska hiša. Za tak poseg velja 
velikost 1.000–1.500 m2 stavbnega 
zemljišča (odvisno od terena), z do-
polnilno dejavnostjo na kmetiji (turi-
zem, lesna predelava, domača obrt, 
ostale storitvene dejavnosti) pa se 
lahko velikost poveča iz 1.500 na 
2.500 m2 (velikost je tudi tu odvisna 
od terena). 

Poleg tega mora oseba izpolnjeva-
ti tudi posebne pogoje za pridobitev 
statusa kmetijske dejavnosti. Razdalja 
med posameznimi objekti domačije 
praviloma ne sme presegati 15 m. 
Možnost posegov izven naselij, kjer 
se poseg šteje kot kmetijska dejav-
nost, zahteva, da ima investitor, ki 
želi graditi kmetijske objekte, v po-
sesti oziroma dolgoročnem najemu:
• 2–3 ha intenzivnih kmetijskih po-

vršin (vinograd, sadovnjak ali ra-
stlinjak),

• 4–6 ha obdelovalnih površin (nji-
ve),

• 7–10 ha travnikov in pašnikov,
• 10–25 ha lesno pridelovalnega goz-

da.
Poleg omenjenih površin mora 

oseba izpolnjevati še nekaj drugih 
pogojev. Imeti mora:
• status kmeta; 
• potrdilo, da se preživlja izključno 

s kmetijsko dejavnostjo;
• potrdilo kmetijsko pospeševalne 

službe glede perspektivnosti kme-
tije.
PIP pa pri tem določajo še merila 

in pogoje v zvezi z: 
• namembnostjo objektov;
• lego objektov;
• velikostjo objektov; 
• oblikovanjem objektov;
• parcelacijo;
• priključevanjem objektov na go-

spodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro;

• celostnim ohranjanjem kulturne 
dediščine, ohranjanjem narave, 
varstvom okolja in naravnih do-
brin, varstvom pred naravnimi in 
drugimi nesrečami;

• varovanjem zdravja ljudi;
• posebnostmi in dodatnimi pogoji.

Na območju krajine v občini gre 
predvsem za eno- in dvostanovanjske 
objekte v povezavi z dejavnostjo 
kmetijstva in turizma, medtem ko 
PIP na območju UN Kobarid določa-
jo tudi merila in pogoje za območja 
drugih dejavnosti: centralnih dejav-
nosti, proizvodnje, družbene in okolj-
ske infrastrukture, prometa ter zele-
nih površin. Če se določena dejavnost 
pojavi na območju krajine, se smisel-
no upoštevajo merila in pogoji, ki 

Zap. št. Vrsta gradnje
Velikost stavbnega zemljišča glede na teren

Raven teren (m2) Naklon do 25 % (m2)

1 Eno- in dvostanovanjski objekti v naselju 400  600

2 Stanovanjski objekti na obrobju naselij, manjša naselja 600 750

3 Stanovanjski objekti na območju krajine 750 1.000

4 Kmetijski objekti 1.000 1.500

5 Počitniški objekti 1.000 2.000

Preglednica: Spodnja meja velikosti stavbnega zemljišča velja za gradnjo na ravnem terenu, zgornja meja pa za gradnjo v naklonu do 25 odstot-
kov. 

Utrinki

navzoče pozdravili in nagovorili od-
bornica za kulturo Občine Devin-Na-
brežina Marija Brecelj ter kobari-
ška županja Darja Hauptman. O Vo-
lariču je spregovorila tudi prof. Ta-
tjana Rojc, kulturni program pa so 
s pesmijo obogatili pevci kobariške-
ga okteta.

Tako smo 150. obletnico rojstva obe-
ležili na obeh straneh meje – tam, 
kjer je skladatelj živel in delal kot tu-
di tam, kjer je danes pokopan. Želi-
mo si, da bi tudi v prihodnje zbori in 
pevci segali po novih zbirkah in z ve-
seljem prepevali Volaričeve pesmi.

Nataša Hvala Ivančič, predstavnica za 
odnose z javnostmi, Občina Kobarid

OTRO[KA OZIMNICA
Dre`nica – Lahko bi rekli, da z ozi-
mnico v svoje domove prinašamo 
pomlad, poletje in jesen. Je čas, ko 
s ponosom zremo v svoje pridelke in 
izdelke, v katere smo vložili veliko 
svojega časa ter truda. O tem, kako 
pomembna je ozimnica za hladne 
zimske dni, smo se pogovarjali tudi 
s predšolskimi otroki iz Podružnične 
šole (PŠ) Drežnica. Ti so ob pomoči 
vzgojiteljice Ani Cemič in njene po-
močnice Marjetke Uršič za zaklju-
ček obravnavane teme svojim starim 
staršem konec oktobra samozave-
stno odigrali predstavo O debeli re-
pi. Znana ruska ljudska pravljica pri-
poveduje o tem, kako pomembno 

IGRICA O DEBELI REPI – Znana ruska ljudska pravljica je otroke iz PŠ Drežnica naučila, kako 
pomembno je, da si med seboj pomagamo, saj delo s skupnimi močmi steče veliko lažje. Foto: 
Danilo Bric
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veljajo za to dejavnost znotraj UN 
Kobarid. Poleg meril in pogojev za 
gradbene objekte so navedeni tudi 
PIP za enostavne in ostale objekte, 
ostala dela, ki niso gradnja, gospo-
darsko javno infrastrukturo. Določe-
na so merila in pogoji za zapolnjeva-
nje ekstenzivno izkoriščenih in neza-
zidanih stavbnih zemljišč, za določi-
tev območij, ki se urejajo z OPPN.

OHRANITEV LOKALNEGA TIPA 
STAVBARSTVA

V merilih so z določbami za obli-
kovanje objektov skušali ohraniti lo-
kalni primorski in posebni alpski tip 
stavbarstva. Zato so pri vseh vrstah 
objektov tudi prepovedali »vnos« ne-
avtohtonih arhitekturnih in hortikul-
turnih elementov ter detajlov. Kot 
izjeme so navedeni objekti družbene, 
okoljske in prometne infrastrukture 
ter naselje trške arhitekture naselja 
Kobarid. Povedano drugače, se ta del 
ohranja ne glede na določila OPN. 
Poudarek je predvsem na ravnovesju 
oblikovanja s tradicijo, okoljem in 
sodobnostjo. Strožja pravila »avtoh-
tonosti« veljajo predvsem na obmo-
čju krajine in v naselbinskih jedrih, 
medtem ko je na obrobju naselij in 
novejših delih mogoča tudi svoboda 
v oblikovanju z osnovnimi krajinski-
mi atributi. Na območjih z varstveni-
mi režimi pa veljajo merila in pogoji 
nosilcev urejanja prostora.

Ker pa je v praksi s splošnim ak-
tom, kot sta OPN in PIP, nemogoče 
upoštevati in predvideti vseh konkre-
tnih primerov na določeni lokaciji, so 
v posebnih primerih izjemoma mo-
žna tudi odstopanja od pogojev, če 
investitor oziroma projektant uteme-
lji zahtevo, pristojni občinski organ 

(služba za okolje in prostor) pa na-
vedeno rešitev potrdi z obrazložitvijo 
in soglasjem. Predlagan je tudi +/– 
10-odstotni tolerantni prag od spreje-
tih vrednosti, kar še ne pomeni bi-
stvenega odstopanja od določenih 
meril in pogojev.

REDNO SPREMLJANJE OPN
Ker je OPN tako kot vsi drugi akti 

dokument, ki stanja, teženj in razvo-
ja ne more ustaviti ali ga v določe-
nem času ter prostoru zamrzniti, so 
spremembe in dopolnitve akta nujne 
vsako srednjeročno obdobje. Takrat 
se izvede sprememba stanja v pro-
storu, možne pa so tudi individualne 
spremembe glede na pobude posa-
meznikov. Občina bo v takšnem pri-
meru vodila samo postopek, pobu-
dnik pa bo svojo namero na lastne 
stroške izvedel prek izvajalca. Spre-
membe in dopolnitve se izvajajo po 
istem postopku, kot pri sprejemu 
OPN, vendar so izvajalski postopki 
krajši, če ne gre za spremembo 
osnovne ali podrobne namenske ra-
be. 

Za konec je treba poudariti še to, 
da OPN sodi med najpomembnejše 
razvojne in varstvene dokumente ob-
čine, saj ustvarja pogoje, ki občini 
omogočajo implementacijo razvojnih 
projektov na eni strani in skrb za 
smotrno ter kakovostno izrabo pro-
stora na drugi. OPN je tudi doku-
ment vseh občanov, saj je vanj lahko 
vsak prispeval svojo osebno vizijo 
(ob upoštevanju prostorskih omejitev 
in smotrnosti izrabe prostora to ni 
vedno mogoče).

Po virih povzel: Simon Škvor, direktor 
Občinske uprave Občine Kobarid

Opombe:
1 OPN občine Kobarid je izdelan v skladu z do-
ločili ZPNačrt in Pravilnikom o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega prostorskega na-
črta ter pogojih za določitev območij sanacij 
razpršene gradnje in območij za razvoj in širi-
tev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). Ta dva 
dokumenta vsebinsko določata nove vrste ak-
tov oziroma tako imenovane »sanacijske akte«.
2 EUP – Območje celotne občine Kobarid se 
deli na enote urejanja prostora (EUP). To je 
enovito območje, določeno na podlagi strate-
ških usmeritev in načrtovanih prostorskih uredi-
tev ipd. OPN za vsako EUP določa namensko 
rabo in način poseganja v prostor: lahko je za 
območje EUP treba izdelati Podrobni prostorski 
načrt, v EUP lahko veljajo kakšni posebni pro-
storsko izvedbeni pogoji, lahko pa se prostorski 
ukrepi izvajajo po splošnih določilih OPN (Janja 
Hadalin, svetovalka za okolje in prostor, Občina 
Idrija).
3 Centroid – nosilec podatkov o parceli oziro-
ma stavbi. Vsebuje podatke o koordinatah par-
cele oziroma stavbe.
4 Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je 
upravni postopek, v katerem se zemljišča na 
določenem območju zložijo in ponovno razdeli-
jo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čim 
bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije 
so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, 

Utrinki

nezazidana stavbna in druga zemljišča na ko-
masacijskem območju ter naprave na teh ze-
mljiščih. Postopek komasacije vodi pristojna 
upravna enota oziroma komasacijska komisija, 
ki sodeluje s komasacijskim odborom, ki je po-
svetovalni organ in ki je sestavljen iz predstavni-
kov lastnikov zemljišč. Geodetska dela izvaja 
geodetsko podjetje, ki je bilo izbrano na javnem 
razpisu, ki ga objavi investitor komasacije – ob-
čina (Vir: Geodetska družba d.o.o. Komasaci-
ja. [Online]. 2011. Dostopno na www.gdl.si/ko-
masacija).

Vir:
Bizjak, R. in M. Lavrenčič. Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu OPN Kobarid (druga obrav-
nava). Občina Kobarid. Kobarid, 2013. 

Energetska sanacija {portne 
dvorane 

V novembru so se zaključila grad-
bena dela energetske sanacije na 
športni dvorani Kobarid. Izvajalsko 
podjetje CPG Nova Gorica d. d. je s 
sanacijskimi deli, ki obsegajo celovi-
to toplotno izolacijo pročelja, toplo-
tno izolacijo stropa z notranje strani 
objekta in zamenjavo stavbnega po-

V NOVEMBRU SO SE ZAKLJUČILA GRADBENA DELA ENERGETSKE SANACIJE NA ŠPOR-
TNI DVORANI KOBARID – Zaradi neugodnih vremenskih razmer se dela na mali dvorani, kot 
tudi zaključni fasadni sloj, prestavijo v leto 2014. Foto: N. H. I.

je, da si med seboj pomagamo, saj 
delo s skupnimi močmi steče veliko 
lažje. 

Ta dan so si otroci želeli z babicami 
in dedki na bližnji njivi ogledati tudi 
čisto pravo repo. Ker pa jim je pona-
gajal dež, so svoje goste namesto 
tega presenetili s piškoti, ki so jih 
spekli v vrtcu. 

Lepo je slišati in ne nazadnje tudi vi-
deti, da število otrok na Drežniškem 
iz leta v leto narašča. Ker je v Dre-
žnici samo en oddelek, je letošnje 
leto število vpisanih otrok prekorači-
lo normativ in tako so štirje otroci 
ostali na čakalni listi. Tako vrtec v 
tem šolskem letu obiskuje kar 21 
otrok, starih od drugega do šestega 

leta. Kot kaže gibanje v zadnjih letih, 
se število vpisanih otrok zvišuje. 
Predšolski in osnovnošolski otroci 
se v tukajšnjo šolo vozijo iz vseh 
okoliških vasi: Drežniških Raven, Je-
zerc, Koseča in Magozda. Kljub te-
mu, da je otrok veliko, se vzgojiteljici 
ne pritožujeta, saj imata v letnem de-
lavnem načrtu še kar nekaj projek-
tov tako za otroke kot tudi njihove 
starše. V decembru so skupaj okra-
sili igralnico, marca pa jih čaka Po-
mladni dan, na katerega povabijo 
vse krajane in okoliške vaščane. Da 
pa se vrtčevsko leto otrok zaključi z 
lepimi spomini, skupaj s starši orga-
nizirajo še piknik, kjer se skupaj ve-
selijo težko pričakovanih poletnih 
počitnic. 

Če ste ob tem postali otroško razi-
grani, predlagam, da obiščete naše 
vasi pod Krnom, kjer otroškega 
smeha ne manjka. Brez tega bi bile 
tukajšnje vasi prazne in tako rekoč 
opustošene. Zato smo podmladka 
vsako leto znova zelo veseli. 
Katarina Kurinčič, študentka 1. letnika 
Pedagoške fakultete Koper 

PRAZNIK PETJA NA 
DRE@NI[KEM 
Dre`nica – Drugo nedeljo v novem-
bru je v avli Podružnične šole (PŠ) 
Drežnica, ki je postala premajhna za 
vse, ki so želeli prisluhniti koncertu, 
zazvenela pesem treh generacij pev-

cev na Drežniškem. 

Prireditev je bila v znamenju prazno-
vanja 30. obletnice ustanovitve Me-
šanega pevskega zbora Drežnica in 
medgeneracijskega sodelovanja. 
Poleg jubilantov so večer zaznamo-
vale tudi pevke Vokalne skupine 
Drežnica, Otroški pevski zbor PŠ 
Drežnica in mladi glasbeniki, harmo-
nikarji in citrarka. Navzoče so poz-
dravile in jubilantom čestitale tudi 
kobariška županja Darja Haupt-
man, podžupanja Danica Hrast in 
vodja Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti – Območna izpostava 
Tolmin Silva Seljak. Program je po-
vezovala Nevenka Rakušček, ki je 
skozi vezno besedilo predstavila ra-
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POPRAVILO STREHE NA HIŠI V SMASTU, ki ji je orkanski veter dobesedno odpihnil celotno 
streho – ne le kritino, temveč tudi leseno konstrukcijo. Foto: Nataša Hvala Ivančič

hištva (oken in vrat) začelo v začetku 
oktobra. Zaradi neugodnih vremen-
skih razmer v času izvajalskih del se 
dela na mali dvorani, kot tudi za-
ključni premaz s fasadnim slojem, 
prestavijo v leto 2014 in bodo izve-
dena hkrati z deli energetske sanaci-
je na stavbi osnovne šole, ki bodo 
potekala poleti 2014. 

Ocenjena vrednost sanacije špor-
tne dvorane znaša okoli 310.000 ev-
rov. Poleg lastnih sredstev, zagoto-
vljenih iz občinskega proračuna, 
projekt v okviru Operativnega progra-
ma razvoja okoljske in prometne in-
frastrukture za obdobje 2007–2013 
sofinancira tudi Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor.
Simon Škvor, direktor Občinske uprave 
Občine Kobarid

Veter na Kobari{kem 
povzro~il za okoli 300 evrov 
{kode

Le dva dni po obilnem deževju je 
11. novembra del Slovenije zajel še 
močan veter. Na območju Zgornjega 
Posočja je največ škode povzročil 
prav v občini Kobarid, kjer je odkri-
val strehe, prevrnil tovornjak in pri-
klopnik ter ruval drevesa. Nekatera 
so se prekucnila na cestišče ali pa 
sprožila zemeljske plazove, zaradi 
česar je bilo po besedah poveljnika 
štaba Civilne zaščite (CZ) Občine 
Kobarid Marjana Stresa, zaprtih kar 
nekaj cest, ljudje pa so ostali doma. 

Zaradi vetra je bilo, kot pojasnjuje 
Stres, poškodovanih »nekaj več kot 
100 objektov – tu govorimo od odkri-
tih posameznih ploščah do streh na 
stanovanjskih, gospodarskih in po-
slovnih objektih. Najhuje je bilo v 
Smasteh, kjer je bilo treba zaradi po-
polnoma odkrite strehe občanko pre-
seliti v nadomestno stanovanje.« Mo-
čan sunek vetra je prevrnil tudi ob-
čanko na Drežniškem, ki je bila za-

radi poškodb odpeljana v bolnišnico. 
Drugih poškodovanih k sreči ni bilo, 
res pa je, da je bila zato gmotna ško-
da na zasebni kot tudi javni infra-
strukturi velika. »Oceno škode, ki 
znaša približno 300 evrov,* smo po-
slali novogoriški izpostavi Uprave RS 
za zaščito in reševanje (op. ured.: 
URSZR), ki je podatke posredovala 
pristojnim v Ljubljano. Če bo nastala 
škoda po orkanskem vetru v Sloveni-
ji presegla 0,3 bruto domačega proi-
zvoda, bo URSZR na podlagi sklepa 
izdala nalogo za posamezno oceno 
škode po objektih v lokalni skupnosti. 
Na osnovi tega bo v občini imenova-
na komisija za oceno škode, ki bo 
slednjo natančneje ocenila.« Veter pa 
je po poročanju poveljnika štaba ko-
bariške CZ povzročil tudi izpad ele-
ktrične energije, zaradi česar so ime-
li delavci Elektro Primorska ta in še 
dan kasneje obilo dela. »Precej indi-
vidualne škode je nastalo tudi zaradi 
nihanja napetosti električnega agre-
gata, ki je bil priklopljen za začasno 
dobavo električne energije v vasi Pod-
bela,« je še povedal Marjan Stres in 
ob tem pohvalil delo številnih prosto-
voljcev, ki so prizadetim občanom 

priskočili na pomoč: od gasilcev pri-
stojnih teritorialnih gasilskih društev 
iz Gasilske zveze Kobarid, predstav-
nikov občinskega štaba CZ, območ-
nega Rdečega križa, občine do števil-
nih prostovoljcev in vzdrževalcev, 
zadolženih za vzdrževanje javne in-
frastrukture. 

Stanje si je še isti dan ogledala tu-
di kobariška županja Darja Haupt-
man, ki je med drugim v Smastu 
obiskala občanko, ki ji je močan ve-
ter dobesedno odpihnil streho in je 

NOV DEFIBRILATOR JE NAMEŠČEN NA OBČINSKI STAVBI – Usposabljanje bo predvidoma 
organizirano v prvih mesecih novega leta. Foto: Janko Volarič

bila zato preseljena v začasno stano-
vanje. Ob pomoči prostovoljcev in 
finančni podpori iz naslova družbe-
nih sredstev so ji v začetku decembra 
popravili streho, tako da se je lahko 
ponovno vselila v svoj dom.
T. Š. F.
Opomba: * v to oceno škode niso vključeni 
stroški električnih popravil.

Defibrilator odslej na voljo 
tudi v sredi{~u Kobarida

V okviru praznovanja občinskega 
praznika je Krajevna skupnost (KS) 
Kobarid v sodelovanju z Občino Ko-
barid v javno uporabo predala defi-
brilator. Gre za napravo, s katero 
lahko v primeru srčnega zastoja kdor 
koli skozi srce prizadetega spusti su-
nek električnega toka. Defibrilator je 
nameščen na občinski stavbi v sredi-
šču Kobarida (Trg svobode 2). Kot je 
povedal predsednik KS Nejc Šerbec, 
bo Zdravstveni dom Tolmin – Ekipa 
za reševanje in zaščito, v sodelovanju 
s KS, v prvih mesecih novega leta za 
krajane organiziral usposabljanje za 
njegovo uporabo. O točnem datumu 
bodo krajane pravočasno obvestili. 
T. Š. F.

Utrinki

zvoj glasbene dejavnosti na Drežni-
škem vse od začetka 20. stoletja do 
danes. 

Kultura posvetnega in cerkvenega 
petja ter glasbenega ustvarjanja je 
bila na Drežniškem vedno prisotna, 
v času fašizma, ko sta bili slovenska 
beseda in pesem prepovedani, pa 
se je hrepenenje po petju še pove-
čalo. Poleg duhovnikov so za pev-
sko kulturo in mnoga druga znanja s 
področja kmetijstva ter življenja na-
sploh skrbeli tudi učiteljice in učite-
lji, ki so poučevali v Drežnici. Vsak 

izmed njih je pustil svoj pečat in za 
vsakim je vse do danes ostala sled. 
Ob tem pa ne moremo mimo omem-
be organista, pevovodje in skladate-
lja Alojza Rakuščka, ki je v 65 letih 
delovanja v kraju pustil veliko pev-
skih sledi. 

Za konec je srca vseh ogrela še pe-
sem združenih zborov, pesem treh 
generacij, pesem brez katere v Dre-
žnici pač ne gre, pesem Cin, cin, 
cin Drežnica.
R. B., PŠ Drežnica

V BA[KI GRAPI JE PESEM 
DOMA 
Podbrdo – Predzadnjo novembrsko 
soboto je veter skozi goste deževne 
kaplje gonil težke oblake in jih plazil 
čez robove gora nad Baško grapo. 
Toda v ljudeh je valovalo veselo pri-
čakovanje. Vabila v živahnih jesen-
skih barvah so namreč naznanjala 7. 
srečanje pevskih zborov, katerih čla-
ni prihajajo iz Baške grape ali imajo 
v njej sedež. Šest napovedanih pev-
skih skupin je obetalo vrhunsko 
glasbeno doživetje. 

Prve tri kamenčke v pisanem mozai-
ku skladb je obarval domači sestav 
Vocal Bača, ki je bil gostitelj sreča-
nja. Tokrat se je drugič predstavil z 
novo pevsko močjo, tako da sedaj 
deluje kot oktet. Pevci so kot pravi 
kavalirji pomagali na oder ljudskim 
pevkam iz Ruta, ki so bile na vrsti za 
njimi. Tudi tokrat niso potrebovale 
intonirke. Iz repertoarja lani posnete 
zgoščenke so izbrale tri pristne ljud-
ske pesmi in jih zapele, kot jih je vo-
dilo srce. Mladostno igrivo je svoj 
glasbeni talent in znanje v priredbe 
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Ob~ina Tolmin
Vladni var~evalni ukrepi 
bodo prizadeli razvoj 
Poso~ja

Varčevalni ukrepi, ki jih je v okvi-
ru državnih proračunov za leti 2014 
in 2015 in ki čakajo na razpravo v 
državnem zboru, predlagala Vlada 
RS, bodo po pričakovanjih v priho-
dnjih dveh letih korenito znižali fi-
nanciranje slovenskih občin. Občina 
Tolmin bo iz državnega proračuna iz 
naslova 23. člena Zakona o financi-
ranju občin prejela znatno nižji zne-
sek, zaradi uvedbe davka na nepre-
mičnine pa se bodo znižali tudi ob-
činski prihodki iz tega vira. Prav tako 
se drastično znižujeta programa po-
potresne obnove po potresu leta 2004 
in urejanja državnih cest, ki jih sicer 
izvajata državni instituciji Državna 
tehnična pisarna in Direkcija RS za 
ceste (DRSC), a sta za Tolminsko in 
Zgornje Posočje izrednega pomena. 

Župan Uroš Brežan pojasnjuje, da 
trenutni vladni predlog finančna 
sredstva za popotresno obnovo zni-
žuje s 5,5 milijona evrov na zgolj 1,5 
milijona evrov, za urejanje 6.000 km 
državnih cest na območju cele Slove-
nije pa DRSC namesto 183 milijonov 
evrov namenja 121 milijonov evrov. 
Ker je na obeh omenjenih področjih 
v občini v prihodnjih letih predvide-
nih veliko projektov, bi nižji postavki 
po županovih besedah pomenili:
• v primeru popotresne obnove usta-

vitev že začetih del na nekaterih 
gradbiščih, kar bi z zavarovanjem 
gradbišč in kasnejšim ponovnim za-
gonom prineslo dodatne stroške;

Spoštovane bralke in bralci Sočasnika,
še dobro, boste rekli, da v vesolju še vedno vlada red, ki vsakih 
dvanajst mesecev prinese, ne glede na vse, veseli december in s tem 
prazničnim časom povezano razpoloženje, za njima pa novo leto, 
ki spet prinaša nove naloge ter izzive.
Leto 2013 je na Tolminskem minilo v znamenju obeleževanja 
300. obletnice tolminskega punta. Upam, da nas je vse skupaj 
le še močneje povezalo z našimi puntarskimi 
koreninami in nam okrepilo uporniški 
duh. Tudi v prihodnje ga bomo 
gotovo potrebovali.
Srečno 2014!
Uroš Brežan, 
župan Občine Tolmin

Utrinki

• v primeru urejanja državnih cest 
zaustavljanje vseh procesov načr-
tovanja, odkupov zemljišč ter tudi 
ustavitev del na skoraj vseh grad-

biščih, kjer ni predvidenih evrop-
skih sredstev.
Konkreten primer je izvedba križi-

šča in podpornih zidov na cesti med 

stavbo občinske uprave in športnim 
parkom Brajda na Ulici padlih bor-
cev, za katero je izvajalec že podpisal 
pogodbo z DRSC, a zaradi pričako-
vanega nižjega financiranja z deli ne 
more začeti. Poleg tega se bodo na 
primer ustavile tudi dejavnosti pri 
nadaljnjem projektiranju in odkupih 
zemljišč za tolminsko obvoznico. Kot 
je razložil župan Brežan, se bodo po 
sedanjem predlogu proračunov v pri-
hodnjih letih izvajali samo projekti, 
ki jih podpira EU in pri katerih drža-
va svoj delež kljub vsemu zagotavlja. 
Takšen primer je rekonstrukcija ceste 
Bača pri Modreju–Dolenja Trebuša.
Špela Kranjc

Pestra prometna jesen
V prometu je bilo to jesen pestro 

tako v mestu Tolmin z bližnjo okoli-
co kot tudi na nekaterih odsekih dr-
žavnih cest v drugih delih občine. V 
nadaljevanju povzemamo najbolj 
opazne novosti oziroma posege.

Na lokalni cesti Tolmin–Žabče so 
že v prvi polovici septembra prepla-
stili dotrajan asfalt na 155 metrov 
dolgem odseku, na najbolj prizadetih 
delih pa so obstoječo cesto pred tem 
še izravnali z asfaltom. Boštjan Ur-
šič, svetovalec za cestno infrastruk-
turo na Občini Tolmin, je povedal, 
da so posegi občino stali 14.000 ev-
rov.

Za nadgradnjo semaforjev, tipke za 
slepe in tako imenovane semaforske 
signalne dajalce, se je Občina Tolmin 
odločila zaradi slabe vidljivosti delo-
vanja semaforjev v poletnem času, ko 

ZARADI PRIČAKOVANEGA NIŽJEGA FINANCIRANJA je med drugim obstala tudi izvedba kri-
žišča in podpornih zidov na cesti med stavbo občinske uprave in športnim parkom Brajda na 
Ulici padlih borcev, za katero je izvajalec že podpisal pogodbo z DRSC, a z deli iz omenjenega 
razloga ne more začeti. Foto: Marko Leban

Iz ob~inskih uprav

7. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV BAŠKE GRAPE – Prve tri kamenčke v pisanem mozaiku 
skladb je obarval domači sestav Vocal Bača (na fotografiji), ki je bil tudi gostitelj srečanja. Foto: 
Alenka Zgaga

slovenskih popevk prelilo sedem de-
klet Vokalne skupine Flance, kate-
rim je klavirsko spremljavo zaigral 
Matej Zgaga. Tudi dekleta in žene 
iz vasi spodnjega dela Baške grape, 
ki se od leta 2000 družijo v Žen-
skem pevskem zboru Sožitje, so iz-
brale živahne skladbe in jih zapele z 
mladostnim žarom. Bolj resno, umir-
jeno in odgovorno se je s slovensko 
in dalmatinsko ljudsko pesmijo pred-
stavila Vokalna skupina Kresn’, ki 
nehote nadaljuje dediščino moške-
ga pevskega zbora prosvetnega dru-

štva Šimen Golja Kneža. Srečanje je 
sklenila Vokalna skupina Snežet, ki 
je v duhu puntarskega leta iz tolmu-
na naštudiranih pesmi izbrala tiste, 
ki se dotikajo domoljubja, uporništva 
in usod domačega človeka v prete-
klosti. 

Pevke in pevci so nepogrešljivi na 
skoraj vseh prireditvah v Baški grapi, 
s prisotnostjo v drugih krajih Slove-
nije ter zamejstvu pa so njeni najve-
čji kulturni ambasadorji.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina
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je ob določeni legi sonca težko oce-
niti, katera luč sveti. »Prav tako je 
zaslediti več slabovidnih občanov, ki 
si pomagajo z belo palico. Da bi jim 
omogočili varen prehod čez cesto, smo 
na semaforje pritrdili tipke oziroma 
signalno opozorilo, ki nakazuje, kdaj 
sveti zelena oziroma rdeča luč,« je 
pojasnil mag. Darko Hrast, ki je na 
občini zadolžen za investicije in in-
frastrukturo. Dela, ki jih je podjetje 
PAP GTL iz Ljubljane izvedlo 2. ok-
tobra, so občino stala približno 8.500 
evrov. 

Pobudnik spremembe parkirnega 
režima na Trgu 1. maja je bila Kra-
jevna skupnost Tolmin, in sicer z 
namenom, »da se parkirana vozila 
odmakne od fontane, da se da fonta-
ni prostor in da postane opazna,« je 
odločitev pojasnil predsednik Andrej 
Vidmar. Po novem je v neposredni 
bližini fontane 20 parkirnih mest (od 
tega sta dve v Ulici Petra Skalarja), 
kar je tri več kot prej. Od tega je na 

sedmih parkirnih mestih, označenih 
kot modra cona, ob delovnikih od 8. 
do 17. ure parkiranje omejeno na dve 
uri. Parkirna ura je obvezna, kršitve 
pa sankcionira občinsko redarstvo. 
»Glede na potrebe je število modrih 
parkirnih mest možno povečevati ali 
zmanjševati, sicer pa se problematika 
rešuje z drugimi projekti, kot so na 
primer bodoča ureditev parkirišča na 
mestu Posoškega razvojnega centra 
ali na dvorišču sedanje policijske po-
staje,« je še dodal Vidmar. Promet 
mimo fontane sedaj poteka enosmer-
no, in sicer od križišča Cankarjeve in 
Ulice Petra Skalarja proti Bregu in 
Rutarjevi ulici. Kot je še prepričan, 
»bo parkirišče na Trgu 1. maja mo-
goče ukiniti, ko bo parkiranje zago-
tovljeno na drugih, ustreznejših loka-
cijah. Tudi v primeru ponovnega 
odprtja tamkajšnjega lokala bo mo-
goče nekaj parkirnih mest ukiniti.«

V oktobru so izvajalci uredili še 
140-metrski cestni odsek poti iz Tol-

V PROMETU JE BILO OB KONCU LETOŠNJEGA LETA PESTRO tako v mestu Tolmin z bližnjo 
okolico kot tudi na nekaterih odsekih državnih cest v drugih delih občine. Na fotografiji je novo 
krožišče Na logu. Foto: Marko Leban

PO ODPRAVI NA TEHNIČNEM PREGLEDU UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI bo čistilna 
naprava Tolmin začela s poskusnim obratovanjem.

mina proti Doljam. Za povečanje 
prometne varnosti je bilo treba raz-
širiti cestišče v dveh nevarnih ovin-
kih, poseg pa sodi v sklop urejanja 
občinskih cest, ki ga predvideva leto-
šnji proračun. Borut Rovšček, na 
občini zadolžen za investicije, je po-
vedal tudi, da trenutno iščejo projek-
tanta za izvedbo idejnega načrta za 
celovito ureditev ceste in pločnika od 
Petelinca do vasi Dolje.

Kot že omenjeno, so bili izvajalci 
dejavni tudi na več odsekih državnih 
cest na območju tolminske občine. 
Do konca oktobra so zaključili dela 
na 870-metrskem odseku ceste od 
Peršetov proti Kobaridu. Po asfaltaci-
ji so izvedli še nasip, utrdili bankine 
in postavili smernike. Skupna vre-
dnost del na tem odseku znaša 
150.000 evrov, so sporočili iz službe 
za odnose z javnostmi Direkcije RS 
za ceste. Vozišče so preplastili tudi 
na 250-metrskem odseku ceste med 
Podbrdom in Petrovim Brdom ter na 
750 metrov dolgem cestnem odseku 

med Bačo pri Modreju in Klavžami. 
Celotna obnova slednjega – poleg 
preplastitve je bilo treba še utrditi 
oziroma delno nasuti bankine in po-
skrbeti za novo talno signalizacijo – 
bo državo stala 70.000 evrov.
Špela Kranjc

^istilna naprava Tolmin 
opravila tehni~ni pregled

O projektu ISO-TO in 3. fazi rekon-
strukcije čistilne naprave Tolmin smo 
v Sočasniku že pisali. Na septembr-
skem tehničnem pregledu so imeli 
izvedenci le nekaj manjših pripomb, 
tako da je v kratkem pričakovati od-
pravo pomanjkljivosti in začetek po-
skusnega obratovanja rekonstruirane 
čistilne naprave.

Po besedah direktorja Komunale 
Tolmin Bertija Rutarja čistilna na-
prava deluje dobro, kar dokazujejo 
interne analize vode, dodatne pa bo 
opravljal še Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica. V času posegov 
delovanje čistilne naprave ni bilo 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

PRVI FESTIVAL GRAPAR 
PRESEGEL PRI^AKOVANJA 
Podbrdo – v okviru projekta Promo-
cijsko oko Baške grape je tretji pe-
tek v novembru zaživel prvi festival 
Grapar 2013. Projekt, ki ga sofinan-
cirajo Evropski kmetijski sklad za ra-
zvoj podeželja, Republika Slovenija 
in Občina Tolmin, kot partnerji pa pri 
njem sodelujejo še krajevne sku-
pnosti (KS) iz Baške grape, Društvo 
Baška dediščina (DBD) in Graviton 
– Mohor Mlakar s.p., je nastal kot 
odziv na drastično pomanjkanje 
podjetniške samoiniciative in med-
sebojne povezanosti v Baški grapi. 
Festivalski program je obiskovalce 

najprej povabil v Jakovkno hišo na 
delavnice, ki so ponujale individual-
no in konkretno svetovanje vsem, ki 
si želijo razviti ter udejanjiti svoje 
podjetniške ideje. V drugem delu se 
je dogajanje preselilo v gasilski 
dom, kjer sta vodja projekta Ale-
ksandra Grofelnik in Andrej Šu-
mer, sodelavec pri izdelavi strate-
škega dokumenta za trajnostni ra-

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE PROMOCIJ-
SKO OKO BAŠKE GRAPE so na fotografiji 
skupaj z županom Urošem Brežanom, direk-
torjem LTO Sotočje Jankom Humarjem, 
predstavnikom PRC Mirom Kristanom, pred-
sednikom KS Podbrdo Tomažem Štenkler-
jem in nekaterimi razstavljavci. Foto: arhiv 
DBD
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ogroženo, saj so vse odpadne vode 
čistili prek bioaeracijske lagune, ki so 
jo pred tem začasno usposobili za 
delovanje. Kot je pojasnila vodja pro-
jekta ISO-TO na Občini Tolmin Mile-
na Leban, »se na čistilni napravi 
Tolmin trenutno izvaja gradnja objek-
tov za dehidracijo blata, ki bo trajala 
predvidoma do septembra 2014, ki pa 
ni predmet projekta ISO-TO«. Predvi-
den zaključek omenjenega projekta 
je sicer v decembru 2014, medtem ko 
lahko uradno odprtje v celoti rekon-
struirane čistilne naprave pričakuje-
mo v drugi polovici prihodnjega le-
ta.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Poleg zbirnega centra v 
Vol~ah tudi odlagali{~e 
gradbenih odpadkov?

Na območju nekdanjega odlagali-
šča komunalnih odpadkov v Volčah, 
ki je kot tako obratovalo do 1. febru-
arja letos, bo v prihodnje poleg zbir-
nega centra za ločeno zbrane frakci-
je po vsej verjetnosti tudi deponija 
gradbenega materiala in azbestnoce-
mentnih izdelkov. Te bomo po pred-
hodni pridobitvi ustreznega dovolje-
nja lahko odlagali na še neizrablje-
nem delu dosedanjega odlagališča 
komunalnih odpadkov občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin. Predsednik Kra-
jevne skupnosti (KS) Volče Marko 
Gruden in župan Občine Tolmin 
Uroš Brežan sta namreč 12. novem-
bra po predhodnem soglasju obeh 
svetov podpisala Dogovor o zapiranju 
in nadaljnji uporabi neizrabljenega 
dela v Volčah.

Nadaljnje delovanje deponije je z 
odločbo prepovedal Inšpektorat za 
kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in 
okolje ter določil ukrepe v zvezi z 

njenim zapiranjem. Pristojni na tol-
minski občini in v KS Volče so ugo-
tovili, da je na tem območju še vedno 
dovolj veliko odlagalno polje, ki omo-
goča nadaljnje odlaganje drugih od-
padkov. Do zapolnitve bomo lahko 
po podpisu dogovora med občino in 
volčansko KS na celotni neizrabljen 
del zemljišča dosedanje deponije ko-
munalnih odpadkov lahko odlagali 
gradbene odpadke in azbestne izdel-
ke, a le, če bomo za to pridobili oko-
ljevarstveno dovoljenje na državni 
ravni. »Sporazum s Krajevno skupno-
stjo Volče je prvi korak k temu, da 
bomo tamkajšnjo deponijo po prepo-
vedi odlaganja in njenem zaprtju v 
začetku letošnjega leta lahko izkori-
stili za odlaganje gradbenih in azbe-
stnih odpadkov ter tako prostor opti-
malno izkoristili. Pogajanja niso bila 
lahka, vendar sem z rezultatom za-
dovoljen, saj omogoča nadaljevanje 
sodelovanja, ki prinaša koristi obema 
stranema in hkrati vsem občanom 
naše občine,« je podpis dogovora ko-
mentiral župan Brežan in se KS Vol-
če zahvalil za korekten odnos. Kot je 
stališče KS Volče pojasnil predsednik 
Gruden, so po koncu obratovanja 
deponije Volčani menili, da kljub za-
piranju odlagališča vplivi na njegovo 
okolje ostajajo, zato jim še vedno 
pripada ustrezno nadomestilo. Stri-
njali so se tudi z občinskim predlo-
gom za zapolnitev prostega odlagal-
nega polja z gradbenim in azbestno-
cementnim odpadnim materialom, in 
sicer do predvidene višine deponije 
po prvotnem projektu.

Podpisan dogovor velja največ 20 
let, v obdobju obratovanja pa bo Ob-
čina Tolmin kot nadomestilo za 
obremenitev okolja oziroma za ško-
dljive vplive odlagališča KS Volče 

poravnavala rento. To sestavljata fi-
ksni in variabilni del, pri čemer fiksni 
del v višini 17.000 evrov letno pred-
stavlja nadomestilo za škodljive vpli-
ve, ki nastajajo v zvezi z zapiranjem 
odlagališča, variabilni del (3,24 evra 
na tono odloženega gradbenega ma-
teriala oziroma 12,96 evra na tono 
odloženih azbestnocementnih izdel-
kov) pa se nanaša na škodljive vplive, 
ki nastajajo zaradi odlaganja. Slednje-
ga bo občina dolžna poravnavati le, 
če bo za odlagališče predhodno pri-
dobljeno dovoljenje za odlaganje 
gradbenega materiala in azbestnoce-
mentnih izdelkov. Podatke o odlože-
nih količinah bo vodila Komunala 
Tolmin d.o.o. 
Špela Kranjc

Novembrsko neurje nas ni 
zaob{lo

Zadnje obilne padavine in močan 
veter v začetku novembra so priza-
deli tudi nekatera območja tolminske 
občine. Župan Uroš Brežan je akti-
viral občinski štab civilne zaščite 
(CZ), enote šestih prostovoljnih ga-
silskih društev (PGD) pa so v inter-
vencijah med 9. in 12. decembrom 
opravile več kot 660 ur prostovoljne-
ga dela in prevozile dobrih 300 km 
terena.

Meteorne vode in hudourniki so 
težave povzročali na območju vasi 
Kamno, Volarje in Bača pri Modreju, 
kjer je voda ogrožala oziroma zalila 
stanovanjske objekte. Gasilci so po-
sredovali s črpanjem vode, zavarova-
njem ogroženih hiš s protipoplavnimi 
vrečami in kopanjem jarkov za pre-
usmerjanje vode, je poročal poveljnik 
Gasilske zveze Tolmin in občinskega 
štaba CZ Jožef Dakskobler. Zemelj-
ski plaz je zasul cesto Volče–Solarji, 

na kateri je bila polovična zapora, 
začasno neprevozni pa sta bili cesti 
Dolje–Gabrje in Poljubinj–Ljubinj.

Še več škode je naredil močan se-
verni veter, ki se je nad zahodnim 
delom Slovenije znesel 11. novembra. 
Odkrival je strehe stanovanjskih hiš 
in gospodarskih poslopij ter podiral 
drevje, ki je zapiralo ceste in se na-
gibalo na daljnovode, zato je bila 
motena tudi oskrba z električno ener-
gijo. Po Dakskoblerjevih besedah je 
bilo najhuje v Baški grapi (Hudajuž-
na, Obloke, Znojile, Stržišče, Kal, 
Kuk, Trtnik, Porezen, Bača pri Pod-
brdu, Petrovo Brdo, Podbrdo), kjer 
so bili prebivalci brez električne ener-
gije skoraj dva dni. Oba doma upo-
kojencev sta se oskrbovala z agrega-
tom, velike težave pa so zaradi izpa-
da električne energije imeli v podbr-
ški osnovni šoli, kjer so ostali brez 
razsvetljave in ogrevanja.

Gasilci iz PGD Tolmin, Most na 
Soči, Dolenja Trebuša, Kneža, Rut-
Grant in Podbrdo so prizadetim ob-
čanom pomagali pri popravilu odkri-
tih in poškodovanih streh stanovanj-
skih hiš ter drugih objektov. Odstra-
njevali so številna izruvana drevesa, 
ki so zaprla ceste, in pogasili drevo, 
ki je na Ilovici zagorelo ob naslonu 
na vodovod. Kot je povedal Daksko-
bler, so se poleg gasilskih enot pod 
vodstvom poveljnikov PGD v inter-
vencijo vključili tudi Komunala Tol-
min, Cestno podjetje Nova Gorica in 
Elektro Primorska. »Delo gasilcev in 
vseh ostalih služb ocenjujem kot zelo 
uspešno, saj smo v kratkem času od-
pravili vse nevarnosti, ki bi lahko 
ogrozile prizadete prebivalce,« je še 
dodal.
Špela Kranjc

Utrinki

zvoj Baške grape, obiskovalce se-
znanila z dosedanjimi dejavnostmi in 
predstavila nov logotip. 

O projektu je spregovoril tudi tolmin-
ski župan Uroš Brežan in ga označil 
kot »vrenje in razmišljanje o priho-
dnosti« ter pohvalil njegovo narav-
nanost v smeri iniciativnosti, prevze-
manja odgovornosti in povezovanja. 
Da sta podjetniško razmišljanje in 
povezovanje najpomembnejša, sta v 
svojih izvajanjih poudarjala tudi di-
rektor Lokalne turistične organizaci-
je (LTO) Sotočje Janko Humar in 
predstavnik Posoškega razvojnega 
centra (PRC) Miro Kristan. 

Poleg tega pa je festival ponudil tudi 
živahno tržnico. Kar 20 ponudnikov 
iz Baške grape je na stojnicah pred-
stavilo in ponujalo svoje izdelke, sto-
ritve ter promocijski material. Veliko 
krajanov se je odzvalo tudi pozivu k 
dobrodelnosti za socialno ogrožene 
družine in Obalno zavetišče za zavr-
žene živali. 
Skupina za trajnostni razvoj Baške 
grape, v kateri poleg Grofelnikove in 
Šumerja delujejo še Alenka Zgaga, 
Lea Kemperle in Mohor Mlakar, 
ocenjuje, da je festival, ki naj bi po-
stal tradicionalen, presegel pričako-
vanja.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

»PUSLI« V REGISTRU @IVE 
KULTURNE DEDI[^INE
Slovenija in zgornji del Ba{ke 
grape – Društvo Baška dediščina 
(DBD) je v oktobru prejelo obvestilo 
Koordinatorja varstva žive kulturne 
dediščine pri Slovenskem etnograf-
skem muzeju, da je Ministrstvo za 
kulturo RS enoto Izdelovanje cve-
tnonedeljskih butar (puslov) vpisalo 
v register nesnovne kulturne dedi-

IZDELOVANJE CVETNONEDELJSKIH BU-
TAR (PUSLOV) se je vpisalo v register ne-
snovne kulturne dediščine. Pusl sestavljajo 
bršljanove, pušpanove, oljčne in lovorove 
(neobvezno) vejice, tri leskove šibe in rume-
na vrba. Foto: Cveto Zgaga
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Kmetje, ki so predstavljali kar 80 odstotkov prebivalstva, so bili v 17. in 18. stoletju `e mo~no raz-
slojeni. Nekateri so bili povsem brez zemlje in so si kruh slu`ili z ob~asnim ali stalnim delom pri 
premo`nej{ih kmetih ter pode`elskemu plemstvu. Sledili so srednji in veliki posestniki, po~asi pa je 
nara{~al tudi sloj delno ali popolnoma svobodnih kmetov. Osnovna dejavnost vseh je bilo kmetova-
nje, pri ~emer so se podlo`niki v dolinah prete`no ukvarjali s poljedelstvom, kmetje v vi{je le`e~ih 
obmo~jih pa z `ivinorejo.

Gospodarske in dru`bene razmere 
na Gori{kem ter Tolminskem

K mečka posestva so bila po 
obsegu različna in so se de-
lila v več razredov. Največje 

so bile hube oziroma grunti, ki so se 
delili še na manjše dele, sledili so 
ruti, košanije, kajže in druge oblike 
drobnih kmečkih ter polkmečkih go-
spodarstev. Večina dajatev se je v tem 
času že plačevala v denarju, še vedno 
pa so bile v veljavi tudi dajatve v bla-
gu. Poleg obveznosti do zemljiškega 
gospoda in cerkve so morali kmetje 
plačevati tudi vedno več državnih 
davkov, ki so posegali predvsem na 
področje trgovine ter drugih neagrar-
nih dejavnosti.

Kmetijstvo in obrt
Iznajdljivejši in bolj podjetni posa-

mezniki so poleg kmetijstva opravlja-
li tudi različne obrti. Te so bile na 
kmetih večinoma zgolj dodatna de-
javnost, ki pa je prinašala pomemben 

dodaten zaslužek. Na Tolminskem so 
bile najbolj razvite kovaška, tesarska, 
mlinarska in žagarska obrt, pa ple-
tarstvo, predilstvo, tkalstvo in čevljar-
stvo, barvarstvo, strojarstvo itd. Do-
daten zaslužek sta prinašala tudi 
oglarstvo in sirarstvo, največ pa je 
bilo tedaj moč zaslužiti s kmečko 
trgovino, prevozništvom ter gostin-
stvom.

Večina kmečkega prebivalstva je 
bila v drugi polovici 17. stoletja še 
vedno v podložnem razmerju. Ze-
mljiškemu gospodu so morali za za-
kup kmetije in uporabo srenjske ze-
mlje plačevati tako imenovane ze-
mljiške dajatve ter javnopravne da-
vščine (sodni stroški, različne pristoj-
bine), še vedno pa so bili obvezani 
opravljati tudi tlako. Te je bilo na 
Primorskem, v primerjavi z ostalimi 
deželami, manj, obsegala pa je pred-
vsem občasno delo na posestvih v 

PRI RAZLIČNIH KMEČKIH DELIH, občasno pa tudi pri prevozništvu, so kmetje uporabljali 
predvsem govejo živino oziroma trpežne in umirjene vole. Pri obdelovanju polj, ki zaradi pomanj-
kanja gnojenja niso bila trajno rodovitna, so uporabljali kolobarjenje s praho, pri čemer so se 
posevki vsako leto menjavali, vsako tretje leto pa je del njive počival. Vir: J. V. Valvasor, Slava 
vojvodine Kranjske, 1689

Utrinki

ščine. Vpis je bil izveden na osnovi v 
maju poslane vloge DBD in na pod-
lagi ugotovitve delovne skupine Ko-
ordinatorja varstva žive kulturne de-
diščine, da enota odgovarja merilom 
Unescove Konvencije o varovanju 
nesnovne kulturne dediščine, Zako-
nu o varstvu kulturne dediščine in 
merilom za vpis v register.
Pusl sestavljajo bršljanove, pušpa-
nove, oljčne in lovorove (neobvezno) 
vejice, tri leskove šibe in rumena vr-
ba. Na ta način ga izdelujejo v 11 
vaseh zgornjega dela Baške grape. 
Razkošje in lepota puslov se kaže v 
bogato razraščenem zelenju in na-

tančni izdelavi. 

V DBD že od leta 2007 ohranjamo 
ta lep slovenski in krščanski običaj z 
delavnicami izdelave »puslov« pred 
cvetno nedeljo. Člani društva nabe-
rejo vse potrebne sestavine, kar 
udeležencem ob vsakdanjem hitrem 
življenjskem utripu predstavlja veliko 
prednost. Kakor je zapisano v ute-
meljitvi vpisa, »sta izdelovanje v or-
ganiziranih skupinah kot tudi nji-
hov blagoslov za lokalno skupnost 
priložnost za medsebojno druže-
nje in za prenos znanja na mlajše 
generacije.« V DBD smo prepričani, 

da bo na varstvo običaja pozitivno 
vplival tudi nedavni vpis v register.

Register žive kulturne dediščine je 
začel nastajati leta 2008, ko je bila 
vpisana prva enota nesnovne kultur-
ne dediščine. V času vpisa pusla je 
bilo vpisanih 29 enot in 55 nosilcev.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

VA[KI PRAZNIK 
PASLEJDN’CA 
Ba~a pri Podbrdu – Na zadnjo ne-
deljo v cerkvenem letu so na Bači 
pri Podbrdu praznovali Paslejdn’co. 

Nihče ne ve, kdaj se je ta vaški pra-
znik zapisal v koledar bačarskih pra-
znikov. Med vaščani je ostal živ kot 
dan druženja s sorodniki, ki jim je 
obisk svojih domačih dovoljeval šele 
čas, ko je bila končana večina je-
senskih kmečkih opravil. Po maši so 
se zadržali na kosilu, oddaljeni so 
ostali čez noč. Pogovorov ob topli 
krušni peči ni bilo ne konca ne kra-
ja. 

Na Paslejdn’co je nekdaj vas že po-
čivala pod globokim snegom, letos 
pa je zima potegnila prvo belo odejo 
komaj čez okoliške vrhove. Le mrzel 
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lasti zemljiškega gospoda, vzdrževa-
nje poti, največkrat pa so podložniki 
svoj delež odslužili s tovorjenjem in 
prevažanjem raznovrstnega blaga. 

Gospodarjenje z gozdovi
Stalen, zanesljiv in pomemben vir 

dohodkov so bili tudi gozdovi, zato 
je vladar poskušal najboljše in najdo-
nosnejše obdržati v neposrednem 
upravljanju. Taki gozdovi so dobili 
status deželnoknežje posesti in so 
prišli pod upravo finančnega urada, 
imenovanega dvorna komora. Ta je 
za nadzor nad gozdovi ustanavljala 
deželne gozdne urade, ki so s pomo-
čjo gozdarskih mojstrov organizirali 
sečnjo, plavljenje in prodajo lesa. Pr-
vi tak urad za Goriško in Furlanijo je 
bil ustanovljen leta 1533, glavni kup-
ci lesa iz Posočja pa so bili vse do 18. 
stoletja Benečani. Sečnjo v deželno-
knežjih gozdovih tolminskega gospo-
stva so gozdni uradi oddajali v zakup 
najboljšim ponudnikom. To so bile 
večinoma italijanske družbe, ki so 
poleg sečnje prevzele tudi plavljenje 
in prodajo lesa. Do konca 16. stoletja 
so izsekavali predvsem kameralne 
gozdove nad Sočo in Tolminko, v 17. 
stoletju pa se je sečnja preselila v 
dolino Idrijce in Trebušice. Tu je ita-
lijanska družba leta 1662 zgradila 
dvoje posebnih grabelj za lovljenje 
lesa, ki so ga s plavljenjem spravljali 
iz obsežnih in težko dostopnih goz-
dov ob srednjem toku Idrijce, Trebu-
šice in Hotenje. 

Svoje gozdove so seveda imeli tudi 
domači zemljiški gospodje. Posekan 
les so koristili za lastne potrebe in 
prodajo, dodaten zaslužek pa jim je 
prinašala tudi najemnina, ki so jo 
morali v zameno za gozdno pašo ter 
čiščenje gozdov plačevati podložniki. 
Intenzivna sečnja in paša sta gozdo-

ve sčasoma tako prizadeli, da so lo-
kalni fevdalci in državne oblasti na 
nekaterih območjih koriščenje ome-
jili ali celo povsem prepovedali. Že v 
začetku 17. stoletja so skušali zmanj-
šati sečnjo na Bovškem, konec stole-
tja pa so bili prvi ukrepi izdani tudi 
za Tolminsko. Najbolj prizadeta sta 
bila Kolovrat in Matajur, zato je tol-
minsko gospostvo leta 1723 prebival-
cem vasi Volče, Dolje, Volarje, Ka-
mno, Smast, Ladra in Idrsko zauka-
zalo popolno prepoved sečnje. Nad-
zor nad gozdovi v Posočju pa se je z 
novim »gozdnim redom«, izdanim 
leta 1732, še poostril. Cesar Karel VI. 
je zagrozil s smrtno kaznijo vsem, ki 
na prepovedanih mestih »drevesom 
verhe sekajo, v gozdu s koso travo 
sečejo, koze in ovce v gozd gonijo in 
gozde zažigajo«. 

Obdobje lakote, bolezni in vojn
Manjše in večje vojne, v katere so 

se zapletali Habsburžani in so se bíle 
predvsem zaradi meja, so se ljudi v 
Goriški grofiji in na Tolminskem 
zgolj bežno dotaknile. Močno pa so 
jih v drugi polovici 17. in v začetku 
18. stoletja pestile predvsem lakota 
in ponavljajoče se epidemije kuge ter 
drugih bolezni. 

PRI IZBRUHIH LAKOTE IN KUŽNIH BOLEZNI SO BILI NAJBOLJ OGROŽENI OTROCI – Če-
prav je bila rodnost velika, je kar polovica rojenih otrok umrla do drugega leta starosti. Poleg 
podhranjenosti in kuge so bili glavni vzroki smrti še različne otroške bolezni, bolezni dihal in 
bolezni, ki so se razvile zaradi pomanjkanja higiene. Mnogi otroci in njihove matere pa so umrli 
že ob porodu. Vir: J. V. Valvasor, Prizorišče človeške smrti, 1682

RABOTA NA GROFOVIH TRAVNIKIH
Grofovske travnike v dolini pokosili so navadno v pol dneva in za to so dobivali kosci 60 funtov težak sir, katerega so 
morali Kamenci grofu dajati od svoje planine Zaslap. Seno so posušili in pograbili ob ugodnem vremenu v dveh po-
poldnevih in Poljubinci so morali seno domov speljati. Zato pa so smeli spomladi in v jeseni pasti grofove travnike 
Dobrave blizu Poljubinja. Te Dobrave užival je vedno najstarejši ud grofovske rodovine. Kositi so jih morali: Versenci, 
Poljubinci, Modrejčani, Lomljani, grabiti pa: Idrijčani, Slapljani, Modrejani, Kozarščani, Čiginjci, Volčani, Žabičani in 
vsako drugo leto tudi Doljani. Travnike po gorah kosili so jedno leto Doljani, drugo pa Zatolminci, in za vsake domov 
pripeljane vlake sena plačal jim je grof po osem soldov.
Tudi vino so morali podložniki grofu u raboto voziti iz Gorice v Tolmin. Ta rabota je bila precejšnja, če se pomisli, da 
je grof tegnil vino tolminskim krčmarjem. Da, celo v Rubijo in Vileš so morali Tolminci rabotati svojim grofom, ker so 
imeli Coronini tam doli svoja posestva. Ali to se je smelo kvečjemu dvakrat na leto zgoditi, in grof je moral vsakemu 
rabotniku petico darovati.

S. Rutar, Zgodovina Tolminskega (1882)

Utrinki

veter je vrtinčil svojo pesem v slove-
sno pritrkavanje zvonov. V podru-
žnični cerkvici sv. Lenarta je bila naj-
prej sveta maša, ki jo je podbrški žu-
pnik Danilo Kobal daroval tudi v 
znamenju zaključka leta vere. Slove-
sno vzdušje so s pesmijo prepletli 
cerkveni pevci iz Podbrda in Strži-
šča.

Že sedmič zapored je praznik s kul-
turnim programom obogatilo Dru-
štvo Baška dediščina. Iz klopčiča 
povezovalnih misli je Mojca Mavrar 
najprej odvila napoved nastopa kvar-
teta Rezijanab Sasiedi. Obiskovalce 

so navdušili z že skoraj pozabljenimi 
napevi, iz časa pred drugo in celo 
prvo svetovno vojno, ki so jih zaigrali 
na več kot sto let stare instrumente. 
Svoj kamenček k prazničnemu raz-
položenju so dodale mlade instru-
mentalistke Anja in Katarina Tor-
kar na flavti ter Petra Torkar na vio-
lini. Prišle so iz Ljubljane, njihove 
korenine pa izhajajo z Bače pri Pod-
brdu. Cveto Zgaga je tudi letos pri-

NA PASLEJDN’CI SO REZIJANAB SASIEDI 
OBISKOVALCE NAVDUŠILI Z ŽE SKORAJ 
POZABLJENIMI napevi, iz časa pred svetov-
nima vojnama, ki so jih zaigrali na več kot sto 
let stare instrumente. Foto: Alenka Zgaga
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V Gorici in njeni okolici je leta 1682 zaradi 
kuge umrlo okrog 800 ljudi, karantena pa je 
zaustavila dotok hrane, zato se je razpasla 
tudi lakota, ki je prebivalce dodatno izčr-
pavala. Ta je ponovno razsajala tudi v 
začetku 18. stoletja. Zaradi več zapore-
dnih slabih letin so ljudje pridelali ko-
maj dovolj hrane za domačo porabo, 
viškov za prodajo pa ni bilo, zato je 
odpadel prepotreben dodaten zaslužek. 
Leto 1708 je bilo še posebej slabo, saj je 

GOZDARJENJE V DOLINI TREBU[ICE
V dolini Tribuše se nahaja 46 kočarjev ali podložnikov s precej velikimi posestvi, njivami, travniki, tudi 
s kako krpo gozda za domačo oskrbo z lesom. Ti plačujejo cesarskemu gozdnemu uradu za davek, da-
jatve, tlako, pašo, drva in les za gradnjo in vse drugo skupaj 176 lir in 25 soldov, to je poprečno 3 lire 
50 soldov na hišo. Ni pa najti nobenega mejnika, zato si podložniki pridobijo od cesarskega gozda toliko 
zemljišča, kolikor si ga hočejo iztrebiti in požgati. Tega pa ni malo, kakor se je vsak dan dalo videti. 
Poleg tega pa v cesarski gozd ne gonijo na pašo samo goveje živine, temveč tudi ovce in koze, kar pa ne 
bi smelo ostati nekaznovano. Negotovo pa je, kakšen učinek bi to imelo.
Ravno v tej dolini ob vodi Tribušici je lesar Orientalske družbe načrtoval plavljenje lesa, kar so že prej počeli 
nekdanji lastniki gozda N. N. Paglliaruzzi et. Comp., ki so ob visoki vodi (ki pri trajnejšem deževju prite-
kajo iz visokih okoliških hribov) celo spravljali debele hlode mimo St. Mavra in Kanala do Gorice. Mi pa 
mislimo, da bi bilo najbolje, če bi zgradili glažuto in potem ne bi bilo treba iz tega območja spravljati lesa.

Zapisnik komisije, ki je bila leta 1724 poslana, da pregleda cesarske in zasebne gozdove ob avstrijskih morskih pri-
staniščih ter hrvaški morski meji.

ŽIVINOREJA JE BILA V VIŠJIH PREDELIH TOLMINSKEGA GO-
SPOSTVA NAJPOMEMBNEJŠA DEJAVNOST – Kmetje so 
večino goveje živine prodali in si tako zagotovili denar za pla-
čevanje davščin. Na goriškem in čedajskem trgu so redno pro-
dajali tudi sir in maslo ter živalske kože in loj, ki so ga upora-
bljali za razsvetljavo. Na sliki je cenik sirov in suhomesnatih 
izdelkov, ki so bili na prodaj na tržnici v Čedadu leta 1756. 
Foto: arhiv Tolminskega muzeja

V DOLINI TREBUŠČICE SO LETA 1724 ZAČELI 
S PROIZVODNJO STEKLA IN RAZLIČNIH STE-
KLENIH IZDELKOV – Na fotografiji je steklenička 
za žganje, izdelana v trebuški steklarni, ki je bila 
priljubljeno darilo med takratnimi zaljubljenci. Na 
njej je v nemškem jeziku napisano »Ljubi me tako, 
kot jaz tebe«. Foto: T. Lauko (hrani Narodni muzej 
Slovenije)

deževnemu poletju sledila še zelo huda zima, 
ki je posevke tako uničila, da kmetje niso pri-

delali niti desetine običajnega pridelka. Po-
dobne razmere so se ponavljale še nekaj 

naslednjih let, medtem pa je leta 1711 
izbruhnila še živinska kuga. Zatreti so 
jo uspeli šele leta 1714, do takrat pa je 
pomorila na desetine rogate živine. 
Kmetje tako niso bili samo ob mleko in 
mlečne izdelke, ampak so izgubili tudi 
prepotrebne delovne živali (vole) ter 
dohodek od prodaje živine. Ta se je še 
dodatno zmanjšal, ko so Benečani v 
strahu pred širitvijo bolezni zaprli vzho-
dno mejo. Trgovanje in prevozništvo je 
utrpelo veliko škode tudi zaradi po-
manjkanja tovornih in voznih živali. 
Karla Kofol, etnologinja, Tolminski muzej

Utrinki

pravil utrinek iz zgodovine vasi. Zbral 
je podatke o gibanju prebivalstva 
skozi čas. 

Druženje se je ob pesmi, klepetu in 
domačih dobrotah nadaljevalo v 
nekdanji vaški mlekarni še potem, 
ko je večerni ave odzvonil v spokojni 
somrak hladnega večera.  
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

VA[KE MLEKARNE NEKO^ – 
BA^A PRI PODBRDU
Tolminsko – Mlekarno na Bači pri 
Podbrdu so leta 1910 zgradili manjši 
kmetje. 

Leto kasneje so v registrirano Mle-
karsko zadrugo »Sirarna« mleko od-
dajali skoraj vsi Bačarji. V času naj-
večjega razcveta živinoreje so sem 
prinesli okoli 350 litrov mleka na 
dan. Zaradi kakovostnega sena z 
okoliških hribov je imelo njihovo 
mleko tudi do 4,6 odstotka maščo-
be. V tistih časih so sloveli pred-
vsem po siru trapist, ki je bil znan 
daleč naokoli, njegove izdelave pa 
so jih naučili Bohinjci. Mlekarna je 
svoja vrata za vedno zaprla leta 1989. 

Da spomin nanjo ne bi zbledel, so 

člani Društva Baška dediščina ob 
praznovanju jubilejnega, tridesetega 
Kmečkega praznika v Tolminu pri-
pravili razstavo Vaške mlekarne ne-
koč – Bača pri Podbrdu. S tem se je 
društvo že četrtič zapored vpisalo 
na seznam soprirediteljev omenje-
nega praznika. Do sedaj so se obi-

skovalcem sejma predstavili z zgo-
dovinskimi razstavami: Življenje hri-
bovcev nekoč, Od zrna do kruha in 
Spravilo in obdelava lesa nekoč. 

Letos so notranjost nekdanje mle-
karne prikazali s slikovnim gradivom, 
posnetim pred več kot 30 leti, in ori-
ginalno mlekarsko opremo, ki je še 

DA SPOMIN NA NEKDANJO VAŠKO MLEKARNO NE BI ZBLEDEL, so člani Društva Baška 
dediščina ob letošnjem Kmečkem prazniku v Tolminu pripravili razstavo Vaške mlekarne nekoč 
– Bača pri Podbrdu. Foto: T. Š. F.

vedno dobro ohranjena. Prikaz so 
dopolnili s posodjem in napravami, 
ki so jih Bačarji uporabljali pri prede-
lavi mleka: posnemalnik, pinje raz-
ličnih oblik in velikosti, modeli za 
maslo, posebne kante z naramnica-
mi za nošenje mleka v mlekarno ...
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina
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^as je, da ustvarimo svojo 
zgodbo o uspehu

O cenjevanje sirov Društva 
rejcev drobnice Bovške si-
rarjem predstavlja prilo-

žnost, da vsako leto sproti spremlja-
jo in primerjajo kakovost svojih iz-
delkov, iščejo morebitne napake ter 
jih nato v svojih sirarnah tudi odpra-
vijo. Poleg tega je tak dogodek tudi 
priznanje za vse tiste, ki se trudijo 
za dvig kakovosti svojih sirov. Naj-
boljši sirarji namreč prejmejo tudi 
priznanja. Letos je na ocenjevanje 
prispelo osem vzorcev sira, katerih 
povprečna ocena je znašala kar 18,4 
točke od skupaj 20 možnih točk (glej 
preglednico). 

Bov{ki sir
Bovški sir je trdi polnomastni sir, 
ki se izdeluje iz surovega ovčjega 
mleka – temu se lahko dodaja do 
20 odstotkov kozjega oziroma 
kravjega mleka. Zanj se lahko 
uporablja izključno mleko avtoh-
tone pasme ovc – Bovška ovca. 
Pasma koz ali krav, katerih mleko 
se lahko dodaja ovčjemu mleku, 
ni predpisana, večinoma pa se 
uporablja kozje mleko avtohtone 
pasme koz – Drežniška koza. 

Oblika: okrogel hlebec
Premer: 20–26 cm
Višina: 8–12 cm
Teža: 2,5–4,5 kg
Zunanji videz: skorja sira je čvrsta, 
gladka, ravna, obodna stran rahlo 
izbočena, robovi rahlo zaobljeni, sivo 
rjave do zamolklo bež barve.
Slika na prerezu: testo je kompak-
tno, elastično, povezano s školjka-
stim lomom, lomljivo, vendar ne 
drobljivo, enakomerno sivo bež bar-
ve, z redkimi enakomerno razporeje-
nimi očesi v velikosti leče oziroma 
majhnega grahovega zrna ali redkimi 

^lani Dru{tva rejcev drobnice Bov{ke so v novembru organizirali 2. ocenjevanje sirov na Bov{kem 
in ob tej prilo`nosti dogodek nadgradili s posvetom o kmetijskih pridelkih in izdelkih ter razstavo 
sirov. Izkazalo se je, da je splo{na kakovost sirov na Bov{kem na zavidljivi ravni in da se je v pri-
merjavi z lanskimi vzorci {e izbolj{ala.

drobnimi luknjicami, majhnimi raz-
pokami, ki ne prevladujejo. Testo 
starejših sirov je kompaktnejše in 
bolj lomljivo.
Okus in vonj: aromatičen, poln, in-
tenziven, rahlo pikanten, če gre za 
sir iz ovčjega mleka. V primeru do-
danega kravjega oziroma kozjega 
mleka sta okus in vonj milejša. Nor-
malna konzumna zrelost je najmanj 
60 dni.
Surovina za izdelavo: ovčje mleko 
ali mešanica ovčjega, kozjega in 

kravjega mleka. Delež kozjega oziro-
ma kravjega mleka ne sme presegati 
20 odstotkov celotne količine mle-
ka.
Kemijska sestava Bovškega sira: naj-
manj 60 odstotkov suhe snovi, naj-
manj 45 odstotkov maščobe v suhi 
snovi.
Območje prireje mleka in izdelave 
Bovškega sira je znotraj meje, ki na 
severu in zahodu poteka po državni 
meji z Italijo. Od Malega in Velikega 
Mangarta do mejnega prehoda Učja, 

nato čez Mali in Veliki Muzec, čez 
celotno planino Božca, meja se na-
daljuje do Na Vrhu, proti Hribu, čez 
Pirovec, Krasji vrh, planino Zaprikraj, 
Zapleč do Lopatnika in Krna, Mali 
Šmohor, Bogatin, Vratca do Lanževi-
ce, Malih Vrat, Velikih Vrat, Travnika, 
Malega Špičja, Kanjevca, čez Triglav, 
Luknjo, na Križ, Prisojnik, Malo Moj-
strovko, mimo Travnika, na Jalovec, 
Kotovo sedlo, Mali Mangart do držav-
ne meje z Italijo. Omenjeni mejni 
kraji ležijo znotraj geografskega ob-
močja.

Posebnost Bovškega sira z označbo 
porekla zagotavljajo podnebni in na-
ravni pogoji, značilni za Bovško in 
tradicionalni postopki izdelave tega 
sira (Koren, D. et al. Specifikacija za 
bovški sir).

Mle~ni izdelki v vlogi 
paradnega konja bov{kega 
kmetijstva 

Paradni konj kmetijstva na Bov-
škem so zagotovo mlečni izdelki, 

za razvoj 
podeželja 

v Zgornjem 
Posočju

Ime in priimek sirarja Vrsta priznanja Tip sira Št. točk 

Sirarna Jelinc, Soča zlato ovčji 19,25

Mirko Vertelj, Soča – Vrsnik zlato ovčji 19,25

Karlo Sovdat, Bovec zlato kravji-kozji (50 %) 19,25

Blaž Kravanja, Bovec zlato Kozji 19

Rado Kravanja, Bovec zlato ovčji-kozji (20 %) 19

Stanko Mihelič, Bovec bronasto ovčji 17,75

Domen Černuta, 
Log pod Mangartom bronasto ovčji 17,75

Urban Škander, Bovec 1. kakovostni razred ovčji 16

POSVET V BOVCU z naslovom Povezovanje kmetijskih ponudnikov in trženje lokalnih izdelkov s poudarkom na zaščitenih izdelkih. Foto: Tatjana 
Šalej Faletič
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izdelani iz ovčjega, redkeje iz kozje-
ga ali kravjega mleka. Prednjači ovčji 
sir, ki je od lanskega leta tudi zašči-
ten z označbo porekla. Vedno večji 
pomen dobivajo stranski proizvodi, 
ki nastanejo pri izdelavi sira – albu-
minska skuta in sirotka. To je neka-
kšna osnova, na kateri stoji lokalna 
kmetijska ponudba. Pa bi lahko temu, 
kar imamo, dodali še kaj? Bi lahko 
kaj od naštetega nadgradili? V to 
smer so šla razmišljanja v nadaljeva-
nju, ko smo v sklopu posveta skušali 
ugotoviti, kaj vse se skriva pod poj-
mom individualistični pristop ali sku-
pno razvijanje kmetijskih produktov. 

Povezovanje in tr`enje s 
poudarkom na lokalnih, 
za{~itenih izdelkih

Zagotovo je skupen nastop na trgu 
tisti, ki omogoča uvrščanje večjih 
količin na trg. Skupni nastop omogo-
ča tudi večjo racionalizacijo in s tem 
nižanje proizvodnih stroškov. Toda 
tu se začne tudi večji pritisk na ceno, 
zaradi katere se individualen pristop 
velikokrat pokaže kot uspešen mo-
del. Danes je položaj v naši dolini v 
korist individualističnemu pristopu, 
kamor je zašlo tako sirarstvo kot tu-
di ekološko kmetijstvo. 

Ko govorimo o blagovnih znamkah 
in razvoju kolektivne znamke, pa je 
pojem povezovanje nekaj samoumev-
nega. Tudi na posvetu, ki je bil orga-

niziran v okviru projekta Krog, smo 
bili na eni strani priče uspešni zgod-
bi povezovanja v skupno blagovno 
znamko Diši po Prekmurju, ki jo je 
predstavil Damjan Jerič, kmetijski 
svetovalec iz Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Murska Sobota, in na drugi 
strani uspešnega produkta zasebne 
sirarne Zidarič – sir Jamar. Svoj ra-
zvojni vidik je udeležencem predsta-
vil lastnik Darjo Zidarič. 

Gre za dva, različna razvojna pri-
stopa k promociji in trženju lokalnih 
izdelkov, ki pa sta vsak po svoje lah-
ko prenosljiva tudi na naše območje. 
Na kmetiji Zidarič z zamejskega Kra-
sa prisegajo na samostojen tržni pri-
stop s poudarkom na pridobivanju 
zaupanja kupcev z inovativnostjo, 
stalno kakovostjo in prepričljivo 
zgodbo. Ta kupcu ponuja več kot 
samo zadovoljevanje osnovne ži-
vljenjske potrebe prehranjevanja in 
posledično to lahko pomeni tudi viš-
jo ceno. Kmetija Zidarič je vsekakor 
težko ponovljiva zgodba o uspehu.

Pri drugem primeru, ki ga je pred-
stavil kmetijski svetovalec, pa je bi-
stvenega pomena prav povezovanje 
posameznikov v skupine proizvajal-
cev v okviru nacionalnih shem kako-
vosti. Zaščitena izdelka Prekmurska 
šunka in Prekmurska gibanica sta 
njihova paradna konja, ki ju skupin-
sko promovirajo v okviru blagovne 
znamke Diši po Prekmurju. S pomo-

čjo ukrepov Programa razvoja pode-
želja 2007–2013 in EU sredstvi lahko 
organizirajo kakovostne tematske pri-
reditve ter ostale obsežne promocij-
ske dejavnosti. Te niso namenjene 
zgolj promociji omenjenih zaščitenih 
izdelkov ampak tudi ostalih izdelkov 
znotraj blagovne znamke, drugih iz-
delkov iz območja in seveda celotne 
destinacije Prekmurje (ne nazadnje 
tudi tiste v turističnem smislu).

V obeh primerih je bila v prvi vrsti 
potrebna dobra zgodba, v katero so 
najprej verjeli kmetje sami in jo šele 
nato z velikimi napori ter finančnimi 
sredstvi posredovali širši javnosti. Ob 
tem so upali, da bo zgodba med kup-
ci dobro sprejeta in bo uspešna na 
trgu.

Kje so {e neizkori{~ene 
mo`nosti?

Neizkoriščene možnosti na Bov-
škem lahko zagotovo iščemo v pove-
zovanju, saj lahko le na tak način 
ohranjamo kakovost svojih izdelkov 
in pridelkov ter konkurenci pokaže-
mo svojo moč. Šele ko bomo stopili 

skupaj, bomo lahko znižali proizvo-
dne stroške in hkrati postali močnej-
ši pri razvijanju novih zamisli. Raz-
vijanje vedno novih izdelkov, ki dvi-
gujejo ugled in kažejo na izvirnost 
območja, so ključ do uspešne zgod-
be. Osnova za večji razmah sirarstva 
in dvig prepoznavnosti Bovškega sira 
bi bila vzpostavitev skupnega prede-
lovalnega obrata s trgovino. Tako bi 
dobili skupno trženje, razvoj in tako 
kmetu pustili, da je kmet, sirarju, da 
je sirar in trgovcu, da je trgovec. 
Hkrati bi lahko iz te baze razvijali tu-
di uspešno prodajo mesa drobnice. 

Zgodba sirov Zgornjega Posočja ni 
izmišljena, saj so jo skozi tisočletja 
pisali naši predniki. Za vse, ki jo spo-
znajo, postane resničnost. Od nas je 
odvisno, ali smo to zgodbo sposobni 
ohraniti, ji ostati zvesti in do nje pri-
stopiti na pošten način. Le tako jo 
bomo lahko uspešno umestili na 
trg.
Peter Domevšček, Posoški razvojni 
center 

Vir: Koren, D. et al. Specifikacija za bovški sir. 
Društvo rejcev drobnice Bovške. Bovec, 2011. 

Posvet Povezovanje kmetijskih ponudnikov in tr`enje lokalnih izdelkov s 
poudarkom na za{~itenih izdelkih je bil organiziran v okviru projekta 
Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in doma~e obrti ter gastronomije ob 
Smaragdni poti (Krog), katerega nosilec je LAS za razvoj. Dejavnost je so-
financirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode`elja 
in Republike Slovenija. V projekt so bile vklju~ene tudi vse tri poso{ke 
ob~ine. 

Utrinki

ZA VSE MLADE PO SRCU
Bovec – Na predzadnjo novembr-
sko soboto je Sekcija Mladih, ki de-
luje pod okriljem Turističnega dru-
štva (TD) Bovec, že tretjič organizira-
la delavnico za odrasle. Tokrat je bi-
lo govora o ličenju, ki nam ga je 
predstavila Tanja Ivančič iz bovške-
ga frizerskega studia Tanja. Na zelo 
dobro obiskani delavnici, ki je pote-
kala v bovškem baru Črna ovca, 
smo udeleženke spoznavale osnove 
ličenja. S takšnimi delavnicami želi-
mo v sekciji pokazati, da smo pripra-
vljeni svoje delovanje deliti tudi z od-
raslimi. Sicer pa je Sekcija Mladih 
najbolj prepoznavna po svojih 
ustvarjalnih delavnicah za otroke, ki 
jih izvajamo na raznih bovških prire-
ditvah. Letos je tako v organizaciji 
sekcije potekala že 11. Miklavževa 
ustvarjalna delavnica, ki jo je sprva 
pripravljal turistični podmladek OŠ 
Bovec skupaj z bovškimi prostovolj-
kami. Tej delavnici se je decembra 
lani pridružil nov dogodek, ki smo 
ga poimenovali Pohod od jaslic do 

jaslic. V sklopu tega družine, dru-
štva in druge prostovoljce vabimo, 
da sodelujejo v oblikovanju jaslic na 
prostem. Tako se na sveti večer z 
lučkami in čelnimi svetilkami skupaj 
odpravimo na večerni pohod od ja-
slic do jaslic. Mnogi nato nadaljuje-
mo svoj večer z obiskom polnočni-
ce. Z lanskim obiskom in sodelova-

njem smo bili zadovoljni, še več so-
delovanja pa se nadejamo letos. 
Cilj večine naših dogodkov je, da se 
domačini povežemo v ustvarjalnosti 
in prijetnem druženju. Zavedamo se, 
da lahko zase in za svoj kraj največ 
naredimo prav sami. Tega se že 15 
let zavedamo pri turističnem krožku, 
slabih 10 let pa pri Sekciji Mladih. 

Sekcija ima nekaj stalnih članic, vsa-
ko leto pa se nam pridruži še kakšna 
nova. Novincev smo še posebej ve-
seli, saj prinašajo v skupino novo 
svežino. Več o sekciji si lahko pre-
berete na spletni strani TD Bovec. 
Ob tej priložnosti vsem bralcem So-
časnika želimo vesele in prijetne 
praznike ter spodbudno, pozitivno, 
mirno, zdravo in radostno novo leto. 
Od vas se poslavljamo z Goethejevo 
mislijo: »Resnično živi smo le ta-
krat, ko se veselimo sreče drugih«.
Nataša Bartol, vodja Sekcije Mladih TD 
Bovec

USPE[NO LETO ZA TEKA[KI 
KLUB KOBARID
Kobarid – Tekaški klub (TK) Koba-
rid, ki deluje pod vodstvom trenerja 
Marjana Krajnika, je zelo uspešno 
zaključil letošnje leto. Mladi tekači 
so v Primorskih pokalnih tekih v mo-
štvenem seštevku zasedli odlično 
drugo mesto – skupaj so zbrali 
5.529 točke. Prvo mesto v svojih 

SEKCIJA MLADIH TD BOVEC, ki bo kmalu obeležila 10 let svojega delovanja, ima v svojih vr-
stah nekaj stalnih članic. Z veseljem pa bi medse sprejele še kakšno novo duš’co, saj svoje 
dejavnosti širijo na vse, ki so mladi po srcu. Foto: arhiv sekcije
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Razvoj avstrijsko {tajerske 
vulkanske de`ele

T ako imenovana Vulkanska de-
žela (Vulkanland) je še 20 let 
nazaj veljala za najmanj razvito 

in brezperspektivno območje v Av-
striji. V želji, da se razmere obrnejo 
na bolje, je 14 županov okrožja Feld-
bach na pobudo lokalne iniciative 
leta 1994 ustanovilo lokalno akcijsko 
skupino (LAS). Ta je začela pripra-
vljati številne projektne zamisli in iz 
programa Leader pridobila zagonska 
sredstva. Ključni dejavnik, ki je de-
želi prinesel nadaljnji razvoj, je bila 
sprememba miselnosti ljudi. Kmetje, 
gostinci, obrtniki, rokodelci, umetni-

ki ... so začeli prepoznavati svoje 
prednosti in možnosti za razvoj po-
deželja. To jih je vodilo k sodelova-
nju in povezovanju. Rezultati njiho-
vega sodelovanja in povezovanja so 
privedli do uresničitve projektov, ki 
so popolnoma nerazvito deželo spre-
menili v inovativno kulinarično, obr-
tno in turistično destinacijo. Ponu-
dnike s tega območja tako danes 
povezuje enotna blagovna znamka 
»Steirisches Vulkanland«, ki se veže 
na skupno zgodovino in tukajšnjo 
največjo naravno znamenitost – 
ostanke 40 ugaslih vulkanov. 

Primeri dobrih praks

so že dosegli, hkrati pa so si posta-
vili že nove, ki naj bi jih dosegli v 
naslednjih letih. 

V ~okoladnem svetu
V okviru programa strokovne ek-

skurzije smo najprej obiskali Čoko-
ladnico Zotter, ki slovi po tem, da se 
v svetovnem merilu uvršča med šest 
najboljših proizvajalcev čokolade. 
Prav njihova čokolada Nicaragua 50 
% je pred časom prejela oceno naj-
boljše čokolade na svetu. Ob tem pa 
naj kot zanimivost povemo, da pri 
nas dobro poznanih čokolad Milka 

Sredi{~e za podporo 
projektnih idej prebivalcev

V tej zgodbi zagotovo ne gre spre-
gledati Regionalne hiše okrožja Fe-
ldbach, ki predstavlja središče oziro-
ma stično točko za pripravo progra-
mov in projektov za razvoj območja. 
Tu prebivalcem pomagajo razvijati 
pobude in posamezne projektne za-
misli. Zaradi celostnega pristopa k 
izgradnji in pospeševanju razvoja ob-
močja so leta 2000 ustanovili tudi 
Društvo za pospeševanje štajerske 
Vulkanske dežele. Skupaj so si za-
stavili osem različnih ciljev. Nekatere 

Lokalna akcijska skupina LAS za razvoj proti koncu vsakega leta za svoje ~lane organizira strokov-
no ekskurzijo. Tokrat je za novo navdihujo~o zgodbo poskrbel strokovnjak za lokalni in regionalni 
razvoj mag. Bojan Ma`gon, ki nas je popeljal po avstrijski de`eli najrazli~nej{ih okusov. Prav ti, ki s 
svojim sodobnim pridihom izhajajo iz tradicije babic in dedkov, so de`elo Feldbach povzdignili do 
evropsko prepoznavne turisti~ne regije.

Utrinki

kategorijah so dosegli Karin Cukjati, 
Lia Domevšček, Svit Kramar Roš 
in Nena Kalanj. Na drugo mesto so 
se uvrstili Lara Kalanj, Leon Koro-
šec in Anej Skočir, na tretjo stopnič-
ko pa Ana Kurinčič, Jakob Kurin-
čič, Klara Kramar Roš, Ariana Tu-
šar in Nika Uršič. Na petem mestu 
so sezono zaključili Luka Gaber-
šček, Lara Korošec in Hana Ka-
nalec, šesti je bil Danijel Šmid, na 
sedmem mestu sta bila Naja Dome-
všček in Žan Skočir, na devetem 
pa Ožbej Ivančič in Vita Kanalec. 

V marcu je bilo v Mariboru Prvenstvo 
Slovenije v teku na 1000 m, kjer je 
Karin Cukjati dosegla drugo, Jakob 
Kurinčič pa šesto mesto. 

Na septembrskem Prvenstvu Slove-
nije v atletiki za leto 2013, ki je pote-
kalo v Postojni, so si atleti TK Koba-
rid priborili kar tri medalje. Hana 
Cukjati je v kategoriji pionirke U14 
dosegla zmago v metu vorteksa z 
novim državnim rekordom (58.44 m), 
medtem ko je bila v metu krogle tre-
tja. V kategoriji U12 pa se je z osvo-

jeno bronasto medaljo v teku na 
600 m izkazala Karin Cukjati. Poleg 
omenjenih so se tekmovanja udele-
žili še Luka Gaberšček, Lara Kalanj, 
Nina Koren, Svit Kramar Roš, Ana 
Kurinčič, Jakob Kurinčič in Dea 

Manfreda, ki so z doseženimi oseb-
nimi rekordi zaokrožili klubski uspeh. 

Mladi atleti so se udeležili tudi števil-
nih tekov in atletskih mitingov v Fur-
laniji (Italija), kjer so se redno uvrščali 
na zmagovalni oder. TK Kobarid je 
tako sodeloval na več kot 58 špor-
tnih prireditvah. Zahvala za uspeh 
gre tudi požrtvovalnim staršem, ki so 
otroke vozili na tekmovanja. 

MLADI TEKAČI IZ TK KOBARID so v Primorskih pokalnih tekih v moštvenem seštevku zasedli 
odlično drugo mesto.

NOV DRŽAVNI REKORD – Hana Cukjati je 
na Prvenstvu Slovenije v atletiki za leto 2013 
v kategoriji pionirke U14 z novim državnim re-
kordom (58.44 m) dosegla zmago v metu vor-
teksa, medtem ko je bila v metu krogle tretja.

Ob tem naj omenimo, da naši otroci 
trenirajo na več kot 30 let starem 
stadionu, zato nam bi v naslednjih 
letih še kako prav prišla naložba v 
obnovo kobariškega stadiona, saj bi 
s tem mladim športnikom omogočili 
konkurenčne pogoje za treninge in 
tekmovanja. 
Ana Gaberšček, TK Kobarid
Foto: Anita Cukjati
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in Lind ne najdemo na lestvici prvih 
100 najboljših.

Čokoladni potencial je v začetku 
90. let prepoznal slaščičar Josef Zot-
ter, ki je slovel po peki odličnih tort 
in kolačev. Odločil se je, da bo svoje 
slaščičarsko znanje prenesel na izde-
lavo čokolade. Tako je Zotter ob fi-
nančni podpori avstrijskih bank leta 
1999 v vasici blizu Riegersburga na 
kmetiji svojih staršev odprl lastno 
proizvodnjo čokolade. Tri leta kasne-
je je za vse ljubitelje sladke razvade 
ustvaril tekoči čokoladni bar, kjer so 
obiskovalci lahko pokušali različne 
vrste pri njih izdelanih čokolad. Že 
takrat je Čokoladnica Zotter beležila 
več kot 150.000 obiskovalcev letno, 
kar je lastniku dalo zagon, da je 
ustvaril pravcati čokoladni imperij, 
kjer se lahko obiskovalci »potopijo« 
v svet mamljivih vonjav in čokola-
dnih okusov. Ob tovarni čokolade je 
dogradil še čokoladno gledališče in 
trgovino. Tu je danes zaposlenih pri-
bližno 145 prebivalcev iz tamkajšnje 
regije z najrazličnejšim poklicnim 
predznanjem. Kot rezultat dobrega 
dela in medsebojnega povezovanja so 
s skupnimi močmi na čokoladni trg 
prinesli veliko novosti in svežine. 
Začeli so s prodajo ročno izdelanih 
čokolad v najrazličnejših kombinaci-
jah. Dodana vrednost čokolade Zotter 
pa se kaže v sami izdelavi, saj so 
izdelane po principu Od kakavovega 
zrna do tablice čokolade. To pomeni, 
da uvažajo izključno vrhunska kaka-
vova zrna, ki jih potem v tamkajšnji 
proizvodnji predelajo v čokolado. 
Njihove čokolade so izdelane iz eko-
loško pridelanih kakavovih zrn in 
poleg znaka visoke kakovosti nosijo 
tudi certifikat pravične trgovine. To 
pomeni, da lastnik pridelovalcem ka-
kava iz revnejših držav zagotavlja 
pravično plačilo kakava, ki je skoraj 
100-odstotno višje od cene navadne-
ga kakava na trgu. Za umetniško 
podobo čokolad je Zotter izbral tam-
kajšnjega umetnika Andreasa H. 
Gratzeja, ki je za vsako vrsto čoko-
lade ustvaril novo slikovito in duho-
vito temo.

Pra{i~e vzrejajo ob klasi~ni 
glasbi

Omamljeni od sladkih okusov smo 
pot nadaljevali k slanim. Spoznali 
smo namreč še eno zgodbo, kjer so 
ponudniki svoje prednosti in možno-
sti za razvoj podeželja prepoznali v 
medsebojnem povezovanju. V tej 
zgodbi so se povezali prašičerejci, ki 

so zamisel za posel dobili pri nas, 
natančneje na Krasu. Pri ogledu kra-
ške pršutarne so se odločili, da se 
navkljub temu, da imajo bistveno 
slabše pogoje za izdelavo mesnin, 
lotijo skupne prodaje pršutov, šunk, 
klobas ... pod blagovno znamko Vul-
kano. Uspeli so z zgodbo, ki temelji 
na odločitvi, da prašičev ne bodo 
uvažali, temveč bodo raje zredili svo-
je. To pomeni, da lahko svoje kupce 
na licu mesta prepričajo o kakovostni 
vzreji in posledično kakovostnem 
izdelku. Pri njih so namreč na prvo 
mesto postavili visoko kakovost biva-
nja živali. To pomeni, da si obisko-
valci lahko pri njih za plačilo med 
drugim ogledajo tudi, kako se njiho-
vi prašiči prhajo in poslušajo klasično 
glasbo. Prepričani so, da imajo prav 
zaradi boljših vzrejnih pogojev njiho-
ve živali bolj kakovostno meso. 

Poleg tega svojim obiskovalcem 
radi pokažejo tudi okoli 1.000 m2 ve-
lik razstavni prostor, ki goste popelje 
v svet šunk. Prašičerejska kmetija je 
povezana v skupno blagovno znam-
ko mesnih izdelkov Vulcano. Zgodba 
se je do danes tako dobro prijela, da 
kupci že leto vnaprej rezervirajo cel 

pršut, ki ga nato kot darilo podarijo 
ob posebnih priložnostih. Vas zani-
ma, zakaj ob posebnih priložnostih? 
Zato ker se vrednost takšnega pršuta 
vrti okoli 400 evrov. 

Poku{ali avstrijska jabol~na 
vina 

Po ogledu prašičereje in pršutarne 
je bila naša žeja več kot očitna, zato 
smo se na svoji poti ustavili še na 
sadjarski kmetiji Haas, kjer smo po 
ogledu kmetije pokušali najboljša 
avstrijska jabolčna vina ter penine 
znamke Caldera. Še ena zgodbo o 
okusih in povezovanju – tokrat sed-
mih pridelovalcev vin.

V Gnasu nas je pričakala predse-
dnica Društva kmečkih žena Eige-
nart Gnas, ki s svojo ustvarjalnostjo, 
podjetnostjo in neustavljivim žarom 
slovi daleč naokrog. Ogledali smo si 
njihovo prodajno razstavo kulinarike, 
rokodelstva ter domače in umetno-
stne obrti. Vsekakor navdihujoč 
obisk, predvsem za naše pridne po-
deželske žene. 

Za zaključek strokovne ekskurzije 
smo na poti proti domu naredili po-
stanek še v »etno vinotoču« v Rat-

schendorfu. Presenetila nas je najve-
čja čreda kamel v Avstriji – kar 20 jih 
je bilo –, družbo pa jim delajo še la-
me, bizon, osli, želve in druge živali. 
Tu smo si kot poslastico privoščili 
tudi nekaj hrustljavo pečenih svežih 
svinjskih krač z domačim vinom.

Ugotovitev dneva 
Kar nas je pri vsem skupaj najbolj 

presenetilo, je bilo to, da na celotnem 
območju nismo opazili niti enega 
samega trgovskega središča v slogu 
Lidla, Hoferja, Interspara ipd. Tudi 
v tamkajšnji gostinski ponudbi ni 
zaslediti pijač, kot so Coca Cola, Fan-
ta idr. Tu je prostora le za domače 
proizvode. In če potrebuješ druge 
izdelke ali pridelke, te kupiš pri so-
sedih. Vsaka kmetija namreč poleg 
lastnih izdelkov ponuja še izdelke 
drugih ponudnikov iz okolice. In tu-
di njihove darilne košarice so zasno-
vane po principu povezovanja ponu-
dnikov. In prav medsebojno povezo-
vanje je tisto, ki omenjenemu obmo-
čju na avstrijskem štajerskem ustvar-
ja dodano vrednost. 

Besedilo in foto: Greta Černilogar, stro-
kovna vodja LAS, Posoški razvojni center

ČLANI LAS ZA RAZVOJ NA EKSKURZIJI V VULKANSKI DEŽELI. Kot pravijo, so tam doma obrt, življenjska energija, predvsem pa različni okusi: 
od sadnih, zelenjavnih, mlečnih, mesnih, sladkih, slanih do žganih ...

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA
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K er je v članku Maje Klanj-
šček z naslovom Bosta glas-
bena šola in zdravstveni dom 

ostala brez dovozne poti, blagovnica 
pa brez kupcev? (Sočasnik, XIV, št. 
5/2013) precej neresničnih in zavaja-
jočih trditev, se moram odzvati. 
Osnovni razlog, zaradi katerega se 
pristopa k preureditvi prostora med 
blagovnico, glasbeno šolo (GŠ) in 
zdravstvenim domom (ZD), je var-
nost pešcev. Pešci, med katerimi so 
tudi številni otroci, bolniki in ostare-
li, si sedaj pot utirajo med parkirani-
mi avtomobili in vozniki, ki krožijo 
ter iščejo parkirna mesta. Da bi upo-
števali potrebe vseh uporabnikov tega 
prostora in našli najboljšo rešitev, je 
Občina Tolmin najela biro At Studio, 
Aleksandra Torbica s.p., ki je teme-
ljito analiziral vse potrebe, opravil 
številne razgovore in se udeležil raz-
prave. V razpravi je med drugim so-
delovala tudi ravnateljica GŠ. Na 

Opa`anja

Glasbena {ola ne bo ostala brez dovozne 
poti in blagovnica ne brez kupcev

podlagi zbranih informacij in izku-
šenj je omenjeni biro pripravil tri 
različice (ogledate si jih lahko na 
spletni strani www.tolmin.si/sl/211/
o/441). Vse upoštevajo zahteve po 
varnosti pešcev in varno dostavo 
otrok v GŠ, razlikujejo pa se po na-
činu vodenja prometa mimo nje. 

V prvi različici, ki je s stališča var-
nosti najmanj ugodna, poteka promet 
na parkirišče blagovnice dvosmerno, 
enako kot doslej. V drugi različici je 
urejen enosmerno in delno poteka 
mimo avtobusne postaje, v tretjem 
pa avtomobili na parkirišče blagovni-
ce dostopajo po najkrajši poti mimo 
avtobusne postaje in se ne križajo s 
potmi za pešce. Ker se ob tem pro-
metno razbremenita tudi Prešernova 
in Gregorčičeva ulica, je bil ta pred-
log najbolje sprejet.

Trditev, da nove ureditve ukinjajo 
parkirna mesta pred blagovnico in 
poti za dostavo, ni resnična. Na raz-

pravi se je večina udeležencev stri-
njala s prioritetami, ki sta jih pri 
načrtovanju postavila arhitekta iz 
omenjenega biroja. Največjo skrb sta 
namreč namenila pešcem, med njimi 
še zlasti učencem in drugim obisko-
valcem GŠ in ZD, nemoteni dostavi 
ter kratkotrajnemu parkiranju upo-
rabnikov ostalih ustanov in lokalov. 
Ker je prostora za dolgotrajno parki-
ranje premalo, sta ga projektanta 
našla na bližnjih, na dve ali tri minu-
te oddaljenih parkiriščih. 

Predvidevam, da je prav slednje 
razlog za nasprotovanje ravnateljice 
Maje Klanjšček, ki zahteva, da se na 
ploščadi pred GŠ uredi parkirišče za 
zaposlene. Pri tem v svojem članku 
grobo manipulira in navaja neresnič-
ne podatke, češ da bodo ob novi 
ureditvi prizadeti obiskovalci GŠ, ZD 
in blagovnice. 

Prioritete, ki dajejo prednost pe-
šcem in kratkotrajnemu parkiranju, 
parkirišča za dolgotrajno parkiranje 
pa umikajo iz osrednjega dela mesta, 
so že pred časom sprejeli v Ljubljani, 
Kopru, Izoli, Piranu, Gorici, Šempe-
tru, Vidmu, Čedadu … Zaradi tega 
postajajo ta mesta lepa in privlačna, 
to pa pripomore k temu, da se vanje 
vrača življenje. Takšen način urejanja 
predvidevajo tudi prostorski akti Ob-
čine Tolmin in Krajevne skupnosti 

Projekt KROG se izvaja v okviru programa Leader, LAS za razvoj (NIP 2011). Projekt je 
sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebi-
no informacije je odgovoren nosilec. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja 
RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
Plačnik oglasa je Občina Idrija (www.idrija.si).

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

Projekt KROG
Ime projekta: Vzpodbujanje 
kmetijstva, rokodelstva in 
domače obrti ter gastronomije 
ob smaragdni poti – KROG
Nosilec: LAS za razvoj
Projektni vodja: Michaela Vidič
Projektni partnerji: ICRA 
d.o.o., Kmetijsko gozdarski 
zavod Slovenije – Nova 
Gorica, Ustanova Fundacija BiT 
Planota, Javni zavod Triglavski 
narodni park, Mestna občina 
Nova Gorica, Občina Bovec, 
Občina Cerkno, Občina Idrija, 
Občina Kanal ob Soči, Občina 
Kobarid, Občina Tolmin, Posoški 
razvojni center
Celotna vrednost projekta: 
102.010,68 evra (sredstva 
Leader: do 84.631,45 evra)

www.prc.si/
programi-projekti/

kmetijstvo-
rokodelstvo-domaca-

obrt-gastronomija

Glavni namen dvoletnega 
projekta KROG se je 

navezoval na povečanje in 
pestrost ponudbe oziroma 
prodaje lokalnih pridelkov 
in izdelkov na tržnicah ter 
prodajnih mestih območja 

LAS za razvoj. V sklopu tega 
se je povečala prepoznavnost 

lokalnih izdelkov in 
ponudnikov med prebivalci 

ter obiskovalci območja.

Popravek

[KRATARIJE
Na našo srečo Sočasnik berejo tu-
di slovenisti, ki so nas opozorili na 
kar nekaj slovničnih napak, ki so se 
prikradle v prejšnjo številko našega 
tiskanega medija. Po temeljitem pre-
gledu smo ugotovili, da jo je tokrat 
zagodel nihče drug kot »krovni ti-
skarski škrat« našega uredništva. Ta 
je del besedil, ki so nato romala v 
oblikovanje, povzel iz mape, v kateri 
so bila še nelektorirana besedila, 
namesto da bi v oblikovanje poslal 
že lektorirane tekste. S to svojo 
»škratarijo« je nevede povzročil po-
slovno škodo naši lektorici Poloni 
Hadalin Baša, kateri se za to tudi 
iskreno opravičujemo.

Fon Felix pa jo je 
zagodel tudi z zamenjavo 
informacij. V prispevku z naslovom 
Od tragedije v Strmcu preteklo 70 
let, prav tako objavljenem v prejšnji 
številki Sočasnika na strani 16, je 
Kal - Koritnico zamenjal z Loško Ko-
ritnico. K sreči so nas gasilci iz Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Log pod Mangartom opozorili, da 
Kal - Koritnica v preteklosti ni bila 
požgana, pač pa so nemški vojaki 
leta 1943 požgali Loško Koritnico.  

Za vse omenjene kot tudi morebitne 
druge nevšečnosti, ki so se prikra-
dle v peto številko Sočasnika, se na-
šim bralcem opravičujemo.

Uredništvo Sočasnika

Tolmin, zanj pa se zavzemamo tudi 
v Društvu za ohranjanje in razvoj 
Tolmina (DOR). Prepričani smo, da 
se bomo ob novih in dobro premi-
šljenih ureditvah vsi bolje počutili, 
predvsem pa, da GŠ zaradi tega za-
gotovo ne bo zapustil nihče od uči-
teljev ali učencev.
Valter Valentinuzzi, predsednik društva 
DOR in član sveta GŠ Tolmin
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Slovenski svet, 
ti si krasan

Ob 150. obletnici rojstva skladatelja 
Hrabroslava Volariča je izšla notna 
zbirka njegovih izbranih skladb za 
moške zbore (v pripravi je tudi zbirka 
njegovih izbranih skladb za mešane 
in ženske zbore). Gre za 1. zvezek 

Sozvočij Posočja, ki je uvrščen tudi 
med Izbrana dela slovenskih sklada-
teljev. Volarič je bil zelo plodovit skla-
datelj, ki je skladal predvsem za mo-
ške in mešane sestave ter samospeve.

NASLOV KNJIGE: Slovenski svet, 
ti si krasan. Izbrani moški zbori. IZ-
BOR GRADIVA: Stojan Kuret in Am-
brož Čopi. UREDILA: Silva Seljak. 
IZDALA IN ZALOŽILA: Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Tolmin in Zveza kulturnih 
društev Tolmin. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Ljubljana, Tolmin, 2013. ŠTE-
VILO STRANI: 85. FORMAT: 21 x 
29,7 cm. VEZAVA: mehka.

Priprave Kranjske 
de`ele in obalne po-
krajine spomladi 
1915 v pri~akovanju 
italijanske invazije

Kobariški muzej je izdal knjigo z 
naslovom Priprave Kranjske dežele in 

obalne pokrajine spomladi 1915 v 
pričakovanju italijanske invazije. Gre 
za izpiske iz dnevnika generalmajor-
ja Aloisa Harla. Njegov dnevnik se je 
ohranil v dveh različicah. Podlaga za 
to knjigo je obsežnejša različica, na-
tipkana na 45 straneh in zajema 
obdobje od 8. januarja do 22. septem-
bra 1915. Osvetljuje dogodke tik pred 

izbruhom vojne med Avstro-Ogrsko in 
Italijo ter prve vojne mesece.

NASLOV: Priprave Kranjske dežele 
in obalne pokrajine spomladi 1915 v 
pričakovanju italijanske invazije. Iz 
vojnega dnevnika c. in k. polkovnika 
Aloisa Pl. Harla. UREDIL: Lovro Galić. 
IZDAL IN ZALOŽIL: Kobariški muzej. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Kobarid, 
2013. ŠTEVILO STRANI: 112. FOR-
MAT: 21 x 29,7 cm. VEZAVA: mehka.

Skupnostno u~enje v 
~ezmejnem prostoru

V okviru čezmejnega projekta Study 
Circles je nastal priročnik Skupnostno 
učenje v čezmejnem prostoru in je 
namenjen mentorjem študijskih krož-
kov ter lokalnim skupnostim. V njem 
je predstavljen slovenski model študij-
skih krožkov, katerega avtor in koor-
dinator je Andragoški center Slove-
nije, ki je bil v okviru projekta pilotno 
prilagojen značilnostim kulture in 
potrebam obmejnega prostora. Mapo, 

Utrinki

130-LETNICA PISATELJA 
DR. IVANA PREGLJA
Most na So~i – V oktobru smo čla-
ni Kulturnega društva (KD) Ivana 
Preglja Most na Soči, tukajšnje kra-
jevne skupnosti in turističnega dru-
štva ter OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči k sodelovanju pritegnili doma-
čine in pripravili prireditev ob 130-le-
tnici rojstva rojaka, pisatelja Ivana 
Preglja. Posebej počaščeni smo bi-
li, ker je slavnostno besedo ob tem 
dogodku prevzel prav tako naš ro-
jak, akademik in ugleden pisatelj 
Saša Vuga.
V kulturnem programu so sodelovali 
osnovnošolci, mešani pevski zbor 
Zdravko Munih Most na Soči, vodite-
ljica Špela Mrak, uvodni pozdrav pa 
je imel tolminski župan Uroš Brežan. 
Pred prireditvijo smo člani organiza-
cijskega odbora – ob tem se nam je 
pridružil še en pomemben Mostar, 
častni občan Občine Tolmin, dirigent 
Marko Munih –, slavnostno položili 
venec k Pregljevemu spomeniku.
Tako smo se poklonili pisateljevemu 
spominu in ponovno obudili že de-
setletje stara prizadevanja za posta-
vitev Pregljeve spominske sobe v 
rojstnem kraju, ki naj bi kasneje pre-
rasla v prostor s širšo lokalno kultur-
no vsebino. 

Zbrani prostovoljni prispevki na pri-
reditvi so prvi kamenček v nizu zbi-
ranja sredstev za uresničitev zasta-
vljenega cilja. KD Ivana Preglja je ta-
ko v ta namen odprlo poseben ra-
čun za zbiranje donacij. Vsi organi-
zatorji prireditve imamo zastavljene 
še druge dejavnosti, na katerih se 
bodo zbirala potrebna sredstva, po-
moč pa pričakujemo tudi od Občine 
Tolmin. 

Akademik Saša Vuga je v svojem kot 
vedno čudovitem govoru Ivana Pre-
glja poimenoval očarljivi čarovnik 
slovenskega peresa. Med drugim 
pa ga je opisal tudi z besedami: 

»Pregelj je bil velik pisatelj. Večji, 
kakor ga je mogel razumeti njegov 
čas. Morda pa je zdaj le nastopil ti-
sti čas, da bi se mu vsaj v rojstnem 
kraju dalo veljavo, ki mu glede na 
njegovo veličino pripada.«
Danica Taljat, KD Ivana Preglja 
Most na Soči

GOVORICA NA[IH NON IN 
NONOTOV 
Severna Primorska – Sredi oktobra 
se je v Goriški knjižnici Franceta 
Bevka zaključil natečaj GOvoRIČKA, 
na katerem so na pobudo Goriške-

ga literarnega kluba GOvoRICA so-
delovali posamezniki s kratko hu-
morno prozo v eni izmed krajevnih 
govoric z območja širše Goriške. 
Med 27 udeleženci natečaja so bili 
tudi štirje iz Zgornjega Posočja, ki 
so predstavili govorico Bovca, Ko-
barida in okolice Tolmina.

Tatjana Volarič iz Kobarida v svo-
jem članku Dans bomo bajsl govo-
ri, kaj vse je morala postoriti pred 
pleskanjem. Vmes jo motijo sosede 
s svojimi vsakdanjimi čenčami, tako 
da je pleskarju Joškotu le s težavo 
uspelo »pobajsat an pospraut use 
u enmu dneu«.

Marjan Mohar iz Bovca, 15-letni di-
jak Šolskega centra Nova Gorica 
(ŠC NG), je v svojem delu z naslo-
vom Buške kuantarce predstavil 
Pepo in Pepco: »Ti, jou, də b ti vi-
dla uəno, kukuə je bila upzejcəna, 
vəč barve nə sebe kukr kirga druz-
ga. A vjəš, uəd kirga je? Ta je uəna 
uəd uənga, kər je djəlu pər uənmo 
an je biu z uəno, kər je uženjəna z 
uənim an živi təm u tejsti uasi blizo 
unəga od tiste susjəde ...«
Jure Skok z Idrije pri Bači, prav ta-
ko dijak ŠC NG, v prapijski govorici 
pripoveduje o zgodbi Kako sa po-
magal sasjədu, ki je fante nagradil s 
friko: »Taprva nam je u tant naliu 

PRED PRIREDITVIJO OB 130-LETNICI ROJSTVA ROJAKA, PISATELJA IVANA PREGLJA 
smo člani organizacijskega odbora v družbi častnega občana Občine Tolmin, dirigenta Marka 
Muniha slavnostno položili venec k Pregljevemu spomeniku. Foto: Andrej Rutar
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ki vsebuje priročnika v slovenskem in 
italijanskem jeziku, bodo projektni 
partnerji postopoma dopolnjevali še 
z drugimi gradivi, ki bodo nastala v 
sklopu projekta Study Circles.

NASLOV: Skupnostno učenje v 
čezmejnem prostoru. Primer študij-
skih krožkov ob slovensko-italijanski 
meji. UREDILI: dr. Nevenka Bogataj 
in Patricija Rejec. IZDAL: Posoški 

razvojni center. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Tolmin, 2013. ŠTEVILO STRA-
NI: 34. FORMAT: 21 x 29,5 cm. VE-
ZAVA: mehka.

Izjemna drevesa 
Severne Primorske

Vodnik Izjemna drevesa Severne 
Primorske je rezultat istoimenskega 
projekta, s katerim je Zavod za goz-
dove Slovenije, OE Tolmin skupaj z 
Zavodom RS za varstvo narave in 
Lokalno turistično organizacijo So-
točje kandidiral za pridobitev sred-
stev iz programa Leader. Z njimi so 
projektni partnerji lahko dopolnili 

evidence izjemnih dreves, dostopnejša 
pa opremili z informacijskimi tablami 
in jih povezali v novo učno pot, ki je 
predstavljena v vodniku.

NASLOV: Izjemna drevesa Severne 
Primorske. Mitske vezi med preteklo-
stjo in prihodnostjo. AVTORJI: David 
Fučka, Edo Kozrog in Janez Pagon. 
ZALOŽIL: LTO Sotočje. KRAJ IN LE-
TO IZDAJE: Tolmin, 2013. ŠTEVILO 
STRANI: 32. FORMAT: 21 x 14,7 cm. 
VEZAVA: mehka.

Sre~anja z gasilskimi 
prijatelji

Viktor Kavčič je za letošnje 20. 
srečanje gasilskih prijateljev iz Gasil-
ske zveze (GZ) Tolmin in GZ Dra-
vske doline, ki je potekalo v Tolminu, 
pripravil jubilejno publikacijo. V njej 
je predstavil srečanja omenjenih GZ, 
katerim so se kasneje pridružili tudi 
člani GZ Bovec in Obalne GZ Koper. 
Vsebino je črpal iz člankov, ki so bili 
objavljeni v reviji Gasilec.

NASLOV: Srečanja z gasilskimi pri-
jatelji: GZ Dravske doline, GZ Bovec 
in Obalna GZ Koper. AVTOR: Viktor 
Kavčič. IZDALA: Gasilska zveza Tol-
min. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2013. ŠTEVILO STRANI: 30. FOR-
MAT: 14,7 x 21 cm. VEZAVA: mehka.

Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

župa, pale nam je pa na damač 
tušč acru fete krampirje, na kancu 
pa gare deu še sir, pa je ratala 
krampirjeua frika.«
Martina Leban iz Žabč je povedala 
resnično zgodbo o vaščanu, ki je po 
nedolžnem prišel v zapor.

Pisci so imeli največ težav z zapiso-
vanjem besed, saj je narečno govo-
rico lažje poslušati, sploh v doma-
čem okolju – slovenska narečja so 
tako raznolika, da jih je brez razla-
galnega slovarčka v drugem okolju 
le težko razumeti. In prav pestrost 
narečnega besedišča bogati našo 

materinščino, ki jo tako močno 
ogrožajo anglizmi.
Katarina Vuga, Goriški literarni klub 
GOvoRICA

JAZZ PUNT BIG BAND 
SLAVIL V MEDNARODNI 
KONKURENCI
Budimpe{ta (Mad`arska) – Tolmin-
ski Jazz Punt Big Band (JPBB), ki 
pod taktirko pozavnista Matije Mla-
karja ustvarja že osem let, se je od 
8. do 10. novembra udeležil 13. 
mednarodnega tekmovanja big ban-

dov Budapesti Big Band Találkozó 
Fesztivál. Kot edini slovenski pred-
stavnik je JPBB nastopil v najvišji 
A-kategoriji, kjer se je v družbi petih 
madžarskih, dveh čeških in enega 
slovaškega big banda odlično odre-
zal. Tričlanska strokovna komisija, ki 
ji je predsedoval Tamás István Ber-
ki, priznani madžarski skladatelj, 
džezovski glasbenik in profesor džez 
petja na Glasbeni akademiji Ferenca 
Liszta, je nastop tolminskih glasbeni-
kov v budimpeškem kulturnem domu 
nagradila z zlato plaketo in priznanjem 
za najvišje število osvojenih točk. 
Člani komisije so v obrazložitvi še 

posebej izpostavili izviren repertoar, 
odlično izvedbo skladb ter energijo, 
ki krasi tolminski džez sestav.

JPBB redno sodeluje s priznanimi 
glasbeniki in se ne boji stopiti izven 
okvirjev značilnih big bandov. Pazljiv 
izbor aranžmajev, sodoben in inova-
tiven način izvajanja ter ljubezen do 
glasbe so kvalitete, s katerimi so tol-
minski džezisti navdušili madžarsko 
prestolnico. Osvojena priznanja po-
trjujejo, da JPBB stopa po pravi po-
ti, obenem pa dajejo zagon za na-
daljnje glasbeno ustvarjanje.
Miha Vehar, JPBB

MED 27 UDELEŽENCI NATEČAJA SO BILI TUDI ŠTIRJE IZ ZGORNJEGA POSOČJA, ki so 
predstavili govorico Bovca, Kobarida in okolice Tolmina. Foto: arhiv organizatorjev

ZLATA PLAKETA IN PRIZNANJE ZA NAJVIŠJE ŠTEVILO OSVOJENIH TOČK ZA JAZZ PUNT 
BIG BAND – Izviren repertoar, odlična izvedba skladb in energija, ki krasi tolminski džez sestav, 
so v madžarski prestolnici prepričali tričlansko strokovno komisijo. Foto: Mateja Valentinčič
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno tiste prireditve, ki nam jih posredujete v naše uredništvo ali po telefonu 05/38-41-500, 05/38-41-510 ali na 
e-naslov socasnik@prc.si. Rok za oddajo informacij o dogodkih za naslednjo številko Sočasnika bo objavljen na naši spletni strani. 

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev Zgornjega Posočja, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev oziroma 
podjetij. Objavljamo samo naslednje podatke: datum in uro, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če 
želite v Sočasniku podrobneje najaviti prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/soca-
snik/dodatno/cenik-oglasevanja.

Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Datum Kraj Prireditev Informacije

Do konca marca TOLMIN, Tolminski muzej Razstava postavljena ob 300-letnici tolminskega punta Nad Gorico 
po pravico – Tolminska v času vélikega punta

Tolminski muzej: 05/38-11-360

Januar–marec BOVEC, KOBARID in TOLMIN, 
Knjižnica Cirila Kosmača (KCK) 

Ure pravljic z Lisico Mico in različni e-tečaji KCK Tolmin

5. 1. 2014 (17.00) TOLMIN, kinogledališče Kratki animirani film Maček Muri – rojstni dan (darilo Zavoda za 
kulturo, šport in mladino)

ZKŠM Tolmin (Špela Mrak): 05/38-11-801

5. 1. 2014 (17.10) TOLMIN, kinogledališče Sinhronizirana animirana družinska komedija Avioni ZKŠM Tolmin (Špela Mrak): 05/38-11-801

5. 1. 2014 (19.00) TOLMIN, kinogledališče Komedija v slovenščini, srbščini in bosanščini Čefurji raus ZKŠM Tolmin (Špela Mrak): 05/38-11-801

5. 1. 2014 (19.00) LOG POD MANGARTOM, 
cerkev sv. Štefana 

Koncert Okteta Simon Gregorčič Kobarid (vstopnine ni) Krajevna skupnost (KS) Log pod Mangartom 
(Igor Černuta): 051-414-488

11. 1. 2014 (18.00) POLJUBINJ, dvorana KS Potopisno predavanje laične misijonarke Katarine Kavčič: Pojdi z 
menoj v Angolo

KS Poljubinj-Prapetno: www.ks-poljubinj.
si/p/koledar-dogodkov.html

12. 1. 2014 (10.00) LOG POD MANGARTOM,
tekaška proga

Dan teka na smučeh – tečaj *
(prijave do 11. 1. 2014)

Turistično društvo (TD) Log pod Mangartom 
(Peter Mlekuž): 041-748-585

15. 1. 2014 (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Planinski večer: Dušica Kunaver – spominski večer ob 30-letnici 
smrti Aleša Kunaverja

Planinsko društvo (PD) Tolmin 
(Žarko Rovšček): 041-442-085

17. 1. 2014 (20.00) LOG POD MANGARTOM, Hotel 
Šola

Filmski večer: Polmesec nad planikami (vstopnine ni) TD Log pod Mangartom (Peter Mlekuž): 
041-748-585 

18. 1. 2014 PONIKVE Nočni zimski pohod na Črvov vrh PD Tolmin (Vinko Pagon): 041-261-075

23. 1. 2014 (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Odprtje slikarske razstave Borisa Zaplatila KCK Tolmin

24. 1. 2014 (20.00) LOG POD MANGARTOM, Hotel 
Šola

Potopisno predavanje Urške Mlekuž Vončina: Islandija TD Log pod Mangartom (Peter Mlekuž): 
041-748-585

31. 1. 2014 (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Potopisno predavanje Darje Gruntar, Špele Svetičič in Lucijana 
Lavrenčiča: Povratna vozovnica – Madagaskar

KCK Tolmin

1. 2. 2014 LOG POD MANGARTOM,
smučišče Encijan

Retro dan (»zlata« 70. in 80. leta) – brezplačno smučanja za 
smučarje v »retro odpravi« 

TD Log pod Mangartom (Peter Mlekuž):
 041-748-585

3.–7. 2. KOBARID, Dom Andreja Manfrede Kobariški knjižni sejem KCK Tolmin

8. 2. 2014 ŽIROVNICA Po poti kulturne dediščine PD Tolmin (Darij Kenda): 041-774-631

8. 2. 2014 (18.00) POLJUBINJ, dvorana KS Potopisno predavanje Marka Lebana: Pojdi z menoj na Islandijo www.ks-poljubinj.si/p/koledar-dogodkov.html

12. 2. 2014 (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Planinski večer: Nives Meroi in Roman Benet – predavanje Obe plati
medalje o vzponih na osemtisočake Karakoruma

PD Tolmin 

14. 2. 2014 AVSA Na Matajur, ko luna kaže pot PD Tolmin (Slavica Boljat): 051-622-962

16. 2. 2014 (18.00) LOG POD MANGARTOM,
smučišče Encijan

Pohod v mesečini (priporočena je primerna obutev, čelna svetilka, 
pohodniške palice)

TD Log pod Mangartom (Peter Mlekuž): 
041-748-585

19. 2. 2014 (17.00) LOG POD MANGARTOM,
Ekološka kmetija Černuta

Delavnica filcanja – izdelava polstenega mila TD in Ekološka kmetija Černuta (Irena 
Černuta): 031-321-441

21. 2. 2014 (20.00) LOG POD MANGARTOM, Hotel 
Šola

Filmski večer: Gremo mi po svoje 2 TD Log pod Mangartom (Peter Mlekuž): 
041-748-585

22. 2. 2014 (17.00) LOG POD MANGARTOM,
smučišče Encijan

2. gasilsko-taktični veleslalom Prostovoljno gasilsko društvo Log pod 
Mangartom (Igor Černuta): 051-414-488  

28. 2. 2014 (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Potopisno predavanje Tomaža Hožiča: Povratna vozovnica – Japonska KCK Tolmin

Konec februarja TOLMIN, galerija knjižnice Predstavitev monografije ob 100-letnici rojstva Vitomila Zupana KCK Tolmin

Začetek marca TOLMIN, galerija knjižnice Odprtje slikarske razstave Klavdije Marušič: Metulji iz Fukushime KCK Tolmin

1. 3. 2014 (14.00) LOG POD MANGARTOM 17. tradicionalna pustna povorka TD (Peter Mlekuž): 041-748-585

2. 3. 2014 PODNANOS Po Vojkovih poteh na Nanos PD Tolmin (Rudi Rauch): 031-756-082

7. 3. 2014 (20.00) LOG POD MANGARTOM, Hotel 
Šola

Kumrova foto pravljica (vstopnine ni) TD Log pod Mangartom (Romeo Černuta): 
041-817-017

8. 3. 2014 (18.00) POLJUBINJ, dvorana KS Potopisno predavanje: Pojdi z menoj v … www.ks-poljubinj.si/p/koledar-dogodkov.html

12. 3. 2014 TOLMIN, galerija knjižnice Planinski večer: Maruška Lenarčič – predavanje Sokotra PD Tolmin

22. 3. 2014 SOLKAN Po stopinjah Valentina Staniča PD Tolmin (S. Gorjup, R. Rauch): 
031-344-967, 031-756-082

23. 3. 2014 PETROVO BRDO Pohod na Porezen PD Tolmin (Vinko Pagon): 041-261-075

Med 25. in 27. 3. TOLMIN, galerija knjižnice Prireditev z Anjo Štefan Vrtec Volče

28. 3. 2014 (19.00) TOLMIN, galerija knjižnice Potopisno predavanje Alison Kogoj: Prostovoljstvo po svetu KCK Tolmin


