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Kalvarija razvoja v Poso~ju

Uvodnik

Slovenije za leti 2003 in 2004 pono-
vno ni predvidenih sredstev za razvoj
v Posočju. Zato smo morali nemudo-
ma ponoviti vajo iz prvega polletja.
Vmes je pravna služba Ministrstva za
gospodarstvo zahtevala razveljavitev
razpisa za spodbujanje zaposlovanja,
ker se na njem odobravajo sredstva po-
djetnikom za dve leti. Vso stvar nam
je uspelo zavleči tako dolgo, da je Vla-
da v rebalans proračuna za leti 2002
in 2003 končno vrinila še sredstva za
Posoški razvojni program. Seveda pa
tudi tokrat nismo dobili obljublje-
nega. Za leto 2003 so nam priznali  le
300 milijonov SIT in šele za leto 2004
obljubljajo celotni znesek 400 milijo-
nov SIT.

Že v oktobru smo v dogovoru z ob-
činami Bovec, Kobarid in Tolmin iz-
delali izvedbeni program za 2003 in
popravek programa za 2002. Naša pri-
zadevanja gredo namreč v smeri, da
bi ju Vlada RS potrdila še pred volitva-
mi in bi se naslednje leto toliko bolj
temeljito posvetili izvedbi programa.

In če na hitro preletimo letošnje re-
zultate. Odziv na razpise je bil izje-
mno dober. Na razpis sofinanciranja
začetnih investicij malih in srednjih
podjetij smo prejeli 30 prijav – večina
le-teh je bila izdelana zelo kakovost-
no. Po izvršenem ocenjevanju je kar
24 projektov dobilo zadostno število
točk za sofinanciranje. Žal pa sred-
stev ni bilo dovolj za vse in zato je
dobilo odobreno sofinanciranje le
prvih devet najbolje uvrščenih proje-
ktov. Ob podpisu pogodb so se iz-
brana podjetja zavezala, da bodo
skupno investirala 450 milijonov SIT
in v treh letih ustvarila 64 novih, ka-
kovostnih delovnih mest. Seveda pa
tisti, ki so izpadli, niso bili najbolj
zadovoljni, kar je popolnoma razu-
mljivo. Kar nekaj se jih je namreč na-
to pritožilo na sklep komisije. Ta je
nato vse prijave ponovno temeljito
pregledala, vendar so bili kriteriji za

Ker smo na Poso{kem razvojnem centru izdajo te {tevilke na~rtovali decembra lani, sem v novem-
bru pripravil uvodnik s kratkim pregledom, kaj se je dogajalo s Poso{kim razvojnim programom.
Vendar nam je izdajo decembrske in tudi `e nekaj {tevilk poprej prepre~ila finan~na su{a, ki nas je
pestila zadnje mesece minulega leta. Kljub temu smo bili po neverjetnih pripetljajih skozi celo
minulo leto ob koncu vsi zadovoljni in prepri~ani, da se je zadeva vendarle iztekla – seveda nam v
prid. Optimisti~no smo pri~akovali normalno odvijanje programa tako v leto{njem letu kot tudi v
prihodnjih letih.

N a žalost se je zgodilo drugače in ponovno se je potrdil rek, ki pravi,
da so pri delu z našimi državnimi organi optimisti res samo slabo
informirani pesimisti. Da boste naši bralci bolj nazorno videli, kako

hitro se lahko dandanes stvari na ravni države spreminjajo, sem se odločil,
da uvodnik (napisan novembra 2002) natisnemo v nespremenjeni obliki ter
mu dodamo le še kratek opis dogajanj, ki so sledila:
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“Po kapljicah …
Po več mesečnem prisilnem mirovanju EPI-centra se spodobi, da v uvodniku

posvetimo nekaj besed usodi našega glavnega razvojnega programa. Če si za
začetek osvojimo spomin … Program vzpodbujanja razvoja v Posočju, ki smo
ga poimenovali Soča 2006 in Izvedbeni program za leto 2002 (Soča 2002) sta
bila po dolgotrajnem usklajevanju z Ministrstvom za gospodarstvo in Mini-
strstvom za delo v začetku januarja letos pripravljena za pot skozi nadzorne
organe in za končno potrditev na Vladi Republike Slovenije. Nato se je najprej
zapletlo tam, kjer se zaplete najraje – pri denarju. Sestavljavci proračuna so
namreč prezrli Zakon o popotresni obnovi in razvoju v Posočju in sicer prav
v tistem delu, ki se nanaša na razvoj. Po dolgotrajnih in mučnih intervencijah
ter lobiranju se je v rebalansu proračuna nato le našlo nekaj denarja, a vsota
se je zmanjšala za celih 100 milijonov SIT – kot dopolnilo naj bi Javni sklad
iz Ribnice pomagal ATC Bovec z enako vsoto. Program je bil zaradi vseh teh
zapletov potrjen na Vladi RS šele 13. junija 2002.

Konec junija se je nato pričelo mrzlično delo ekipe z Agencije za regionalni
razvoj na Ministrstvu za gospodarstvo in Posoškega razvojnega centra, da se
izvedejo razpisi. V začetku julija je bil izveden razpis za sofinanciranje začetnih
investicij za mala in srednja podjetja, sredi septembra nato razpis za spodbu-
janje zaposlovanja, v začetku oktobra pa razpis za štipendiranje. Žal je za
izvedbo razpisa za izobraževanje kratko malo zmanjkalo časa.

Že med potekom prvega razpisa smo izvedeli, da v proračunu Republike
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ocenjevanje tako nedvoumni, da ka-
kšnih večjih odstopanj, ki bi vplivala
na vrstni red ocen, ni ugotovila.

Tudi na razpis za spodbujanje
zaposlovanja se je odzvalo precejšnje
število interesentov, a zaradi nerazu-
mno kratkega roka niso bila razde-
ljena vsa sredstva. Veliko prijav je pri-
šlo tudi na razpis za štipendije, ki
pa ob pisanju tega prispevka še ni
zaključen.

Kakšna je torej ocena prvega leta
izvajanja Soče 2006? Gotovo pozitiv-
na! Res smo orali ledino, tako v Po-
soškem razvojnem centru kot tudi na
občinah ter različnih ministrstvih.
Želimo si le, da bi v naslednjih letih
bistveno manj časa porabili za biro-
kratske ovire in več časa posvetili vse-
binskemu izvajanju programa. Goto-
vo pa nam letos ne bi uspelo presko-
čiti večine ovir brez izjemno dobrega
sodelovanja z ekipo za regionalni ra-
zvoj na Ministrstvu za gospodarstvo,
na čelu z državnim sekretarjem mag.
Igorjem Strmšnikom in mag. Mojco
Šteblaj iz Agencije za regionalni ra-
zvoj. Ves čas pa smo imeli tudi močno
podporo vseh treh posoških županov.
Ob tej priložnosti se v imenu ekipe
Posoškega razvojnega centra vsem
skupaj najlepše zahvaljujem!”

Takšno je bilo torej stanje novem-
bra lani. K sreči nas je začetek leta
presenetil – za spremembo pozitiv-
no! Naš poslanec v Državnem zboru,
Ivan Božič, je ob razpravi o rebalan-
su proračuna RS za leti 2003 in 2004
vložil amandma za povečanje razvoj-
nih sredstev Posočju v letu 2003 (s
300 na 400 mio SIT). Amandma je
bil sprejet in tako imamo v državnem
proračunu RS za leti 2003 in 2004
odobrenih vsako leto zakonsko dolo-
čenih 400 mio SIT. Na tem mestu se
za skrb in trud ponovno zahvalju-
jemo našemu poslancu.

Vendar pa smo si morali skoraj so-
časno ponovno sneti rožnata očala in
se soočiti z nič kaj lepo resničnostjo.
Že v začetku decembra smo namreč
izvedeli, da Ministrstvo za gospodar-
stvo v program za izvajanje proraču-
na v letu 2003 ni pravočasno vložilo
pogodb za spodbujanje začetnih in-
vesticij v Posočju (za pol ure so za-
mudili postavljeni rok). To ne po-

meni, da prejemniki razvojne pomoči
ne bi dobili, vendar naj bi ta prišla
šele v letu 2003 in sicer na račun sred-
stev, ki so predvidena za leto 2003,
namesto iz sredstev za leto 2002. Na
kratko, to za Posočje pomeni izgubo
prek 100 mio SIT. S pomočjo nekda-
njega župana občine Tolmin Julijana
Šorlija smo po tem nemudoma začeli
akcijo na odločujočih mestih v Lju-
bljani, ki je bila včasih tudi precej
agresivna. Vendar menimo, da upra-
vičeno, saj se nam zdi nedopustno,
da bi bilo Posočje ob tako velika
sredstva samo zaradi napake Ministr-
stva za gospodarstvo.

Predzadnji dan starega leta smo
naposled le dočakali odgovor mini-
strice, ki nam je v dopisu zagotovila,
da bodo težko pričakovana razvojna
sredstva sicer res izplačana šele v ja-
nuarju, vendar nikakor v breme odo-
brenih sredstev za leto 2003, temveč
na račun sredstev iz leta 2002, kot je
bilo to predvideno v zakonu. Vendar
veselje ni trajalo dolgo.

Takoj po novoletnih praznikih smo
se na Ministrstvu za gospodarstvo
dogovorili za sestanek, kjer smo se
želeli pogovoriti o načrtu izvajanja
programa v letošnjem letu. Vendar so
nas na sestanku kmalu postavili na
trdna tla. Seznanili so nas, da bodo
sredstva za spodbujanje začetnih
investicij, kljub poprej drugačnim
obljubam, izplačana v breme sred-
stev za leto 2003. Pa ne le to. Isto
velja za sredstva, ki gredo občinam
za razvojno infrastrukturo (v delu po-
pravka programa, ki ga je Vlada RS
odobrila začetek novembra 2002). V
glavnem gre za sredstva, odobrena
za sofinanciranje obrtne cone v Ko-
baridu in manjši del v Tolminu. Sku-
paj to pomeni 150 mio SIT. Tako naj
bi za razdelitev namesto predvidenih
400 mio SIT letos imeli na voljo zgolj
250 mio SIT.

Predstavniki Posoškega razvojnega
centra seveda na to ne moremo prista-
ti, zato smo o nastali situaciji nemudo-
ma obvestili vse tri posoške župane.
Tako se srditi boj za sredstva, določe-
na z zakonom, ponovno začenja …
Lucijan Rejec,
direktor Posoškega razvojnega centra

Foto: Tatjana [alej Faleti~

Poso{ki razvojni center (PRC) bo v sodelovanju s poso{kimi
ob~inami v tem letu za~el z izvajanjem projekta upravljanja
poslovnih con, da bi zagotovil potrebne storitve in kakovostno
upravljanje, vodenje in tr`enje poslovnih con.

V okviru programa spodbujanja razvoja v Poso~ju (SO^A
2006), ki ga izvaja PRC, je precej{en del sredstev namenjen
prav zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za opravlja-
nje gospodarske dejavnosti ter vzpostavitve primerne razvoj-
ne infrastrukture, ki bo omogo~ala pospe{en in kakovosten
gospodarski ter socialni razvoj. Tu pa so seveda {e poso{ke ob-
~ine, ki  s pomo~jo lastnih in pridobljenih sredstev iz dr`avnega
prora~una tudi letos nadaljujejo z urejanjem poslovnih con.

Bistven cilj poslovnih con pa ni zgolj zagotavljanje infrastru-
kture za podjetja ampak tudi ponudba drugih storitev, ki
spodbujajo poslovanje, konkuren~nost in uspe{nost podjetij.
Ta ponudba obsega predvsem naslednja podro~ja:

• usposabljanje (podpora ~love{kim virom);

• zagotavljanje dostopa do razli~nih informacij, finan-
~nih virov in drugih spodbud;

• tr`enje (omogo~anje strokovne pomo~i podjetjem,
tr`enje in promoviranje poslovne cone) ter

• urejanje infrastrukture (upravljanje in finan~no vode-
nje, nepremi~ninske storitve, prostorsko planiranje).

Za sodelovanje v tem projektu Poso{ki razvojni center

I[^E ZUNANJEGA SODELAVCA,
ki ga zanima navedena problematika in v tej dejavnosti vidi
mo`nosti za svoj dolgoro~ni osebni razvoj. K sodelovanju
vabimo predvsem osebe, ki imajo najmanj izobrazbo VII.
stopnje (ekonomske, pravne ali tehni~ne usmeritve) in so
komunikativne ter podjetne.

^e ste zainteresirani in ho~ete izvedeti ve~, se ~im prej oglasite na:

• Poso{ki razvojni center, Trg svobode 4, 5222 Kobarid;
telefon: 05/ 38-41-500, e-po{ta: info@pososki-rc.si ali

• na{emu svetovalcu-organizatorju za podjetni{tvo Romanu
Medvedu, tel.: 05/ 38-41-514, GSM: 031-66-77-28, e-po{ta:
roman.medved@pososki-rc.si. 

POVABILO K SODELOVANJU

Na pomlad bo Poso{ki razvojni center za~el z izvajanjem
treh {tudijskih kro`kov:
• Mala {ola fotografije,
• Mo`nosti `enskega podjetni{tva na pode`elju in
• [ola za star{e.

[tudijski kro`ki odpirajo nove mo`nosti dru`enja, ki se povezujejo z
neformalnim na~inom izmenjave znanja, izku{enj in razli~nih spretnosti
med ~lani {tudijskega kro`ka. Ne glede na vsebino kro`ka je temeljni
namen isti: nau~iti se nekaj novega. ^e se nam boste pridru`ili, boste
zagotovo prispevali k {iritvi svojega znanja in sklenitvi novih poznanstev.

O za~etku in kraju izvajanja {tudijskih kro`kov vas bomo podrobneje
obvestili prek valov Alpskega vala. Dodatne informacije lahko dobite na
Poso{kem razvojnem centru pri Brigiti Bratina (GSM: 031-679-389). 

[TUDIJSKI KRO@KI
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Pomo~ potencialnim podjetnikom in
delujo~im podjetjem

Program vav~erskega sistema svetovanja (v nadaljevanju program), je oblika podjetni{ke svetovalne
podpore dr`ave, ki je namenjena malim in srednje velikim podjetjem ter vsem potencialnim
podjetnikom, ki so se odlo~ili, da se podajo na dinami~no in nekoliko tvegano pot podjetni{tva.

Program vav~erskega sistema svetovanja

Glavna storitev programa je
podjetniško svetovanje na
podlagi napotnic (vavčerjev),

ki se deli na splošno in specialistično
svetovanje. Sicer pa program uporab-
nikom omogoča še druge oblike pod-
pore: informiranje, skupinsko podje-
tniško svetovanje in usposabljanje.
Prav tako obstoječim in potencialnim
podjetnikom nudi pomoč pri uresni-
čevanju podjetniških zamisli, proje-
ktov, reševanju poslovnih težav in na-
črtovanju rasti podjetja.

Naro~niki in izvajalec
Naročniki programa so Ministrstvo

za gospodarstvo, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve oziro-
ma Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ),
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano ter Ministrstvo za
informacijsko družbo. Partnerji, ki se
v program vključujejo, so še: Gospo-
darska zbornica Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije in Kmetijsko goz-
darski zavod Slovenije. Izvajalec pro-
grama je Pospeševalni center za ma-
lo gospodarstvo (PCMG) prek svoje
mreže Lokalnih in regionalnih podje-
tniških centrov. Tako za tovrstno sve-
tovanje v Posočju skrbi Posoški raz-
vojni center (PRC), ki je septembra
lani v okviru vavčerskega sistema
svetovanja s strani ZRSZ OS Nova
Gorica prevzel še program samoza-
poslitve za brezposelne osebe.

Utrinki

Pomo~ potencialnim
podjetnikom

Ker smo sam princip delovanja
vavčerskega svetovanja (predvsem za
delujoča podjetja) predstavili že v
lanski februarski številki EPI-centra,
smo se tokrat osredotočili na pomoč
potencialnim podjetnikom. Mednje
uvrščamo:
• brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ
• ostale populacijske skupine:

– mladi nad 18 let v času in po
končanem izobraževanju,

– še zaposlene osebe,
– osebe, ki niso zaposlene in niso

prijavljene na ZRSZ kot brezpo-
selne,

– podzaposlene osebe in
– brezposelne osebe na kmetijah.

Izvedba programa
za brezposelne osebe
1. Zaposlitveni razgovor na ZRSZ

Potencialni podjetnik oziroma
brezposelna oseba prijavljena na
ZRSZ opravi zaposlitveni razgovor s
svojim svetovalcem za zaposlitve na
Uradu za delo Tolmin. Skupaj s sve-
tovalcem nato izdelata zaposlitveni
načrt in predlog za vključitev v pro-
gram.

2. Uvodni svetovalni
intervju na PRC-ju
Potencialni podjetnik se nato zglasi

na Posoškem razvojnem centru, pri

svetovalcu-organizatorju Romanu
Medvedu, kjer mu le-ta predstavi
možnosti po programu. V nadaljeva-
nju izvedeta uvodni svetovalni in-
tervju, kjer potencialni podjetnik
predstavi svoje poslovne zamisli, sam
projekt ali problem, ki ga želi rešiti.

3. Ocena svetovalca-organizatorja
Na podlagi zaključkov uvodnega

intervjuja svetovalec-oranizator oceni
ali potencialnega podjetnika lahko
vključi v sistem svetovalne podpore.

4. Pogodba o vključitvi v program
Svetovalec-organizator s potenci-

alnim podjetnikom sklene pogodbo
o vključitvi v program vavčerskega
svetovanja.

5. Vključevanje v različne oblike sve-
tovanja in usposabljanja

Svetovalec-organizator vključuje po-
tencialnega podjetnika v različne
oblike individualnega ali skupnega
podjetniškega svetovanja ali usposa-

bljanja na podlagi izdanih vavčerjev.

6. Izdelava poslovnega načrta
Sledi izdelava poslovnega načrta

za opravljanje samostojne dejavnosti
s pomočjo svetovalca generalista.

7. Ocena poslovnega načrta
Poslovni načrt nato oceni sveto-

valec-organizator, ki oceno posreduje
ZRSZ OS Nova Gorica. Na podlagi
pozitivne ocene se lahko nato brez-
poselna oseba samozaposli.

8. Enoletno spremljanje
potencialnega podjetnika
Svetovalec-organizator spremlja

potencialnega podjetnika v obdobju
do enega leta – od datuma realizacije
samozaposlitve (ali sklenitve obvez-
nega ali kmečkega zavarovanja).

Cena storitve programa
Brezposelnim osebam in drugim

ciljnim skupinam potencialnih podje-
tnikov stroške izvajanja programa v

Izvedba programa za potencialne podjetnike

Ostale skupine potencialnih podjetnikov ({tudentje, kmetje ...), ki razmi-
{ljajo o ustanovitvi lastnega podjetja, se lahko vklju~ijo v program vav~er-
skega svetovanja, kjer imajo na razpolago 100 odstotno subvencionirane
svetovalne storitve v vi{ini treh minimalnih pla~.

Izvedba programa za delujo~a podjetja

Delujo~a podjetja so v vav~erskem svetovanju upravi~ena do svetovalnih
storitev po 50 odstotkov ni`jih cenah v skupni vi{ini do 300.000 SIT.

USPE[NO POSLOVANJE
ISKRE BOVEC
Bovec – Podjetje Iskra Bovec d.o.o.
je konec minulega leta bele‘ilo kar
dve obletnici: 45 let od ustanovitve
prvega podjetja Trenta Bovec in 10
let novega podjetja Iskra Bovec.
Skozi celotno obdobje je podjetje
do‘ivljalo dobre in slabe ~ase.
Dejstva ka‘ejo, da je kot prvo in
hkrati najve~je podjetje na Bov{kem
pomembno prispevalo k razvoju
kraja – predvsem z velikim {tevilom
delovnih mest. Sprva so se v takra-
tnem podjetju ukvarjali z izdelova-
njem mi{elovk, jedilnega pribora,
smu~arskih vezi, ‘epnih svetilk,
vzvratnih avtomobilskih ‘arometov,
~istilcev olja, okvirjev za avtomobil-

ske tablice … Od 1985 so bile
njihov osnovni program oljne v‘i-
galne tuljave. Z  razpadom nekda-
nje dr‘ave pa so izgubili pomem-
bne trge. Poleg tega je z uvajanjem
novih tehnologij tudi avtomobilska
industrija do‘ivela bliskovit tehno-
lo{ki razvoj, kar je hkrati pomenilo
zmanj{anje potreb po njihovem
osnovnem programu.
Leta 1992 se je tako podjetje zna{lo
v nezavidljivem polo‘aju, saj je
njihova prodaja zna{ala le dobra 2
milijona €. Od 220 zaposlenih jih je
bilo kar 130, ob~asno pa {e ve~,
doma. Na voljo so imeli le dve mo-
‘nosti: odpu{~anje delavcev ali
prestrukturiranje podjetja ter s tem
negotova pot v prihodnost. O
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Utrinki

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Izvajalec vav~erskega
svetovanja (LPC/RPC)

Brezposelna oseba
(BO)

Svetovalec zaposlitve na UD

Svetovalec - organizatorZaposlitveni razgovor

Svetovalec za
samozaposlitev na OS

Uvodni svetovalni intervju

izlo~ene BO vklju~ene BO

pogodba o vklju~itvi v
uvodno podjetni{ko

svetovanje

pogodba o vklju~itvi v
program vav~erskega

svetovanja

(skupinsko) podjetni{ko svetovanje,
strokovno in podjetni{ko usposabljanje

ra~un
poro~ilo
vav~er

vav~er

Svetovalci,
izvajalci usposabljanjPOSLOVNI NA^RT

pisno obvestilo

pogodbe, ocena
poslovnega na~rta

predlog o
vklju~itvi v
program

Uvodno podjetni{ko
usposabljanje

celoti krije Pospeševalni center za
malo gospodarstvo (v skupni višini
2 do 3 minimalne plače).

Kvota sredstev,
do katere je upravi~en
potencialni podjetnik

Kvota nepovratnih finančnih sred-
stev, do katerih je brezposelna oseba,
prijavljena na ZRSZ (po pogodbi o
vključitvi v program vavčerskega sis-
tema), upravičena, znaša od 1. janu-
arja 2003 dalje do dve minimalni me-
sečni plači. Ta sredstva so namenjena
potencialnemu podjetniku za uvodno
podjetniško usposabljanje, za izobra-
ževanje, ki je nujno za odprtje njego-
ve dejavnosti in za izdelavo poslov-
nega načrta.

Roki za samozaposlitev
Po sklenitvi pogodbe o vključitvi

v vavčerski sistem svetovanja se mora
brezposelna oseba v roku šestih me-
secev samozaposliti. Nepovratna sred-
stva lahko koristi še leto dni po datu-
mu samozaposlitve. Prav tako je po-
membno, da se podjetnik na trgu ob-
drži vsaj dve leti, sicer mora sredstva,
ki so bila namenjena za njegovo sa-
mozaposlitev po programu vavčer-
skega sistema svetovanja, vrniti.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije so vam na

voljo na Posoškem razvojnem centru
pri:
• Romanu Medvedu, tel.: 05/ 38-41-

514, GSM: 031-66-77-28, e-pošta:
roman.medved@pososki-rc.si ali pri

• Vesni Kozar, tel.: 05/ 38-41-503,
GSM: 031-381-692, e-pošta:
vesna.kozar@pososki-rc.si.

Vesna Kozar in Roman Medved, PRC

odpu{~anju delavcev niso niti
razmi{ljali, saj so trdno verjeli v cilje,
ki bi omogo~ili zadosten obseg
poslovanja, normalne ekonomske
razmere in nenazadnje ohranitev
prepotrebnih delovnih mest. Te cilje
jim je uspelo uresni~iti in to lahko
danes tudi s ponosom poka‘ejo. V
zadnjih desetih letih so prodajo iz
dveh pove~ali na 16 milijonov €.
Poleg tega so postali pomemben
partner in dobavitelj najve~jim sve-
tovnim proizvajalcem avtoelektri~nih
komponent (Robert Bosch, Sie-
mens, ameri{ki Visteon, japonski
Diamond Electric, francoska Valeo
in Electricfil). Danes bi te‘ko na{li
osebni avto, v katerem ne bi bil
vgrajen vsaj en del iz Iskre Bovec.

Med najbolj poznanimi avtomobili
z njihovimi deli so Mercedes, Alfa
Romeo, Porsche, Ferrari, Rolls-
Royce, BMW …

V zadnjih desetih letih so v Iskri
Bovec vlo‘ili skoraj poldrugo mili-
jardo tolarjev predvsem v proizvo-
dno opremo in infrastrukturo. Veliko
pozornosti pa namenjajo {e varstvu
okolja, saj so iz proizvodnje izlo~ili
nekatere okolju {kodljive tehnolo-
gije in postavili ustrezen sistem
okoljskega varovanja, kar dokazuje
tudi pridobljeni certifikat za okolje-
varstveni standard ISO 14000.
Danes Iskra Bovec zaposluje 230
ljudi, kar predstavlja kar ~etrtino
vseh delovnih mest v kraju. Po be-
sedah direktorja Mitje Kokoveta si

bodo v prihodnje prizadevali za na-
daljnjo krepitev podjetja, saj le
nenehen napredek in sprotno prila-
gajanje vse zahtevnej{im trgom
zagotavljata obstoj.
Peter Kova~i~

GRADNJA
VZHODNE OBVOZNICE
Kobarid – Novembra lani se je v
na~rtovanem srednjem delu trase
za~ela gradnja vzhodne kobari{ke
obvoznice. Za ta del republi{ke
ceste je naro~nikoma in investito-
rjema Ministrstvu za promet (MP),
Direkcija RS za ceste (DRSC), in
Ob~ini Kobarid uspelo pridobiti
delno gradbeno dovoljenje. Skupna

vrednost projekta je ocenjena med
300 in 350 mio SIT. Kot je povedal
‘upan Pavel Gregor~i~, je iz ob~in-
skega prora~una zagotovljenih 150
mio SIT (do leta 2004 po 50 mio
SIT), medtem ko naj bi MP prispe-
valo preostali del sredstev.
Poleg gradbenih del na omenjeni
trasi se so~asno ureja pridobivanje
zemlji{~ in lastni{tev v smeri proti
Gori{ki cesti in na obmo~ju priklju-
~itve na bov{ko cesto. Tako bo
dana mo‘nost za pridobitev enotne-
ga gradbenega dovoljenja. V uredi-
tvenem na~rtu je predvideno ru{e-
nje dveh praznih ob~inskih hi{
(Jurcove hi{e in Starega mlina). Za
stanovanjski objekt na Gregor~i~evi
63 {e vedno potekajo dogovori za

POMEN KRATIC:

• LPC – lokalni podjetni{ki center
• RPC – regionalni podjetni{ki center
• UD – Urad za delo
• OS – Obmo~na slu`ba

Shema: vir PCMG.
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K er je tako štipendiranje kot
spodbujanje zaposlovanja
usmerjeno k pridobivanju in

zaposlovanju kadrov z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe (visoka strokovna
ali univerzitetna izobrazba). Analiza
zajema le poklice, za katere je potre-
bna VII. stopnja izobrazbe. Pri pri-
pravljanju Analize smo poleg splo-
šnega poznavanja potreb delodajal-
cev na obravnavanem območju vklju-
čili tudi podatke, pridobljene med
gospodarskimi subjekti, ki so konec
leta 2001 in v začetku leta 2002 izva-
jali določene projekte v Posočju. Da
bi razpolagali z najaktualnejšimi po-
datki, smo v analizo vključili še po-
datke, ki so nam jih zainteresirani go-
spodarski subjekti posredovali v juli-
ju 2002.

OCENA DEMOGRAFSKEGA
STANJA

V Analizi podajamo oceno demo-

Ovire na poti razvoja
Program spodbujanja razvoja v Poso~ju za obdobje 2002–2006 (So~a 2006) opredeljuje ve~ podro-
~ij delovanja. Eno teh je tudi podro~je usposabljanja in razvoja kadrov, ki vklju~uje {tipendiranje
kadrov za pridobitev najmanj visoko{olske ali univerzitetne izobrazbe, spodbujanje zaposlovanja
kadrov z najmanj visoko{olsko izobrazbo ter sofinanciranje dodatnih izobra`evanj in usposabljanj
zaposlenih. Za izvajanje prvih dveh navedenih aktivnosti je moral Poso{ki razvojni center izdelati
Analizo deficitarnih in drugih perspektivnih poklicev v Poso~ju (v nadaljevanju: Analiza).

Leto popisa

Skupno {tevilo prebivalstva

Indeks 1896 = 100

1896

33.072

100

1948

24.602

74

1991

20.975

63

2001*

19.761

60

2002

19.596

59

(* – reg. preb. 1. 1. 2001)
Vir: Popisi prebivalstva oziroma register prebivalstva

Tabela {t. 1: Gibanje {tevila prebivalstva v Zgornjem Poso~ju po popisih

Utrinki

grafskega stanja v Posočju in predsta-
vljamo njegov vpliv na izobrazbeno
strukturo zaposlenih. Ker je demo-
grafski razvoj območja zelo zaskrb-
ljujoč, je omejujoč tudi v razvojnem
smislu. Negativni demografski trendi
se odražajo v nenehnem upadanju
števila prebivalstva, stalnem izgublja-
nju vitalnosti prebivalstva, slabi izo-
brazbeni strukturi ter odhajanju viso-
košolskih in univerzitetno izobraže-
nih kadrov.

Upadanje {tevila prebivalstva
Leta 1869 je na območju Zgornjega

Posočja živelo 33.072 prebivalcev,
leta 1948 pa je skupno število pre-
bivalstva znašalo le 24.602. Predza-
dnji popis prebivalstva iz leta 1991
je zabeležil 20.975 prebivalcev. Trend
upadanja skupnega števila prebival-
stva se nadaljuje tudi v zadnjem de-
setletju. Kot kažejo podatki v popisu
aprila 2002, živi v občinah Bovec, Ko-

barid in Tolmin le še 19.596 prebival-
cev. Podatki so prikazani v tabeli št. I.

Izgubljanje vitalnosti
prebivalstva

Negativni demografski trendi so
pripeljali do izrazito slabe starostne
strukture prebivalstva. Tako je znašal
indeks staranja (razmerje med prebi-
valci, starimi nad 65 let, in prebivalci,
mlajšimi od 14 let) leta 1991 kar 85,1,
medtem ko je indeks staranja za Slo-
venijo znašal le 53,3. V letu 2000 (re-
zultatov iz popisa 2002 še ni) je ime-
la Slovenija indeks staranja 87,8, in-

deks staranja v občini Bovec pa je
znašal 141,3, v občini Kobarid 131,9
in v občini Tolmin 115,7. V vseh obči-
nah je torej starostna struktura izra-
zito slabša od slovenskega povprečja.
Povprečna starost prebivalstva je že
ob popisu leta 1971 presegla 37 let
in je še vedno najvišja med vsemi
območji v Sloveniji; leta 1999 je pov-
prečna starost prebivalstva v Posočju
znašala 41,3 let, v Sloveniji pa v istem
letu 38,6 let.

Slaba izobrazbena struktura
Po podatkih popisa prebivalstva

nadomestno gradnjo, sakralno zna-
menje ob omenjeni hi{i pa namera-
vajo preseliti na novo lokacijo. Po
mnenju kobari{kega ‘upana naj bi
bila obvoznica kon~ana leta 2004,
pri ~emer je zaklju~ek del odvisen
od pritoka finan~nih sredstev.
Trasa vzhodne obvoznice poteka
po naravnem bregu nad Gori{ko
cesto, se z blagim naklonom delno
vzpne do bre‘ine med tovarno
Planika in policijsko postajo ter se
preko mostu priklju~i na bov{ko
cesto. @upan poudarja, da ne gre
za tipi~no obvoznico, temve~ za
razbremenilno cesto s plo~niki in
javno razsvetljavo, ki naj bi lo~ila
obrtno cono od bivalnega dela
kraja.

Projekt naj bi skupaj z izgradnjo
ju‘ne obvoznice pripomogel k na~r-
tovani prometni ureditvi Kobarida.
@upan je prepri~an, da s tem Koba-
rid ne bo izgubljal turistov, temve~
je to za kraj nova prilo‘nost. Trg,
trenutno kri‘i{~e dveh republi{kih
cest, naj bi s preusmeritvijo prome-
ta ponovno omogo~il kakovost bi-
vanja v samem kraju. S poseljeno-
stjo mestnega jedra, prireditvami in
“tihimi” storitvami naj bi kobari{ki
trg ponovno dobil svojo “du{o”. To
naj bi bila prilo‘nost tako za prebi-
valce in podjetnike kot tudi za druge
obiskovalce. Ti bodo lahko u‘ivali

VZHODNA KOBARI[KA OBVOZNICA naj bi
bila kon~ana leta 2004. Foto: T. [. F.
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Ob~ina
Subregija

[tevilo prebi-
valstva skupaj*

(* – stanje 31. 12. 1991)
Vir: Statisti~ni letopis Slovenije 2001

Tabela {t. 3: Dijaki in {tudenti na za~etku {tudijskega leta 1999/2000 po
posameznih ob~inah v Poso~ju

Dijaki [tudenti

Tolmin*

Kobarid

Bovec

Subregija

Gori{ka regija

Slovenija

12.405

4.598

3.445

20.447

120.444

1.987.755

[tevilo %

699

250

150

1.099

6.179

105.754

5,6

5,4

4,4

5,4

5,1

5,3

[tevilo %

528

147

89

764

5.074

77.077

4,3

3,2

2,6

3,7

4,2

3,9

Ob~ina
Prebivalci skupaj

(31. 12. 1991)

(* – leta 1991 je ob~ina Tolmin zajemala vse sedanje ob~ine)
Vir: Zavod republike Slovenije za statistiko, Rezultati popisa leta 1991, Ljubljana, 1994

Statisti~ni letopis Slovenije 2000

Tabela {t. 2: Dele` mladih do 14 let med prebivalci Zgornjega Poso~ja v zadnjih desetih letih

Starostna skupina
0-14 let

Prebivalci skupaj
(31. 12. 1999)

Starostna skupina
0-14 let

Tolmin*

Kobarid

Bovec

Gori{ka regija

Slovenija

20.975

119.940

1.965.986

[tevilo Dele` [tevilo Dele`

4.100

23.801

404.358

19,6

19,8

20,6

12.405

4.597

3.445

120.444

1.987.755

1.876

712

482

18.391

320.374

15,1

15,5

14,0

15,3

16,1

leta 1991 je bilo na območju poso-
ških občin le 5,84 odstotka prebival-
stva z višjo ali visoko izobrazbo,
medtem ko je enak pokazatelj za Slo-
venijo znašal 8,84 odstotka. Novejših
podatkov za vse prebivalstvo še ni,
ocenjujemo pa, da Posočje še vedno
zaostaja po deležu teh kategorij, saj
mladi izobraženci zapuščajo obmo-
čje.

Odhajanje izobra`enih kadrov
Visokošolsko in univerzitetno izo-

braženi kadri, ki na območju nimajo
možnosti zaposlitve oziroma ne vidi-
jo možnosti za svojo poslovno kari-
ero in osebno kakovost življenja,
ostajajo v krajih šolanja. Ocenjujemo,
da letno zaključi šolanje od 80–100
mladih iz Posočja, le desetina pa se
jih vrne in zaposli v domačem kraju.
Kar pa slabi kadrovske potenciale go-
spodarstva in okolja nasploh.

[OLAJO^A SE MLADINA
V Posočju se nenehno zmanjšuje

delež mladega prebivalstva. Pokaza-

šolsko izobraževanje pred nekaj leti,
nekoliko pod povprečnim deležem,
ki je veljal za celotno Slovenijo, in
še nekoliko pod povprečnim deležem
vključenih v srednješolsko izobraže-
vanje v celotni Goriški statistični re-
giji.

Nara{~ajo~e {tevilo {tudentov
Število študentov iz Posočja se –

kljub upadu števila prebivalstva v tej

telj je tudi podatek o skromnem šte-
vilu in deležu mladih v starosti do
14 let (glej tabelo št. II).

Delež prebivalstva v starostni sku-
pini 0–14 let je v letih 1991–2000 tako
v Posočju kot tudi v celotni Sloveniji
upadel. Delež za posamezne občine
v Posočju znaša od 14 (občina Bo-
vec) do 15,5 odstotka (občina Koba-
rid), medtem ko je delež v celotni
Sloveniji 16,1 odstotka.

Skladno z zmanjševanjem najmlaj-
šega prebivalstva se zmanjšuje tudi
delež populacije v starosti do 27 let,
to je populacije, ki je običajno vklju-
čena v proces pridobivanja formalne
izobrazbe. Ker se na splošno delež
mladih, vključenih v šolanje, pove-
čuje, podatki o številu vključenih v
šolanje upada populacije ne izkazu-
jejo. Primerjamo lahko le delež v Po-
sočju vključenih mladih v proces izo-
braževanja z deležem mladih, vklju-
čenih v šolanje na območju celotne
države (glej tabelo št. III).

Podatki kažejo, da je bil delež mla-
dih iz Posočja, vključenih v srednje-

starostni kategoriji – zaradi splošnega
večjega vključevanja mladih v šolanje
povečuje. Tako je v letih 1995–1999
število študentov naraslo s 420 na
764, kar pomeni, da se je delež štu-
dentov med prebivalstvom Posočja
povečal z 2,1 na 3,7 odstotka. Kljub
temu je delež mladine, vključene v
študij v Posočju, manjši od tega
deleža na ravni celotne Slovenije (v
študijskem letu 1999/2000 je ta delež
za Slovenijo znašal 3,9 odstotka), še
manjši pa od deleža, ki velja za Gori-
ško statistično regijo (v istem študij-
skem letu 4,2 odstotka). V študijskem
letu 2000/2001 se je število mladih,
vključenih v različne študijske pro-
grame, ponovno povečalo, saj je štelo
kar 839 študentov.

Izobra`evanje za deficitarne
poklice

V nadaljevanju podajamo podrob-
nejši prikaz, katere visokošolske
oziroma univerzitetne programe in
druge samostojne visokošolske zavo-

Utrinki

ob zanimivih turisti~nih ponudbah,
kot so zgodovinski turizem (Kobari-
{ki muzej, Ustanova Fundacija poti
miru, Kobari{ka zgodovinska pot),
Kobari{ki gastronomski krog ter
druge razvijajo~e se dejavnosti
(zdravstveni in seminarski turizem).
Vesna Kozar

UVODNI DELAVNICI ZA
PRIPRAVO RPP
Tolmin, Dolenja Trebu{a – V petek,
31. januarja, in v torek, 4. februarja,
je Poso{ki razvojni center (PRC) v
sodelovanju z Idrijsko-Cerkljansko
razvojno agencijo (ICRA) iz Idrije,
Kmetijsko gozdarskim zavodom

Slovenije (KGZS) – Zavodom Nova
Gorica in Regionalno razvojno
agencijo (RRA) severne Primorske
iz Nove Gorice izvedel dve delav-
nici, ki sodita med aktivnosti za
pripravo razvojnega programa
pode‘elja (RPP) za severozahodni
del obmo~ja severne Primorske.
Delavnici v Tolminu in Dolenji Trebu-
{i sta bili namenjeni predstavitvi
programa, motivaciji akterjev na
pode‘elju za sodelovanje ter obliko-
vanju odlo~itve, ali imajo razli~ni
partnerji na predlaganem obmo~ju
skupni razvojni motiv in interes za
pripravo ter izvajanje programa.

Ministrstvo za kmetijstvo, gospo-
darstvo in prehrano (MKGP) pod-

pira pripravo RPP-jev, saj ‘eli, da bi
ob~ine in drugi akterji na pode‘elju
oblikovali skupne razvojne progra-
me. V njih naj bi opredelili produkte
in aktivnosti, ki bi jim omogo~ili ve~ji
dohodek ter prepoznavnost v
slovenskem in evropskem prostoru.
Izdelan RPP je hkrati pogoj, da
posamezniki in ob~ine lahko
kandidirajo na razpise za sredstva
SAPARD. Sestavljajo ga preveritve-
na, pripravljalna in izvedbena faza.
V preveritveni fazi je treba ugotoviti
pripravljenost prebivalstva za pripra-
vo skupnega razvojnega programa
(traja do 6 mesecev). V pripravljalni
fazi morajo biti opredeljene razvoj-
ne strategije in pripravljen program

z operativnimi ukrepi za njegovo
izvajanje (traja do 18 mesecev). V
izvedbeni fazi, ki ~asovno ni omeje-
na, je treba izvesti posamezne
naloge in projekte iz programa.

Interes za pripravo RPP-ja za seve-
rozahodni vi{inski del severne
Primorske se preverja na obmo~ju
ob~in Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal
ob So~i, Kobarid, Tolmin ter na
Trnovsko-Banj{ki planoti v mestni
ob~ini Nova Gorica. Prijavitelj in
nosilec programa je Ob~ina
Tolmin, ki je v letu 2002 na razpisu
MKGP-ja pridobila sredstva za izve-
dbo preveritvene faze.

Prve delavnice Kmetijstvo in dopol-
nilne dejavnosti na kmetijah, ki je
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Ob~ina/
Subregija

Vir: SURS

Tabela {t. 4: [tudenti po ob~ini stalnega prebivali{~a in {oli, ki jo obiskujejo, v {tudijskem letu 2000/2001
(izpostavljene so visoke {ole oziroma fakultete, ki izobra`ujejo za poklice, ki so v Poso~ju najbolj deficitarni)

[tevilo {tudentov iz posameznih ob~in

Skupaj

1. Univerza v Ljubljani

a) Visoke šole (netehni~ne usmeritve)

b) Fakultete (skupaj)

- Fakulteta za strojni{tvo

- Fakulteta za elektrotehniko

- Fakulteta za gradbeni{tvo in geodezijo

- Fakulteta za kemijo in kem. tehnologijo

- Fakulteta za ra~unalni{tvo in informatiko

c) Umetni{ke akademije

2. Univerza v Mariboru

a) Visoke {ole

b) Fakultete (skupaj)

- Fakulteta za gradbeni{tvo

- Fakulteta za elektrotehniko, ra~. in inf.

- Fakulteta za strojni{tvo

3. Samostojni visoko{olski zavodi (skupaj)

- Turistica, Visoka {ola za turizem

- Politehnika

Bovec Kobarid

107

95

14

79

2

4

1

3

1

2

6

/

6

/

/

/

6

/

/

Tolmin Skupaj

161

127

14

113

5

14

6

3

2

/

17

1

16

/

1

1

17

4

3

571

497

55

437

20

26

15

9

14

5

36

1

35

1

/

/

38

3

12

839

719

83

629

27

44

22

15

17

7

59

2

57

1

1

1

61

7

15

de so v študijskem letu 2000/2001
obiskovali mladi iz treh posoških ob-
čin. Poleg prikaza skupnega števila
študentov na visokih šolah in fakul-
tetah ter umetniških akademijah na
obeh univerzah in na samostojnih
visokošolskih zavodih posebej izpo-
stavljamo visoke šole oziroma fakul-
tete, ki izobražujejo za poklice, ki so
v Posočju najbolj deficitarni. Prikazu-
jemo tudi število mladih iz Posočja
na teh ustanovah (glej tabelo št. IV).

Podatki potrjujejo, da veliko mla-
dih iz Posočja študira, vendar je rela-

tivno malo študentov na visokih šo-
lah in fakultetah, ki izobražujejo za
poklice, po katerih gospodarski su-
bjekti iz Posočja povprašujejo. Znano
je tudi, da se le majhen delež teh
študentov po koncu šolanja vrne v
Posočje.

Klju~ne ugotovitve
Ker smo rezultate ankete med po-

soškimi študenti v EPI-centru (letnik
III, št. 4, maj 2002) že prikazali, v
nadaljevanju izpostavljamo le nekate-
re ključne ugotovitve. Med tistimi, ki

Utrinki

so na naš vprašalnik odgovorili, jih
je skoraj 31 odstotkov potrdilo, da se
bodo zaposlili v domačem kraju, 23
odstotkov jih je prepričanih, da se ne
bodo vrnili, ostalih 46 odstotkov pa
še ni znalo podati odgovora. Čeprav
je res, da jih je le slaba tretjina z go-
tovostjo odgovorila, da se bodo zapo-
slili doma, je res tudi, da jih je “le”
23 odstotkov prepričanih, da se ne
bodo vrnili. Kar pomeni, da jih z
ustreznimi ukrepi lahko pritegnemo
nazaj v Posočje!

Zanimalo nas je, zakaj toliko odgo-

vorov, da se ne bodo zaposlili v do-
mačem kraju oziroma da še ne vedo,
kje se bodo zaposlili. Določen delež
teh študentov (2,4 odstotka) je odgo-
voril, da imajo službo že zagoto-
vljeno drugje. Ob tem se potrjuje dej-
stvo, s katerim se srečujejo vse od-
maknjene subregije v Sloveniji, da
mladi, ki odidejo študirat v večje cen-
tre, že med študijem delajo in si na
ta način iščejo zaposlitev oziroma
možnost delovnega mesta.

Kot pomemben razlog, da se po
končanem študiju ne nameravajo za-
posliti v domačem kraju, so vprašani
študenti navajali spoznanje, da v
Posočju ni ustreznih delovnih mest
zanje (9,5 odstotkov). Kar 7,8 odsto-
tka jih je odgovorilo, da tu ne vidijo
možnosti za osebni razvoj z vidika
nadaljnjega izobraževanja in usposa-
bljanja.

Študente smo povprašali še, kaj je
v Posočju po njihovem mnenju potre-
bno storiti, da se bodo mladi v več-
jem številu začeli vračati. Kot najpo-
membnejše so anketiranci označili
možnost osebne rasti, možnost pra-
kse in urejeno štipendiranje.

V prihodnji številki EPI-centra bo-
mo prikazali še strukturo gospodar-
stva v Posočju s poudarkom na stru-
kturi zaposlenih, načrtovanju zaposli-
tev in štipendijah ter opredelitvi in
razvrstitvi deficitarnih poklicev ozi-
roma vrsti izobrazbe z najmanj VII.
stopnjo zahtevnosti, ki je za te pokli-
ce potrebna.

Analizo pripravili:
Brigita Bratina in mag. Almira Pirih,
Posoški razvojni center

potekala v sejni sobi tolminske
kmetijske zadruge, so se udele‘ili
predstavniki dru{tev in zdru‘enj, ki
aktivno delujejo na pode‘elju ter
kmetje, ki se ukvarjajo s kmetij-
stvom kot osnovno dejavnostjo,
dopolnilno dejavnostjo ali turizmom
na kmetijah. Vsebina druge delav-
nice, ki je potekala v Gostilni Pod-
korito v Dolenji Trebu{i, se je nave-
zovala na podjetni{tvo, turizem,
dedi{~ino in infrastrukturo na pode-
‘elju. Vabljeni so bili predstavniki
turisti~nih in drugih razvojnih dru-
{tev na pode‘elju ter podjetniki, ki
imajo registrirane razli~ne dejavno-
sti (predvsem lesarji, gostinci in
predstavniki malih hidroelektrarn).

Na delavnicah so bile predstavljene
osnovne zna~ilnosti kmetijstva,
dopolnilnih dejavnosti in podjetni-
{tva na pode‘elju. Ugotavljalo se je
razvojne potenciale obmo~ja ter
klju~ne te‘ave, ki jih je treba re{iti
za hitrej{i, bolj povezan in dohod-
kovno uspe{nej{i gospodarski
razvoj severozahodnega hribovske-
ga obmo~ja severne Primorske. Kot
pomemben dejavnik razvoja na

DELAVNICA V TOLMINU – Udele‘enci so
med drugim ugotavljali razvojne potenciale
obmo~ja ter klju~ne te‘ave, ki jih je treba
re{iti za hitrej{i, bolj povezan in dohodkovno
uspe{nej{i gospodarski razvoj severozaho-
dnega hribovskega obmo~ja severne Pri-
morske. Foto: T. [. F.
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Podeljenih prvih 30 {tipendij
Decembra 2002 je bilo izbranih 30 {tipendistk in {tipendistov Poso{kega razvojnega centra. Potem,
ko so bila v zadnjih dneh minulega leta pridobljena republi{ka sredstva, ki so po razvojnem progra-
mu So~a 2006 namenjena {tipendiranju, so bile v za~etku januarja 2003 izbranim {tipendistom `e
nakazane {tipendije za prve tri mesece {tudijskega leta 2002/03.

KAKO PRITEGNITI IN OBDR@ATI MLADE IZOBRA@ENCE V POSO^JU je eno klju~nih
vprašanj, s katerimi se ukvarja Poso{ki razvojni center. Zagotovo je v tem trenutku eden
najuspe{nejših in{trumentov prav podeljevanje {tipendij. Foto: Metka [trukelj (arhiv PRC)

Utrinki

manje za kadrovske štipendije.
V času, ko so študentje, ki so od-

dali nepopolne vloge, te na poziv
strokovne komisije dopolnjevali, so
podjetja imela čas, da med prijavami
izberejo “svoje” štipendiste.

Izbranih je 30 {tipendistov
Strokovna komisija je v začetku

decembra 2002 izbrala 30 štipendi-
stov, kolikor so omogočala dodeljena
sredstva. Na zahtevo Ministrstva za
gospodarstvo, ki je sredstva dodelilo,
da mora Posoški razvojni center po-
deliti najmanj 18 samostojnih šti-
pendij, je bilo v okviru preostalih raz-
položljivih sredstev možno podeliti
še 12 kombiniranih štipendij.

Poklici, za katere
se izbrani izobra`ujejo

Med 12 štipendisti, ki so jim bile
dodeljene kombinirane štipendije
(njihove štipendije v polovičnem
znesku plačujejo podjetja), sta dva
študenta elektrotehnike, dva študenta
strojništva, dva študenta prava ter en
študent kemijske tehnologije, en
študent gradbeništva, en študent eko-
nomije in en študent živilske tehno-
logije. Dva sta vpisala podiplomski
študij.

Med 18 študenti, ki so jim bile do-
deljene samostojne štipendije Poso-
škega razvojnega centra, sta – glede
na število točk – dva bodoča magistra
znanosti, ostali pa so študenti ele-
ktrotehnike in računalništva. Izbrani
so bili torej študenti, ki študirajo za
najbolj deficitarne poklice.

Premalo strojnikov
in kemijskih tehnologov

Če primerjamo potrebe podjetij in
organizacij ter prijave študentov,
lahko ugotovimo precejšnje razha-

P rogram spodbujanja razvoja v
Posočju za obdobje 2002–
2006 (razvojni program Soča

2006) omogoča izvajanje različnih
aktivnosti na področju razvoja ka-
drov. Ena najbolj poznanih je štipen-
diranje mladih, ki bodo v izobraže-
valnem procesu pridobili najmanj
VII. stopnjo izobrazbe. V razvojnem
programu smo opredelili dve vrsti
štipendij, in sicer samostojne, ki se
v celoti krijejo iz sredstev razvojnega
programa, ter kombinirane štipen-
dije, ki jih v polovičnem znesku kri-
jejo podjetja, zainteresirana za zapo-
slitev sedanjih študentov.

Pot do izbora
Do izbora štipendistov smo opra-

vili vrsto aktivnosti. Junija 2002 smo
pripravili Pravilnik o štipendiranju (v
nadaljevanju: Pravilnik) in zanj konec
septembra 2002 pridobili soglasje Mi-
nistrstva za delo, družino in soci-
alne zadeve. Tako je bila dana zelena

luč za objavo Pravilnika ter, posle-
dično, za objavo javnega razpisa za
podelitev štipendij za visokošolski,
univerzitetni in podiplomski študij.
Na zahtevo Pravilnika, da se kot

kombinirane lahko štejejo le štipen-
dije, ki bodo na novo razpisane po
uveljavitvi Pravilnika, smo v prvem
letu podeljevanja štipendij, v času, ko
je potekal razpis Posoškega razvoj-
nega centra, morali pripraviti tudi
razpis kadrovskih štipendij podjetij in
organizacij. Oktobra je bilo na novo
razpisanih 23 kadrovskih štipendij za
pridobitev VII. in VIII. stopnje izobra-
zbe, kar kaže veliko zanimanje poso-
ških podjetij in organizacij za razpis
štipendij, ki jih je možno kombinirati
s sredstvi iz razvojnega programa
Soča 2006.

Veliko zanimanje
za kadrovske {tipendije

Rok za oddajo prijav na javni raz-
pis se je iztekel 8. novembra 2002.
Nekaj dni zatem je strokovna komi-
sija odpirala prijave, ocenjevala po-
polnost vlog ter jih točkovala. Pravo-
časno je prispelo 138 vlog študentov
iz Posočja, iz širše Goriške regije,
nekaj pa tudi iz drugih koncev Slove-
nije. Mladi so pokazali veliko zani-

pode‘elju je bilo omenjeno povezo-
vanje v skupna interesna zdru‘enja
in organiziranje enotnega tr‘enja v
obliki blagovnih znamk, prepoznav-
nih za to obmo~je. Sodelujo~i so se
dotaknili tudi kulturne dedi{~ine in
infrastrukture na pode‘elju, ki sta
pomemben dejavnik razvoja pode-
‘elja. Delavnici je vodila koordina-
torka preveritvene faze mag. Rosa-
na [~an~ar (PRC), s strokovnimi
prispevki pa so sodelovali Michaela
Vidi~ (KGSZ–KGZ Nova Gorica) in
Bernarda Ur{i~ (ICRA) ter drugi
sodelavci obmo~nih razvojnih agen-
cij in kmetijsko svetovalnih slu‘b.

Konec februarja bo pripravljeno
poro~ilo o aktivnostih in rezultatih

preveritvene faze. Poro~ilo in pre-
dlog za pripravo programa v letu
2003 bo predstavljeno MKGP-ju ter
koordinacijskemu odboru RPP-ja, v
katerem so predstavniki vseh vklju-
~enih ob~in, kmetijskih, gozdarskih
in razvojnih institucij na omenjenem
obmo~ju, Kmetijsko gozdarske
zbornice, Triglavskega narodnega
parka ter 6 predstavnikov zaintere-
sirane javnosti, izbranih na delavni-
cah: Matej Gantar (Godovi~),
Franc Gruden (Dolenja Trebu{a),
Aldo Jeron~i~ (Ajba), Renata Na-
gode (Idrijski Log), Boris Petrovt
(Banj{~ice) in Urban [kander (Bo-
vec).

mag. Rosana [~an~ar



( 10 )Spremembe Zakona o star{evstvu in dru`inskih prejemkih

janje. Podjetja v največji meri po-
trebujejo elektroinženirje, strojnike,
računalničarje in kemijske tehnologe
– na kratko: tehnične poklice. Med
prijavljenimi kandidati za štipendije
pa sta bili skoraj dve tretjini takih,
ki študirajo za družboslovne oz. hu-
manistične poklice. Med prijavami je
bilo zadovoljivo število bodočih ele-
ktroinženirjev ter računalničarjev,
študentov strojništva in kemijske te-
hnologije pa skoraj ni bilo.

Od kod prihajajo {tipendisti
Velika večina štipendistov je iz

Zgornjega Posočja (največ iz občine
Tolmin), pet pa jih prihaja s širšega
območja Goriške regije.

Kako naprej?
Štipendiranje mladih, ki bodo v

procesu izobraževanja pridobili naj-
manj VII. stopnjo izobrazbe, pripo-
more k dvigu izobrazbene ravni pre-
bivalstva. Ključna cilja štipendiranja
sta zagotoviti podjetjem in drugim or-
ganizacijam ustrezne kadre ter mlade
izobražence zadržati v Posočju oziro-
ma jih pritegniti na to območje.

Za študente, ki so pridobili kom-
binirane štipendije, je poskrbljeno.
Podjetja jih bodo v času študija spo-
znavala, štipendisti pa bodo pri njih
opravljali prakso ter v sodelovanju s
svojim bodočim delodajalcem pripra-
vljali seminarske in diplomske naloge.

Pomembna naloga Posoškega raz-
vojnega centra je, da tudi tistim, ki
so jim bile dodeljene samostojne šti-
pendije, poišče podjetja in organiza-
cije, ki jih bodo pripravljeni po kon-
čanem šolanju zaposliti. V nekaterih
primerih so dogovori že uspešno
opravljeni, v drugih pa se s podjetji
dogovarjamo, da bi štipendistom
omogočili opravljanje poletne prakse
in jih na ta način spoznali. Čaka nas
še precej dela.

[tipendije v
{tudijskem letu 2003/04

Posoški razvojni center je že konec
leta – sočasno z izvajanjem razvojne-
ga programa za leto 2002 – začel pri-
prave na aktivnosti v letu 2003. Na
področju štipendiranja nameravamo
obdržati sedanjih 30 štipendistov,
predvidenih pa je še približno enako
število novih štipendij. Tudi v nasled-
njem študijskem letu bomo podeljevali
samostojne in kombinirane štipendije.

mag. Almira Pirih, Poso{ki razvojni center

“Novosti” ob rojstvu otroka
S 1. januarjem 2003 so dobili o~etje samostojno pravico do o~etovskega dopusta v ~asu porodni-
{kega dopusta matere. Novost je ena {tevilnih novosti, pravic ter postopkov za uveljavljanje pravic,
ki jih ob rojstvu otroka prina{a Zakon o star{evstvu in dru`inskih prejemkih (Ur. l. RS, {t. 97/01). Po
novem sta star{a pri delitvi obveznosti vzgoje in varstva otroka enakopravna. Skladno z dogovorom
si lahko pravico do dopusta za nego in varstvo otroka ter dalj{ega dopusta za nego in varstvo
otroka delita.

Starševski dopust zajema razli-
čne vrste dopusta. Vsem je sku-
pna pravica do odsotnosti z

dela zaradi poroda oziroma nege in
varstva otroka osebi, ki otroka dejan-
sko neguje in varuje.

1. Porodniški dopust. Pravico do
porodniškega dopusta je treba uvelja-
vljati 60 dni pred predvidenim datu-
mom poroda (če je na primer datum
poroda 10. 12. 2002, mora biti vloga
na centru za socialno delo do 9. 10.
2002). O nameri izrabe starševskega
dopusta mora delavec obvestiti delo-

Vrste star{evskega dopusta Trajanje (v dneh)

1. Porodni{ki dopust

2. O~etovski dopust

3. Dopust za nego in varstvo otroka

4. Posvojiteljski dopust

5. Dalj{i dopust za nego in varstvo
otroka

105

90: 15 + 75

260

120 oziroma 150

rojstvo dvoj~kov ali ve~ hkrati `ivo-
rojenih otrok, nedono{en~ka, idr.

KRAJŠI DELOVNI ^AS – Novi zakon prinaša kraj{i delovni ~as (najmanj polovi~no tedensko
delovno obveznost). Pravico lahko pridobi eden od star{ev, ki skrbi za otroka do njegovega
tretjega leta. Foto: Tatjana [alej Faleti~

dajalca 30 dni pred predvidenim na-
stopom dopusta. Če mati sklepa de-
lovno razmerje 58 dni pred predvide-
nim datumom poroda, mora ob skle-
nitvi delovnega razmerja delodajalca
obvestiti o nastopu porodniškega do-
pusta. Če mati na dan poroda še ni
nastopila porodniškega dopusta, na-
stopi porodniški dopust na ta dan.
Delodajalca mora obvestiti o izrabi
porodniškega dopusta v treh dneh po
rojstvu otroka. Prav tako mora oče
ali druga oseba (posvojitelj ali stari
starši) obvestiti delodajalca o izrabi

porodniškega dopusta najkasneje v
treh dneh po nastopu razloga za izra-
bo porodniškega dopusta.

2. Očetovski dopust je namenjen
očetom, da bi ti že od rojstva dalje
sodelovali pri otrokovi negi in var-
stvu. Oče naj bi 15 dni očetovskega
dopusta koristil v času porodniškega
dopusta matere, 75 dni pa do otroko-
vega 8. leta. Pravico lahko koristi v
strnjenem nizu ali po delovnih dne-
vih.

Očetovski dopust se uveljavlja po-
stopoma: 15 dni od 1. januarja 2003,
45 dni od 1. januarja 2004, preosta-
nek do 90 dni pa od 1. januarja 2005.

3. Dopust za nego in varstvo otro-
ka je dopust, ki ga mati, oče ali dru-
ga oseba nastopi po poteku porodni-
škega dopusta. Praviloma traja 260
dni. Dopust se lahko podaljša:
• ob rojstvu dvojčkov (za 90 dni);
• ob rojstvu več hkrati živorojenih

otrok (za vsakega otroka za 90 dni);
• ob rojstvu nedonošenčka (za toliko

dni, kolikor je bila nosečnost krajša
od 260 dni);

• ob rojstvu otroka, ki potrebuje po-
sebno nego in varstvo (za 90 dni)
ter

• če starša doma že varujeta najmanj
dva otroka, stara do 8 let (za 30 dni),
tri otroke (za 60 dni), štiri ali več
otrok (za 90 dni).

Del dopusta (največ 75 dni) lahko
starša preneseta in izrabita do otro-
kovega 8. leta. Starša se pisno dogo-
vorita o izrabi dopusta za nego in
varstvo otroka. Dopust lahko izrabita
v strnjenem nizu v obliki polne ali
delne odsotnosti z dela.

4. Posvojiteljski dopust je name-
njen posvojiteljema. Če je otrok ob
posvojitvi star 1-4 let, traja posvoji-
teljski dopust 150 dni, če je star 4-10
let, pa 120 dni.
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Pravica do kraj{ega
delovnega ~asa zaradi star{evstva

Po zaključku dopusta za nego in varstvo otroka
zakon staršem omogoča pridobitev pravice do
krajšega delovnega časa zaradi starševstva.
Pravico lahko pridobi eden od staršev, ki neguje
in varuje otroka do tretjega leta starosti. Krajši
delovni čas mora obsegati najmanj polovično te-
densko delovno obveznost.

Star{evsko nadomestilo
Vsi, ki imajo pravico do starševskega dopusta,

imajo v tem času nadomestilo plače oziroma star-
ševsko nadomestilo. To je osebni prejemek, ki iz-
haja iz zavarovanja za starševsko varstvo. Pravico
do starševskega nadomestila imajo osebe, ki so bile

O^ETOVSKI DOPUST omogo~a o~etom kori{~enje 15 dni v
~asu porodni{kega dopusta matere, preostalih 75 dni pa lahko
koristijo postopoma do otrokovega 8. leta. Foto: Mateja Kutin

Podrobnej{e informacije dobite na Centru za
socialno delo Tolmin osebno ali po telefonu:
05/ 38-81-071 ali 05/ 38-81-719.

pred dnevom nastopa starševskega dopusta zava-
rovane za starševsko varstvo (zaposleni, samoza-
posleni, kmetje, nezaposleni s pravico do denar-
nega nadomestila na ZRS za zaposlovanje) ter
osebe, ki so bile zavarovane najmanj 12 mesecev v
zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste
starševskega dopusta (nezaposleni brez prejemkov).

Po novem zakonu torej ločimo štiri vrste staršev-
skega nadomestila: porodniško nadomestilo, očetov-
sko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo
otroka ter posvojiteljsko nadomestilo. Osnova za
posamezno vrsto starševskega nadomestila je pov-
prečna osnova, od katere so bili obračunani pri-
spevki za starševsko varstvo v zadnjih dvanajstih
mesecih pred nastopom starševskega dopusta.

Bro{ura “Zavarovanje za star{evsko
varstvo”

Na razpolago je tudi brošura Zavarovanje za star-
ševsko varstvo, ki jo je izdalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, in v kateri so zajete
vse informacije v zvezi z novo sprejetim zakonom.
Brošura je vsem zainteresiranim na voljo na Centru
za socialno delo Tolmin ter v čakalnicah zdravnika
specialista oziroma ginekologa.

Pravice se uveljavljajo na centru za socialno delo
(praviloma po stalnem bivališču matere), kjer
stranki izročimo vse potrebne obrazce in jo sezna-
nimo s postopkom uveljavljanja pravice. O pravicah
na prvi stopnji odloča center za socialno delo, o
pritožbah zoper odločbe centra za socialno delo
pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Kati Šorli Gr`elj, Center za socialno delo Tolmin

Po novem zakonu so pri uveljavljanju pravic zelo pomembni roki. Pravico do porodni{kega dopusta
je treba uveljavljati 60 dni pred predvidenim datumom poroda. Zamuda roka za star{e pomeni
kraj{anje pravice ali celo izgubo pravice za uveljavljanje star{evskega dopusta!

Utrinki

ODPRTJE PRENOVLJENEGA
ZDRAVSTVENEGA DOMA
Tolmin – Ob~ina Tolmin je leta
1995 v sodelovanju s tedanjim dire-
ktorjem Zdravstvenega doma (ZD)
Tolmin dr. Edvardom Kova~i~em
pripravila razvojni program za obnovo
in posodobitev vseh zdravstvenih
domov na obmo~ju tolminske ob~i-
ne. Dokument je bil podlaga za vse
investicije, ki so potekale v zadnjih
sedmih letih. Do danes je bilo vanje
vlo‘enih 500 mio SIT, s katerimi so
prenovili ZD Tolmin (stavbo A in B),
k stavbi B sezidali nov prizidek ter
obnovili zdravstveni dom na Mostu
na So~i. V sklopu tega so od tek-
stilne tovarne Ba~a odkupili tudi ZD
v Podbrdu, ki {e ~aka na prenovo.

DELAVNICA ZA VODSTVENE IN
STROKOVNE DELAVCE
Akademija za ustvarjalnost bo predvidoma
jeseni organizirala animacijsko oziroma informa-
tivno delavnico na temo: pomen ustvarjalnosti in
inovativnosti za razvoj podjetja.

Namen delavnice je seznaniti udele‘ence o
pomenu inovacij pri proizvodih in storitvah ter
vodenju in organiziranju ustvarjalne klime v po-
djetju. V prvi fazi je delavnica namenjena ozave-
{~anju vodilnih, vodstvenih in strokovnih delav-
cev, saj je prav od njih odvisna ustvarjalna klima
v podjetju.

Vsebina delavnice:
• spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti v EU

in Sloveniji – pregled mo‘nosti prijavljanja na
razpise

• management ustvarjalnosti v organizaciji
• ustvarjalna organizacija
• identifikacija in ustvarjalno re{evanje konkretnih

predlogov v podjetju

Udele‘encem se v okviru projekta zagotovi
usposabljanje (1. faza), svetovanje in mentorstvo
(2. faza) ter konkretna pomo~ pri implementaciji
projekta (3. faza).

Za animacijsko oziroma informativno delavnico
bo potrebno od{teti 12.000 SIT (brez davka),
vendar pa bodo lahko udele‘enci delno pokritje
stro{kov kotizacije uveljavljali prek vav~erskega
sistema svetovanja.

Za prijave in dodatne informacije se obrnite na
mag. Francija ^e~a, telefon: 041-680-782  

ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN med in po ob-
novi … Foto: T. [. F. in P. K.

^estitka

Se spra{ujete,
zakaj na{a sodelavka Mateja
pod ~lanki podpisana ve~ ni?
Razlog je dober –
doma h~erkico previjati hiti.

Mala Tijana naj son~ek njen bo,
ki z ‘arom bo polnil dru‘insko skrinjico.
Sodelavci

Obvestila ( 11 )
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Lani so v okviru popotresne sana-
cije obnovili spodnji trakt tolminske-
ga ZD. Otvoritveni trak sta na janu-
arskem slavnostnem odprtju prere-
zala tolminski ‘upan Ernest Kem-
perle ter direktorica Zdravstvenega
doma Ljubomira Gabr{~ek Lipu-
‘i~. V prenovljenem delu se poleg
upravnih prostorov in sejne sobe
nahajajo {e re{evalna postaja, pul-
molo{ka ambulanta, rentgen ter dve
specialisti~ni ambulanti. Po bese-
dah Rafaela [uligoja, vodja oddel-
ka za negospodarstvo pri ob~ini
Tolmin, v tem trenutku {e ni znano,
katera specialista bomo lahko
obiskovali v teh prostorih. V obnov-
ljenem delu ZD pa so svoje bivalne
prostore dobili tudi re{evalci in
zdravstveno osebje. Omenjeni del
so obnovili v okviru popotresne sa-
nacije, zato je dokumentacijo in

projekte pripravila Dr‘avna tehni-
~na pisarna (DTP). Za izvajalca je
bilo izbrano podjetje Gradbenik
Tolmin. Za celotni razvojni program
obnove je Ministrstvo za zdravstvo
prispevalo 125 mio SIT, Ministrstvo
za okolje in prostor 104 mio SIT
(nepovratnih sredstev v okviru po-
potresnega denarja), Ob~ina
Bovec in Ob~ina Kobarid 16 mio
SIT, ZD Tolmin 20 mio SIT, Ob~ina
Tolmin pa je iz prora~unskih sred-
stev zagotovila ve~ kot 235 mio SIT.
Rafael [uligoj ob koncu dodaja, da
je Ob~ina Tolmin (v primerjavi z
drugimi podobno velikimi ob~inami)
v tem ~asu opravila veliko delo in
da je z zaklju~kom faznih investicij v
prenovo zdravstva dosegla zgledno
stanje. Kljub temu pa se na Ob~ini
zavedajo, da bodo tudi v prihodnje
vlaganja na tem podro~ju {e kako

nujna, saj se starostna struktura
prebivalstva iz leta v leto slab{a.
Vesna Kozar

“KOT” KOT V PRAVLJICI …
Breginjski kot se odslej pona{a z
novim za{~itnim znakom. Tega je v
okviru uvajalne faze programa
CRPOV za Breginjski kot izdelala
oblikovalka Orjana Velikonja
Grbac iz podjetja VOI Ajdov{~ina, ki
je bil glavni izvajalec programa. ^e
znak bolje pogledamo, uzremo
Nadi‘o, ki je stilizirano predstavlje-
na v modri barvi ter v treh spiralah,
ki simbolizirajo ‘ivljenje, nenehno
trajanje in vra~anje. Gotovo se je
oblikovalka odlo~ila za Nadi‘o tudi
zato, ker ta sooblikuje pokrajino in
je kot najmo~nej{i lokalni vodni ter
zdravilni vir ukoreninjena med do-
ma~ini. Na “spiralasto” Nadi‘o je

naslonila pobo~ja Stola, ki zazna-
mujejo krajino in predstavljajo neka-
k{no mejo, ki tudi v resnici omejuje
Kot. Oba simbola predstavljata Kot
in njegove zna~ilnosti (rumeno in ze-
leno obarvano pobo~je Stola spomi-
nja na {tevilne kope, ki jih v Breginj-
skem kotu vidimo {e danes). Lahko
re~emo, da je nova celostna podoba
Breginja nekoliko pravlji~na in sov-
pada s sloganom “Kot v pravljici …”
Peter Kova~i~

“JELENI NAS BODO POJEDLI!”
Ponikve – Tolminski ‘upan Ernest
Kemperle je v petek, 31. januarja,
na pobudo kmetov s [entvi{ke
planote sklical prvo izredno sejo, ki
se je odvijala v prostorih Prostovolj-
nega gasilskega dru{tva Ponikve –
Planota. Kmetje s Planote namre~
‘e ve~ mesecev zapored i{~ejo
re{itve za {kodo, ki jim jo povzro~a
divjad (predvsem divji pra{i~i in je-
leni). Njihovi travniki {e zdale~ niso
ve~ uporabni za pa{o ‘ivine niti za
ko{njo, saj izgledajo kot zorane
njive. Zato obupani kmetje povedo,
da morajo krmo za ‘ivino kljub
neko~ zgledno urejenim travnatim
povr{inam danes obvezno dokupo-
vati. Eden tak{nih primerov je do-
ma~in Ignacij Ozebek, ki ima doma
kar 35 glav ‘ivine in kateremu so
merjasci letos ‘e ~etrti~ zapored
razrili travnik. Tako je ostal brez vsaj
20-tih sila‘nih bal. Pri tem pa doda-
ja, da od{kodnine ni niti za seme,
kaj {ele za krmo.

Na pomen kmetovanja v teh krajih
je opozoril tudi Jo‘e Von~ina, vodja
Kmetijske svetovalne slu‘be Tolmin,
ki je zbrane opomnil, da prav kme-
tje na Planoti vzredijo tretjino ‘ivine
v Poso~ju. Da predstavlja Planota
glavno proizvodnjo ‘ivine v vseh
treh ob~inah, se je strinjal tudi Niko
Maver, direktor Kmetijske zadruge
Tolmin, ki je dodal, da si brez tukaj-
{nje kmetijske dejavnosti ni mo~
zami{ljati delovanja Kmetijske za-
druge in mlekarne.

Kot je povedal Iztok Koren, vodja
oddelka za gozdne ‘ivali in lovstvo
na Zavodu za gozdove Slovenije –
obmo~na enota Tolmin, se s to te‘a-
vo ne sre~ujejo le na tem obmo~ju,

temve~ gre za vseslovenski problem.
Porast divjadi je namre~ zaradi opu-
{~anja obdelovalnih kmetijskih ze-
mlji{~ na eni strani in zara{~anja
gozdnatih povr{in na drugi strani
logi~en pojav. Njihov ‘ivljenjski pro-
stor se z dneva v dan {iri, kar med
drugim vpliva na la‘je razmno‘eva-
nje. Delno krivdo za vse pogostej{e
“vdore” divjadi v “‘ivljenjski prostor”
ljudi pa gre pripisati tudi bli‘ini
krmi{~ ter ~edalje ve~jemu {tevilu
zapu{~enih kmetijskih povr{in in
sadovnjakov. Te povr{ine se namre~
nahajajo v neposredni bli‘ini kmetij,
divjadi pa omogo~ajo lahek na~in
prehranjevanja. Po besedah Roma-
na Mavra, predstavnika Lovske
dru‘ine Planota, lovci dejansko opa-
‘ajo porast divjadi na tem obmo~ju,
zato so letni na~rt odstrela ne le
realizirali, ampak celo za skoraj po-
lovico presegli.

Vendar tudi ta podatek ni zadovoljil
obupanih kmetov, ki jim divjad ve~-
krat na leto med iskanjem ~ebulic
razrije travnike. Lovska dru‘ina
namre~ z lastnim denarjem {e zda-
le~ ne more pokriti vse nastale
{kode. Zato so se prisotni strinjali,
da so izredni ukrepi nujni. Marko
Jane‘, vodja Zavoda za gozdove
Slovenije – obmo~na enota Tolmin,
je poudaril, da bo treba z novimi
ukrepi mo~no pove~ati odstrel ter
njegovo strukturo. Poleg tega je
nujno ~im prej umakniti krmi{~a
pro~ od kmetijskih povr{in. Zbrane
je med drugim {e opozoril, naj nikar
ne dovolijo, da bi se kmetje in lovci
skregali, saj bi lahko to pomenilo
katastrofo za obe strani.

Po besedah ‘upana Ernesta Kem-
perleta je Ob~ina kmetom priprav-
ljena pomagati, vendar pa morajo
le-ti vedeti, da te‘ave ne bodo re{ili

~ez no~. Zato `upan predlaga, da
Zavod za gozdove in Lovska zveza
Slovenije skupaj z lovskimi dru‘i-
nami pripravita izredne ukrepe.
Osnova zanje naj bo za za~etek nov
plan odstrela. Tega naj bi na nasle-
dnjem sre~anju pregledali tako
kmetje kot lovci ter podali pripom-
be. Pri tem je Iztok Koren zbrane
opomnil, da se lahko do priprave
novega plana, katerega javna pred-
stavitev je predvidena v aprilu, ods-
treli ‘e 30 odstotkov divjadi lansko-
letnega planiranega odstrela. To je
bil tudi razlog, da je ‘upan Kemper-
le ob zaklju~ku sre~anja ponovno
apeliral na lovce, naj ne ~akajo na
letni plan, saj je o~itno, da se bo
moral odstrel do nadaljnjega nujno
pove~ati.
Besedilo in foto: Tatjana [alej Faleti~

NA POTI K VE^JI VARNOSTI
Kose~ – Ob~ina Kobarid je ob
obletnici plazu Kose~ sklicala novi-
narsko konferenco, na kateri so
poleg svojih dejavnosti predstavili
doslej opravljene naloge Ministr-
stva za okolje, prostor in energijo
RS (MOP) in Civilne za{~ite ter
spregovorili o nadaljnjih na~rtih.

Takoj po nesre~i so na plazu nemu-
doma za~eli z izvajanjem nujnih
ukrepov: opazovanjem plazu, po-
stavitvijo alarmnega sistema in
spremljanjem intenzivnosti padavin.
S pomo~jo raziskav so ugotovili, da
sanacija plazu na obmo~ju plazine
ni smiselna. Ker del vasi le‘i na po-
dornem plaze~em materialu in je do
podobnih pojavov prihajalo ‘e v
preteklosti, so pristojni napore
usmerili v varovanje vasi in raz{irili
ter uredili strugo potoka Brsnik. Ob

NOVI ZNAK BREGINJSKEGA KOTA si je za-
mislila oblikovalka Orjana Velikonja Grbac.

OBUPANI KMETJE SO NA IZREDNI SEJI, ki jo je sklical tolminski ‘upan Ernest Kemperle,
opozarjali, da so takoj{nji ukrepi nujni, sicer jih bodo jeleni in merjasci “pojedli”.
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CELOSTNI RAZVOJ
PODE@ELJA IN OBNOVA VASI
Kne‘a – Ob~ina Tolmin je v letu
2002 na javnem razpisu Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (MKGP) pridobila sredstva za
uvajalno fazo ter pripravo programa
Celostnega razvoja pode‘elja in
obnovo vasi (CRPOV) za obmo~je
Krajevne skupnosti (KS) Kne‘a. Za
izvajalca je bil izbran Poso{ki ra-
zvojni center, ki je program CRPOV
in njegov pomen krajanom KS Kne-
‘a predstavil konec leta.
Po besedah vodje programa mag.
Rosane [~an~ar je namen teh
programov, ki jih MKGP sofinancira
‘e od leta 1992, ohranitev poselje-
nosti slovenskega pode‘elja.
Klju~ne naloge programa so:
• motiviranje in usposabljanje pre-

bivalcev za samorazvoj;

ve~jih padavinah namre~ gmota
plaze~ega materiala ogro‘a Kose~
in posredno tudi vasico Ladra.
Vsekakor je bila odlo~itev pravilna,
saj je odslej pretok murastih tokov
po sanirani strugi neoviran.
Z Zakonom o ukrepih za odpravo
posledic dolo~enih zemeljskih pla-
zov ve~jega obsega iz leta 2000/01
je treba pred sanacijo plazu izdelati
lokacijski na~rt. Ta je izhodi{~e za
nadaljnje ukrepe, zlasti tiste, ki so
povezani s preselitvijo objektov iz
ogro‘enega obmo~ja. Po besedah
Marka Lavren~i~a, svetovalca ‘u-
pana za okolje in prostor na Ob~ini
Kobarid, je Ob~ina ‘e septembra
lani spro‘ila postopek spremembe
prostorskega plana za potrebe
industrijske cone v Dre‘nici in za
nadomestne stanovanjske gradnje
Pod Gorico v vasi Kose~.
Na osnovi opazovanja, analiz giba-
nja plaze~ih mas in rezultatov mate-
mati~nega modela bo sprejeta
dokon~na odlo~itev o mo‘ni selitvi
ogro‘enih prebivalcev Kose~a na
novo lokacijo, opredeljeno v lokacij-
skem na~rtu. Postopek priprave
lokacijskega na~rta bo predvidoma
izpeljan julija ali avgusta. Z njegovo
potrditvijo bo natan~no dolo~eno
vplivno obmo~je plazu ter podro-
bneje definirane dejavnosti Ob~ine
Kobarid in MOP-a. Dopolniti bo tre-
ba alarmni sistem, ki bo opozarjal
na gibanje ve~jih plaze~ih mas in
muraste tokove. Zaradi potencialne
nevarnosti zdrsa plazu Strug po
potoku Ro~ica bodo alarmni sistem
namestili {e za vas Ladra.
Ker napoved ustalitve plazu ni mo-
go~a, se prebivalci osmih ogro‘enih
hi{ vsak dan selijo na za~asne do-
move k sorodnikom in znancem,

• celostno re{evanje problemov
pode‘elja ter vasi;

• skupno oblikovanje dolgoro~nih
razvojnih usmeritev;

• ohranjanje, varovanje in razvijanje
zna~ilnosti, vrednot ter identitete
pode‘elja in vasi;

• ohranjanje kulturne krajine;
• primerna raba naravne in kulturne

dedi{~ine;
• spodbujanje podjetni{tva;
• svetovanje in pomo~ posamezni-

kom pri razvoju in uresni~evanju
podjetni{kih projektov.

Nekaj uspe{no izvedenih progra-
mov je na sre~anju predstavila sve-
tovalka za razvojne programe Lili
Mahne iz Cerknice.

Sre~anje, ki se ga je poleg pred-
stavnikov ob~ine (‘upan Ernest
Kemperle, prej{nji ‘upan Julijan
[orli in vodja oddelka za gospo-

kjer pre‘ivijo no~i in de‘evne dneve.
@elijo si, da bi se ~im prej vselili v
varne domove. Komajda so po po-
tresu popravili hi{e, za katere {e ve-
dno odpla~ujejo kredite, ‘e jih ~aka
novo finan~no breme. Ostaja jim le
upanje, da jim bo dr‘ava odpisala
popotresne kredite. V ‘elji, da vas v
prihodnje ne bi ostala prazna, Ob~i-
na Kobarid opozarja, da ukrepi, po-
vezani s sanacijo Kose~a, ne smejo
ogroziti nadaljnjih razvojnih mo‘no-
sti kraja, predvsem obstoje~e lesne
industrije in turisti~ne dejavnosti ter
male hidroelektrarne.
Peter Kova~i~ in Vesna Kozar

DVE MO@NI RE[ITVI
ZA VARNOST LO@ANOV
Log pod Mangartom – Na pobudo
Ob~ine Bovec in KS Log pod Man-
gartom so konec januarja v Logu
pod Mangartom organizirali sre~a-
nje doma~inov s predstavniki Komi-
sije za sanacijo plazov. Sestanka so
se udele‘ili dr‘avni sekretar za oko-
lje na Ministrstvu za okolje, prostor
in energijo (MOP) dr. Radovan
Tavzes, predsednik strokovnega
odbora za sanacijo plazu dr. Bojan
Majes, ~lan strokovnega odbora
mag. Mihael Ribi~i~, predsednica
Komisije za odpravo plazov Sonja
Beseni~ar, predstavnica Urada RS
za prostorsko planiranje mag.
Suzana Zupanc Hrastar in ‘upan
Ob~ine Bovec Danijel Krivec.
Sre~anje je vodil mag. @arko Mle-
ku‘, tajnik KS Log pod Mangartom.

Na sre~anju so strokovnjaki pred-
stavili opravljeno delo na prizade-
tem obmo~ju ter program ukrepov
do leta 2005. V programu za leto
2003 je predvidenih pet klju~nih

aktivnosti:
1. Nadaljevanje z zakonom
dolo~enih del za vzdr‘evanje ‘e
izvedenih interventnih ukrepov:
vzdr‘evanje sistema opazovanja
(alarmni sistem, opazovanje premi-
kov plazu, meritve padavin in preto-
kov), vzdr‘evanje izvedenih inter-
ventnih ukrepov (~i{~enje plavin v
strugah, vzdr‘evanje preto~nosti
strug) ter zagotavljanje za~asnih
bivali{~ za prebivalce, ki imajo
stalno prebivali{~e na ogro‘enem
obmo~ju.
2. Izvedba nujnih del za ustalitev
in prepre~itev {irjenja plazu med
izvajanjem ukrepov: interventna
dela na vodotokih in ureditev bre-
‘in.
3. Sprejem lokacijskega na~rta.
4. Za~etek izvedbe del skladno s
sprejetim lokacijskim na~rtom.
5. Dokon~anje nadomestnih gra-
denj in sprejem ob~inskih pro-
storskih aktov za nove nadome-
stne gradnje.

Najve~ pozornosti so strokovnjaki
namenili nalogam v zvezi s spreje-
tjem lokacijskega na~rta. Vlada je
Odlok o programu priprave lokacij-
skega na~rta za vplivno obmo~je
plazu Stov‘je v Ob~ini Bovec (Ura-
dni list RS {t. 6 z dne 20. 1. 2003)
‘e sprejela. Pripravo in sprejemanje
Odloka vodi MOP – Urad RS za
prostorsko planiranje. Investitor
posega v prostor je Republika Slo-
venija; naloge investitorja opravljata
Direkcija RS za ceste in Agencija
RS za okolje. Z upo{tevanjem
razli~nih pogojev so dolo~ili vplivno
obmo~je plazu Stov‘je, ki sega od
vrha Stov‘ja do Mangartske planine
ter se nadaljuje po dolini Mangart-
skega potoka in Predelnice do Loga

pod Mangartom. Vzporedno z reko
Koritnico se raz{iri po dolini do nove-
ga mostu in poteka mimo soto~ja z
Mo‘nico do vtoka v korita pri Klu‘ah.
Odlok predvideva dve mo‘ni re{itvi
ureditve vplivnega obmo~ja. Po prvi
razli~ici naj bi se glavna investicij-
ska dela opravila na samem plazi-
{~u. Investicija bi med drugim zaje-
la izgradnjo pregrad 1 in 2, prekritje
Mangartskega potoka in razbijalec
murastega toka pri Mlin~u. Kljub
izvedbi teh zahtevnih del bi {e ve-
dno obstajala nevarnost, da se
milijon in ve~ kubikov velika gmota
(na vi{ini 1 600 m) spro‘i in je ome-
njeni objekti ne zadr‘ijo. Druga
razli~ica levji dele‘ investicije name-
nja izgradnji objektov vodnogospo-
darske infrastrukture ob Predelnici
in Koritnici v Logu pod Mangartom.
Z dovolj obse‘no raz{iritvijo in
poglobitvijo omenjenih strug name-
ravajo strokovnjaki zagotoviti var-
nost vasi tudi v primeru, ~e se plaz
spro‘i v enakem obsegu kot pred
dvema letoma.
Investitor ocenjuje, da je glede na
varnost, izvedljivost in stro{ke spre-
jemljivej{a druga razli~ica, vsekakor
pa bo izbor treba preveriti z mode-
lom murastega toka. Potrebne stro-
kovne podlage bodo predvidoma
izdelane do 1. marca 2003, javna
razgrnitev osnutka lokacijskega
na~rta pa bo 15. marca v prostorih
MOP-a in v Logu pod Mangartom.
Lo‘ani so bili strokovnjakom za
razlago hvale‘ni, {e vedno pa ne
povsem prepri~ani, da jim predstav-
ljene re{itve zagotavljajo ustrezno
varnost …
Vesna Kozar
Vir: Na poti k ve~ji varnosti Loga pod Man-
gartom, gradivo MOP-a.
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PREREZI GROBNIH JAM 45, 35, 36, 26, 31, 20 in 32 iz koritni{kega grobi{~a. Risba: povzeto
po Machnitchu 1901, Taf. I; Gu{tin 1991, sl. 12.

Arheolo{ka slika Ba{ke grape

A rheoloških ostalin, s katerimi
bi lahko dokazovali poselje-
nost Baške grape v kameni,

bakreni in bronasti dobi, zaenkrat ne
poznamo. Kar še zdaleč ne pomeni,
da je bila daleč v prazgodovini dolina
povsem prazna in opustela. Gre bolj
za odraz slabše in nesistematične
raziskanosti območja. Najstarejši ma-
terialni dokazi, ki z gotovostjo kažejo
na stalno poselitev doline, so iz sta-
rejše železne ali halštatske dobe
(800–400 pr. n. št.). Celotno območje
je tedaj spadalo v kolonizacijski okvir
posoške svetolucijske skupnosti, ki je
imela svoj gospodarski in kulturni
center na območju današnjega Mosta
na Soči (Sv. Lucije ob Soči).

Iskalci `elezove rude
Po dolini reke Bače je že v tem

času vodila tovorna pot proti bogatim
ležiščem železove rude v Bohinjskem
kotu. Za dostop do glavnega železno-
dobnega vira – železa – je tedanji člo-

Sprehod skozi zgodovino
Ba{ka grapa je skupaj s celotnim Poso~jem izrazito prehodno obmo~je, na katerem se od
prazgodovine pa vse do danes kri`ajo in prepletajo razli~ne etni~ne in kulturne skupine. Te so z
bolj ali manj vsiljivim pristopom vplivale tako na oblikovanje razli~nih arhitekturnih tipov, ki jih
danes sre~amo v dolini, kot na svojstvenost doma~ega nare~ja. @e najmanj 2500 let pa je poleg
narave najve~ji sooblikovalec te doline ~lovek, ki v njej in z njo `ivi.

vek zaradi boljše prehodnosti izrabil
predvsem spodnji, širši del doline
Bače. Pri današnji Koritnici, kjer je
bila najmočnejša železnodobna posto-
janka v dolini, je pot zavila v ozki
kanjon reke Koritnice do Ruta in od

“Staro mesto” pri Koritnici
Znana železnodobna utrjena nasel-

bina (gradišče), ki je varovala prehod
po ozki dolini, je bila pri Koritnici.
Po pripovedovanju in po opisu Simona
Rutarja v Zgodovini Tolminskega naj
bi “staro mesto” stalo na levem bregu
reke, ob poti proti Bukovem. Na levi
strani potoka Koritnica, blizu izliva
v Bačo, so leta 1899 na območju z le-
dinskim imenom Orehovlje raziskali
naselbini pripadajoče grobišče s 50
grobovi iz obdobja starejše in dvema
grobovoma iz mlajše železne dobe.
Odkrili so antično plast z rimskimi
novci. Železnodobno grobišče ter
grobovi kažejo glavne značilnosti po-
grebnega rituala halštatske svetolucij-
ske skupnosti. Izkopani grobovi so bili
vsi, razen enega, žgani. Grobna jama
je bila ponavadi pokrita z eno ali dve-
ma kamnitima nagrobnima ploščama
ali kar z navadnim kamnom. Žganina
je bila skupaj s kostnimi ostanki ter
pokojnikovo nošo posuta po dnu ja-
me ali priložena v grobno žaro.

Znana arheolo{ka najdi{~a svetolucijske hal{tatske kulturne skupine so:
Podbela, Robi~ Staro selo, Bovec, Kobarid, [peter Slovenov, ^edad, S.
Quirino, Darnazzaco, Tolmin, Most na So~i, Idrija pri Ba~i, Slap ob Idrijci,
Pe~ine, [entvi{ka Gora, Koritnica, Rut, @lan, Brod, Srednja vas, Jereka,
Bitnje, Ajdovski gradec, Lepence, Sv. Katarina in Jelen{ek (Godovi~).

tam čez pogorje Rodice na bohinjsko
stran. Povezava čez prelaz Petrovo
Brdo in Soriško planino do Bohinj-
skega jezera v prazgodovini z mate-
rialnimi viri zaenkrat ni dokumenti-
rana.

Utrinki

darstvo, negospodarstvo in finance
Verena Tuta) udele‘ilo okoli 70 kra-
janov, sta popestrila [pela Per{e z
zvoki citer in vokalna skupina Sne-
‘et. Po uradnem delu je v Kultur-
nem domu KS Kne‘a sledila zabava
z ansamblom Soto~je.
Peter Kova~i~
Foto: Janko Ru~na (arhiv PRC)

TRASA NOVE OBVOZNICE
SKRIVALA DVA RIMSKA
GROBOVA
Kobarid – Pri rednem arheolo{kem
terenskem nadzoru pri gradnji vzho-
dne kobari{ke obvoznice, katerega

je Zavod za varstvo kulturne dedi-
{~ine iz Nove Gorice dodelil
Tolminskemu muzeju, je muzejski
arheolog Miha Mlinar v petek, 24.
januarja, naletel na ‘ganinski lisi. Te
navadno nakazujejo ‘gane
grobove, ki so v Poso~ju zna~ilni
predvsem za celotno ‘elezno dobo.
Najve~ tovrstnih grobov so doslej
na{li na Mostu na So~i, vendar se
lahko tudi Kobarid pohvali z lepim
{tevilom raziskanih ‘ganih grobov
(‘e okoli 1400 grobov). Na zadnja

@GANA RIMSKA GROBOVA, ki ju je razkrila
gradnja vzhodne kobari{ke obvoznice. Foto:
Miha Mlinar (arhiv Tolminskega muzeja)
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Ve~ina hal{tatskih grobov s Koritnice sodi v ~as razvite svetolucijske
kulture (6.–5. stol. pr. n. {t.). V tem obdobju je svetolucijska kultura za~ela
z ekspanzijo in odkrivanjem novih `ivljenjskih prostorov v Ba{ki grapi, na
[entvi{ki planoti in v Bohinjskem kotu.

So bili pri nas Kelti?
Tudi v mlajši železni dobi (laten-

sko obdobje, 4.–1. st. pr. n. št.), v
času, ko so srednjeevropski prostor
obvladovala keltska plemena, je pri-
dobivanje in obdelava železa ostalo
ena izmed glavnih gospodarskih
dejavnosti prebivalcev Posočja. Oblju-
denost doline je bila v mlajši železni
dobi slabša, vendar pa je velik popu-
lacijski upad opaziti tudi na drugih
posoških najdiščih. Baška grapa je v
zadnjih stoletjih pred letoštetjem so-
dila v območje naslednice svetolu-
cijske kulture – latenske “idrijske kul-
turne skupine”, katere materialna
kultura je z nekaj elementi izpričana
na koritniškem grobišču. Predmeti
lokalne izdelave so posnemali keltsko
omiko, način pokopa in tradicija sve-
tolucijskega pogrebnega rituala pa se
v tem času nista bistveno spremenila.
To morda nakazuje, da je tudi etni-

PRIDATKI IZ POZNOHALŠTATSKEGA
BOJEVNI[KEGA GROBA IZ KORITNICE:
gornji del uhate sekire, `elezna suli~na ost
in bronasta `ivalska fibula. Risba: povzeto
po Kosu 1973, T. 5: 1-3.

3

2

1

MLAJ[E@ELEZNODOBNA – LATENSKA
FIBULA iz groba 50 na Koritnici. Risba: pov-
zeto po Kosu 1973, T. 11: 3.

ni kulturne prekinitve, ampak prebi-
valstvo, vezano na domačo tradicijo,
živi dalje. Iz desetletja v desetletje je
čutiti večji vpliv rimske materialne in
duhovne kulture. Baška grapa je prav
zaradi odmaknjenosti od takratnih
glavnih prometnic, ki so potekale po
širokih dolinah (npr. Vipavska doli-
na) in so bile Rimljanom zaradi lažje
prehodnosti bliže, še dolgo po vstopu
v novi vek živela po starih prazgodo-
vinskih principih.

Majhno grobi{~e na Logar{~ah
Na železnodobno tradicijo poko-

pov kaže tudi na Logarščah odkrito
majhno grobišče s tremi žganimi gro-
bovi iz sredine 1. st. n. št. Ti zgodnje-
rimski pokopi kulturno sodijo še v
idrijsko latensko skupino. Logaršče
ležijo na strateški legi na prehodu iz
Baške grape proti Šentviški planoti,
zato lahko v bližini domnevamo

ca 3. stol. dalje varovali najbolj izpo-
stavljene prehode v Italijo. Potekal je
po strmih pobočjih desnega in levega
brega Bače.

Prehodnost baškograparskega oze-
mlja je čutiti tudi v zgodnjesrednjeve-
škem času, ko se so divja ljudstva Van-
dalov, Svebov, Alanov, Zahodnih Go-
tov, Vzhodnih Gotov, Langobardov in
naših prednikov Slovanov preko teh
krajev selila proti “cvetočemu” zahodu.

Utrinki

čna pripadnost ob šibkejši keltizaciji
ljudstva ostala nespremenjena.

Med Aquileio in Emono
Rimsko vojaško oporišče Aquileia

(Oglej) je bilo ustanovljeno leta 181
pr. n. št. V Ogleju se prične tudi ro-
manizacija današnje Slovenije, ki je
potekala postopno, v več valovih in
dokaj počasi. Rimska oblast je Poso-
čje z Baško grapo zelo verjetno imela
v rokah šele v zadnjih desetletjih
pred Kristusom. Poseg nove, rimske
uprave na območje Posočja ne pome-

manjšo naselbino, ki je ta prehod
nadzirala. V prid temu govorijo arhe-
ološki toponimi Trnje, Gomilar, Robi-
dnik, Merišček in Gomila, ohranjeni
v bližnji okolici.

Barbarski {~it
Območje doline ponovno pridobi

večjo veljavo v nemirnih časih pozne
antike z zgraditvijo zapornega zidu
v Zarakovcu pri Koritnici. Zid je za-
piral pot skozi dolino in je predstav-
ljal del poznoantičnih alpskih zapor-
nih sistemov, ki so predvsem od kon-

dva je Mlinar naletel lani, in sicer tik
ob tovarni Planika med arheolo{kih
nadzorom pri gradnji infrastrukture
za kobari{ko obrtno cono (glej: EPI-
center, {t. 3, april 2002).

@ganinski lisi sta bili povod, da je
tolminski arheolog s svojo ekipo
dva dni kasneje o~istil povr{ino z
domnevnimi grobovi. Na o~i{~enem
terenu so se pokazale prave grobne
lise oziroma tlorisa dveh grobnih
jam. Po prvih predvidevanjih naj bi
{lo za prazgodovinska grobova,
vendar se je izkazalo, da sta grobo-
va rimska. V prvem ‘ganem grobu
so naleteli na spodnji del rimske
amfore, ki je najverjetneje slu‘ila kot

‘ara. Drugi grob je bil brez prida-
tkov, v njegovi notranjosti so na{li le
odlomke ostenja rimske posode.
Uni~en je bil tudi njegov gornji del,
ki je navadno prekrival ‘ganino.
Najdeni ko{~ki rimskih stre{nikov
verjetno pri~ajo o tem, da je bil grob
nekdaj pokrit z rimskimi “tegulami”.

Mlinar dodaja, da skoraj gotovo ne
gre za rimsko grobi{~e, saj so na{li
le dva posami~na grobova. Ve~ o
novoodkritih grobovih bomo izve-
deli po restavriranju grobnih pred-
metov, ki ga za Tolminski muzej
opravljajo v solkanski restavratorski
delavnici.

T. [. F.

Voja{ka postojanka nad
Podmelcem

Malo najdišče, ki odseva ta burni
čas, je bilo na strmem pobočju hriba
Tlaka nad Podmelcem v Baški grapi.
Izbiro prostora je določila strateška
pozicija z dobro preglednostjo nad
osrednjim delom Baške grape. Nepo-
sredno ob naselbini je bilo raziskano
grobišče s skeletnimi pokopi in skro-
mnimi grobnimi pridatki. Pokopali-
šče umeščajo v čas med drugo po-
lovico 6. in prvo polovico 7. stoletja.
Glede na majhnost naselbinskega ob-
močja in maloštevilne grobove sme-
mo nad Podmelcem domnevati maj-
hno utrjeno postojanko, ki je nadzo-
rovala komunikacijo po dolini Bače
in prehod čez Ljubinjsko podolje v
Tolminsko kotlino.

Tudi v zakotnejših dolinah in pod
alpskimi vršaci je staroselske in ger-
manske naselbine počasi izpodrival
slovanski živelj, ki z zgodnejšimi najd-
bami v Baški grapi ni izpričan. V pe-
stri zgodovini ozke doline ne more-
mo niti mimo tirolskih priseljencev,
ki so s svojo “drugačnostjo” in bogato
kulturno zapuščino dodali kocko v mo-
zaik kulturnozgodovinske pestrosti.

Miha Mlinar, arheolog-kustos,
Tolminski muzej
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PREDSTAVITEV PROJEKTA SMARAGDNA POT v Knji`nici Cirila Kosma~a Tolmin. Foto:
Damjan Leban (arhiv PRC-ja)

Program PHARE ~ezmejnega sodelovanja

P rogram nudi predvsem fi-
nančno pomoč neprofitnim
nevladnim organizacijam v

goriški in obalno-kraški statistični
regiji. Izjemoma pa so zaradi meje z
Italijo v program vključili tudi občino
Kranjska Gora. Sofinancirajo se proje-
kti, ki imajo čezmejni vpliv in so na-
menjeni povezovanju ljudi, razvojnim
dejavnostim ter majhnim investicijam
v infrastrukturne objekte na podro-
čjih:
• kulturne izmenjave med lokalnimi

skupinami in ukrepi za zaščito
kulturne dediščine v obmejnih re-
gijah (srečanja in izmenjave mla-
dih, športne dejavnosti, folklorne
prireditve ...);

• človeških virov, usposabljanja in
ozaveščanja ljudi: priprava promo-
cijskih gradiv, formalna usposa-
bljanja, kratki tečaji, prireditve ...;

• prostorskega planiranja in razvoj-
nih študij: skupne smernice za pro-
storsko planiranje ter dejavnosti, po-
vezane z varstvom okolja in narave;

• gospodarskega razvoja in turizma:

Nove prilo`nosti za Poso~je
Regionalni razvojni center (RRC) Koper je v lanskem decembru v domu Andreja Manfrede v
Kobaridu organiziral javno predstavitev Sklada za male projekte (SMP 1999) v okviru programa
PHARE CBC (Cross-Border Co-operation) Slovenija-Italija 1999. Tega so za~eli izvajati leta 1994
in je namenjen financiranju izvedbenih projektov, ki imajo ~ezmejni u~inek. Program razpisuje
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj, vlogo sekretariata za PHARE
Slovenija-Italija pa so opravljali na RRC Koper. Od leta 1995 se je sklad raz{iril tudi na avstrijsko
in mad`arsko mejo. V tem obdobju je bilo odobrenih ve~ kot 180 projektov v skupni vi{ini 3,7 mio €.

manjši projekti, namenjeni krepi-
tvi gospodarske baze v obmejni re-
giji (marketing, informiranje, razvoj
turističnih znamenitosti ...);

• infrastrukturnih objektov, name-
njenih skupnim strukturam pro-
gramov PHARE CBC in Interreg:
obnove objektov, ki se bodo upora-
bljali za skupna čezmejne srečanja;

• lokalne demokracije: usposabljanje,
informiranje in vzpostavljanje so-
delovanja javnosti v postopkih
sprejemanja odločitev.

Letos odobrili 18 vlog
Za lanskoletni razpis je sekretariat

RRC Koper prejel 85 vlog. Strokovna,
neodvisna komisija je odobrila 18
najbolje ocenjenih vlog v skupni vre-
dnosti 1 mio €. Vsi potrjeni projekti
so se začeli izvajati v decembru 2001,
zaključili pa so se konec oktobra
2002. Najnižja dotacija za projekt
znaša 15.000 €, najvišja pa 50.000 €.
V kolikor pa projekt vključuje manjša
vlaganja v infrastrukturo, je lahko
mejni znesek tudi 100.000 €. Finan-

čna podpora PHARE znaša 75 odsto-
tkov upravičenih stroškov projekta,
medtem ko mora preostanek sredstev
zagotoviti izvajalec projekta iz lastnih
virov ali s pomočjo partnerjev.

[tirje prijavitelji iz Poso~ja
Prijavitelji iz Posočja so bili zelo

uspešni na javnem razpisu, saj so
med 18. odobrenimi projekti izbrali
štiri: Poti miru v Posočju, Čezmejene
kolesarske in pešpoti po Breginjskem
kotu - 3. faza, Prekomejne prireditve
in Smaragdna pot. Skupna vrednost
sofinanciranja za posoške projekte je
znašala 271.498 €, kar predstavlja

UDELE@ENCI TE^AJA ZA LOKALNE VODNIKE – Eden izmed rezultatov dela Ustanove
Fundacije poti miru je organizacija in izvedba te~aja za vodnike. Foto: Zdravko Likar

ODPRTJE PRENOVLJENE KONTOVE HI[E kjer bo poleg turisti~ne pisarne tudi sejna soba
ter prostori, namenjeni dejavnosti razvojnega dru{tva in KS. Foto: Peter Kova~i~
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PRIREDITEV V TRDNJAVI KLU@E – Poleg dvori{~a so lani prijavitelji programa uredili in
opremili {e razstavni ter ve~namenski prostor. Foto: Mateja Kutin

27,15 odstotkov vseh sredstev, predvi-
denih za donacijo. Ker smo projekte,
ki so jih izvajali v Posočju v okviru
omenjenega programa, v EPI-centru
podrobneje predstavljali že lani, bomo
tokrat omenili le njihove rezultate.

POTI MIRU V POSO^JU
Izvajalec: Ustanova Fundacija poti

miru v Posočju. Vodja projekta:
Zdravko Likar. Rezultati projekta:
• obnova objekta na Gregorčičevi 8

v Kobaridu, kjer ima Ustanova
Fundacija poti miru v Posočju od
lanskega septembra dalje svoj sedež;

• ustanovitev Odbora za zgodovino,
ki je predstavljal začetek bodočega
Študijskega centra, kjer je knjižni-
ca s temami prve svetovne vojne;

• organizacija in izvedba tečaja za
vodnike, ki ga je uspešno zaključi-
lo 46 tečajnikov;

• izdaja treh informativnih zgibank
“muzeji na prostem”, oprema le-
teh z informacijskimi tablami in
izdaja zemljevida “Poti miru v Po-
sočju”.

Obnova celotne frontne linije od
Rombona do Mengor, organizirana
predstavitev soške fronte s pomočjo
vodniške službe ter Študijski center
prve svetovne vojne vsekakor prispe-
vajo k temu, da se zgodovinski turi-
zem razvija kot pomemben turističen
produkt Posočja.

^EZMEJENE KOLESARSKE IN
PE[POTI

Naziv projekta: Čezmejene kole-
sarske in pešpoti po Breginjskem ko-
tu (3.faza).

Izvajalec: Razvojno društvo Bre-

ginjski kot. Vodja projekta: Pavel
Tonkli. Rezultati projekta:
• mreža kolesarskih in pešpoti po

Breginjskem kotu do meje z Italijo;
• podaljšana kolesarska pot v Plazeh

do državne meje;
• ureditev in podaljšanje gozdne po-

ti na Miji do državne meje;
• izgradnja 12 počivališč in dveh

razglednih točk;
• postavitev petih informacijskih ta-

bel na vhodnih poteh v Breginjski
kot;

• urejen bivak na Muzcu;
• obnovljena Kontova hiša v Bregi-

nju,  v kateri so prostori namenje-
ni za turistično pisarno, dejavno-
sti razvojnega društva in krajevne
skupnosti ter sejno sobo;

• izdaja kolesarsko-turistične karte
Predalpski svet Nadiže.

S pomočjo projekta so vzpostavili
osnovno turistično infrastrukturo, ki
omogoča povezovanje v preteklosti
dveh zelo odtujenih območij zaradi
državne meje. S tem so bili dani te-
melji za nadaljnji razvoj turistične de-
javnosti na tem območju.

SMARAGDNA POT
Naziv projekta: Smaragdna pot –

pozicioniranje in osnovna promocij-
ska orodja. Izvajalec: LTO Sotočje.
Vodja projekta: Janko Humar. Rezul-
tati projekta:

Izdani promocijski materiali zao-
kroženega turističnega območja (po
Bovškem, Kobariškem, Tolminskem,
Cerkljanskem in Idrijskem):
• poslovna brošura v nakladi 30.000

izvodov;

• informativna zloženka v nakladi
60.000 izvodov;

• zloženka Avtovlak & priložnost za
izlet;

• turistična panoramska karta Sma-
ragdna pot;

• poslovna mapa.

Vsi materiali so bili izdani v slo-
venski, italijanski, nemški in angleški
različici.

Smaragdna pot je del nacionalnega
projekta Stranske poti so zapeljivejše
od glavnih. S pomočjo promocijskega
materiala predstavlja ključne turisti-
čne produkte območja, ki zapeljivo
popeljejo turista po Smaragdi poti.
Ekonomski učinek projekta se bo po-
kazal v naslednjih dveh letih, saj naj
bi pripomogel k večji zasedenosti tu-
rističnih kapacitet.

PREKOMEJNE PRIREDITVE
Naziv projekta: Prekomejne pri-

reditve. Izvajalec: Občina Bovec. Vo-
dja projekta: Siniša Germovšek. Re-
zultati projekta:
• postavitev logistične podpore za

delovanje društev, njihovo čezmej-
no povezovanje in organiziranost;

• kontinuirana izmenjava kulturnih
prireditev;

• ureditev in oprema prireditvenega
prostora v trdnjavi Kluže – dvori-
šče trdnjave, razstavni del ter več-
namenski prostor;

• omogočen razvoj nekaterih večjih
čezmejnih prireditev;

• usposobitev kadra za organizacijo
in vodenje prireditev;

• popestritev turistične ponudbe Bov-
ške in Posočja;

• promocija programa – izdaja zgi-
banke Trdnjava Kluže.

Program je povezal akterje društev
ljubiteljske dejavnosti na območju
tromeje. Sodelovanje na negospodar-
skem področju naj bi nudilo tudi po-
tencialne možnosti za gospodarsko
čezmejno sodelovanje.

Ob koncu naj bralce EPI-centra
opozorimo še na bližajoči se nov
razpis Programa PHARE CBC, ki ga
bo predvidoma v marcu objavilo mi-
nistrstvo oziroma Agencija za regi-
onalni razvoj!

Upamo lahko le, da bo tudi letošnji
razpis za posoške neprofitne in ne-
vladne organizacije s čezmejnimi
vplivi tako uspešen, kot je bil minuli.

Vesna Kozar

Utrinki

DRUGI ZIMSKI
POHOD Z BAKLAMI
[entvi{ka planota – Turisti~no
dru{tvo (TD) [entvi{ka planota je v
sodelovanju s Pa{no skupnostjo
Korito – Ponikve januarja organi-
zirala 2. pohod na ^rvov vrh (974 m
nadmorske vi{ine). Kljub 12 stopi-
njam pod ni~lo se je no~nega
pohoda z baklami udele‘ilo ve~ kot
150 udele‘encev. Da postaja najvi{ji
vrh [entvi{ke planote ~edalje bolj
priljubljena izletni{ka to~ka, pri~a
kar 1926 podpisov v lanskoletni
knjigi obiskovalcev, ki so jo ~lani
dru{tva po ureditvi poti in same
to~ke namestili na vrhu.

Kot je povedala predsednica TD
[entvi{ka planota Karla Kofol, so
organizatorji trem najvztrajnej{im
obiskovalcem letos prvi~ podelili
tudi simboli~ne nagrade. Le-te sta si
s 300. obiskom ^rvovega vrha v
minulem letu prislu‘ila Milan Kogoj
in Sre~ko Lipu{~ek, medtem ko je
nagrado za svojih 272 lanskoletnih
vzponov prejela {e Martina [uligoj.
Poleg tega so organizatorji prvim
106 obiskovalcem vrha  podelili
“{tamprl~ke” doma~ega ‘ganja, ki
so se v hladni zimski in vetrovni
no~i {e kako prilegli. Na vrhu so si
lahko obiskovalci ogledali tudi
ognjemet, nakar so po~asi odgazili
nazaj v dolino. Med vra~anjem pa
so se lahko pohodniki ustavili {e v
praznem hlevu Pa{ne skupnosti,
kjer so se malce pogreli ob skode-
lici ~aja ali kuhanega vina. Organi-
zatorji so zbranim sicer pripravili
tudi nekaj malega za pod zob, ven-
dar niso ra~unali na mraz. Tako je
kruh najverjetneje zamrznil ‘e med
prevozom do va{kega hleva. Kljub
temu so obiskovalcem ostali v spo-
minu kot dobri gostitelji.
T. [. F.

VE^ KOT 40 NOVIH
LOKALNIH TURISTI^NIH
VODNIKOV
Zgornje Poso~je – Decembra smo
v Zgornjem Poso~ju dobili 46 novih
lokalnih turisti~nih vodnikov, ki so v
dobrih treh mesecih uspe{no opra-
vili 107-urni te~aj. Te~aj, ki ga je v
okviru programa PHARE CBC orga-
nizirala in tudi v celoti financirala
Ustanova Fundacija poti miru v
Poso~ju, je obsegal tri tematske
sklope: zgodovinski sklop, planin-
sko-turisti~ni del z opravljenimi pra-
kti~nimi turami po Rombonu, Kolo-
vratu in Kobari{ki zgodovinski poti
ter 40-urni jezikovni te~aj (italijan-
{~ine, nem{~ine ali angle{~ine).

Te~ajniki so morali izdelati seminar-
sko nalogo ter uspe{no opraviti

( 17 )
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LTO BOVEC
Marko Vidič, direktor LTO Bovec:
“Več kot polovico minulega leta

smo na LTO Bovec porabili za pripra-
vo projekta tematskih poti. V tem
času smo opravili tržne analize, razi-
skali trende, izsledke sejemskih na-
stopov ter se osredotočili na konkre-
tna povpraševanja … Ker je projekt
naravnan na celotno območje občine
z navezavo na sosednje, je bilo potre-
bno najprej zagotoviti sodelovanje
lokalnih sotvorcev turističnih aktiv-
nosti, ki poznajo teren, na njem živi-
jo in ga sooblikujejo, pa tudi drugih
strokovnih ter ljubiteljskih sodelav-
cev. Na pomoč so nam priskočili stro-
kovnjaki iz podjetja Hosting d.o.o.,
predstavniki Turističnega društva
(TD) Log pod Mangartom, TD Soča-
Trenta, TD Bovec, KS Srpenica, LD
Čezsoča, LD Bovec, Športno društvo
Čezsoča, Planinsko društvo Bovec,
Zgodovinska sekcija Bovec ter drugi
izbrani sodelavci: dr. Jurij Kunaver,
Fedja Klavora in Georgij Hvala.

Bera LTO-jev …
Ker je turizem v na{i dolini ena izmed vodilnih dejavnosti, nas je zanimalo, kaj so v minuli sezoni
po~eli v na{ih lokalnih turisti~nih organizacijah: v LTO Bovec, ki pokriva obmo~je ob~ine Bovec, in v
LTO Soto~ju, ki ima pod svojem okriljem ob~ini Kobarid in Tolmin.

Podprojekti
Osnovni projekt je razdeljen na šti-

ri dele in obsega kar precej podpro-
jektov, ki jih bomo realizirali posto-
poma – glede na finančne zmožnosti.

V prvi del smo uvrstili splošne pod-
projekte, kamor sodijo:
• evidentiranje danosti in možnosti,
• priprava projektne dokumentacije

in poslovnih načrtov,

• razvoj in nadgradnja novih turisti-
čnih proizvodov,

• zagotavljanje sodelovanja turisti-
čnih ponudnikov,

• navezava projekta na sosednje ob-
čine (Kranjska Gora, Kobarid, Trbiž)
in Rezijo ter

• vzpostavitev informacijskega siste-
ma.
V drugem delu smo se lotili celo-

stne podobe bovškega turizma in oz-
načevanja ter usmerjanja. Tretji del
pa je zajel promocijo, kamor sodi pri-
prava celostnega promocijskega ma-
teriala (zemljevidi, prodajni in image
katalogi, tematski-segmentni katalo-
gi) ter predstavitve Bovške doma in
v tujini. Pomemben je tudi projekt
izgradnje dostopa do vzletnega mesta
za padalce na Planji ob vznožju Rom-
bona, ki je trenutno v fazi priprave
projektne dokumentacije.

Celostna podoba
Celostna podoba turistične ponu-

dbe območja občine Bovec je delo

INFO CENTER LTO SOTO^JE je v prvem letu svojega obstoja ve~ kot opravi~il svojo vlogo.
Foto: Peter Kova~i~

Utrinki

pisni izpit in izpitno turo po Kobari-
{ki zgodovinski poti. V prakti~nem
delu so se preizkusili {e v vodenju,
orientaciji in znanju prve pomo~i.

Organizator je izobra‘evanje izvedel
s pomo~jo razli~nih strokovnjakov
ter poznavalcev zgodovine, geogra-
fije, tehnike in psihologije vodenja,
gorni{tva in prve pomo~i. Sodelo-
vali so tudi muzejski kustosi ter tol-
minska jezikovna {ola.

Kot je povedal vodja projekta
Zdravko Likar, je ve~ina vodnikov
v~lanjena v razli~na poso{ka dru-
{tva (dru{tvo Peski, Dru{tvo 13-13,
dru{tvo Mengore, [portno dru{tvo
^ezso~a, Turisti~no dru{tvo Koba-
rid, Kobari{ki muzej, Fundacija
poti miru v Poso~ju), ki se ljubitelj-

sko ukvarjajo s prou~evanjem
so{ke fronte ali s turizmom nasploh.
Med njimi je tudi {est {tudentov in
diplomantov zgodovine. Precej vi-
soko {tevilo udele‘encev torej ne
presene~a.
T. [. F.

V OBJEKTIV UJETA SO^A
Deskle – Mednarodni fotografski
nate~aj na temo So~a, ki sta ga
izpeljala Turisti~na zveza Gornjega
Poso~ja (TZGP) in Turisti~no dru-
{tvo Pro Loco iz Turjaka v sodelo-
vanju s Poso{kim foto klubom,

NOVI LOKALNI TURISTI^NI VODNIKI po
opravljenem {e zadnjem, prakti~nem delu
te~aja. Foto: Zdravko Likar
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skupine avtorjev Hosting razvoja in
designa, nastala pa je v tesnem sode-
lovanju s turističnimi strokovnjaki in
poznavalci tega območja. V želji, da
območje Bovškega v javnosti pridobi
jasno razpoznavnost, da postane lo-
čljiv in privlačen turistični cilj za po-
tencialne obiskovalce in partnerje,
smo oblikovali vizualno identiteto tu-
ristične ponudbe občine Bovec.

Simbol: Dolina reke Soče predstav-
lja zgodbo o neokrnjeni naravi z ne-
skončnimi možnostmi. Osnovni raz-
poznavni znak je v obliki kroga, ki
kot mehka oblika ponazarja prijazno
deželo. Krog omogoča vključitev os-
novnega razpoznavnega znaka v lo-
gotip Bovec na mestu črke o in tako
tvori smiselno celoto. Osnovna barva
je zelena, ki ponazarja neokrnjeno
naravo in sproščujoče trenutke. Zno-

Tolmin Skupaj

Tabela {t. 1: Dele` obiskovalcev po posameznih nacionalnostih

Slovenija

Italija

Nem~ija

Francija

Avstrija

Hrva{ka

Mad`arska

BiH

Velika Britanija

Švica

ZDA

Nizozemska

Ostali

Skupaj

18.180

2.364

1.670

1.051

820

622

505

384

348

340

274

184

1.880

28.622

Dele` Kobarid Skupaj

63,5 %

8,3 %

5,8 %

3,7 %

2,9 %

2,2 %

1,8 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

1,0 %

0,6 %

6,6 %

100,0 %

Skupaj

Slovenija

Nem~ija

Italija

Avstrija

^e{ka

Nizozemska

Francija

Velika Britanija

Švica

Hrva{ka

Poljska

ZDA

Ostali

13.276

5.653

3.846

2.973

1.332

1.072

890

548

444

431

420

345

1.726

32.956

Dele`

40,3 %

17,2 %

11,7 %

9,0 %

4,0 %

3,3 %

2,7 %

1,7 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,0 %

5,2 %

100,0 %

Skupaj

Slovenija

Nem~ija

Italija

Avstrija

Francija

^e{ka

Nizozemska

Hrva{ka

Velika Britanija

Mad`arska

Švica

ZDA

Ostali

31.456

7.323

6.210

3.793

1.941

1.462

1.256

1.053

896

799

784

619

3.986

61.578

Dele`

51,1 %

11,9 %

10,1 %

6,2 %

3,2 %

2,4 %

2,0 %

1,7 %

1,5 %

1,3 %

1,3 %

1,0 %

6,5 %

100,0 %

traj kroga so v beli barvi prikazane
ledeniške doline z gorami, vzdolž do-
line pa vijuga reka Soča, ki v turki-
zno zeleni barvi simbolno ponazarja
smaragdno reko. Z debelino črk daje
logotip območju težo ter s svojo raz-
gibanostjo posredno predstavlja dina-
mično deželo.

Pozicijski slogan Med gorami in
smaragdnimi vodami združuje dva
naravna elementa (vode in gore), ki
najbolj slikovito in neposredno opisu-
jeta bistvo bovške turistične ponudbe.
S svojo poetičnostjo ter prijaznostjo
ustrezno naslavlja člane opredeljene
ciljne skupine (iskalce sprostitve, po-
hodnike, občudovalce narave) ter jim
s svojo umirjenostjo obljublja užitke

brez stresnih doživetij. Govori o idili-
čnem okolju ter neokrnjeni naravi ter
o tem, da je na Bovškem preprosto
in lepo. Krovni slogan ter simbol se
vizualno kot pomensko dopolnjujeta
in tvorita skladno celoto. Skupaj sku-
šata obiskovalce prepričati, da je bov-
ška destinacija primerna tudi za mir-
no sprostitev in ne le za ekstremne
športe. Slogan pa lahko po potrebi do-
volj dobro funkcionira celo brez spre-
mljajočega simbola. Pridevnik ‘sma-
ragdnimi’ v sloganu ni samo odlično
izhodišče za nadaljnjne razvijanje ce-
lostne grafične podobe, temveč je prav
to tudi nosilna beseda slogana – be-
seda, ki izjemno dobro opiše razpolo-
ženje, kakršnega pri obiskovalcih
ustvarja bovška narava. Gre za barvni
odtenek, ki pomirja in osvežuje, saj
je stabilen, naraven in varen. Hkrati

pa kot barva dragega kamna asociira
na dragocenost, bogastvo in tudi
pravljičnost, skrivnostnost ...”

LTO SOTO^JE
Ker smo bralce

EPI-centra
že tekom
minulega
leta redno
obveščali o
aktivnostih LTO
Sotočja (odprtje novih prostorov,
predstavitev nove turistične karte za
občini Kobarid in Tolmin, sodelova-
nje na sejmih …), se bomo tokrat raje
posvetili samemu obisku domačih in
tujih gostov. Prispevek o delu LTO
Sotočje v minulem letu sta za nas pri-
pravila direktor Janko Humar in
Patricija Rejec.

“Večina bralcev EPI-centra zagoto-
vo ve, da imamo v Tolminu (med Ri-
barnico in M-servisom) odprt turisti-
čno informativni center (TIC), kjer se
lahko vsi domači ter tuji obiskovalci
informirajo o turistični ponudbi Tol-
minske in Kobariške. Pri nas pa lahko
dobijo nekaj informacij tudi z drugih
območij Julijskih Alp. Predvsem v
poletnih mesecih je naš TIC od jutra
do večera deloval s polno paro, po-
skrbeli pa smo tudi za vodene oglede
cerkvice sv. Duha na Javorci, ki je
bila za javnost odprta vsak dan. Od
maja do vključno oktobra si je cer-
kvico tako ogledalo 2672 obiskoval-
cev, med katerimi so prevladovali
Slovenci (86 odstotkov), cerkvico pa
si je ogledalo tudi 122 Italijanov,  89
Avstrijcev, 47 Nemcev ter obiskovalci
drugih narodnosti.

Pomo~ pri
organizaciji prireditev

V letošnji glavni poletni turistični
sezoni je LTO Sotočje nudila pomoč
tudi pri organizaciji nekaterih prire-
ditev (7. evropsko prvenstvo v padal-
stvu, Soča Reggae Riversplash, zlet
tabornikov, mednarodni tabor reše-
valnih psov). Poleg tega smo uspešno
izpeljali in se odlično odrezali v ne-
deljski večerni razvedrilni oddaji TV
Slovenije Mavrica, kjer smo z rezul-
tatom 4:1 premagali ekipo iz Bohinja.
Veliko smo postorili tudi na sami pro-
mociji turizma. Tako smo na primer
v okviru partnerskih aktivnosti ‘gore
in jezera’ v Kobaridu in Tolminu iz-
peljali dve študijski turi za Hrvaške
organizatorje turizma ter se skupaj
z dvema športnima agencijama in
hoteloma udeležili Slovenskega Inco-

Utrinki

Kulturnim konzorcijem iz Tr‘i~a in
Ob~ino Turjak ob pokroviteljstvu
Zveze turisti~nih dru{tev de‘ele
Furlanije – Julijske krajine in Gori-
{ke pokrajine, se je zaklju~il ‘e
pred ~asom. Udele‘ilo se ga je 38
fotografov iz Slovenije in Italije, ki so
prispevali 155 fotografij. Potegovali
so se za nagrade v treh kategorijah:
barvna fotografija, ~rno-bela foto-
grafija in sekvenca {tirih fotografij.
Mednarodna komisija je po temelji-
tem pregledu vseh prispelih foto-
grafij ugotovila visoko kakovost pri-
spelih fotografij, tako da je pri izbo-
ru nagrajencev v vsaki kategoriji ter
izboru 47-ih najbolj{ih fotografij za
razstavo imela precej zahtevno
delo. Med nagrajence mednarodne-
ga fotografskega nate~aja So~a se

je s prvim mestom
v kategoriji barvnih
posnetkov s foto-
grafijo Sonce v
kamnu uvrstila tudi
Natalija Grum iz
Tolmina. Nagraje-
ne fotografije so
bile razstavljene v
Turjaku, Grade‘u,
Tolminu, Novi Go-
rici, ob leto{njem
kulturnem dnevu
pa {e v Desklah.
M. K.

ZMAGOVALNA FOTO-
GRAFIJA (v sredini), z
avtorico Natalijo Grum
iz Tolmina. Foto: arhiv
TZGP
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Utrinki

Tabela {t. 2: Uporabniki spletnih strani

julij

[vedska

Velika Britanija

Nem~ija

ZDA

Italija

Belgija

Mad`arska

Latvija

Slovenija

Francija

Nizozemska

[vica

Poljska

^e{ka

Izrael

Rusija

Nova Zelandija

Avstrija

Danska

Ju`na Afrika

Irska

Japonska

Avstralija

Finska

Tur~ija

Skupaj

41

32

7

16

2

8

7

3

1

4

5

2

3

2

4

3

3

1

1

145

avgust september Skupaj

41

34

29

27

13

12

11

11

15

6

7

5

7

5

5

5

6

6

2

3

1

1

4

1

1

258

Dele`

15,9 %

13,2 %

11,2 %

10,5 %

5,0 %

4,7 %

4,3 %

4,3 %

5,8 %

2,3 %

2,7 %

1,9 %

2,7 %

1,9 %

1,9 %

1,9 %

2,3 %

2,3 %

0,8 %

1,2 %

0,4 %

0,4 %

1,6 %

0,4 %

0,4 %

100,0 %

2

17

6

10

4

4

11

7

5

1

3

1

2

1

2

1

1

1

1

1

81

5

5

1

5

2

2

1

1

1

2

3

1

3

32

ming Workshopa v Ljubljani. Pri tem
pa ne smemo pozabiti tudi sodelo-
vanje pri Kobariškem gastronom-
skem krogu, kjer naša lokalna orga-
nizacija skrbi predvsem za trženje ter
izdelavo celostne podobe.

Statisti~ni pregled delovanja
Če začnemo statistiko pri turisti-

čnih kapacitetah, ugotavljamo, da se
je število ponudnikov turističnih ka-
pacitet v letošnjem letu povečalo za
12 (26 odstotkov). Pet novih imamo
namreč v Kobaridu, sedem novih pa
v Tolminu. Kar zadeva same realiza-
cije nočitev, lahko rečemo, da nam
je število nočitev uspelo povečati za
32 odstotkov. Kobarid je bil zelo us-
pešen pri standardnih aranžmajih (10
odstotkov rasti), medtem ko gre rast
nočitev (ca. 12.000) v Tolminu pripi-
sati odmevnim in dobro organizira-
nim poletnim dogodkom, ki smo jih
omenili na začetku. To je razvidno
tudi iz strukture gostov, saj v Kobari-
du prevladujejo tujci (59 odstotkov),
v Tolminu pa bližnji domači obisko-
valci (64 odstotkov).

Dele`i po posameznih
nacionalnostih

Zaradi tolminskih prireditev mo-
čno izstopajo domači gostje, sicer pa
se struktura naših obiskovalcev pri-
bližuje tisti, ki je značilna za celotne
Julijske Alpe. Na prvih treh mestih
so Slovenci, Italijani in Nemci. Pose-
bnost našega območja je v relativno
visokem deležu Francozov in Avstrij-
cev, kar lahko pripišemo ribolovu
(glej tabelo 1).

Obiskovalci Info centra
Info center LTO Sotočje je v prvem

letu svojega obstoja (odprli smo ga
maja lani) več kot upravičil svojo vlo-
go. V statistiki obiskovalcev imamo
zajete le tiste, ki so v času glavne po-
letne sezone pri nas iskali konkretne
informacije, ideje za izlete ali mož-
nost namestitve. Presenetljivih poda-
tkov je kar nekaj: največ obiskovalcev
je bilo z nemško govorečega območja
(nekaj več kot 30 odstotkov), sledijo
jim Italijani in Slovenci. Bistveno ve-
čji kot drugje v Sloveniji je delež
Francozov, večinoma ribiških gostov.

Glede na dejstvo, da pri nas nima-
mo nobenega britanskega tourope-
ratorja, je presenečenje tudi pomem-
ben delež angleških obiskovalcev. Kar
nekaj posameznikov pa nas je obi-
skalo iz daljnih dežel, kot so Kitajska,
Japonska, ZDA ali Nova Zelandija.

Uporaba spletnih strani
Info center LTO Sotočje je eden

redkih v Sloveniji, ki je opremljen z
internetom, namenjenim obiskoval-
cem. Vsi tisti obiskovalci našega info
centra, ki s surfanjem po spletnih
straneh iščejo informacije ali pošiljajo
elektronsko pošto, se vpišejo v knjigo.
Iz nje lahko ponovno črpamo zani-
mive podatke, ki so v skladu z razi-
skavami o uporabi interneta v posa-
meznih državah – v tabeli št. 2 je pri-
kazano število uporabnikov interneta
v treh najbolj obiskanih mesecih. Če
primerjamo uporabnike interneta z
vsemi obiskovalci TIC-a ugotovimo,
da večina Skandinavcev, Britancev in
Američanov uporablja internet, med-
tem ko je med Italijani in Slovenci še
vedno veliko takih, ki imajo rajši tra-
dicionalno informacijo in se po nasvet
raje obrnejo na zaposlene v TIC-u.”

Smaragdna pot
Zagotovo pa je najpomembnejša

lanskoletna pridobitev LTO Sotočja
končan projekt, ki so ga poimenovali
Smaragdna pot. Projekt je bil sofinan-
ciran s strani programa PHARE CBC.
(Več o tem si lahko preberete na stra-
neh 16 in 17.)

Povzetek iz letnih poro~il LTO-jev
pripravila Tatjana [alej Faleti~

SO BILI IN SO VELIKI LJUDJE
Bovec – Turisti~ni podmladek O[
Bovec si skupaj z mentorico Nata-
{o Bartol ‘e dalj ~asa prizadeva za
postavitev novega otro{kega igri{~a
v Bovcu. V ta namen so podmlad-
karji izvedli ve~ akcij: nate~aj za
bov{ki spominek, darilni sejem,
Miklav‘ev bazar, novoletni sejem ...
Da bi zaslu‘ili kak tolar, so se pred
dvema letoma odlo~ili za izdajo
koledarja. To je bil tudi razlog, da so
se odpravili na dvodnevno delavni-
co v Kranjsko Goro, kjer so za kole-
dar oblikovali tri teme: Rastlinstvo in
‘ivalstvo na Bov{kem, Bu{ke b’sede
ter Ljudje na Bov{kem. Ko je junija
2002 Turisti~na zveza Slovenije
(TZS) v okviru projekta Turizmu
pomaga lastna glava za {olsko leto
2002/03 razpisala nate~aj “So bili in
ostajajo veliki ljudje”, so se mladi
skupaj s svojo mentorico odlo~ili,
da bo njihov prvi koledar spregovo-
ril o ljudeh na Bov{kem.
Ker je nate~aj v teku, bomo projekt
bov{kih podmladkarjev podrobneje
predstavili v eni prihodnjih {tevilk
na{ega glasila. Izdani koledar, ki je
iz{el konec minulega leta, je nam-

re~ le del projekta. Zanj so mladi
zbrali veliko fotografij, ‘ivljenjepisov
in drugih informacij o samih ustva-
rjalcih ter njihovem delu. Razdelili
so jih po tematikah ter pri tem pazili

na enakomerno zastopanost
ustvarjalcev. V koledarju najdemo:
Sebastjana Domeniha, Borisa
Mleku‘a, Ivana Berginca [truklja,
Reneja ^opija, Stanko Komac
[raj, Ambro‘a ^opija, Danijela
Daneta [kerla, Ido Kravanja – Ito
Rino, Marjana Bevka, Mihaela
[truklja, Boruta [ulina, Darinko
Kravanja Pirc, Vlasto Terezija
Komac, Ferdinanda Kravanjo,

KOLEDAR ZA LETO 2003, v katerem so
predstavljeni “veliki” ljudje z Bov{kega, so
podmladkarji prvi~ ponudili na Miklav‘evem
bazarju. Foto: T. [. F.

Pregled dela poso{kih lokalnih turisti~nih organizacij
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Kobari{ki gastronomski krog
Posoški razvojni center je v sode-

lovanju z Lokalno turistično organi-
zacijo (LTO) Sotočje pripravil projekt,
ki so ga poimenovali Kobariški ga-
stronomski krog (KGK). Vanj je vklju-
čenih pet najboljših gostiln in restav-
racij iz Kobarida in bližnje okolice:
Gostišče Pizzerija Jazbec – Idrsko,
Gostilna Breza – Kobarid, Hiša
Franko – Staro selo, Hotel Hvala-
Restavracija Topli val – Kobarid,
Restavracija s prenočišči Kotlar –
Kobarid.

Kobari{ki gastronomski krog

Razvajanje okusov
@e res, da je Valentinovo za nami, kar pa {e ne pomeni, da vas ne ~akajo nove prilo`nosti z va{imi
“biseri” nasprotnega spola. Bli`a se namre~ ~as, ko boste lahko ponovno razvajali svoje najdra`je.
Gospe bodo na “svoj ra~un” pri{le ob dnevu `ena, gospodje pa (upamo) vsaj na dan mu~enikov. Za
prijetna dru`enja vam najbolj{i kobari{ki gostinci ponujajo kar dva “kulinari~no obarvana {opka”.
Iz njiju boste lahko izbrali cvet po svojem okusu …

Dvodnevni kulinari~ni paket
Omenjeni gostinci so za vas pri-

pravili pester dvodnevni kulinarični
paket, v katerem lahko uživate skozi
vse leto. Še posebej ob dnevih, ko
lahko razveselimo svoje bližnje. V
paket sta zaviti dve nočitvi, dva zaj-
trka ter dva obilnejša obroka (bodisi
kosilo ali večerja) v katerikoli restav-
raciji KGK-ja. Pa poglejmo, kakšne
dobrote vas čakajo v obrokih, ki
traaaaaaaaaaajajo:

Gosti{~e Pizzerija Jazbec
Idrsko 56, 5222 Kobarid

tel.: 00 386 (0)5 389-91-00
faks: 00 386 (0)5 389-14-02

e-mail: bostjan.jazbec@siol.net
www.jazbec-sp.si

Odprto: vsak dan med 12. in 22.
uro. Pozimi ob četrtkih zaprto!

Avtohton tolminski želodec in
nekaj fet pršuta z melono

***
Vroča okrepitev:

dobra domača juha z rezanci
***

Skupaj na krožniku:
domači njoki, široki rezanci in
rižota s prelivi različnih okusov

***
Goveji file na žaru z jurčki v

omaki in kuhano polento,
popečeno na žaru,
ter mešano solato

***
Doma pripravljen tiramisu

***
Limonin sorbet

***
Domači planinski sir s suhim

sadjem

Gostilna Breza
Mučeniška 17, 5222 Kobarid
tel.: 00 386 (0)5 389-00-41

Odprto:
vsak dan med 11. in 22. uro.

Ob četrtkih zaprto!

Hrenov namaz z zelišči
***

Prekajena račja prsa
na zeleni podlagi

***
Hišna juha

***
Njoki z orehi in baziliko

***
Sadni sorbet

z okusom letnega časa
***

Svinjski file
v hrustljavem ovoju,

polenta z jurčki
ter sotirana zelenjava

***
Ovčji sir s planin s

suhim sadjem in medom
***

Domači štruklji
***

Skodelica kave

Utrinki

Vasja Klavoro in Andreja Ster-
gulca.

Zamisel za koledar ter njegova celo-
stna podoba sta delo u~encev, za
kon~no oblikovalsko izvedbo pa je
poskrbel oblikovalec Grega Novak.
Pri izdaji koledarja so podmladka-
rjem s sredstvi pomagali Ob~ina
Bovec, LTO Bovec, Turisti~no
dru{tvo Bovec, Zavarovalnica Tri-
glav in Iskra Bovec. Koledar je iz{el
v nakladi 500 izvodov po ceni 1 500
SIT. Kupcem je na voljo v bov{ki
knjigarni, v bov{kem kulturnem
domu (pred predstavami) ter pri
Nata{i Bartol (GSM: 041-938-484).

Mentorica turisti~nih podmladkarjev
nam je zaupala, da bo leto{nji regi-
onalni festival TZS Turizmu pomaga
lastna glava 12. marca v bov{kem
kulturnem domu. Na njem se bodo
z raziskovalnimi nalogami ter odr-
skimi postavitvami predstavili
podmladkarji iz osmih primorskih
osnovnih {ol: Ajdov{~ine, Bovca,
Breginja, Izole, Marezig, Pirana,
Pivke in Postojne. Po besedah Na-
ta{e Bartol je motiv festivala iskanje
in o‘ivljanje pomembnih dogodkov,

obi~ajev, ljudi ter njihovega dela. Na
podlagi omenjenega sku{ajo mladi
razviti razli~ne turisti~ne produkte
(spominke, zgodovinske in u~ne
poti itd.). Smisel kro‘ka Bartolova
vidi predvsem v osve{~anju mladih
in njihovih star{ev o lepotah ter vre-
dnotah kraja, kjer ‘ivijo. Pravi nam-
re~, da se na tem ko{~ku Slovenije,
ki mu mati narava v zadnjih letih
sicer ne prizana{a, vseeno spla~a
‘iveti!

Naj kon~amo z optimisti~no napo-
vedjo, da se bodo bov{ki otroci
prav s pomo~jo podmladkarjev
lahko kmalu igrali na novem igri{~u.
Krajevna skupnost Bovec bo
prispevala levji dele‘ za izgradnjo in
ureditev otro{kega igri{~a na kraju,
kjer je neko~ stala stara {ola s
telovadnico. Mladim je v kratkem
~asu s trdim delom uspelo zbrati
dovolj denarja, da bodo kupili igrala
tako za novo otro{ko igri{~e kot za
igri{~e v naselju med bloki. Do
uradnega odprtja igri{~a, ki bo
predvidoma maja, jih ~aka {e ena
prostovoljna akcija, s katero name-
ravajo obnoviti ‘e obstoje~a igrala.
Vesna Kozar
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Restavracija Kotlar
Trg svobode 11, 5222 Kobarid

tel.: 00 386 (0)5 38-91-110
faks: 00 386 (0)5 38-91-112

Odprto:
vsak dan med 12. in 23. uro.
Razen ob torkih in sredah!

Hladna ribja predjed
***

Mešane školjke v buzari
***

Domači široki rezanci
z jastogom

***
Rižota z morskimi sadeži

***
Škampi, kozice (gamberji)

in kalamari na žaru
s prav tako na žaru
popečeno zelenjavo

***
Riba v pečici s

pečenim krompirjem
***

Gozdni sadeži s sladoledom

Restavracija Topli val
Trg svobode 1, 5222 Kobarid
tel.: 00 386 (0)5 38-99-300
faks: 00 386 (0)5 38-85-322

e-mail: topli.val@siol.net
www..topli-val-sp.si

Odprto:
vsak dan med 12. in 22. uro.

Aperitiv in popečeni kruhki
***

Carpaccio brancin na rukuli,
mariniran losos z vodko

***
Zvrhan krožnik školjk na žaru

***
Domači njoki s

treviškim radičem in škampi
***

Riba po dnevnem priporočilu
s prilogo

***
Limonin sorbet

***
Kobariški štruklji

Hi{a Franko
Staro selo 1, 5222 Kobarid
tel.: 00 386 (0)5 389-41-20
faks: 00386 (0)5 389-41-29
e-mail: info@hisafranko.si,
restavracija.franko@siol.net

www.hisafranko.com
Odprto:

vsak dan med 11. in 23. uro.
Ob ponedeljkih in torkih zaprto!

Jelenov file mariniran v agrumih
in aromah z brusnicami

in svežim hrenom
***

Pena iz topinamburja v radiču s
fondijem sladke gorgonzole in

glaziranimi hruškami
***

Žepki planinske skute v listih
kitajskega zelja in
confit paradižnika

***
Grenka zimska juha

***
Trganci v karbonari brokolija
in kozjega sira, šopki zelišč

***
 Razstavljena postrv z dišavami

zelenega čaja in jasmina
***

Carre divje svinje v skorijci
pistacij in rožmarina

***
Rustični makov sufle

z jabolki in lešniki na
lahki vanilijevi kremi

s pomarančnim sladoledom

Leta 1467 je filozof Bartolomeo Platina svojo razpravo o zdravi prehrani
naslovil “De honesta voluptate et valetudine”, kar lahko prevedemo v
Po{ten u`itek in dobro zdravje. Skliceval se je na Martina, mojstra kuhi-
nje oglejskega (torej tudi na{ega poso{kega) patriarha Ludvika Trevizana,
iz daljnega 15. stoletja. Namesto dotedanjega, {e zelo srednjeve{kega
razmi{ljanja o prehranjevanju, sta kuharski mojster in modrec raje ute-
meljevala zmeren, kulturen in zdrav na~in prehranjevanja. Zgodovina pa
ju danes imenuje celo za pionirja za~etnih in glavnih jedi ter zaklju~nih
jedi – sladic. (Ana Ro{)
Da smo ljudje ob So~i `e od nekdaj znali in hoteli dobro jesti, ka`ejo tudi
ostaline pogrinjkov iz druge polovice 16. in prve polovice 17. stoletja, ki so
jih na{li na Kozlovem robu. Po besedah arheologinje Gori{kega muzeja
Beatrice Trkman @bona stilnega enotnega jedilnega servisa in pribora,
kot ga poznamo danes, fevdalna gospoda v tistem ~asu ni uporabljala.
^eprav so se na{i predniki v glavnem prehranjevali s pomo~jo nabadanja
hrane z no`no konico, pa so si pri jedi vse do 16. stoletja {e vedno pogo-
sto pomagali z rokami. @lice so v rabo pri{le nekoliko kasneje, medtem
ko so za~eli jedilne vilice mno`i~neje uporabljati {ele od 17. stoletja dalje.
Po arhivskih zapisih se je celo mnogim aristokratom poprej uporaba vilic
zdela celo sme{na, zato so dvorogelne vilice s Kozlovega roba {e en do-
kaz, da gre za pomembno najdbo, ki ka`e na visoko prehrambeno kultu-
ro takratne Gori{ke gospode.

LOGOTIP KGK – Logotip je med drugim
sestavljen iz pribora iz konca 16. in za~etka
17. stoletja, ki so ga na{li na Kozlovem robu.

Za dvodnevni paket z obilnej{ima
obrokoma boste morali od{teti
30.000 SIT na osebo, medtem ko
vas bo kulinari~no potepanje za
zaklju~ene skupine stalo 11.000
SIT na osebo. Pri slednjem si je
zaradi zahtevne izvedbe potrebno
vsaj teden dni poprej zagotoviti
rezervacijo (pri enem izmed
gostincev ali na LTO Soto~je – tel.:
05/ 38-00-480, faks: 05/ 38-00-
483, e-mail: info@lto-sotocje.si,
http://www.lto-sotocje.si).

Kulinari~no potepanje za
skupine

V okviru Kobariškega gastronom-
skega kroga se lahko podate tudi na
kulinarično potepanje za zaključene
skupine, kjer boste v 6 – 8 urah dele-
žni vrhunske postrežbe ter nepoza-
bnih okusov. Začeli boste s hladno
predjedjo pri Jazbecu ter ga zaokro-
žili s sladico pri Franku:

• Gostišče Pizzerija Jazbec – hla-
dna predjed (planinski sir iz dre-
žniških planin, avtohton tolminski
želodec, domača skuta, postrvji pol-
petki, postrv v marinadi, domači ore-
hov kruh in ocvirkovca; vina: domača
odprta primorska vina – chardonnay
in refošk);

• Gostilna Breza – topla predjed
(za dobrodošlico: sadni kruhek in
kozarček penine zelena, v
nadaljevanju pa ješprenj z dodatkom
jurčkov, postrežen v testeni skodelici;
vino: cviček od fare);

• Restavracija Kotlar – prvi kro-
žnik (jastog obdan s širokimi doma-
čimi rezanci, za zbistritev okusa pa
bodo postregli še z limoninim sorbe-
tom; vino: cabernet sauvignon / 1997
- riserva);

• Restavracija Topli val – glavna
jed (brancin v solnem objemu s sipi-
nim prelivom s posušenimi trobenti-
cami - gobami - ter prelivom zelenega
popra, olivami, jurčki in ingverjem,
medtem ko bo priloga pripravljena iz
maslenega krompirja z dodatkom
morskih alg; vino: malvazija capo
d’Istria / 1998)

• Hiša Franko – sladica (kisla tor-
tica s tremi nadevi: jogurtovo kremo,
limoninim pudingom ter ananasno-
zeliščno kremo, ob kavi pa bodo po-
stregli še z malimi sladkimi norostmi;
vino: laški rizling – izbor/1999).

Tatjana [alej Faleti~
Foto: Peter Kelih (arhiv LTO Soto~je)

Kobari{ki gastronomski krog



( 23 )

I n kaj posamezni programi zahtevajo od psa
in njegovega lastnika?
Mala šola je tečaj, namenjen psom, starim

3–7 mesecev. Cilji tečaja so vsestranska socializacija
mladih psov, osveščanje lastnikov psov, ki živijo v
urbanem okolju, in priprava vodnikov psov na po-
znejše šolanje.

Tečaj Pes spremljevalec vsebuje vaje iz vsako-
dnevnega življenja. Primeren je za vse pse, pred-
vsem tiste manjše rasti, ki ne sodijo med službene
pasme.

Programi Klasičnega športnega šolanja ISP-A,
ISP-B in ISP-C predstavljajo osnovno športno šola-
nje psov. Na tečajih psi spoznavajo osnovne vaje
poslušnosti, v ISP-C pa tudi delo na sledi in vaje
obrambe. Vsi trije tečaji so prvi korak k zahtevnej-
šemu šolanju na višjih stopnjah in tekmovanjih.

ENOTA RE[EVALNIH PSOV
Na pobudo Marka Bokana je društvo v 90-ih

letih spontano ustanovilo Enoto reševalnih psov.
Enoto reševalnih psov severnoprimorske regije
danes vodi Franc Rejec. Prva skupina, ki je pristo-
pila k enoti, je izpite opravila v letih 1995–1996.

Obveznosti vodnika ter psa re{evalca
Za boljše razumevanje naj bralcem EPI-centra

razložimo, kakšno znanje je potrebno za priklju-
čitev k enoti reševalnih psov. Najprej naloge vodni-
ka psa. Vsakdo, ki se po začetnem tečaju odloči
za šolanje psa reševalca, se mora zavedati, da ga
čaka trdo delo. Vodnik mora opraviti izpite iz prve
medicinske pomoči, prve veterinarske pomoči,
poznavanja nevarnosti v ruševinah, poznavanja ne-
varnosti v gorah in plazovih, radijskih zvez,
orientacije na terenu ter osnovnih vrvnih tehnik.
Pes reševalec mora opraviti izpite iz iskanja pogre-
šanih oseb (ISP-PO-1, ISP-PO-2), iskanja v ruševi-
nah (ISP-R1, ISP-R2) ter dela v lavinah (ISP-L1,
ISP-L2, ISP-L3). Z opravljenimi izpiti si vodnik in
njegov zvesti štirinožec pridobita naziva “reševalni
pes z značko” in “vodnik reševalnega psa”. Vodnik
je razporejen v regijsko enoto, pri vsakoletnem pre-
izkusu oziroma izbiri za državno enoto pa ima
možnost, da se z dobrim rezultatom uvrsti v držav-
no enoto (v MERP, državno enoto za ruševine, ali
v SIP, državno enoto za pogrešane osebe).

Enota re{evalnih psov

Pomo~ “{tirino`cev”
Na Tolminskem `e vrsto let deluje [portno kinolo{ko dru{tvo ([KD) Tolmin – trenutno
mu predseduje Sabina Kav~i~ – ki je tako kot {tevilna druga slovenska kinolo{ka
dru{tva v~lanjeno v Kinolo{ko zvezo Slovenije. Vsako jesen v okviru dru{tva pripravimo
za~etne te~aje za vodnike psov po programu Kinolo{ke zveze Slovenije. Te~aji potekajo
enkrat tedensko v popoldanskem ~asu. Vsi programi (razen Male {ole) se zaklju~ijo z
izpitom. Vodniki lahko v dru{tvu nadaljujejo {olanje po zahtevnej{ih programih in na
razli~nih podro~jih.

Trenutno pet vodnikov re{evalnih psov
V naši enoti imamo v regijski enoti pet vodnikov,

ki imajo opravljene zgoraj navedene izpite: Sandija
Hvalo, Sebastjana Lebana, Mitjo Podreka, Franca
Rejca in Igorja Žagarja. Sandi Hvala je vključen

v državno enoto MERP, Sebastjan Leban pa v dr-
žavno enoto SIP.

Enota skrbi tudi za šolanje podmladka. Z vese-
ljem sprejme medse vse vztrajne vodnike in njiho-
ve pse, ki so prijazni, navezani na vodnika, imajo

PRVA ENOTA VODNIKOV RE[EVALNIH PSOV TOLMIN. Foto: arhiv [KD Tolmin

Utrinki

SLIKE TADEJA TOZONA
Tolmin – V galeriji Knji‘nice Cirila Kosma~a so
v petek, 31. januarja, odprli razstavo slik ljubljan-
skega akademskega slikarja Andreja Tozona.
^eprav {teje {ele 35 let, je ‘e precej razstavljal in
bil za svoja dela tudi nagrajen. Znan je predvsem
po razvoju introspektivnega slikarstva, v katerem
ni agresije modernih smeri. Njegovi motivi so pre-
prosti – najve~krat slika tiho‘itja z jabolkami,
pristane pa pri osnovnih likih, kot so kocke, sto-
‘ec, krogle. V njegovih delih prevladujejo osnov-

ne in ne‘ne barve (zelena, rumena, tudi rde~a),
saj, kot pravi, no~e izstopati. Njegova najpogo-
steje uporabljena tehnika pa je olje na platno.
Lahko re~emo, da vse skupaj ka‘e na duhovno
noto njegovega slikarstva oziroma na vpliv
filozofije, kar je mo~ razbrati tudi iz razstavljenih
del. Kot je poudarila umetnostna zgodovinarka
Nika Sim~i~, so bili na razstavi prikazani vplivi
japonske zen filozofije kot tudi sicer{nji vplivi
japonskega slikarstva.

Ada Klinkon
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radi ljudi in se dobro razumejo z dru-
gimi psi. Veseli smo, da imamo v
enoti resne začetnike, ki pridno
opravljajo izpite za vodnike in se pri-
pravljajo na izpite s psi. Upamo, da
se bo naša enota v letu 2003 še pove-
čala.

Organizacija izpitov in
mednarodnega tabora

Dobri rezultati dela v enoti so nam
omogočili, da smo v Tolminu orga-
nizirali nekaj izpitov na državni rav-
ni: predlanskim prvo vajo SIP-a in
MERP-a, konec minulega poletja pa
IX. mednarodni letni tabor reševalnih
psov. Štiridnevnega tabora se je ude-
ležilo 167 vodnikov reševalnih psov
iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžar-
ske, Nemčije in Slovenije. Vodniki in
psi so bili razporejeni v 19 skupin,
ki so se vsako jutro po zajtrku odpra-
vile na teren, na delovišča. Ta so bila
po zahtevnostnih stopnjah razpore-
jena na ruševine ter na iskanje pogre-
šanih oseb. Delo posamezne skupi-
ne, ki ga je na delovišču vodil inštru-
ktor, je potekalo med 9. in 14. uro.
Po kosilu so bile v taboru vsak dan
organizirane popoldanske dejavnosti.
Gorska reševalna služba (GRS) Tol-
min je izvedla prikaz reševanja pa-
dalca z drevesa, Patricija Rejec je kot
predstavnica LTO Sotočje zbranim z
diapozitivi predstavila dolino Soče,
Simon Čopi pa je z diapozitivi prika-
zal danes eno najbolj priljubljenih
športnih aktivnosti v dolini, padal-
stvo. Skupaj z GRS smo izvedli vajo
pogrešanega padalca, vajo MERP-a
ter reševanje delavcev po potresnem
sunku v stari tovarni v Klavžah.

Za pomoč pri organizaciji IX. med-
narodnega letnega tabora reševalnih
psov se iskreno zahvaljujemo vsem
sponzorjem (Občina Tolmin; Salonit
Anhovo d.d., Anhovo; Zavarovalnica
Triglav d.d., Tolmin; SRC SI d.o.o.,
Ljubljana; Tera d.o.o., Čiginj; AET
Tolmin d.o.o.; Ministrstvo za
obrambo CZ, Nova Gorica; Prosto-
voljno gasilsko društvo Kneža; Lo-
kalna turistična organizacija Soto-
čje; Medical international, Tolmin;
Agrarna skupnost Tolmin; Zuza Ro-
man s.p., Tolmin; Prijon d.o.o., Klav-
že; Elkoplej d.o.o., Tolmin; Maya
športni turizem, Tolmin; Video Kra-
gelj s.p., Tolmin) ter drugim.
Vlasta Rejec, [KD Tolmin

T ekmovanja se je udeležilo kar
163 tekmovalcev, ki so se po-
merili v 14. starostnih katego-

rijah. V veleslalomu pa se je pomerilo
tudi osem ekip, od katerih je z 205
točkami slavilo moštvo Smučarskega
kluba (SK) Matajur Tolmin. Drugo
mesto so si prismučali člani SK Ka-
nin Bovec, ki so v skupnem seštevku
nabrali 150 točk, Športno društvo
(ŠD) Teksas Šebrelje pa je s 125 to-
čkami doseglo tretje mesto.

Rezultati
Za vse, ki prek valov Alpskega vala

na dan tekmovanja niste uspeli spre-
mljati tega kulturno-športnega dogo-
dka, smo pripravili kratko fotorepor-
tažo ter rezultate najboljših.

Kategorija mlajše deklice (1997-2003):
1. Vita Kavčič

Kategorija mlajši dečki (1997-2003):
1. Jaka Lapanja – Športno društvo

(ŠD) Teksas Šebrelje

Veleslalom
za pokal Alpskega vala

Radio Alpski val  in Smu~arsko skakalni klub Ponikve sta na
smu~i{~u Su{e na Ponikvah na slovenski kulturni praznik orga-
nizirala veleslalom za pokal Alpskega vala.

Kategorija starejše deklice (1993-1996):
1. Andreja Žagar – Smučarski klub

(SK) Kanin
1. Katarina Uršič
2. Lea Lazar – SK Kanin

Kategorija starejši dečki (1993-1996):
1. Nejc Janšček – SK Matajur
2. Urh Svetičič – SK Matajur
3. Tilen Hvala – SK Matajur

Kategorija mlajše mladinke (1998-1992):
1. Tjaša Kravanja – SK Kanin
2. Polona Cimprič – SK Matajur
3. Nika Cuder – SK Kanin

Kategorija mlajši mladinci (1998-1992):
1. Teo Žagar – SK Kanin
2. Jernej Hvala – ekipa Vojsko
3. Luka Božič – SK Matajur

Kategorija mladinke (1978-1988):
1. Teja Likar – SK Matajur
2. Špela Roušček – SK Matajur
3. Veronika Šemrl – Godovič

(opomba: Godovič ni prijavil ekipe)

Kategorija mladinci (1978-1988):
1. Boštjan Grošelj – ekipa Vojsko
2. Igor Bukadur – ekipa Video

Kragelj

3. David Ozebek – ŠD Teksas
Šebrelje

Kategorija članice (1968-1977):
1. Anita Jermol
2. Andreja Gabršček – ŠD Teksas

Šebrelje
3. Maja Kristan – ekipa Video Kragelj

Kategorija člani (1968-1977):
1. Marko Tratnik – ŠD Teksas

Šebrelje
2. Alež Poljak – SK Matajur
3. Borut Mikuž – ekipa Vojsko

ZMAGOVALNO MO[TVO SK MATAJUR – “Bravo Matajurci!” je zavre{~ala mno`ica zagretih
navija~ev (najbolj so donele visoke frekvence navdu{enih mam), ko je po ozvo~enju zadonelo
ime zmagovalne ekipe.

SLAVKO SVETLI^I^ je tekmoval za ekipo
Vojskega in v kategoriji veteranov osvojil
bron. Ker pa njegovo rojstvo datira v leto
1939, so ga organizatorji proglasili tudi za
najstarej{ega tekmovalca.

BRONASTA H^I IN ZLATA MATI – Vas zani-
ma, kako sta se skozi vratca “pregrizli” Maja
Kristan in Janja Kragelj, tekmovalki ekipe
Video Kragelj? O~itno z lahkoto, saj sta ka-
sneje obe zagrizli {e v svoji medalji …

NASLOV EPIJEVE ELEKTRONSKE

PO[TE: epicenter@pososki-rc.si
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“@IV-@AV” POD SMU^I[^EM SU[E NA  PONIKVAH – V primerjavi z mariborsko lisico so bili
tukajšnji navija~i precej bolj kulturni. Je bil za to kriv kulturni paznik? Menimo, da prej “zdrav”
kulturno-{portni duh.

POKAL ALPSKEGA VALA je naposled zasijal
v rokah trenerja SK Matajur Vladija Mavrija.

Kategorija starejše članice (1958-1967):
1. Gabrijela Grahelj – ekipa Suše

Ponikve
2. Olga Rodman – ekipa Video

Kragelj
3. Jožica Hrast – ekipa Elektronike

Laharnar

Kategorija starejši člani (1958-1967):
1. Vladi Mavri – SK Matajur
2. Dragan Lazar – SK Kanin
3. Darko Sivec

Kategorija veteranke (letnik 1957 in
starejše):
1. Janja Kragelj – ekipa Video

Kragelj

JAKA LAPANJA je v svoji kategoriji tekmoval
sam in si poleg zlate medalje prislu`il {e naziv
najmlaj{ega tekmovalca.

V PRI^AKOVANJU – “Kdo bo prvi?” so se
spra{evali mladi smu~arji …

DARKO LAHARNAR, direktor Alpskega vala
in direktor Elektronike Laharnar – se mu
vidi, mar ne?!

Kategorija veterani (letnik 1957 in
starejši):
1. Alojz  Faletič – ekipa Vojsko
2. Boris Drešček
3. Slavko Svetličič – ekipa Vojsko
Besedilo in foto: Tatjana [alej Faleti~

RADIO KOBARID
Tel.: 05/ 38-11-888

radio.kobarid@siol.net
www.radiokobarid.si

Utrinki

AVSTRIJSKI SEJEM
“PO^ITNICE 2003”
Innsbrück (Avstrija) – V ~asu od 24.
do 26. januarja je v Innsbrücku
potekal sejem Urlaub 2003. Sejma
se je kot predstavnica Poso~ja ude-
le‘ila Tanja Hvala iz Hotela Hvala–
Restavracija Topli val. Po prvih oce-
nah si je leto{nji sejem ogledalo
okoli 17.000 obiskovalcev, ~eprav
so organizatorji pri~akovali ve~
obiska. K sre~i je bila letos Slovenija
dele‘na mo~nej{e medijske pozor-
nosti, saj se je na sejmu predstav-
ljala kot partnerska dr‘ava. To je bil
tudi razlog, da jo je v svojem uvo-
dnem govoru na odprtju sejma
predstavil tudi generalni konzul iz
Celovca. Dobre odzive je bilo zasle-
diti {e v vseh ve~jih medijih, na kon-
ferencah za novinarje, plakatih, tele-
vizijskih oddajah, radijskih oglasih
ter kvizih. V ta namen so predstav-
niki Slovenije podelili tudi 9 nagrad
(osem vikend paketov ter glavno
nagrado, ki so jo prispevali ~lani

Kobari{kega gastronomskega kro-
ga (KGK): enotedensko bivanje v
Hotelu Hvala ter pet obilnej{ih de-
gustacijskih obrokov – kosilo ali
ve~erja – v petih restavracijah KGK).

Poleg obi~ajne predstavitve se je
Slovenija tokrat predstavila tudi s
kulinariko, ki je bila namenjena
obiskovalcem sejma. Za predstavi-
tev slovenske kulinarike je Sloven-
ska turisti~na organizacija (STO)
izbrala Valterja Kramarja iz Hi{e
Franko iz Starega sela, medtem ko
so izbor vin pripravili v podjetju
Vinakoper. STO pa je za razstavljav-
ce ter poslovne partnerje organiziral
tudi ve~erni sprejem, medtem ko so
za ve~erno animacijo poskrbeli
~lani Akademske plesne skupine
France Marolt ter trio Slovenija.

Tanja Hvala med drugim s presene-
~enjem ugotavlja, da je med Avstrij-
ci (predvsem kolesarji in pohodniki)
dobro poznana in priljubljena tudi
na{a dolina. Na vpra{anje, ali se
bodo gostje {e odlo~ili za obisk

doline So~e, je ve~ina odgovorila
pozitivno, saj jih na na{e kraje ve‘e-
jo lepi spomini. Ugotavlja {e, da se
veliko ljudi odlo~a na prvem mestu
za kampiranje, nato za namestitve v
hotelih in penzionih, medtem ko je
povpra{evanje po apartmajih na
zadnjem mestu. Po njenih besedah
je bilo veliko zanimanja tudi po
kombiniranih po~itnicah v Sloveniji
ter na Hrva{kem. Zato so Avstrijci
zelo dobro sprejeli projekt Stranske
poti so zapeljivej{e od glavnih, kjer
je predvsem zaradi najnovej{ega
kataloga Smaragdna pot, nara{~alo
zanimanje za Poso~je in idrijsko-
cerkljansko obmo~je. Za konec
Tanja Hvala dodaja, da bi bilo mor-
da potrebno v prihodnje razmisliti o
bolj{i lokaciji stojnice. Letos se je le-
ta zaradi velikega {tevila podraz-
stavljalcev iz Slovenije nahajala v I.
nadstropju. ^e bi bila namre~ po-
stavljena v pritli~ju, bi bila zagotovo
bolj vpadljiva.

Tatjana [alej Faleti~

OCENJEVANJE STARISKIH VIN
Staro selo – @e nekdaj so v
“Stars’dlu”, kot doma~ini imenujejo
Staro selo, na najbli‘jo nedeljo
prazniku sv. Antona proslavljali
“Stariski [‘ntonh”. Navadno so se
zbrali v va{ki gostilni, kjer so prire-
dili plesno zabavo. Po drugi sveto-
vni vojni je tovrstna va{ka veselica
za nekaj ~asa zamrla, lani pa so
doma~ini na pobudo Franca
Jerihe, tedanjega predsednika KS
Staro selo, s prvim ocenjevanjem
stariskih vin ponovno obele‘ili
[‘ntonh.

Tri~lanska komisija, Franko in
Valter Kramar ter Bo‘o Laharnar,
je imela letos polne roke dela. Kako
ne, ko pa so morali deset vzorcev
vina oceniti glede na barvo, vonj in
okus. Osem proizvajalcev je svoje
kapljice pridelalo iz doma~ih samo-
rodnih sort, kot so klinta, baku in
amerikana. Izvedeli smo, da stari-
ska vina ocenjujejo po to~kah, in
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sicer za~en{i z ena, kar pomeni: “{e
za popit”, pa vse do 5, kar je ocena
“za [‘ntonh”.

Podelitev priznanj sodelujo~im je
tudi letos potekala v kleti, ki jo
doma~ini poznajo pod imenom
“@wejnova {tala”. V njej se je zbralo
nekaj manj kot trideset Staricev, ki
so z navdu{enjem spremljali
podelitev osmim vinskim proizvajal-
cem. Po oceni komisije se je letos s
svojim vincem najbolje odrezal
Maks Kolencu, medtem ko si je
Ljubo @wejnu “pridelal” drugo
mesto, Janko Glamonu tretje, Jank
Pejcu pa nehvale‘no ~etrto – gre za
poimenovanja po hi{nih imenih, saj
se Starijci ve~inoma poznajo le po
njih. Poleg omenjene ~etverice so
svoja vinca na ogled postavili {e
Milan La{~u, Igor [midu, Frenk
M’{elov in Boris Kendu. Sicer pa
so ~lani komisije letos pri{li do

zanimive ugotovitve. V razlagi pred
podelitvijo priznanj sodelujo~im so

veseli dru{~ini povedali, da so v
primerjavi z lanskoletnimi vzorci

vina v leto{njih opazili ve~ “ljube-
zni”, kar se ka‘e v bolj{i kakovosti.
Z veseljem so poudarili, da so
Starijci s to letino dejansko naredili
velik korak k izbolj{anju svojih vin.

Pohvala gre tudi stariskim ‘enam
in Hi{i Franko, ki so s {tevilnimi
dobrotami bogato oblo‘ili dolgo
mizo v “@wejnovi {tali” ter tako pri-
pomogli, da je bilo drugi dan po
Stars’dlu sli{ati manj “mijavkanja”.
Morda bi se lahko naslednje leto
ocenjevanju vin pridru‘ilo {e oce-
njevanje avtohtonih stariskih dobrot:
stariskih {trukljev, bulje, poga~e ter
bi{~e. Zgolj v razmislek in v prizade-
vanje, da okusne jedi po receptih
na{ih non ne bi potonile v pozabo!
Besedilo in foto: Tatjana [alej Faleti~

OCENJEVANJE STARISKIH VIN – Letos je
bilo po besedah komisije v vzorcih vina
opaziti “ve~ ljubezni”, kar se je kazalo v bolj{i
kakovosti vin.

OSEBNOST LETA
Tolmin – Konec lanskega leta je na
valovih radia Alpski val potekalo
drugo glasovanje za Osebnost leta
2002. Glasovanje, kjer so poslu{alci
po telefonu ali z SMS sporo~ili
oddajali glasove za svoje kandidate,
je potekalo teden dni. Lani je najve~
glasov prejel dr. Bojan Rustja, letos
pa je prepri~ljivo zmagal tolminski
kaplan Rafko Klemen~i~.

Rafko je tolminski kaplan od leta
2000 in o~itno je, da so ga ljudje v
tem ~asu vzeli za svojega. Poleg
osnovnega dela (ma{evanje, pogre-
bi, krsti, obisk bolnikov, opravljanje
duhovnih pogovorov, pou~evanje
verouka, delo s star{i otrok, ki obi-
skujejo verouk …) je aktiven tudi na
drugih podro~jih. Veliko ~asa po-
sve~a mladini in je duhovni asistent
skavtom ter {tirim zakonskim skupi-
nam. Lahko re~emo, da zna prislu-
hniti vsakomur, ki se nanj obrne.

V prostem ~asu, ki ga nima ravno
veliko, rad zahaja v hribe. [e raje pa
se s smu~mi po‘ene po belih strmi-
nah, kar dokazuje z redno udele‘bo
vsakoletnega smu~arskega tekmo-
vanja za duhovnike in bogoslovce,
ki se ga navadno udele‘i okoli 80
smu~arjev. Letos so lahko Tolminci
{e posebej ponosni, saj je v mo~ni
kategoriji seniorjev tolminski kaplan
osvojil odli~no tretje mesto. Sam
kljub uspehu ostaja skromen in
pravi, da uvrstitve niso va‘ne, saj je
bolj kot samo tekmovanje pomem-
bno dru‘enje.
Na vpra{anje, kaj mu pomeni na-
slov Osebnost leta 2002, odgovarja,

da mu najve~ pomeni prav to, da
znajo tudi dandanes ljudje ceniti
delo, ki ga opravljajo kaplani in du-
hovniki. Hkrati poudarja, da je v
Poso~ju {e veliko “du{nih pastirjev”,
ki bi si zaslu‘ili tak{en naslov.
P. K.

V PO^ASTITEV ^OPIJEVIH
“OKROGLIH OBLETNIC”
Bovec – Na slovenski kulturni pra-
znik, 8. februarja, je v bov{kem kul-
turnem domu v po~astitev 10. oble-
tnice umetni{kega delovanja in 30-
letnice doma~ina Ambro‘a ^opija,
uglednega slovenskega skladatelja,
glasbenega pedagoga in zborovo-
dje, zazvenela pesem Komornega
zbora Nova Gorica in Me{anega
pevskega zbora Obala. Po bese-
dah povezovalke programa so na ta
ve~er v doma~em okolju zazveneli

cvetovi Ambro‘evih stvaritev in se
na ogled postavila njegova dela.
Predstavnica Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti (JSKD RS) Maja
Jerman Bratec je Ambro‘u ^opiju
podelila Jubilejno priznanje za izje-
mne dose‘ke na podro~ju ljubitelj-
ske kulture. Slavnostni govornik
pod‘upan Robert Trampu‘, nekda-
nji mentorji, hvale‘ni star{i Ambro-
‘evih u~encev ter organizatorji Dru-
{tvo Ars so ^opiju ob tej prilo‘nosti
iskreno ~estitali, mu za‘eleli obilo
dobrih ‘elja, predvsem pa navdiha
in ustvarjalne energije za nadaljnje
pedago{ko, zborovsko in skladatelj-
sko delo. Organizatorji pa so ob 10.
obletnici umetni{kega ustvarjanja in
30. obletnici ^opijevega rojstva v
mali dvorani bov{kega kulturnega
doma postavili tudi razstavo o nje-
govi ustvarjalni poti.
mag. Nata{a Komac

SO[KI RAZGOVORI
Bovec – Zgodovinska sekcija Bo-
vec v mesecu februarju praznuje 14
let svojega delovanja. Ena od njiho-
vih rednih aktivnosti je prirejanje So-
{kih razgovorov, kjer so predstavlje-
ne najrazli~nej{e vsebine, vezane
na ‘ivljenje in delo tamkaj{njih pre-
bivalcev. Pred kratkim so izdali zbo-
rnik So{ki razgovori, v katerem so
rde~a nit  prav teme teh predavanj.
V petek, 31. januarja, so se v pro-
storih Kulturnega doma Bovec
So{ki razgovori nadaljevali. Tokrat
je dr. Igor Dakskobler, strokovnjak
s podro~ja fitocenologije (veda o
rastlinskih zdru‘bah), zbranim pred-
stavil vegetacijo na Bov{kem. Na
za~etku je omenil zgodovino razi-
skav s tega podro~ja, za katero so
zaslu‘ni predvsem: Hacquet, Juli-
us Kugy, Tomazzini, Ernest Mayer,
Maks in Tone Wraber itd. Z njihovo
pomo~jo je bilo odkritih kar nekaj
avtohtonih vegetacijskih vrst. V na-
daljevanju je predstavil svoja razi-
skovanja gozdne vegetacije na Bov-
{kem v zadnjih 15 letih. Poudaril je,
da je tukaj{nji gozd dobro ohranjen
in tudi negovan. Prevladuje bukov
gozd ter me{ani gozd z jelko in
smreko, posebnost pa so gozdovi s
~rnim gabrom in malim jesenom ter
~rnim in rde~im borom. Sicer pa je
po besedah dr. Dakskoblerja vege-
tacija na Bov{kem {e precej nera-
ziskana, zato je za botanike in fito-
cenologe toliko bolj zanimiva.

Ob obletnici sekcija vabi nove ~la-
ne, da se ji pridru‘ijo! Info: Zoran
Ka{ca (GSM: 031-290-498).
Vesna Kozar

AMBRO@U ̂ OPIJU je predstavnica JSKD RS Maja Jerman Bratec podelila Jubilejno priznanje
za izjemne dose‘ke na podro~ju ljubiteljske kulture. Foto: Bojan Rot
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@ e v otroških letih, ko je kot pastirček pasel
ovce na gmajni, so Rudija očarale lepote
rojstnega kraja Vrsna, kjer je za svoje pe-

smi navdihe že pred njim dobil Simon Gregorčič.
Rudi se je rodil leta 1926, v času, ko je njegova
rodna vas pripadala Italiji. Učitelj Izidor Bean, ki
je kmalu opazil njegovo nadarjenost za risanje, ga
je začel spodbujati in se mu posebej posvečati.
Obiskal je celo njegovega očeta ter ga prigovarjal,
naj sina vendarle pošlje v šolo za upodabljajočo
umetnost. Pogoj za šolo pa je bil vpis v fašistično
mladinsko organizacijo Balilla. In prav temu je
oče odločno nasprotoval. S tem so se mlademu
Šturmu vrata v svet likovne znanosti zaprla, njego-
va želja po ustvarjanju pa je ostala nepotešena.

Prve razstave portretov in aktov
Po drugi svetovni vojni, ko se je vrnil iz partiza-

nov, je služboval kot miličnik v Ljubljani. Začel je
obiskovati Robbovo večerno slikarsko šolo, kjer
sta ga učila profesor Žnidarčič in slikar Slapernik.
Ko je bil po dveh letih službeno premeščen v Ško-
fjo Loko, je nadaljeval večerno likovno šolo pri
akademskem slikarju Pavlu Bizovičarju. Prav tu
je prvič razstavil portrete in akte na skupinski ume-
tniški razstavi.

Portretist Rudi [turm
“Dol`an ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mo` je storiti dol`an.” je zapisal
pesnik Simon Gregor~i~. Te verze je za svoje `ivljenjsko geslo vzel Rudi [turm,
Gregor~i~ev likovno nadarjeni sova{~an.

Pobudnik Dru{tva
tolminskih likovnih amaterjev

Leta 1954 je pustil službo in se vrnil domov,
kjer je bil oskrbnik spominske hiše pesnika Simona
Gregorčiča. Naslednje leto se je poročil z Marijo
Čadržnovo s Kamnega, kjer sta po poroki tudi ži-
vela. Posvetil se je kmetovanju in likovnem ustva-
rjanju. Leta 1970 je zaradi posledic revme, ki jo je
dobil v partizanih, zbolel na srcu. Toda tudi to ga
ni ustavilo. Še bolj se je posvetil likovnem ustva-
rjanju. Naslednje leto se je v Tolminu s samostojno
razstavo prvič javno predstavil in vzbudil veliko
zanimanje. Po dveh letih je ponovno razstavljal.
Na njegovo pobudo je bilo leta 1974 ustanovljeno
Društvo tolminskih likovnih amaterjev in kasneje
je sodeloval na njihovih razstavah. Kljub zdrav-
ljenju v več zdravstvenih ustanovah pa je bolezen
napredovala in 6. novembra 1982 se je končala

življenjska pot Rudija Šturma – pokopali so ga na
kamnskem pokopališču.

Bogata likovna zapu{~ina
Rudijeva likovna zapuščina je bogata. Preizkusil

se je v različnih likovnih tehnikah, vendar je bil
najboljši prav v portretiranju. V delih je skoraj do-
segel svojega vzornika, Božidarja Jakca. Med nje-
govimi portreti najdemo svojce, sovaščane, sobor-
ce, prijatelje in znance, pa tudi njegov avtoportret.
Knjižnici Cirila Kosmača je podaril devet portretov
slovenskih pesnikov in pisateljev. Ob dvajseti oble-
tnici njegove smrti so v tolminski knjižnici skupaj
z njegovim sinom Emilom pripravili razstavo nje-
govih del ter se tako poklonili njegovemu spomi-
nu.

Mateja Kutin
Foto: arhiv Emila [turma

RUDI [TURM PRI SVOJEM USTVARJANJU.

PORTRET PESNIKA SIMONA GREGOR^I^A je nastal pod
spretnimi rokami njegovega sova{~ana Rudija [turma.

“@e od vsega za~etka {ole in {e prej me je veselilo risanje. Zanimala me je vsaka knjiga, ~e je bila
bogato ilustrirana. Z velikim zanimanjem sem pregledoval in ob~udoval risbe in ilustracije. Po svoje
sem jih potem sku{al oblikovati na papir. Risal sem ov~ke, veverice, krave, koze in druge `ivali. Rad
sem opazoval ljudi, posebno starej{e, `e umirjene po naravi. Najraje sem opazoval naravo, posebno
v jutranjih urah, ko je vzhajalo sonce. Vsega me je prevzela lepota na{ega ponosnega Krna, ko so
ga zve~er barvali zadnji, {krlatnorde~i son~ni `arki,” je neko~ zapisal portretist Rudi [turm.

Ambasadorji Poso~ja – v spomin ...
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T omov oče je bil strojar. Ker se
je nadejal boljšega zaslužka, se
je leta 1892 z družino preselil

v Tolmin, kjer je na Klancu kupil hi-
šo (danes št. 10 – rojstna hiša Tomo-
ve nečakinje, tolminske pesnice Ljub-
ke Šorli) in si leto kasneje zgradil še
novo delavnico za strojenje kož. Za-
dnji štirje otroci so bili rojeni že v
Tolminu (med njimi tudi moj oče –
Tomov brat Jože). Leta 1906 je naj-
prej umrla Tomova mačeha Ana, tri
leta kasneje pa še njegov oče. Tako
so otroci ostali sirote.

Brez denarne podpore
Tomo je z veseljem obiskoval šolo,

oče pa ga je namenil za “gospoda”.
Leta 1900 je v Gorici maturiral in se
odločil za študij prava v Gradcu in Pra-
gi. Ker je bila njegova odločitev v na-
sprotju z očetovo, je ostal brez denar-
ne podpore. Zato se je preživljal z in-
štrukcijami, občasno pa sta mu skri-
vaj pomagali še mačeha Ana in sestra
Nežka. Kot odličen stenograf je štiri
leta služil pri odvetniku in borcu za
pravice Slovencev, dr. Henriku Tumi,
ki mu je bil tudi politični vzornik. Še
kot študent se je aktivno udejstvoval
na shodih akademskega društva Adri-
ja. Po diplomi leta 1905 je služboval
v Ajdovščini kot notarski pripravnik.
Leta 1912 je postal član družbe za
izdajanje listov Soča in Primorec,
kmalu zatem pa tudi član konzorcija
za izdajanje revije Naši zapiski.

Najmlaj{i notar
v nekdanji Avstriji

S pisateljem dr. Ivom Šorlijem (do-
ma iz Podmelca) sta bila dobra prija-
telja. Tomo se je z veseljem odzval nje-
govemu povabilu, da mu pomaga kot
notar v Podgradu. Pri svojem delu je
bil zelo učinkovit, njegova pisava je
bila brezhibna in izdelki stilistično
dovršeni. Ko je dr. Ivo Šorli leta 1911

80 let od smrti narodnjaka

Tomo [orli
Tomo [orli je bil rojen 5. marca 1881 v Podbrdu (menda v hi{i {tevilka 8). Ko je imel osem let, je
mama Katarina (roj. Kusterle) umrla in pustila {e tri mlaj{e otroke: Ne`ko, Luka in Mateja. O~e
Janez [orli se je ponovno poro~il z Ano Bizjak in v zakonu se jima je rodilo {e pet otrok: Janez,
Mari~ka, Sre~ko, Jo`e in Franc.

prevzel na novo ustanovljen notariat
v Puli, je komaj 30-letni Tomo Šorli
postal notar v Podgradu. Ivo Šorli je
med drugim zapisal: “In sva bila nekaj
časa – vsaj z Dunaja so mi pisali tako
–  jaz najmlajši mestni, Tomo pa sploh
najmlajši notar v Avstriji.”

Za zdru`itev
ju`noslovanskih narodov

Mladi izobraženec ni bil pristaš
struje, ki se je zavzemala za združi-
tev slovanskih narodov znotraj Av-
stro-Ogrske. Pridružil se je gibanju
mladih izobražencev, ki so se zavze-
mali za združitev južnoslovanskih
narodov izven Avstro-Ogrske. Prav
zaradi Tomovega aktivnega delovanja
je Podgrad postal eden glavnih naro-
dnih stebrov v takratni severni Istri.
V Podgradu je imel tudi več pomem-
bnih drugih zadolžitev. Bil je pod-
gradski podžupan, predsednik okraj-

ETNOGRAFSKA SEKCIJA jugoslovanske mirovne delegacije v Parizu po prvi svetovni vojni. Tomo [orli sedi skrajno levo. Foto: arhiv Muzeja
novej{e zgodovine, Ljubljana

NA KAMIONSKI CESTI IN NA PANJU:
hlodovino iglavcev in listavcev, tehnični les, drva za kurjavo in
predelavo ter celulozni les.

NA PANJU:
Opravljamo vsa dela od sečnje do spravila lesa na najzahtevnejših
terenih z najsodobnejšimi stroji.

Zagotavljamo konkurenčne cene. Les plačamo po dogovoru v roku
od 5 do 15 dni.

Pri odkupu večjih količin kakovostnejših sortimentov lastniku
nudimo višjo ceno.

Vse informacije dobite na tel. št.:
041-484-323, 041-484-301, 05/ 37-71-811.

SO[KO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.d.
Brunov drevored 13, p.p. 35, 5220 Tolmin;
eeeee-----po{tpo{tpo{tpo{tpo{taaaaa::::: info@sgg-tolmin.si; hththththttp:tp:tp:tp:tp://www.sgg-tolmin.si
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nega cestnega odbora, član Podgrad-
ske posojilnice in hranilnice.

V ~asu I. svetovne vojne
Leta 1914 je izbruhnila prva sve-

tovna vojna. Tomo je bil vpoklican že
prve dni vojne in se kot poročnik
znašel na ruski fronti v Galiciji. Že
nekaj dni kasneje je bil kot ruski uje-
tnik poslan v notranjost Rusije. V tem
času se je tako dobro izpopolnil v
znanju ruščine, da je o jugoslovan-
skem vprašanju pisal v ruske časo-
pise. Kot prostovoljec je leta 1915 pri-
šel v Niš, kjer je postal sodelavec Ju-
goslovanskega odbora. To je bila poli-
tična organizacija hrvaških, sloven-
skih in srbskih emigrantov iz Avstro-
Ogrske, ki so se zavzemali za ustano-
vitev jugoslovanske države. Jeseni
leta 1915 je Tomo prišel v Marseille
in nato v Pariz, kjer je do konca voj-
ne delal kot generalni tajnik Jugoslo-
vanskega odbora. Tu je urejal in pisal
za glasilo odbora Bulletin Jugoslave.

Vrnitev v ~i~evski Podgrad
Jugoslovanska vlada ga je po vojni

imenovala za člana delegacije, ki je
sodelovala pri pogajanjih na mirov-
nih konferencah v Versaillesu in St.
Germainu. Dr. Ivo Šorli v knjigi Moj
roman pravi, da je bil Tomo: “… eden
najodličnejših, vsekakor eden naj-
marljivejših, najvestnejših, najzmo-
žnejših članov Jugoslovanskega od-
bora, tajnik, ki ga je veliki (diplo-
mat) Nikola Pašić imel kakor sina
rad”. Nato je nekaj mesecev živel v
Ljubljani in Beogradu. Glede na nje-

gove sposobnosti in znanje so mu tu
ponujali “…najlepše službe in časti:
kar izbiral bi bil!”. Vendar se je To-
mo po življenju in delu “v vseh veli-

kih mestih in širokih poteh – vrnil tja
v svoj siromašni čičevski Podgrad!”,
čeprav so takrat  Primorsko že okupi-
rali Italijani.

Utrinki

TOMO [ORLI – eden izmed prvih `rtev fa{isti~nega nasilja – za svojo pisalno mizo v Parizu.
Foto: arhiv Valda Taljata

@ENAM

Materinski dan (25. marec)

Samo praznovanje materinskega
dne pri nas pravzaprav ni ni~ nove-
ga, ~eprav nasploh velja, da naj bi
praznik izviral iz popularnih obre-
dov, posve~enih reki Rei, ki so jih
opravljali v Mali Aziji. Kr{~anstvo na-
mre~ 25. marca, na praznik Gospo-
dovega oznanenja Mariji, ‘e od ne-
kdaj poudarja pomen materinstva in
star{evstva na sploh. Res pa je, da
so materinski dan v Evropi za~eli
mno‘i~neje praznovati {ele po dru-
gi svetovni vojni, vendar z nekaj
datumske zmede. Sprva so dolo~ili
datum 15. maj, potem pa so ga pre-
stavili na 25. marec. Pri nas ga je
{ir{a javnost sprejela {ele po osa-
mosvojitvi Slovenije, saj smo ga
poprej “nadome{~ali” s praznova-

njem 8. marca, dneva ‘ena. Na ma-
terinski dan, za katerega si cerkev
prizadeva, da bi s~asoma postal
star{evski dan, saj sta nenazadnje
pri vzgoji otrok {e kako pomembna
oba star{a, se na {olah pa tudi
drugod vrstijo razne prireditve. Ob
tej prilo‘nosti otroci navadno reciti-
rajo pesmi, zaigrajo kak{no igrico
ter svojim mamicam poklonijo
vo{~ilnice in druga drobna darila.

Dan `ena (8. marec)

Dan ‘ensk ali dan ‘ena se je mo~no
uveljavil po drugi svetovni vojni s
prihodom socializma, ki je iskal
zamenjavo za materinski dan, hkrati
pa ‘elel po~astiti ‘enske, ki so bile v
vsakdanjem ‘ivljenju mnogokrat
preobremenjene. Dan ‘ena je sicer
nastal v ZDA kot praznik v spomin
velike ‘enske demonstracije 8. mar-

ca 1909. Kot mednarodni praznik je
bil sprejet leta 1910 na predlog
nem{ke politi~arke, u~iteljice, pisa-
teljice in gonilne sile v socialisti~nem
‘enskem gibanju Klare Zetkin
(1857–1933). Soustanovila je Spar-
takovo zvezo in od leta 1920 do
1933 je bila komunisti~na poslanka.
Kljub nasprotovanju Stalinu je od
leta 1924 ‘ivela najve~ v Moskvi,
kjer je vodila ‘enski sekretariat tretje
internacionale. Praznik so uvedli z
namenom, da bi spodbudili sociali-
sti~no solidarnost mo{kih in ‘ensk,
ve~jo udele‘bo ‘ensk v socialisti-
~nem gibanju, boj za splo{no volil-

»^arobne so. Le kdo drugi lahko
popravi televizor z brco?« (J. Bates)

no pravico ter za{~ito ‘ensk in
otrok. Po Sloveniji se je praznovanje
raz{irilo po letu 1945. 

Vir: knji‘na zbirka V dar in spomin “Moji
ljubljeni ‘eni”

Foto: T. [. F.

Nemi junak in mu~enik
Njegovo narodnoobrambno delo-

vanje pred vojno se je nadaljevalo,
vendar “sedaj proti novemu in nevar-
nejšemu sovražniku”. Fašisti so ga
preganjali in zalezovali, tako da zve-
čer sploh ni smel več iz stanovanja.
Kljub temu “se je nad njim izvršil
znani nočni napad”.  Dva tedna ka-
sneje je umrl. Raznesla se je vest, da
so ga ubili, vendar pa je uradna os-
mrtnica kot vzrok smrti navajala kap.
Leta 1973 ob 50-letnici njegove smrti
je Aleksander Ternovec v reviji Sre-
čanja zapisal, da je Tomo Šorli umrl
20.* marca 1923 v zagonetnih okoli-
ščinah med prvimi žrtvami fašisti-
čnega nasilja.

V Hrušici pri Podgradu, kjer je nje-
gov grob sicer že prekopan, ima To-
mo Šorli na pokopališču lep spome-
nik. Osemdeset let po njegovi smrti
še vedno trdno stoji, kot je trdne drže
bil tudi Tomo sam. Kot zadnji odsta-
vek v knjigi Moj roman (poglavje
Moj Tomo) dr. Ivo Šorli piše: “Če bo
kdaj nesrečna Istra smela počastiti
svoje najboljše – nemega junaka in
mučenika Toma Šorlija ne bo smela
pozabiti!”

Tatjana Bo`i~, roj. [orli

* Opomba: A. Ternovec kot datum smrti nava-
ja 23. marec 1923, vendar osmrtnice v Edino-
sti z dne 21. in 22. marca 1923 jasno navajajo
datum smrti 20. marec 1923.

Viri zapisanega so besedila:
• dr. Iva [orlija,
• geselski ~lanek Lojzke Bratu` v Primor-

skem slovenskem biografskem leksikonu,
• ~lanek A. Ternovca v Sre~anjih in
• zapiski Tomovega brata Sre~ka [orlija
Vse, kar je povzeto dobesedno, je zapisano
z le`e~imi ~rkami in v navednicah.
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Na krožno Čitalniško pot se
lahko podate v vasici Podme-
lec, kjer so napredni Podmel-

čani pred 130. leti po zgledu drugih
kmetijskih čitalnic po deželi ustano-
vili svojo čitalnico. V njenem okviru
so delovali pevski zbor, dramski od-
sek, tamburaški zbor ter društvena
knjižnica.

Freske s peklen{~ki
Ker v vasici ni ravno veliko prosto-

ra za parkiranje, svoj jekleni konjiček
pustite na urejenem parkirišču slabih
500 metrov nad vasjo in se peš od-
pravite na ogled farne cerkvice Mariji-
nega vnebovzetja, ki slovi po zanimi-
vih freskah. Strokovnjaki se strinjajo,
da so “miuške” freske, kot jih imenu-
jejo domačini, nekaj izjemnega, saj
podobnih doslej niso opazili niti v
Sloveniji niti zunaj državnih meja.
Obiskovalce bodo najbolj pritegnile
podobe iz pekla (od peklenščkov do
grešnih duš), ki so po cerkvah na
Slovenskem prava redkost. Neznani
avtor jih je naslikal na južno steno
cerkvene ladje, medtem ko so na se-
verni strani ladje odkrili še dve freski.
Manjša prikazuje binkoštni praznik
in prihod Svetega Duha, večja pa nosi
sporočilo poslednje sodbe. Slednja je
danes brez osrednje podobe, saj so
kasneje vanjo vgradili okno. Freske
se pojavljajo tudi v prezbiteriju, kjer
je na severni steni prikazana zadnja
večerja, na južni strani ter na slavo-
loku pa prizori Kristusovega trpljenja.
Zanimiva je stropna poslikava, na ka-
teri je upodobljeno Marijino krona-
nje. Natančna letnica poslikav ni zna-
na, vendar strokovnjaki na podlagi
kronograma pod fresko domnevajo,
da so nastale okoli leta 1718. Strinjajo
se, da gre pri “miuških” freskah za dva
slikarja. Po končanem ogledu fresk
ter cerkvice se vrnemo na izhodiščno
točko in sledimo informacijski tabli.

“Decova” voda
Od cerkvice do Klavž je 20 minut

Po ^italni{ki poti
^eprav je kulturni praznik `e za nami, smo se odlo~ili, da vas tokrat popeljemo po ^italni{ki poti, ki
jo je minulo leto uredilo Turisti~no dru{tvo Sopota. Pot nas bo vodila mimo kulturnih spomenikov in
naravnih lepot Ba{ke grape, ki so v teh mesecih skozi prazne kro{nje dreves {e bolj opazne ...

hoje. Med potjo naletimo na drugo
postojanko Čitalniške poti – na izvir
zdravilne vode. Ta je v času prve sve-
tovne vojne oskrboval zaledne enote
avstroogrske vojske, med njimi tudi
neznanega zdravnika z Dunaja. Te-
mu se je voda zdela tako dobra, da
jo je poslal v analizo na sam Dunaj.
Ko so zdravniku sporočili, da voda
vsebuje precej zdravilnih sestavin, je
takratni starešina avstroogrske vojske
izdal ukaz, da vodni izvir uredijo iz-
ključno za potrebe vojske. Izvir je
zgrajen v slogu takratnega časa. Na
njegovem kamnitem oboku lahko še
dandanes razberemo letnico izdelave.
Na desni spodnji strani je podpis v
nemškem jeziku, na samem izviru pa
je po pripovedovanju starih domači-
nov nekoč stala moška glava (od tod
tudi ime decova), ki ji je iz ust tekla
voda. Kasneje je izvir z zdravilno vo-
do šel v pozabo in zanj so vedeli le
še nekateri domačini ter tisti, ki so
imeli v okolici senožeti. V zadnjih ne-

kaj letih je obisk izvira ponovno oži-
vel, najverjetneje zaradi tega, ker je
dobre pitne voda vedno manj. Glas
o zdravilnem izviru se je razširil po
Tolminski in daleč na Goriško, od ko-
der prihaja vse več ljudi.

Kova~ija v Klav`ah
Kovačijo najdete na hišni številki

16 v Klavžah, in sicer ob potoku So-
pota. Tradicija kovaštva izhaja iz
začetka 20. stoletja. Delovala je kot
manjše podjetje, orodna kovačija. Z
obrtjo je začel mojster Anton Kogoj,
pomagala pa sta mu dva pomočnika
in trije vajenci. Kovali so kmečko in
gozdarsko orodje, pripomočke za
transport itd. Vzdrževali so orodje pri
izgradnji bohinjske železnice in HE
Klavže. Najpomembnejši eksponat v
kovačiji je vzmetni kovaški stroj, “no-
rec”, ki je deloval s pomočjo velikega
železnega kolesa na vodni pogon.
Edinstveno lastnoročno napravo ko-
vaškega stroja te vrste pri nas je izde-

lal prav kovač Anton Kogoj. Brez dvo-
ma lahko trdimo, da gre za izreden pri-
merek slovenske tehnične dediščine.
K sreči si tudi današnji upravljalec
kovačije Ljubo Kogoj prizadeva ohra-
niti delavnico kot muzejsko zbirko.

Pod 66 metrov visok slap
Iz Klavž se počasi vzpnemo proti

Podmelcu, kjer se Čitalniška pot za-
ključi. Tiste, ki jih pot ne bo preveč
utrudila, vabimo, da se odpravijo še
na ogled slapa Sopota, ki je od parki-
rišča oddaljen 10 minut (glej informa-
cijsko tablo). Slap je zagotovo vreden
ogleda, saj pada čez 62 metrov visok
previs v čudovit tolmun. V bližini
tolmuna pa se nahaja tudi izvir zdra-
vilne vode, poznan pod imenom “Ba-
bja sitnost”. Ta naj bi ozdravil nič kaj
hvaležno bolezen, ki jo menda lahko
staknejo le “babnice”, medtem ko so
“dedci” bolj odporni proti tovrstnim
nalezljivim boleznim …
Lelja Jeram in Patricija Rejec,
TD Sopota
Foto: Tatjana [alej Faleti~

Literatura: Podmel{ka fara skozi ~as. Agen-
cija Tolminska – Izobra`evalno sredi{~e
Perovi~ k.d.

KOGOJEVA KOVA^IJA – Najpomembnejši eksponat v kova~iji je edinstven vzmetni kova{ki
stroj, “norec”, ki je deloval s pomo~jo velikega `eleznega kolesa na vodni pogon.

INFOFLE[:
• Klju~ cekvenih vrat, za katerimi

se skrivajo freske, je na voljo v
najbli`ji hi{i pri Mariji Per{e.

Za`eljeno je, da se za ogled cerk-
vice poprej najavite po telefonu:
05/ 38-06-653.

• Za ogled notranjosti kova~ije se
predhodno dogovorite z lastni-
kom Ljubom Kogojem: 05/ 38-

82-254.
• V Klav`ah se lahko pohodniki

odpo~ijete v Baru Jordan. Vsem,
ki jih bo med potjo prijela lakota,
svetujemo, da tu pokusijo odli~ne
suhe klobase v zaseki. Bar je od-
prt vsak dan od 9. ure zjutraj vse
do polno~i.

• Dodatne informacije o poti ali po-
sameznih segmentih poti lahko
dobite pri Lelji Jeram, telefon: 05/

38-06-501.
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RAWNSK PSTWB 2003
Dre‘ni{ke Ravne, Jezerca,

Magozd – Ravenski pustovi pred-
stavljajo del bogate slovenske
zgodovinske in kulturne dedi{~ine.
Po nekaterih raziskavah poteka
pustovanje v teh krajih ‘e ve~ stole-
tij in predstavlja staro pogansko
‘enitev, kar naj bi bilo razvidno iz
nastopa “ta lepega” in “ta lepe”.

V grobem se maske delijo na “ta
lepe” in “ta grde” ter na posebne
vloge, kot so “‘andar” in “ravbar”,
“Rezijan”, “zdravnik”, “cgajnarca”,
“ta debel” … Pri ta lepih in ta grdih
so vloge vedno iste, spreminja se le
njihovo {tevilo. Tudi pri posebnih
vlogah so nekatere standardne,
medtem ko se nekatere spreminjajo
iz  leta v leto. [e posebej zanimivi
so “ta grdi”, katerih maske, izdelane
iz lesa, obdaja ov~ja ali kozja ko‘a.
“Ta grde” krasita {e ovnova rogova,
iz ust pa jim visijo usnjeni jeziki.
Tovrstne maske izdelujeta danes v
teh treh vaseh le {e Alojz in Marjan
Skubin iz Jezerc.

Pustno obdobje se v krajih pod
Krnom za~ne ‘e zadnjo soboto v
decembru. Takrat med pobe oziro-
ma pustove sprejmejo fante, ki bo-
do tega leta dopolnili 18 let. Pogo-
jev za sprejetje v veselo dru{~ino je
ve~. Med drugim morajo “obvladati”
vriskanje in znati zaprise~i v skladu

s pustno prisego. Na sestanku fan-
tov{~ine dolo~ijo tudi pustne vloge.
Sledi ponovoletni ~as, ki je prav{nji
za prvo povorko. V njej vesela dru-
{~ina naznani, da pust bo! Vendar
ne na pustno soboto, temve~ teden
dni prej. Takrat ravenski pustni
sprevod ‘e zgodaj zjutraj zapusti
Dre‘ni{ke Ravne in se odpravi v
Magozd, od tam v Jezerca in nazaj
v Ravne. V vsaki vasi se pustovi
veselijo, ple{ejo in prikazujejo najra-

“PUST U T’MINU 2003 BO!”
Tolmin – Da “Pust u T’minu 2003
bo!” so na dan pred valentinovim
“po referendumsko” odlo~ili tisti
T’minci, ki so pri{li na odprtje raz-
stave fotografij Pust u T’minu 1960-
80. Tu so jih poleg referendumskih
listi~ev pri~akali tudi v kratka kari-
rasta {kotska krilca oble~eni pustni
muzikantje, ki so zagodli na svoje
doma izdelane in predelane instru-
mente. Sledil je nastop pustno nor-
~avega pevskega zbora, ki je s svo-
jim “ven~kom razgla{enih doma~ih”
do solz nasmejal obiskovalce. Naj-
verjetneje pa bi dvanajst~lanski zbor,
ki je pel enajstglasno, zmogel {e en
glas ve~. @al je morala (sicer zago-
tovo izvrstna pevka) Lidija Bajtua
tokrat “mou~at, kr je pr{la ab duobr
glas”. Zbrani so nato prisluhnili {e
odlomku iz Tolminskega zbornika o
T’minskem pustu, ki ga je prebrala
povezovalka Marina Mauri~.

Rahli udarci pal~ke po kovinskem
delu bobna ter: “En in dva. En, dva
tri!” so bili izhodi{~ni znak za na-
stop ~lanov Matafiri banda, ki letos
praznujejo 10-letnico delovanja. Ob
njihovih swing in dixi ritmih smo po-
slu{alci ho~e{-no~e{ morali zami-

PUST NA MEJI 2003
Livek, ^eple{i{~e – Natanko teden
pred pustom se je na Liv{kem, letos
‘e ~etrti~ zapored, odvijala etnolo-
{ko turisti~na prireditev Pust na
meji, kjer se je zbralo 12 pustnih
skupin: pet iz Slovenije (cerkljanski
laufarji, pustje z Vrsnega, Livka ter
dve skupini iz Kobarida) in sedem iz
sosednje Italije. Okoli poldneva je
pustni sprevod, ki je {tel nekaj manj
kot 300 udele‘encev, najprej naredil
“kro‘no predstavitev” po Livku, nato
pa se preselil v pribli‘no tri kilome-
tre oddaljeno italijansko ^eple{i{~e.

Predstavnik Turisti~nega dru{tva
(TD) Livek Bruno Grosar je pove-
dal, da si organizatorji prizadevajo
na prireditev privabiti ~im ve~ pust-
nih skupin iz vse Slovenije. Vendar
pa se njihove ‘elje mnogokrat kon-
~ajo prav pri denarju, saj so stro{ki
organizacije tovrstne prireditve vse
prej kot zanemarljivi. Da glavni
organizatorji (na na{i strani sta to
TD Livek in Ob~ina Kobarid, na ita-
lijanski pa Gorska skupnost Nedi-
{kih dolin, Ob~ina Sovodnje ter
Pro Loco Varta~a) iz leta v leto pri-
dobivajo na izku{njah, je razvidno iz
vedno pestrej{e pustne karavane. V
slednji se namre~ poleg tradicional-

prineslo skupinski ogled evropske-
ga prvenstva v waterpoolu, ki bo
poleti v Kranju, ter ogromno stekle-
no sliko Velika ljubljanska megla.
Prizadevanje organizatorjev, da pust
na meji ne bi zamrl, je bilo tudi to-
krat popla~ano s precej{njim {tevi-
lom obiskovalcev. Ti so lahko za
trenutek vstopili v svet poganskega
~a{~enja in s pomo~jo hrupnega
zvon~kljanja ter ropotanja pustnih
{em pregnali zimo.
Nada Pajntar, Ob~ina Kobarid

nih ma{kar najdejo tudi skupine, ki
s svojo izvirnostjo poskrbijo za ve-
liko mero smeha. Tako so letos Ko-
baridci predstavili aktualne dogod-
ke: “novo igralnico” ter “vstop v
NATO”, medtem ko je 25 Liv~anov z
mamutom iz sena in izvrstnimi ko-
stumi liv{kega pra~loveka obudilo
spomin na ‘ivljenje v pradavnini. Ta
ista skupina je na pustno soboto
izmed 25 skupin s svojo izvirnostjo
prepri~ala tudi ocenjevalno komisijo
v Ljubljani. Prvo mesto jim je tako

zli~nej{e pustne vragolije. Sledi
obhod po hi{ah – izpustijo le tiste, v
katerih ‘alujejo. Na pragovih doma-
~ij jih seveda ustavljajo gospodarji.
Ti se morajo najprej prepri~ati, da
jim neznani obiskovalci v hi{o ne
prineso u{i ali kak{nih drugih
bolezni. Ali jih bo gospodar spustil v
hi{o, je v veliki meri odvisno od
vodje pustne povorke, ki mora med
prigovarjanjem pokazati veliko mero
iznajdljivosti. Pred vstopom v hi{o

pa mora vodja gospodarju in njego-
vi dru‘ini za‘eleti, naj jim leto prine-
se ~im ve~ zdravja ter sre~e. Gospo-
dinje nato pustove obdarijo z doma-
~imi dobrotami in pija~o. Sem ter tja
pa primaknejo {e kak tolar – pla~ilo
za veselje in sre~o, ki so ju pustovi
prinesli v hi{o. Kot veleva obi~aj, se
vse skupaj zaklju~i na pustni torek,
ko tudi tu pokopljejo pusta. @alne
slovesnosti, ki jih opravlja pustni
‘upnik, potekajo v Dre‘ni{kih Rav-
nah, nakar sprevod odide Na breg
nad vasico Jezerca, kjer mrtvega
pusta za‘gejo na grmadi.

In ~e se za trenutek vrnemo na
leto{njo osrednjo prireditev, ki je
potekala v popoldanskem ~asu v
Dre‘ni{kih Ravnah … Lahko re~e-
mo, da odli~no improvizirana igra
pustnih vlog mno‘ice radovedne‘ev
kar ni izpustila iz vasi. Le-ti so bili
pri~e klasi~nemu lovu “ta grdih” na
otroke, meritvam pritiska ter preven-
tivnim pregledom pustnega zdrav-
nika. Manjkalo pa ni niti nor~ij, ki sta
jih med preva‘anjem drv in mol‘nje
koze uganjala “kmet” in “kmetica”.
Med {tevilnimi tradicionalnimi ma-
skami so organizatorji leto{nje
obiskovalce ponovno navdu{ili z
likom “Naprej in nazaj”, ki se pojavi
vsakih nekaj let. Novost leto{njega
pusta pa je bila potujo~a obrtnica
“Rezijan~ica”.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

“LIV[KI PRALJUDJE” so se na leto{nji pust pripravljali kar dober mesec. Njihov trud je bil
popla~an, saj so s svojo izvirnostjo po`eli najve~ ob~udovanja – celo na ljubljanskem karnevalu,
kjer so zmagali. Foto: T. [. F.

“KMETU IN KMETICI” kljub letom za pustne nor~ije ne manjka vitalnosti.
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gati z boki. Za “zamudnike” njihove-
ga kratkega koncerta so Matafiri ob
svoji okrogli obletnici delovanja v
petek, 28. februarja, pripravili {e
gala koncert z gosti. Ta je z divjimi
ritmi napolnil dvorano Grad v Tolmi-
nu. ^eprav je ve~ina poslu{alcev
sprva koncert spremljala sede za
mizami, pa so se v drugem delu
koncerta naposled le opogumili in
tudi zaplesali. Zato bi bilo morda v
prihodnje dobro razmisliti, da bi
tovrstne koncerte raje prirejali
“stoje” brez miz in stolov, saj bi bilo
tako na plesi{~u ve~ prostora.

Poleg koncerta Matafiri banda pa
nikar ne smemo pozabiti {e na dru-
ge pustne nor~ije, ki jih v Tolminu
tudi letos ni manjkalo. V soboto je
t’minska Pustna mine{tra kar dva-
krat zapored napolnila dvorano
Kinogledali{~a (karte so bile razpro-
dane ‘e teden dni poprej). @ivahno
je bilo tudi v nedeljo, ki jo je zazna-
moval pustni sprevod, ki je kljub

nekaj kapljam de‘ja v sredi{~e Tol-
mina privabil mno‘ico obiskovalcev.
Pustna karavana se je po tolminskih
ulicah ponovno sprehodila {e na

ZADI[ALO JE PO KRUHU
Breginjski kot – O {tevilnih aktiv-
nostih Razvojnega dru{tva (RD)
Breginjski kot smo v EPI-centru ‘e
pisali, od izdaje na{ega zadnjega
glasila pa se je zvrstilo {e nekaj po-
membnih dogodkov.

Poleg aktivnosti v okviru PHARE
CBC (glej str. 16 in 17) je RD Bre-
ginjski kot – zanj Jurij [imac in
Lenka Vre~ar – v gostilni Kuzma
septembra postavilo na ogled raz-
stavo Breginjski kot in I. svetovna
vojna. Okoli 60 pove~av fotografij in
dokumentov z voja{ko vsebino je
prikazovalo {tevilne zgodbe ter sti-
ske takratnega ~asa: zgodbe voja-
kov na boji{~u, otrok v begunstvu,
zgodbe samega Breginjskega kota
in vasi v ~asu vojne, pa tudi njene
posledice … Prav s tovrstnimi raz-
stavami si namre~ v dru{tvu priza-
devajo, da bi se stari in v~asih ‘e
pozabljeni predmeti ohranili za po-
znej{e rodove. Po mnenju Draga
Trpina s Pokrajinskega arhiva v
Novi Gorici se je razstava odli~no
dopolnjevala z nedavno izdanima
knjigama Draga Sedmaka in
Rudolfa Rudija [imca, ki govorita
o zaledju so{ke fronte na Kobari-
{kem oziroma v Kotu. Slednjega so
~lani dru{tva v soboto, 18. januarja,
ponovno povabili medse – tokrat
kot avtorja knjige Kako se je za~elo
na So~i 1915. V njej je skozi {tevilne
zgodbe in usode predstavljeno
‘ivljenje Kotarjev v ~asu avstrijske
ter italijanske vladavine. Po mnenju
doma~inov je pisatelj, rojen v Bre-

ginju, s tem delom postavil “spome-
nik” Breginjskemu kotu in njegovim
prebivalcem. Zato so mu ob tej
prilo‘nosti Kotarji v zahvalo podarili
njegov portret z naslovom Zazrt v
Stol, delo akademske slikarke Kata-
rine Kracina Toman. Poskrbeli pa
so tudi za pogostitev – di{alo je po
posirnci (obeljeni “plenti”), {trukljih
in {travbah. RD Breginjski kot se ob
tej prilo‘nosti zahvaljuje Kamnose-
{tvu Kracina iz Starega sela za
denarni prispevek, s katerim so jim
tudi tokrat izrazili podporo.

Vonj po dobrotah se je v Breginj-
skem kotu {iril tudi teden dni kasne-
je, saj so  ~lani RD Breginjski kot v
prostorih stare karavle na Mostu na
Nadi‘i  organizirali te~aj peke
kruha. Te~aj je vodil priznani kuhar

Robert Merzel iz Kranja. Mojster je
spekel kar enajst razli~nih vrst
kruha: sadni, ajdov z orehi, makov,
zeli{~ni, skutin, kruh z ocvirki …
manjkalo pa ni niti hrustljavih belih
‘emljic. Po opravljenem delu so
udele‘enci s slastjo pojedli sve‘e
pe~en kruh, poku{ini pa so dodali
{e nekaj doma~e salame in dobro
kapljico vina. Nadvse prijetno dru-
‘abno sre~anje, ki se ga je udele-
‘ilo prek 30 ljubiteljev peke kruha,
je bilo ‘e tretje te vrste. Na prvem je
kuhar Robert te~ajnicam postregel z
nasveti pri pripravi narezkov in
pogrinjkov, na drugem pa so se
“spopadli” s kuho nekaterih sloven-
skih narodnih jedi.

Kot je povedala organizatorka te~a-
ja Lenka Vre~ar, v dru{tvu na~rtu-

jejo, da se bodo breginjski gurmani
ponovno sre~ali na pomlad. Takrat
naj bi zadi{alo po specialitetah iz
ov~jega mesa.
Vesna Kozar
Recepta: Robert Merzel s.p., Kuratova ulica
27, Kranj

AJDOV KRUH

• 0,50 kg ajdove moke
• 0,12 kg r`ene moke
• 0,25 kg bele moke (moka bela

tip 500)
• 6 dag kvasa
• 3 dag soli
• 20 dag orehovih jederc
• 10 dag ma{~obe – olja
• 15 dag olupljenega, kuhanega

in z vodo prepasiranega krom-
pirja, s katerim poparimo ajdo-
vo moko

• 4 dl teko~ine
• cca 0,20 kg bele moke (moka

bela tip 500)

KORUZNI KRUH

• 0,50 kg koruzne moke
• 1 kg bele moke (moka bela tip

500)
• 9 dag kvasa
• 12 dag ma{~obe – olja
• 3 dag soli
• 6–7 dl teko~ine (od tega 1 dl

vode zavremo in z njo popari-
mo koruzno moko)

Hlebce pe~emo 35 minut pri
temperaturi 200°C. ^e pa imamo
raj{i debelej{o skorjo, jih pe~emo
45 minut pri isti temperaturi.

TE^AJ PEKE KRUHA – Te~aj je vodil priznani kuharski mojster Robert Merzel, ki je predstavil
recepte za kar enajst razli~nih vrst kruha. Foto: Lenka Vre~ar

pustni torek, le da je tokrat imela
nekoliko ve~ sre~e z vremenom. Kot
so povedali ~lani T’minskega pust-
nega odbora, je bila leto{nja “rde~a

nit” prireditve prikaz pre‘ivetja Tol-
minca skozi zgodovino. Tako smo si
lahko ogledali, kako je bilo v ~asu,
ko je bil T’minc {e “pra~lebek”, pa v
~asu “pad Rimam”, “pad grafam” in
nato “pad Austrije”, pa “pad Jugo-
slavije” in na koncu {e “pad svoba-
dna Slovenija”. Na ogled je bil tudi
“Tminsk turizm” z raftarji, padalci,
zmajarji in potujo~im kampom. Or-
ganizatorji ob koncu pustnih nor~ij z
veseljem ugotavljajo, da je leto{nji
sprevod, v katerem je sodelovalo
okoli 250 prostovoljcev dobre volje,
privabil doslej najve~je {tevilo rado-
vedne‘ev iz bli‘nje in daljne okolice.

Besedilo in foto: T. [. F.

JOHNNY BRAVO BAND
Tolmin – Tolminska glasbena skupi-
na Johnny Bravo Band (Borut
Manfreda – vokal, Primo‘ Jane‘ –
ritem kitara, Sa{a Roner –  bas kita-
ra, Peter Sim~i~ – bobni in Martin“T’MINC PAD AUSTRIJE” v leto{njem pustnem sprevodu.
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Iz depoja Tolminskega muzeja

P onovno odprtje rudnika v Rablju je konec
19. stoletja ponudilo nove možnosti zapo-
slitve v neposredni bližini. V njem so delali

ljudje s celotnega Bovškega. Dnevno odhajanje na
delo je bilo značilno predvsem za prebivalce Loga
pod Mangartom in Strmca.

Na levi strani ceste, ki nas iz Bovca pripelje v
Log pod Mangartom, nas makadamska pot privede
do starega, precej poškodovanega in z železnimi
vrati skrbno zapahnjenega izhodnega portala. Več
kot 90 let star, v živo skalo izklesan vodni rov,
“loški štoln”, meri v dolžino kar 4 860 m. Rov je
bil skozi hriba Predelska glava in Ruševa glava izvr-
tan leta 1905. Že kmalu po odprtju so ga vsako-
dnevno začeli uporabljati loški rudarji. Ognjeni krst
je doživel v času prve svetovne vojne. Nad odteka-
jočo vodo so avstrijski vojaki položili tramove in
nanje pritrdili ozkotirno železnico. Vodni rov je
pomenil strateško izredno pomembno transportno
žilo, ki je omogočala najvarnejši pretok vojaške
opreme in vojakov na fronto. Promet skozi štoln

Bov{ki rudarji
@elezovo rudo so v Trenti odkrili sredi 16. stoletja in takrat je dolina mo~no o`ivela.
Rudo so talili skoraj 200 let. Konec 19. stoletja pa so prebivalci Bov{ke zaradi vedno
ve~je rev{~ine za~eli odhajati v tujino, kot drvarji v Bosno, Slavonijo in Romunijo, ve~ina
pa je od{la iskat delo v rudnike sosednjih avstrijskih de`el ali pa v Nem~ijo, kasneje
tudi v Belgijo, Francijo, Holandijo in Ameriko.

RUDARSKO SEKIRICO IN KAPO je Tolminski muzej pridobil
leta 1954.

je bil zelo živahen. Na delo v rudnik je pred drugo
svetovno vojno samo iz Loga pod Mangartom od-
hajalo okrog 90 rudarjev. V 13. obzorju rudniškega
jaška, imenovanega Klara, je trudne rudarje čakala
akumulatorska lokomotiva z vagoni, da jih je pre-

peljala skozi rov do železne zapore. Zaporo so
zgradili Nemci proti koncu leta 1943, da bi prepre-
čili vdore partizanskih enot. Po drugi svetovni vojni
so pregrado odpirali, ko je vlak pripeljal ali odpeljal
rudarje, vse do leta 1970.

Odtlej so se v rudnik vozili z avtobusom čez
prelaz Predel. Za časa Jugoslavije so portal z oko-
lico varovali in nadzirali vojaki. Konec junija 1991
se je v rudniku še zadnjič oglasila sirena. Rudnik
so zaprli. Ostali so le trpki in lepi spomini. Tolmin-
ski muzej hrani dele rudarske uniforme, rudarsko
kapo in rudarsko sekirico. Zanimiva je rudarska
sekirica, ki so jo nosili na paradah. Na njej so pri-
kazani prizori z dela v rovih, rudarski kladivi in
stilizirana plamenica.
mag. Damjana Fortunat ^ernilogar, Tolminski muzej
Foto: Marko Grego

^ujec – klaviature) je pred izdajo
svoje prve zgo{~enke.

V slabih dveh letih se jim je uspelo
prebiti iz anonimnosti, predvsem z
uspe{nimi nastopi na {estih medij-
sko odmevnih glasbenih festivalih
(Orion 2001, MMS 2001, HIT festival
2001, MMS 2002, FENS festival
2002, HIT festival 2002). Na dveh
festivalih (MMS 2001, FENS festival
2002) pa sta njihovi skladbi prejeli
celo nagrado za najbolj{e besedilo.
^lani skupine so bili gostje tudi na
raznih slovenskih radijskih postajah,
nastopili so na odmevnih priredi-
tvah (Rola se mi tudi brez alkohola
in Kaj ti je deklica itd.) ter se pred-
stavili kot glasbeni gostje v nekate-
rih TV oddajah (Orion, Mavrica).

Na zgo{~enki bo tako od desetih
skladb kar osem takih, ki so bile
izbrane na raznih nate~ajih. Poleg
{estih festivalskih pa bosta tu {e
skladbi Zgodba s sre~nim koncem,

ki je bila izbrana na javnem nate~a-
ju Pop/rock brez drog, in skladba
Dva vonja, ki je bila izbrana na nate-
~aju 30 zvezd v letu 2001. Lahko
re~emo, da bo prva zgo{~enka
pravzaprav zbirka samih uspe{nic.
Skladba [e ena pesem o tem, kako
leta letijo je namre~ postala pesem
leta 2001 na Radiu Alpski val,
skladbe Do dna in naprej, Tri dni
jesenske depresije, Film, ki rad ga
imam in Nocoj veter piha v pravo
smer so ‘ele uspehe na raznih slo-
venskih radijskih postajah, skladba
Konec in pika pa je bila kar deset
tednov povsem pri vrhu najodmev-
nej{e slovenske glasbene lestvice
Stop Pops 20. Fantje pa kljub temu,
da je material za prvo zgo{~enko
posnet, ne po~ivajo. O tem pri~ata
tudi skladbi Jaz stvar obvladam, pri-
pravljena za festival MMS 2003, in
skladba Slab{e ne more biti, ki je
bila pred kratkim izbrana na nate~a-

ju Kaj ti je deklica. Poleg sodelova-
nja z avtorjem skladb in besedil
Leonom Oblakom so ~lani
vzpostavili tudi tesno sodelovanje z
vrhunskimi avtorji priredb kot so
Marino Legovi~, Bor Zuljan, Vojko
Sfiligoj in Sergej Pobegajlo.

Sicer pa ima tolminski band tudi
svojo spletno stran (http://www.jb-
band.net), katero redno a‘urirajo in
javnost obve{~ajo o vseh svojih
aktivnostih. Lani so v le‘e~em ne-
boti~niku dobili tudi nove prostore
ter ustanovili svoj fan club. Fante
skupine Johnny Bravo Band pa
smo lahko poslu{ali tudi pred krat-
kim, saj so se z veseljem odzvali
povabilu predsednika TD Tolmin
Darka Jeron~i~a ter s svojimi pe-
smimi in priredbami zabavali
Tolmince tako po prihodu dedka
Mraza kot tudi na silvestrovo. Kon-
certa sta vsekakor uspela in navdu-
{ila zbrano mno‘ico, kljub manj{i

nezgodi, ko so morali fantje za
kak{no urico prekiniti z izvajanjem.
Eden izmed “novoletnih navdu{en-
cev” je o~itno nazdravljal s tak{no
vnemo, da se mu je kozarec “izmu-
znil” iz rok ter pristal na me{alni mizi.

In ko smo jih povpra{ali, kaj si ‘elijo
v prihodnje, so nam zaupali, da
predvsem {e bolj uspe{en prodor
na slovenski trg. Pri tem pa se
zavedajo, da je pred njimi {e dolga
pot in veliko ovir. V tem trenutku jim
najve~ preglavic povzro~a prav
iskanje zalo‘be, pa ~eprav se na
raznih festivalih kosajo celo s pri-
znanimi slovenskimi izvajalci, kot so
Karmen Stavec, Slavko Ivan~i~,
Faraoni, Alenka Godec, Polona,
Pika Bo‘i~ … Kljub temu upamo,
da se bo njihova zgo{~enka prav
kmalu vrtela po doma~ih “CD-
playerjih”.

JBB fan club
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Poklic:

Leto prve zaposlitve: Delovna doba:

Jezik (aktivno):

Jezik (pasivno):

Spol (obkro`i):     M        @ Vozni{ko dovoljenje:

Kraj oz. obmo~je iskanja zaposlitve:

Dosedanja delovna mesta:

Opis delovne usposobljenosti:

Razdalja, ki ste jo pripravljeni opraviti za prevoz na delo: _______ km

Osebni avto za slu`bo (obkro‘i):      da     ne     ob~asno

Delovna podro~ja, ki vas {e posebej zanimajo:

• Po podro~ju (obkro‘i): normirano delo     administrativno delo

strokovno delo drugo (naštej):

• Po vlogi (obkro‘i): neposredni izvajalec     ni‘ji vodja

srednji vodja     višji vodja

koordinator     specialist

• Po nalogi (obkro‘i): programirano delo     kreativno delo

drugo (naštej):

Kontaktne informacije (Naslednji podatki ne bodo objavljeni!):

Ime in priimek: __________________________________________________

Naslov: ________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________

Za objavo v naši rubriki Kadri na dlani izpolnite naslednji obrazec in ga pošljite
na naslov: Uredništvo EPI-centra (za rubriko “Kadri na dlani”), Trg svobode
4, 5222 Kobarid.

Šifra (Izpolni Epicenter!):

Za objavo v rubriki “Kadri na dlani” zapišite naslednje podatke:

izre`i

Kadri na dlani

Šifra; Poklic; Leto prve zaposlitve;
Delovna doba; Jezik - aktivno; Je-
zik - pasivno; Spol; Vozni{ko do-
voljenje; Obmo~je iskanja zaposli-
tve; Dosedanja delovna mesta;
Opis delovne usposobljenosti; Ra-
zdalja, ki ste jo pripravljeni opraviti
za prevoz na delovno mesto; Ose-
bni avto za slu`bo; Delovna po-
dro~ja, ki vas {e posebej zanima-
jo; Po podro~ju; Po vlogi; Po nalogi

Iskalce in iskalke zaposlitve vabi-
mo, da izpolnite kuponček (lahko
ga izrežete ali kopirate) in ga po-

šljete na naslov našega uredništva:
Posoški razvojni center, Trg svobode

37; TEKSTILNOTKALSKA TEHNI-
CA; 1978; 24 let; angleški jezik, srbo-
hrvaščina; -; Ž; DA; Tolminska; labo-
rantka, normirka, tehnologinja, vodja
proizvodnje; poštenost, natančnost,
delavnost, učljivost, marljivost, pri-
pravljenost na dodatna usposabljanja;

4, 5222 Kobarid, s pripisom “Kadri
na dlani”. Vašo delovno ponudbo bo-
mo objavili trikrat zapored. Tisti, ki v
tem času še ne boste dobili ustrezne
zaposlitve in ki bi ponudbo želeli ime-

ti objavljeno dalj časa, nam to sporo-
čite po e-pošti: epicenter@pososki-
rc.si, telefonu: 05/ 38-41-500 ali faksu:
05/ 38-41-504. V EPI-centru bomo o
brezposelnih osebah objavili le po-
datke, ki so pomembni pri izbiri ka-
drov. Delodajalci, ki iščete nove ka-
dre, lahko svoje zaposlitvene potrebe
sporočite v naše uredništvo, posredo-
vali jih bomo tistim, ki ustrezajo va-
šim zahtevam.

30 km; občasno;  administrativno de-
lo, strokovno delo; nižji vodja, srednji
vodja, višji vodja; programirano delo,
kreativno delo.

38;  TURISTIČNA TEHNICA; 2000;
1,5 leta; angleški in italijanski; nem-
ški in srbohrvaški; Ž; DA; Posočje, Se-
verna Primorska; turističnoinforma-
cijski center, receptorsko delo; pošte-
nost, natančnost, delavnost, prilagodlji-
vost, prijaznost, znanje jezikov, po-
znavanje osnov Worda, Excela, inter-
neta; 50 km; DA; turizem, kulturna de-
diščina, geografija, delo z ljudmi; stro-
kovno delo; neposredni izvajalec, nižji
vodja, srednji vodja; kreativno delo.

39; SODELAVEC V SREDSTVIH
JAVNEGA OBVEŠČANJA; 1990; 7 let;
italijanski, angleški, srbohrvaški;
španski, nemški, francoski; M; DA;
Posočje; novinar, prodajalec, promo-
tor, receptor; marljivost, natančnost,
delo z računalnikom, knjižno obvla-
danje italijanščine; 40 km; DA; preva-
janje; neposredni izvajalec, specialist;
kreativno delo.

40; KMETIJSKI TEHNIK; 1997; 5
let; -; angleški jezik; Ž; DA; Tolmin,
Kobarid, Nova Gorica; Bača Podbrdo,
Merkantles, Fidemar; poštenost,
vztrajnost, pripravljenost na dodatna

Utrinki

Zaposlovanje

SEKCIJA STARODOBNIH VOZIL
Tolmin – Avto moto dru{tvo (AMD)
Tolmin je na pobudo in ob podpori
entuziastov ustanovilo Sekcijo sta-
rodobnih vozil, ki jo je v svoje  vrste
sprejela tudi Zveza starodobnih vo-
zil Slovenije – sicer ~lanica medna-
rodne organizacije FIVA (Federation
Internationale Vehicules Anciens).

V Sloveniji je v zvezo po zadnjih po-
datkih v~lanjenih 20 klubov s prek
2200 ~lani in s pribli‘no 1600 vozili,
medtem ko Sekcija AMD Tolmin
trenutno {teje 13 ~lanov. Tako kot
prizadevanja drugih tovrstnih sekcij,
si tudi tolminska sekcija starodob-
nih vozil prizadeva za ohranitev te-
hni~ne dedi{~ine – predvsem avto-
mobilov, motorjev pa tudi traktorjev
in koles starej{ih od 25 let. Ker do-
slej v Poso~ju na tem podro~ju {e ni
bilo veliko narejenega, vlada precej-
{nje zanimanje, saj se s tem ukvarja
kar nekaj ljudi. Po besedah Sa{e
Ronerja, pobudnika ustanovitve
sekcije starodobnih vozil v Poso~ju,
v sekciji trenutno prevladujejo staro-

dobniki 70-ih let. Roner dodaja, da
si bodo ~lani sekcije prizadevali
organizirati razna sre~anja, dru‘enja
ljubiteljev starodobnikov, kjer si bo-
do lahko izmenjali izku{nje, na~rtu-
jejo pa tudi razne “relije” oziroma
izlete ter dru‘enje in povezovanje z
ostalimi podobnimi klubi.

Vse lastnike starodobnikov pa naj
razveselimo {e z eno informacijo.
^e imate doma ve~ kot 25 let staro
vozilo, vam bodo nekatere sloven-
ske zavarovalnice ob opravljenem
certifikatu (tega lahko opravite, ~e
doka‘ete, da ima va{ starodobnik
{e vedno originalne dele) ponudile
90 odstotni popust pri obveznem
zavarovanju. Tistim, ki jim certifikata
ni uspelo opraviti ali ga niti ne na-
meravajo opraviti, pa pri obveznem
zavarovanju nudijo 60 odstotni
popust.

Lastni{tvo starodobnika pa ni pogoj
za ~lanstvo, zadostuje, da so vam
starodobniki v{e~. Tudi letna ~lana-
rina se ne zdi pretirana, saj zna{a
5 000 SIT, medtem ko bodo tisti, ki
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usposabljanja; 30 km; DA; delo z lju-
dmi; strokovno delo; neposredni iz-
vajalec; kreativno delo.

42; UNIVERZITETNI DIPLOMI-
RANI SOCIOLOG, KADROVSKO
MENEDŽERSKA SMER; 2001; leto
in 3 mesece; angleški jezik; -; Ž; DA;
Primorska; referent v splošno kadrov-
skem sektorju; splošne kadrovske za-
deve, organizacija izobraževanja od-
raslih, proučevanje organizacijske
klime v podjetju in priprava za dvig
motivacije zaposlenih, poznavanje
standardov kakovosti in dela z raču-
nalnikom; 50 km; DA; kadrovsko po-
dročje, javna uprava, turizem; stro-
kovno delo; neposredni izvajalec, vi-
šji vodja, koordinator, specialist, kre-
ativno delo.

43; DIPLOMIRANI INŽENIR
TEHNOLOGIJE PROMETA; 2002; 8
mesecev; angleški jezik; -; M; DA;
Posočje; Avant d.o.o.; marljivost, na-
tančnost, delavnost, vztrajnost, ob-
vladanje dela z računalnikom Word,
Excel, Power Point, internet, priprav-
ljenost na dodatna usposabljanja; 60
km; DA; transport in logistika; admi-
nistrativno in strokovno delo; nižji
vodja, srednji vodja, višji vodja, koor-
dinator; kreativno delo. 

Utrinki

Razpisi

bi radi poleg ~lanstva v sekciji u‘i-
vali tudi ugodnosti, ki jih ponuja
AMD, morali od{teti 10 000 (3 000
za ~lanstvo sekcije in 7 000 za uslu-
ge AMD).
Vsi, ki bi o sekciji ‘eleli izvedeti ve~,
se lahko obrnete na AMD Tolmin

(telefon: 05/ 38-11-741), na Sa{o
Ronerja (GSM: 041-647-865) ali
Jo‘eta Re‘onjo (GSM: 031-681-031).
Kot zagotavljajo ~lani sekcije, bodo
vsakega novega ~lana z veseljem
sprejeli medse!
Peter Kova~i~

FIAT 850 SPECIAL, LETNIK 1971 je skupaj s svojim lastnikom Sa{o Ronerjem eden izmed
trinajstih “~lanov” Sekcije starodobnih vozil Tolmin. Foto: T. [. F.

Javni razpisi
• Popravek: Ministrstvo za delo, dru-
‘ino in socialne zadeve je objavilo po-
pravek javnega razpisa za sofinan-
ciranje projektov v okviru donacij-
ske sheme PHARE 2001 “Krepitev
Slovenije na lokalni ravni”, Sklop
A – Socialna vklju~enost. V Urad-
nem listu RS, {t. 109/02 z dne 13. 12.
2002 se 11. to~ka pravilno glasi: “11.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 10.
3. 2003, do 12. ure.”

• Ministrstvo za {olstvo, znanost in
{port, Urad RS za mladino, v Urad-
nem listu RS, {t. 5/03 z dne 17. 1.
2003, str. 272 objavlja javni razpis za
sofinanciranje delovanja mladin-
skih svetov lokalnih skupnosti v le-
tih 2003 in 2004. Razpisni roki so:
11. 2. 2003, 10. 7. 2003, 15. 1. 2004 in
10. 7. 2004. Dodatne informacije po
telefonu: 01/ 426-57-01 (Jernej Dr-
bek). Razpisno dokumentacijo dobite
v tajni{tvu Urada RS za mladino, po
po{ti ali po elektronski po{ti.

• Ministrstvo za gospodarstvo (MG),
Podro~je za razvoj podjetni{kega se-
ktorja in konkuren~nosti po Progra-
mu ukrepov za spodbujanje podje-
tni{tva in konkuren~nosti za obdo-
bje 2002–2006 v Uradnem listu RS,
{t. 8/03 z dne 24. 1. 2003, str. 412–
426 objavlja naslednje razpise:

1. Javni razpis za spodbujanje ne-

posrednih tujih investicij v obdobju
2003–2004. Razpisni rok: do vklju~no
1. 9. 2003 (velja po{tni ‘ig do vklju~no
30. 8. 2003 ali oddaja vloge v glavno
pisarno MG, najkasneje do 1. 9. 2003
do 12. ure). Dodatne informacije dobi-
te po telefonu: 01/ 478-35-57 (Mateja
Humar, Robert Bolta, Ana Mlinar). Raz-
pisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh: http://www.gov.si/
mg in http://www.investslovenia.org.

2. Javni razpis za spodbujanje uva-
janja in nadgrajevanja celovitih si-
stemov stalnih izbolj{av v letih
2003 in 2004. Razpisni rok: do vklju-
~no 11. 3. 2003 (velja po{tni ‘ig do
vklju~no 10. 3. 2003 ali oddaja vloge
na vlo‘i{~e MG, najkasneje do 11. 3.
2003 do 12. ure). Dodatne informacije
dobite po telefonu: 01/ 478-32-67
(Simona Ho~evar). Razpisna dokumen-
tacija je na voljo na sede‘u MG in na
spletni strani: http://www.gov.si/mg.

3. Javni razpis za spodbujanje po-
vezovanja podjetij v letu 2003. Raz-
pisni rok: do vklju~no 7. 3. 2003 (velja
po{tni ‘ig do vklju~no 6. 3. 2003 ali
oddaja vloge v glavno pisarno MG,
najkasneje do 7. 3. 2003 do 12. ure).
Dodatne informacije dobite po tele-
fonu: 01/ 478-36-20 (Franci Simon).
Razpisna dokumentacija je na voljo
na sede‘u MG in na spletni strani:
http://www.gov.si/mg.

6. Javni razpis za spodbujanje raz-
voja grozdov v letih 2003 in 2004.
Razpisni rok: do vklju~no 21. 3. 2003
(velja po{tni ‘ig do vklju~no 19. 3.
2003 ali oddaja vloge v glavno pisa-
rno MG, najkasneje do 21. 3. 2003
do 12. ure). Dodatne informacije do-
bite po telefonu: 01/ 478-32-68 (Pe-
ter [mitek). Razpisna dokumentacija
je na voljo na sede‘u MG in na spletni
strani: http://www.gov.si/mg.

7. Javni razpis za spodbujanje tr-
‘ne, tehnolo{ke in kadrovske pre-
nove tekstilnih in obla~ilnih ter us-
njarskih in obutvenih podjetij v letu
2003. Razpisni rok: do vklju~no 12.
3. 2003 (velja po{tni ‘ig do vklju~no
11. 3. 2003 ali oddaja vloge v vlo‘i{~e
MG, najkasneje do 12. 3. 2003 do 13.
ure). Dodatne informacije dobite po
telefonu: 01/ 478-37-04 (Marta Slo-
kar). Razpisna dokumentacija je na
voljo na sede‘u MG in na spletni stra-
ni: http://www.gov.si/mg.

• Ministrstvo za delo, dru‘ino in soci-
alne zadeve v Uradnem listu RS, {t.
8/03 z dne 24. 1. 2003, str. 407 objav-
lja javni razpis za sofinanciranje
programov v podporo dru‘ini v letu
2003. Razpisni rok: 10. 3. 2003 (pri-
java je prispela pravo~asno, ~e je za-
dnji dan roka za oddajo oddana na
po{ti kot priporo~ena po{iljka ali ~e

je bila do 14. ure oddana v glavni
pisarni ministrstva). Dodatne infor-
macije dobite po telefonu: 01/ 478-
34-05 (Lucija Kastelic). Razpisna do-
kumentacija je na voljo na spletni stra-
ni: http://www.gov.si/mddsz.
• Ministrstvo za okolje in prostor ob-
javlja v Uradnem listu RS, {t. 13/03 z
dne 7.2.2003 na strani 722 javni raz-
pis za pripravo in izvedbo Progra-
ma sofinanciranja izgradnje obje-
ktov lokalne gospodarske javne in-
frastrukture na podro~ju varstva oko-
lja za obdobje 2004-2006. Razpisni
rok: do 15. 5. 2003 do 15. ure na MOP,
Dunajska c. 48, Ljubljana. Dodatne
informacije po telefonu: 01/ 478-74-
04, kontaktna oseba: Antonija Dodi~.
Razpisna dokumentacija je na voljo
na: Ekolo{ko razvojnem skladu RS,
javnem skladu, Trg Republike 3, Lju-
bljana.
• Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za u~inkovito
rabo energije objavlja v Uradnem listu
RS, {t. 21/03 z dne 28.2.2003 na
strani 1036 javni razpis za finan~ne
spodbude investicijskim ukrepom
za izrabo obnovljivih virov energije
v gospodinjstvih za leto 2003.  Rok
za predlo‘itev vlog je do objave
zaklju~ka javnega razpisa. Dodatne
informacije po telefonu: 01/ 300-69-
90 vsak ponedeljek in sredo od 9. do
12. ure. Razpisna dokumentacija je
na voljo na internet naslovu: http://
www.gov.si/mop/.
• Ministrstvo za okolje, prostor in ener-
gijo, Agencija RS za u~inkovito rabo
energije objavlja v Uradnem listu RS,
{t. 21/03 z dne 28.2.2003 na strani
1037 javni razpis za finan~ne spod-
bude investicijskim ukrepom za iz-
rabo energetsko izrabo lesne bio-
mase v gospodinjstvih  za leto 2003.
Rok za predlo‘itev vlog je do objave
zaklju~ka javnega razpisa. Dodatne
informacije po telefonu: 01/ 300-69-
90 vsak ponedeljek in sredo od 9. do
12. ure. Razpisna dokumentacija je
na voljo na internet naslovu: http://
www. gov.si/mop/.
• Ministrstvo za kulturo objavlja v Ura-
dnem listu RS, {t. 21/03 z dne 28. 2.
2003 na strani 1038 javni razpis za
izbor javnih kulturnih projektov na-
kupa knji‘ni~nega gradiva v splo-
{nih knji‘nicah, ki jih bo v letu 2003
financirala RS iz prora~una, namenje-
nega za kulturo (projektni razpis 2, oz-
naka PR2-03).  Razpis se za~ne  28.2-
03 in se zaklju~i 28.3.03. Dodatne in-
formacije po telefonu: 01/ 478-59-46
in 01/ 478-59-65, kontaktni osebi: mag.
Jelka Gazvoda in Tatjana Likar. Raz-
pisna dokumentacija je na voljo na in-
ternet naslovu: http://www.gov.si/mk.
Pregled razpisov pripravila Katja Kravanja
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O pustu, maskah in
maskiranju
UREDILI: Jurij Fikfak, Aleš
Gačnik, Naško Križnar, He-
lena Ložar – Podlogar. ZA-
LOŽNIK: Založba ZRC, ZRC
SAZU. IZDAJATELJ: Inštitut
za slovensko narodopisje
ZRC SAZU, Ljubljana. KRAJ
IN LETO IZDAJE: Ljubljana
2003. CENA: 3 998 SIT.
OPOMBA: Knjigo lahko na-
ročite v Knjigarni Mladinske
knjige v Tolminu.

Prehrana
na Gori{kem
UREDILI: mag. Slavica Pla-
huta, Vesna Ličer. IZDAL:
Goriški muzej Nova Gorica.
NAKLADA: 1 500 izvodov.
KRAJ IN LETO IZDAJE: No-
va Gorica, oktober 2002. CE-
NA: 2 170 SIT. OPOMBA:
Knjigo lahko kupite na gra-
du Kromberk.

So{ki razgovori 1
Zbornik za domoznanstvo.

UREDNIK: dr. Jurij Kunaver.
IZDAJATELJ: Zgodovinska
sekcija Kulturnega društva
Golobar. NAKLADA: 700 iz-
vodov. KRAJ IN LETO IZDAJE:
Bovec 2002. CENA: 4 500 SIT.
OPOMBA: Knjigo lahko ku-
pite v Knjigarni Mladinske
knjige v Tolminu.

Kako se je
za~elo na So~i 1915
AVTOR: Rudolf Rudi Šimac.
OBLIKOVAL IN UREDIL: Pa-

vel Medvešček. IZDALA IN
ZALOŽILA: Grafika Soča.
KRAJ IN LETO IZDAJE:
Nova Gorica 2002. CENA:
6 980 SIT. OPOMBA: Knjigo
lahko kupite v Knjigarni
Mladinske knjige v Tolminu.

Mo~ domoljubja
Biografija o tigrovcu Antonu
Rutarju. AVTORICA: dr. Mi-
ra Cencič. IZDALO IN ZA-
LOŽILO: Društvo za negova-
nje rodoljubnih tradicij or-

ganizacije TIGR Primorske
Koper. KRAJ IN LETO IZDA-
JE: Koper, oktober 2002. NA-
KLADA: 600 izvodov. CENA:
4 006 SIT. OPOMBA: Knjigo
lahko kupite v Knjigarni
Mladinske knjige v Tolminu.

Slovenski partizani
in zavezniki
AVTOR: Matija Žganjar. ZA-
LOŽILO: Društvo prijateljev
Poti kurirjev in vezistov
NOV Slovenije. KRAJ IN LE-

Utrinki

NOVE ZLO@ENKE

V okviru programa PHARE
je pred kratkim iz{lo pet zlo-
‘enk, ki se ve‘ejo na zgo-
dovino Poso~ja:

Tolminski muzej

V nakladi 10.000 izvodov je
konec lanskega leta iz{la
nova zlo‘enka Tolminskega
muzeja. Besedilo zanjo sta
pripravila etnologinja in ku-
stosinja Karla Kofol ter arhe-
olog in kustos Miha Mlinar.
V zlo‘enki je poleg samega
muzeja in njegovih zbirk
(zgodovinsko etnolo{ka,
arheolo{ka, umetnostno-
zgodovinska …), ki se bo-
hotijo v Coroninijevi gra{~ini
v Tolminu, predstavljen {e
Arheolo{ki muzej Most na
So~i, kjer lahko v “in situ”
{e danes ob~udujemo
kamnite temelje halt{tatske
hi{e z dodano leseno kon-
strukcijo, ki ka‘e na izjem-
nost poso{kega stavbarstva

kratko pravi: “Hi{a je bila
enonadstropna, grajena iz
kamna in pokrita z ope~na-
timi stre{niki – tegulami in
imbreksi. Rimska novost pri
gradnji objektov je bila upo-
raba malte kot veziva. Ohra-
njena stavba je imela poleg
ostalih prostorov v svojem
sklopu celo ’sudarij’ – potil-
nico, to je manj{i kvadratni
prostor z vzdol‘nim tlakom,
kamnito klopjo in kuri{~em
pod njo. Neposredno ob
stanovanjskem predelu se
je raztezalo pokrito dvo-
ri{~e, atrij z zunanjim ognji-
{~em. Iz naselbinskih izko-
pavanj ob koncu 19. stol. pa
vemo, da so prebivalci na
Mostu na So~i ‘e poznali
centralno ogrevanje prosto-
rov, imenovano hipokavst”.
Zlo‘enka pa goste vabi tudi
na ogled Kosma~eve do-
ma~ije na Slapu ob Idrijci
ter na Vrsno, kjer si bodo
lahko ogledali rojstno hi{o
Simona Gregor~i~a.

Trdnjava Klu‘e

Zgodovinsko zaznamovan
prostor ob soto~ju Koritnice
in [umnika, kjer se {e da-
nes bohotita Trdnjava Klu‘e
ter nekoliko vi{je le‘e~a
napol poru{ena Hermanova
trdnjava, je odslej opisan
tudi v novi zgibanki. Avtori-
ca besedila mag. Damjana
Fortunat ^ernilogar, dire-
ktorica Tolminskega muze-
ja, nam sku{a na jedrnat in
kar najbolj nazoren na~in
prikazati zgodovinski
pomen tega prostora skozi
stoletja. Poudarja pa tudi
strate{ko vlogo samega
prostora pri za{~iti narodov,
ki so tu ‘iveli. Med drugim
je v zlo‘enko zapisala:
“Burna stoletja bojev za
oblast so kraju dala ime
Bov{ka vrata. Pomembno
vlogo je imel bov{ki grad.
Bil je sede‘ glavarstva in kot
tak vseboval vse sestavine
utrjenega gradu – cestne
zapore, zavarovan prehod

prek mostu ~ez globoko
sotesko, osrednjo stavbo z
dvema rondelama, skladi-
{~e oro‘ja in opreme znotraj
obzidja, smodni{nico, ciste-
rno za vodo ter kapelo sv.
Jurija, za{~itnika vojakov in
prevoznikov. Ob vse ve~ji
francoski nevarnosti so grad
dodatno utrdili, toda to ni
zadostovalo za obrambo
pred francoskim prodiranjem
leta 1797 ob So~i navzgor.
Napad francoske vojske iz
nepri~akovane smeri, pot ji
je pokazal doma~in, je graj-
sko skupino petstotih voja-
kov presenetil. Del skupine
je grad zapustil, most ~ez
sotesko pa po{kodoval, ta-
ko da je del francoske voj-
ske ob hitrem prodoru ~ez
most na{el smrt v reki. Kljub
temu preostali skupini gradu
ni uspelo ubraniti in Franco-
zi so sprostili vso svojo jezo
in grad po‘gali. Zaradi ne-
gotovih politi~nih razmer so
Avstrijci leta 1804 sku{ali
razvaline gradu utrditi in ~ez

na{ih prednikov. Zlo‘enka
pa nas popelje tudi do
temeljev rimske hi{e, ki se
nahajajo nedale~ od arheo-
lo{kega muzeja, sredi nove-
ga stanovanjskega naselja.
O njej avtor besedila na
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TO IZDAJE: Ljubljana 2002.
CENA: 5 008 SIT. OPOMBE:
Knjigo prodajajo v ljubljan-
skem konzorciju.

Vas Krn –
iz malega veliko
AVTOR: Franc Rupnik. ZA-
LOŽNIK: Studio RO – zalo-
žba Humar. LETO IZDAJE:
2002. CENA: 1 400 SIT.
OPOMBA: V knjižici čisto na
koncu najdemo tudi rodov-
nik potomcev Pomolovih iz

Krna in Štengarjevih z Vola-
rij ter Pomolčevih z
Vrsnega.

Pirnikov zbornik
IZDAL IN ZALOŽIL: Tolmin-
ski muzej. GLAVNI URE-
DNIK: Silvester Gaberšček.
ODGOVORNA UREDNICA:
mag. Damjana Fortunat
Černilogar. NAKLADA: 500
izvodov. KRAJ IN LETO
IZDAJE: Tolmin, oktober
2002. CENA: 3 413 SIT.

OPOMBA: Pirnikov zbornik
lahko kupite v Tolminskem
muzeju ali Knjigarni Mla-
dinske knjige v Tolminu.

Ljubo Brov~
Razstavni katalog (razstavo
del slikarja Ljuba Brovča si
lahko ogledate v Tolminskem
muzeju do 31. marca 2003).
UREDIL: Peter Blažej. IZDA-
LA: Galerija Rika Debenja-
ka, Kanal in Občina Tolmin.
NAKLADA: 800 izvodov.

KRAJ IN LETO IZDAJE: Ka-
nal ob Soči, november 2002.

Trinkov
koledar 2003
UREDILI: Iole Namor (odgo-
vorna urednica), Živa Gru-
den in Lucia Trusgnach.
IZDALO IN ZALOŽILO: Kul-
turno društvo “Ivan Trinko”
- Čedad. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Udine, 2002. IZDAJO
OMOGOČILO: Ministrstvo
za kulturo Slovenije. OPOM-
BA: V njem najdemo tudi
štiri članke posoških avto-
rjev: mag. Damjane Fortu-

nat Černilogar (Makso Pir-
nik – ob 100-letnici njegove-
ga rojstva), mag. Nataše Ko-
mac (Kanalska Dolina in
Slovensko kulturno središče
Planika), Zdravka Likarja
(Planinci z obeh strani Ma-
tajurja) in Mihe Mlinarja
(Arheološke raziskave Tol-
minskega muzeja na Mostu
na Soči). OPOMBE: Koledar
si lahko izposodite v Knji-
žnici Cirila Kosmača v Tol-
minu. 

Utrinki

leto dni so se tam znova
spopadli avstrijski in franco-
ski vojaki. Leta 1809 so
Francozi {e zadnji~ korakali
mimo Klu‘ in pri trdnjavi na
Predelu izbojevali novo
zmago. Na Klu‘ah pa so dve
desetletji ’tice stra{ile’.”
Zgibanko je izdala Ob~ina
Bovec (v okviru projekta
^ezmejne prireditve, ki je bil
sofinanciran s sredstvi
Evropske unije – PHARE
CBC) v sodelovanju s Tol-
minskim muzejem. Zlo‘en-
ka vam je na voljo v turisti-
~no informacijskih centrih
LTO Bovec in LTO Soto~je.

Ravelnik, Hum~i~, Kolovrat

Ustanova Fundacija poti
miru je v okviru projekta
Poti miru v Poso~ju izdala tri
zlo‘enke, ki predstavljajo
muzeje na prostem. V njih
je prikazano te‘ko ‘ivljenje
vojakov na polo‘ajih v ~asu
1. svetovne vojne. Na vseh
treh lokacijah se je 24. 10.

1917 odvijal preboj avstro-
ogrsko-nem{ke vojske.

• Vzpetini Ravelnik  in Str‘i-
{~e le‘ita na vzhodnem de-
lu Bov{kega polja. Polo‘aj
teh dveh vzpetin je imel
prevladujo~o vlogo obram-
bne ~rte avstro-ogrske voj-
ske pred napadi italijanske
vojske v letih 1915 do 1917.
Pobo~je Ravelnika je danes
urejeno kot muzej na pro-
stem, kjer si lahko na maj-
hnem prostoru ogledamo
veliko ostalin: obnovljene
avstro-ogrske utrdbe, strel-
ske linije, jarke …

• Hum~i~ prav tako le‘i na
Bov{kem. Na tej vzpetini je
potekala avstro-ogrska
frontna ~rta, ki je italijanskim
nasprotnikom prepre~evala
prodor iz doline potoka Sla-
tnik. Ker pobo~je nudi
dober razgled na dolino, so
avsto-ogrski vojaki ozemlje
spremenili v utrjen obram-
bni sistem z opazovalnica-
mi, strelnimi jarki in kaver-

nami. Nem{ke enote so se
tu bojevale s smrtonosnim
oro‘jem – strupenim plinom,
ki je po izstrelitvi zadu{il
italijansko vojsko. Vzpetini-
ca nam hkrati omogo~a
prekrasen razgled na Bov-
{ko kotlino, Rombon in Ka-
ninsko pogorje.

• Kolovrat, hribovit svet nad
desnim bregom doline
So~e omogo~a prehod
med Zgornjim Poso~jem in

Bene{ko Slovenijo. Na tem
ozemlju je potekala tako
imenovana armadna linija –
tretja ~rta italijanske vojske.
Kolovrat je omogo~al raz-
gled na celotno so{ko boji-
{~e od Rombona, Krna in
Mrzlega vrha, tolminskega
mosti{~a, do Mengor in
Banj{ke planote. Danes so
tu prikazani razli~ni na~ini
utrjevanja italijanskih
obrambnih polo‘ajev (opa-
zovalna mesta, mitralje{ki in
topni{ki napadi, kaverne,
utrjeni strelski jarki).

Dostop do muzejev na pro-
stem, ki so opremljeni  z
informacijskimi tablami, je
lahek in primeren za dru‘in-
ske izlete. Zlo‘enke vsebu-
jejo zemljevid, kjer je prika-
zan dostop do muzeja na
prostem, ter legendo zna-
menitosti obmo~ja. Zlo‘en-
ke so vam na voljo v Koba-
ri{kem muzeju, v Ustanovi
Fundacija poti miru v Po-
so~ju in v prostorih LTO
Soto~je v Tolminu.

Kobari{ki kampi

Zelo spodbuden primer sku-
pne promocije turisti~nih
ponudnikov na Kobari{kem
predstavlja skupna prijava
na razpis lastnikov kampov
na Kobari{kem. Lidija Ko-
ren – kamp Koren Kobarid,
Evgen Marcola – kamp
Nadi‘a Pobela in Klara Fon
Koko{in – kamp Trnovo,
Trnovo ob So~i so se sku-
paj s ~etrtim partnerjem
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Planinsko dru{tvo
Kobarid 1952-2002
AVTOR: Zdravko Likar. ZA-
LOŽNIK: Planinsko društvo
Kobarid. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Kobarid, oktober 2002.
CENA: 1 000 SIT. OPOMBE:
Zbornik, ki obsega več kot
150 strani, lahko kupite v
trgovini “Zrno narave” v
Kobaridu. 

TURISTI^NE KARTE:

S KOLESOM OKOLI JULIJ-

SKIH ALP – Karta kolesar-
skih izletov okoli Julijskih
Alp in Triglavskega naro-
dnega parka ter enajstih do-
datnih izletov za kolesarje.
AVTORJA BESEDILA: Maks
Vrečko, Martin Šolar. ZA-
LOŽNIK: Skupnost Julijskih
Alp (LTO Bled, LTO Bohinj,
LTO Bovec, LTO Sotočje,
LTO Kranjska Gora). NA-
KLADA: 10.000 izvodov.
CENA: 500 SIT. OPOMBA:
Karto lahko dobite v Turi-
stičnem informacijskem cen-

Poso~je A–@
Enciklopedični priročnik za
popotnika. AVTORJI: Pavla
Jarc, Drago Kladnik, Dani-
jel Rojšek. ZALOŽILA IN
IZDALA: Založba ZRC, ZRC
SAZU. ZEMLJEVID: Geogra-
fski inštitut Antona Melika
ZRC SAZU. KRAJ IN LETO
IZDAJE: Celje 2002. CENA:
5 490 SIT. OPOMBE: Izdano
v sodelovanju s Pomursko
založbo d.d., Murska Sobo-
ta. Priročnik lahko kupite v

Knjigarni Mladinske knjige
v Tolminu.

Svet pod Triglavom 2
Druga številka revije Tri-
glavskega narodnega parka
(TNP), namenjena njego-
vim prebivalcem, obiskoval-
cem, prijateljem in podpor-
nikom. ODGOVORNI URE-
DNIK: Janez Bizjak. IZDAL
IN ZALOŽIL: Javni zavod
TNP. KRAJ IN LETO IZDA-
JE: Bled, december 2002.
NAKLADA: 5 000 izvodov.
CENA: 50 SIT (simbolična),

za prebivalce v parku in nje-
gove podpornike je časopis
brezplačen.

Kolesarski vodi~ v
Bene~ijo in Rezijo
(po dolinah So~e,
Bile in Nadi`e)
IDEJNA ZASNOVA, BESEDI-
LO IN FOTOGRAFIJE: Pavel
Sivec. ZALOŽNIK: Kolesar-
ski klub (KK) Soča Kobarid.

IZDAJO SO OMOGOČILI:
Ministrstvo za zunanje za-
deve, Občina Kobarid, Gor-
ska skupnost nadiških dolin
in Gorska skupnost terskih
dolin. NAKLADA: 1 000 iz-
vodov. OPOMBA: Vodnik
(formata, ki je primeren za
žepe kolesarjev), kjer je opi-
sana krožna kolesarska pot,
razdeljena na 7 odsekov
skupne dolžine 167 km, la-
hko dobite pri KK Soča, na
Občini Kobarid ali v prosto-
rih LTO Sotočje.

Utrinki

LTO Soto~je prijavili na
Javni razpis spodbujanja ra-
zvoja novih in dopolnilnih
turisti~nih storitev. Naro~nik
razpisa je bilo Ministrstvo
za gospodarstvo. Projekt z
na-slovom Kobari{ki kampi
je bil izbran in tako je nasta-
la zgibanka, ki nam ponuja
osnovne informacije o kam-
pih. Hkrati je tudi vodnik za
ljubitelje adrenalinskih u‘i-
tkov ob {portnih aktivnostih
(rafting, kajak, padalstvo
itd.), pohodni{tva, kolesar-
jenja, kopanja, spoznavanja
neokrnjene narave in lepot
gora. Zgibanka je trenutno
na voljo na  LTO Soto~je, v
~asu turisti~ne sezone pa jo
boste lahko dobili v vseh
omenjenih kampih. Zlo‘en-
ka je iz{la v 30.000 izvodih
in sicer v slovensko-italijan-
ski in nem{ko- angle{ki ra-
zli~ici.
Pregled novih zlo‘enk
pripravili: Vesna Kozar in
Tatjana [alej Faleti~

[EST TISO^ LET STARA
ZGODBA …
Tolmin – Ste vedeli, da zgo-
dovina pisave pripoveduje
{est tiso~ let staro zgodbo
…  In del~ek te zgodbe je
postalo tudi 13 udele‘encev
iz Poso~ja (Eda ^ufer, Ivan
^ufer, Vinko Gaber{~ek,
Cvetka Jug, Tja{a Jug, Jo-
‘ica Kova~i~, Sara Kova-
~i~, Lada Kranjc, Janez
Mlinar, Ur{ka Rutar, Marti-
na Sko~ir, Tatjana [alej
Faleti~ in Zalka Ur{i~), ki
so pod mentorstvom Lore-
dane Zega, direktorice kali-
grafskega podjetja Beli Bo-
ber iz Ajdov{~ine, v januarju
zaklju~ili 16-urni te~aj lepo-
pisja. Podoben te~aj je sicer
potekal ‘e lani, kjer so se
udele‘enci u~ili pisave, ki jo
strokovnjaki poznajo pod
imenom italika. Tokratni te-
~ajniki pa so se s kaligraf-
skimi peresi lotili precej za-

pletene in “zavite” gotice.
Vsi, ki ste te~aj zamudili, se
boste lahko z umetnostjo in
lepoto pisave ob pomo~i
strokovnjakinje ponovno
seznanili v ~asu poletnih

po~itnic. Podjetje Beli Bo-
ber namre~ v ~asu od 7.
julija do 22. avgusta organi-
zira ve~ petdnevnih te~ajev
(za~etni italike in gotice ter
nadaljevalni te~aj italike), ki

bodo potekali v idili~nem
Ma{unu, nedale~ od Sne-
‘nika. Kdor bi ‘elel izvedeti
ve~, lahko pokli~e na GSM:
040-315-966 ali 040-501-899.
Besedilo in foto: T. [. F.
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tru (TIC) Bovec ali v prosto-
rih LTO Sotočja v Tolminu.

BOVEC Z OKOLICO – turisti-
čna karta v merilu 1:25 000
– 7. izdaja. IZDALA IN ZA-
LOŽILA: LTO Bovec. VIR:
kartografska osnova – turi-
stična karta Bovec z oko-

lico. VSEBINSKA ZASNOVA:
Marko Vidič. KARTOGRAF-
SKA IN TEHNIČNA IZVED-
BA: Geodetski inštitut Slove-
nije, Ljubljana. LETO IZDA-
JE: 2002. CENA: 1 200 SIT.
OPOMBA: Karto lahko dobi-
te v Turističnem informacij-
skem centru (TIC) Bovec ali
v prostorih LTO Sotočja v
Tolminu.

PREDALPSKI SVET NADI@E –
kolesarsko-turistična karta.
AVTOR BESEDILA: Simon
Škvor. IZDALO: Razvojno
društvo Breginjski kot. IZ-
VEDBA: LTO Sotočje. KAR-
TE: Pan Art. IZDAJO OMO-
GOČILO: projekt je sofinan-
ciran iz sredstev Evropske
skupnosti. OPOMBA: Kole-
sarska karta je na voljo v

info- prostorih LTO Sotočja.

SMARAGDNA POT – turisti-
čna karta v slovenskem,
italijanskem, angleškem in
nemškem jeziku. IZDAJO
OMOGOČILO: projekt je so-
financiran iz sredstev Ev-
ropske skupnosti. LETO IZ-
DAJE: 2002. OPOMBA: Kar-
ta je na voljo v info- prosto-
rih LTO Sotočja v Tolminu,

Utrinki

LTO TIC Bovec, TIC LTO
Idrija in na Občini Cerkno.

SO[KA FRONTA – zgodovin-
sko-turistična karta. IZDA-
JATELJ IN ZALOŽNIK: Usta-
nova Fundacija Poti miru v
Posočju. IZDAJO OMOGOČI-
LO: projekt je sofinanciran
iz sredstev Evropske skupno-
sti. CENA: 1 500 SIT. OPOM-
BA: Zgodovinsko turistično
karto lahko kupite v Koba-
riškem muzeju, v prostorih
LTO Sotočja v Tolminu ali
v Knjigarni Mladinske knji-
ge v Tolminu. 

SANKANJE Z MAN-
GARTSKE PLANINE
Log pod Mangartom –
Zakaj ne bi dan pre‘iveli
malce druga~e? Morda ta-
ko, da se odpravite na san-
kanje po najvi{je le‘e~i slo-
venski prometni cesti – na
planino Mangart. Tri bov{ka
podjetja (Alpe {port Van~ar
– ^ezso~a, Zadruga Avan-
tura – Bovec in So~a
rafting – Bovec) namre~
organizirajo sankanje in skr-
bijo, da je cesta do sanka-
li{~a redno vzdr‘evana. Kot
nam je povedal Goran Kavs
iz podjetja So~a rafting, je
pri njih varnost na prvem
mestu. Za varnost gostov
namre~ poskrbijo ‘e s sa-
mim izborom sani, ki jih
izbirajo pri najkakovostnej-
{em izdelovalcu sani v Ev-
ropi. Poleg tega so njihovi
gostje v ~asu organizirane-
ga izleta tudi nezgodno za-

paj nato ponovimo {e dva-
krat.  
V podjetju So~a rafting do-
dajajo, da sankanje ob pri-
mernih sne‘nih razmerah
na sankali{~u izvajajo vsak

ZA SANKA-
NJE Z MAN-
GARTSKE
PLANINE po-
trebujete to-
pla obla~ila,
primerno
obutev,
obilico dobre
volje. Za osta-
lo bodo po-
skrbeli orga-
nizatorji.
Foto: T. [. F.

varovani. Od strank pa pri-
~akujejo, da so psihofizi~no
zdrave, da niso pod vplivom
alkohola ali drugih psihotro-
pnih sredstev in da upo{te-
vajo navodila vodnikov.

Zaradi posebnih razmer, ki
so nastale po zdrsu plazu
Stov‘je, je sankanje dovo-
ljeno le zunaj obmo~ja man-
gartskega plazu – med Go-
renjim Stanom, prvim cest-
nim predorom in Mangart-
sko planino. Na startu, ki
le‘i na nadmorski vi{ini
1 400 metrov, prejmejo turi-
sti vso obvezno opremo
(sanke,  ~elado in ~elno 
svetilko – v primeru no~ne-
ga sankanja). Vodnik nato
poda {e napotke glede spu-
sta. Med drugim demonstri-
ra zaviranje in obra~anje s
sanmi, dve spretnosti, ki
sanka~em povzro~ata naj-
ve~ preglavic. Sledi spust
do cilja na Mangartski pla-
nini (na 1 200 m). Vse sku-

dan. Zborno mesto je pri
odcepu ceste na Mangart,
okoli 15 km iz Bovca, skozi
vasico Log pod Mangartom
in naprej  v smeri proti Pre-
delu. Odhodi so pri dnev-
nem sankanju ob 16. uri, za
no~no sankanje pa morate
na zborno mesto prispeti do
18. ali 20. ure. V primeru
pred~asno najavljenih sku-
pin pa je ~as odhoda po
dogovoru.

In koliko je potrebno od{teti
za tak{no aktivnost? Dnev-
no sankanje vas bo stalo
okoli 3 000 SIT, no~no pa
3 500 SIT. V ceno je vklju-
~en: prevoz na sankali{~e,
izposoja sank, ~elade, ~el-
ne  svetilke, in{trukcije vo-
dnika  in nezgodno zavaro-
vanje. Na navedene cene v
podjetju So~a rafting prizna-
jo tudi popuste za {tudente,
dijake, dru‘ine in skupine.
Vesna Kozar
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PRODOR  [E ENE
TOLMINSKE SKUPINE
Tolmin – ^lani skupine Restart iz
Tolmina (zagotovo jih bolje poznate
kot ~lane zasedbe Razdalja) se radi
po{alijo in povedo, da so pravi “‘ur
bend” s {irokim repertoarjem za vse
prilo‘nosti (‘ure, veselice, poroke,
obletnice, proslave, rojstva, pogre-
be ...). Igrajo namre~ rock, r’n’r, po-
pularno, narodnozabavno glasbo, v
zadnjem ~asu pa se posve~ajo tudi
avtorskemu ustvarjanju.

Skladbo z naslovom Dan potem, ki
so jo kot prvi projekt predstavili v
poletnih mesecih, je {e vedno mo~
zaslediti na razli~nih slovenskih
radijskih postajah. Od takrat pa jim
je uspelo posneti {e dve skladbi.
Obe sta svojo premierno predstavi-
tev do‘iveli novembra lani. Skladba
z naslovom Povej mi (glasbo zanje
sta napisala: Peter Jan in Katja
Miklavi~ / besedilo K. Miklavi~ /
aran‘ma pa P. Jan) je na nate~aju
za spremljevalno pesem kampanje
Kaj ti je, deklica, zasedla izvrstno
drugo mesto, medtem ko je tretje
mesto dobila prav tako tolminska
zasedba Johnny Bravo Band. To je
bil tudi povod, da sta se obe tolmin-
ski skupini konec lanskega novem-
bra poslu{alcem predstavili v ‘ivo in
sicer na velikem koncertu na Kon-
gresnem trgu v Ljubljani, ki je bil
hkrati uvod v 16-dnevne aktivnosti
ob mednarodnih dnevih akcij proti
nasilju nad ‘enskami.

[e pred tem pa ~lani skupine
Restart (Peter Jan, Andrej Leban,
Sandi Manfreda, Andrej Maver,
Ale{ Pisk) s skladbo Punca, jaz si
ne znam pomagat (P. Jan/ K. Mikla-
vi~/ P. Jan) nastopili v oddaji TV Slo-
venija Orion, kjer so po izboru po-
slu{alcev zasedli drugo mesto.
Fantje se ob tej prilo‘nosti vsem, ki
so pridno vrteli telefone, najlep{e
zahvaljujejo. Hkrati pa so obljubili,
da se bodo {e naprej trudili in pri-
dno ustvarjali! Da so “mo‘je bese-
de” so pokazali ‘e konec leta, ko so
za vse “nepobolj{ljive romantike”
posneli balado z naslovom @elje v
temì.

Sicer pa lahko ve~ informacij o delu
skupine in njenih koncertih najdete
na naslovu spletnih strani: www.kud
-september.si. Med drugim lahko tu
izveste, da je bila njihova skladba
Povej mi v za~etku decembra izbra-
na za popevko tedna na radiu Od-
mev, konec leta pa je postala pe-
sem tedna na novogori{kem radiu
Robin. Poslu{alcem radia Robin so
se nato podrobneje predstavili {e
17. januarja letos.
T. [. F.

AKTIVNI ATLETI
Tolmin – Kot ste lahko spremljali v
EPI-centru, je bilo v minulem letu
Atletsko dru{tvo (AD) Poso~je zelo
aktivno in tudi izjemno uspe{no.
Sodelovali so na:
• devetih dr‘avnih prvenstvih –

osvojili prvo medaljo;
• petih mitingih, kjer so pobrali 10

medalj;
• tekih za pokal Sobote – na deve-

tih {olskih tekih so osvojili 87 me-
dalj in ekipno tudi zmagali, med-
tem ko so se ~lanice udele‘ile
petih tekov in osvojile 5 medalj;

• raznih gorskih tekih ter z ekipo
~lanic osvojili 15 medalj;

• v sedmih krosih CSI v Italiji in na
finalu CSI v Rimu – v skupni uvr-
stitvi je Poso~je osvojilo 1. mesto,
med posamezniki pa se je 14
atletov uvrstilo na prve tri stopni-
~ke.

Poleg tega je AD Poso~je organizi-
ralo tudi tri tekmovanja v Tolminu
(kros pri Soto~ju – v sklopu krosov
CSI – katerega se je udele‘ilo 129
teka~ev, prvi tek Soto~ja – v sklopu
tekov Sobote – kjer je sodelovalo
prek 300 tekmovalcev ter drugi tek
na Tminski grad, ki se ga je udele-
‘ilo 67 teka~ev in pohodnikov). V
minulem letu so izvedli tudi seminar
za atletske sodnike, kjer je 19 kan-
didatov opravilo izpit za sodnike,
pet kandidatov pa izpit za dr‘avne
sodnike. Kot je povedal Matej

Gaber{~ek, sekretar AD Poso~je,
so konec minulega leta v dru{tvu
izbrali tudi novega predsednika
zbora sodnikov. Funkcijo bo tako
odslej opravljal Zdravko Klobu~ar.

Sicer je v lanskem letu v dru{tvu,
pod mentorstvom {estih trenerjev
(Mateja Gaber{~ka, Marjana Kla-
vore, Sandre Kozorog, Vanje Kra-
pe‘, Jadranke Mauri~ in @arka
Tru{novca) treniralo 127 atletov: 49
cicibanov, 48 pionirjev, 23 mladin-
cev in 7 ~lanov. Ista trenerska zase-
dba pa tudi v leto{njem letu nada-

ljuje s treningi okoli 130 otrok, kate-
re so glede na starost razdelili v
{est atletskih skupin. Matej Gaber-
{~ek {e dodaja, da lahko tudi v
leto{njem letu pri~akujemo udele-
‘bo na vseh dr‘avnih tekmovanjih,
nekaterih gorskih tekih ter na te-
kmovanjih CSI v Italiji in primorskih
krosih za pokal Sobote. V na~rtu pa
je {e organizacija dr‘avnega prven-
stva v krosu za pionirje in mlaj{e
mladince (15. marec), 2. tek Soto~ja
za vse kategorije (19. april) in 3. tek
na Tminski grad (18. maj).
T. [. F.

PO^UTILI SO SE KOT DOMA
Tolmin – Med 10. in 12. januarjem
se je na prvih skupnih pripravah
pred odhodom na zgodovinsko EP
(evropsko prvenstvo), ki bo febru-
arja v italijanski Caserti, v Tolminu
zbrala Malonogometna reprezen-
tanca Slovenije. Tridnevni program
selektorja Kri‘mana je “vseboval”
tudi pregledno, prijateljsko tekmo z
organizatorjem in enim najbolj{ih
klubov prve lige, Puntarjem Alpko-
merc. ^eprav oslabljeni doma~ini –
nastopili so brez obeh reprezentan-
tov (Bo{tjana Ur{i~a in Sa{e Leba-
na) – so izbrani vrsti nudili dostojen
odpor, saj jim je do presenetljivega
remija zmanjkala le slaba minuta.

Puntar Alpkomerc : Slovenija  5:6 (3:5)

Strelci: 0:1 Muznik (3-ag), 1:1 D. Drole
(4), 1:2 Kos (8), 1:3 Ibri{imovi~
(12), 1:4 D‘afi~ (13), 2:4 Zlatoper
(14), 3:4 Zlatoper (15), 3:5 B. Ur{i~
(18), 4:5 Muznik (36), 5:5 Kanalec
(39), 5:6 Kraut (39).

Spektakel v dvorani {olskega centra
je popolnoma uspel, 500-glava
mno‘ica je bila s tekmo zadovoljna,
le te‘ja po{kodba Sa{e Lebana

(zlom leve stopalne kosti) je naredi-
la ~rno to~ko na sicer nepozabni
petkov ve~er. Reprezentantje, ki so
bili nastanjeni v hotelu Krn, v soboto
in nedeljo opravili po dva treninga.
Na voljo so imeli vse zahtevane
igralne povr{ine, vklju~no s fitne-
som, nadvse zadovoljni pa so bili

tudi z gostoljubnostjo, ki je bila po
njihovem mnenju na najvi{jem mo-
‘nem nivoju. Edina stvar, ki jih je
motila, je bila neprimerna podlaga v
dvorani, kar pa ni ve~ v pristojnosti
organizatorja, ampak vpra{anje za
ob~inske veljake.

Julijan Drago

“PUNTARJA” IN REPREZENTANTA Bo{tjan Ur{i~ in Sa{a Leban. Foto: Tatjana [alej Faleti~

DEL ATLETSKEGA MO[TVA, ki je minulo leto osvojilo naslov dr‘avnega prvaka v cestnem
teku v Bre‘icah. Foto: Arhiv O[ Franceta Bevka
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USPEHI MLADIH [AHISTOV
Tolmin – [ahovsko dru{tvo ([D)
AET Tolmin je v soboto, 11. januar-
ja, v veliki sejni sobi ob~ine Tolmin
organiziralo novoletni nagradni
osnovno{olski {ahovski turnir. Med
24 mladimi {ahisti iz Kobarida in
Tolmina so si prvih pet mest zago-
tovili ~lani [D AET Tolmin. Zmagal
je Jakob Ur{i~, drugo mesto pa je
zasedel Andrej Pav{i~. Na tretje
mesto se je uvrstila Mojca Ur{i~,
medtem ko si je Erik Hozjan priigral
nehvale‘no ~etrto mesto. Ale{u
Rutarju sta znanje in sre~a nakloni-
la peto, Klemnu Miljan~i~u pa {e-
sto mesto. Igralci so se turnirja zelo
razveselili, saj je na koncu sleherni
udele‘enec prejel prakti~no nagra-
do. Ker so za mlade {ahiste tovrstni
nagradni turnirji zelo vzpodbudni,
se predsednik Jo‘ef Ur{i~ v imenu
[D AET Tolmin za pomo~ zahvaljuje
vsem sponzorjem: tovarni AET
Tolmin, ki ima za popularizacijo in
napredek {aha na na{em obmo~ju
veliko zaslug, ter vsem, ki so prispe-
vali nagrade (PSC Tolmin, Zavaro-
valnica Slovenica, Zavarovalnica
Triglav, Dom upokojencev Petrovo
Brdo in Dom upokojencev Tolmin).

Dornberk – V soboto, 18. januarja,
so se na primorskem {ahovskem
prvenstvu za de~ke in deklice, kjer
je nastopilo okoli 100 mladih {ahi-
stov, pomerili tudi mladi {ahisti s ko-
bari{ke osnovne {ole (O[) Simona
Gregor~i~a ter O[ Franceta Bevka
iz Tolmina. Najbolje so se izkazali
u~enci, ki so tudi sicer ~lani [D AET
Tolmin. V kategoriji de~kov do 10 let
je zmagal Domen Gabr{~ek, in
sicer pred Maticem Novakom, ki je
osvojil srebro, Borut Grkovi~ pa je
bil osmi. V kategoriji de~kov do 12
let je bil najbolj{i Ale{ Rutar, med-
tem ko je Erik Hozjan pristal na
~etrtem, Jakob Ur{i~ pa na petem
mestu. Dve drugi mesti sta osvojila
{e Andrej Pav{i~ (fantje do 14 let)
in Anja Ur{i~ (dekleta do 12 let).
Tako zmagovalca kot drugouvr{~e-
ne ~akajo novi izzivi v Celju, kjer bo
med 7. in 9. februarjem potekalo
dr‘avno prvenstvo.

Novo mesto – Na dvodnevnem dr-
‘avnem osnovno{olskem {ahov-
skem prvenstvu za kategorizirane in
nekategorizirane igralce, ki je pote-
kalo konec januarja v Novem
mestu, so nastopili trije u~enci O[
Tolmin. Kot nam je sporo~il njihov
mentor Jo‘ef Ur{i~, so se mladi
{ahisti na prvenstvu, kjer so igrali v
skupinah nekategoriziranih igralcev,
kvalificirali z dobrimi rezultati ‘e na
regijskem prvenstvu (Jakob Ur{i~
je v kategoriji fantov do 12 let osvojil
zlato medaljo, Andrej Pav{i~ si je v

kategoriji fantov do 15 let priigral
srebrno medaljo, Mojca Ur{i~ pa je
v isti starostni kategoriji pri dekletih
osvojila bron). Vsi trije tolminski {a-
histi so po‘eli dobre rezultate tudi
na dr‘avni ravni. Mojca Ur{i~ se je
med 48 {ahistkami uvrstila na sed-
mo mesto, medtem ko je v konku-
renci 60 {ahistov Jakob Ur{i~ osvo-
jil {esto, Andrej Pav{i~ pa 31. mesto.
T. [. F.

REDBULL ADRENALINE RUSH
Bovec – Na slovenski kulturni pra-
znik se je na Kaninu odvijalo tretje
mednarodno tekmovanje ekstre-

OBLAČILA ČIB - 2000 d.o.o.

Industrijska cona 2
5230 Bovec

Tel.: 05/ 38 41 110
Fax: 05/ 38 41 120

e-pošta: cib.bovec@oblacilacib-2000.si
www.cibbovec.com

mnih smu~arjev. Med 26 udele‘enci
se je tekmovanja udele‘ilo tudi {est
Slovencev.

Start tega norega tekmovanja se je
odvijal na 2 300 m visokem Sedlu,
cilj pa je bil v globeli 1 200 metrov
ni‘je. Po oceni sodnikov je najbolj
noro vo‘njo odpeljal doma~in Deni
Vu~i~, pred drugouvr{~enim Jani-
jem Poga~arjem, tretji pa je bil Ro-
mun Ion Trandafir. Deniju je zmago
poleg najbolj{ega spusta prinesel
{e vratolomen skok ~ez desetme-
trsko skalovje. Najvi{ja stopni~ka pa
mu je omogo~ila tudi nastop na ne-
uradnem svetovnem prvenstvu eks-
tremnih smu~arjev, ki je bila konec

februarja v francoskem Chamonixu.
Za najbolj{e tri je Redbull kot glavni
sponzor prispeval bogate nagrade:
tako je prvouvr{~eni prejel kar 1 500
€, sklad za drugo mesto je zna{al
1 000 €, za tretje pa 500 €.

Pri tovrstnih tekmovanjih sta dolo-
~ena le start in cilj, medtem ko je
vse drugo prepu{~eno pripravljeno-
sti in drznosti posameznika. To je
eden izmed razlogov za zahtevno
sodni{ko ocenjevanje. Sodniki na-
mre~ pri vsakem tekmovalcu
ocenjujejo: izbrano smer, vi{ino in
izvedbo skokov, tehniko smu~anja,
nadzor nad lastno vo‘njo ter kon-
stantnost vo‘nje (vo‘nja s ~im manj

POSNETKA S TEKME EKSTREMNIH SMU-
^ARJEV – Ve~ina udele‘encev ter obisko-
valcev se je strinjala, da tovrstne pustolov-
{~ine pomembno prispevajo k po‘ivitvi doga-
janja v sicer zaspanem Bovcu. Foto: Toma`
Ko{ir / WPS

ustavljanja). ^eprav se je kar nekaj
vo‘enj kon~alo s padci, jo je slab{e
odnesel le Nemec Sebastian Con-
rad, katerega padec se je kon~al z
razbito arkado in natrgano li~nico.

Nenavadno tekmovanje je na Kanin
privabilo veliko ljubiteljev adrenalin-
skih {portov. Vse skupaj se je za~e-
lo ‘e dan poprej z ‘rebanjem start-
nih {tevilk, zaklju~ilo pa v nedeljo z
dru‘enjem s tekmovalci na “Red
Bull Open Air party”. Vse tri dni je
na Kaninu potekalo tudi testiranje
smu~i razli~nih proizvajalcev (Volkl,
Elan, Fischer … ). Obiskovalcem pa
je organizator nudil tudi strokovno
spremstvo pri smu~anju oziroma
boardanju izven urejenih smu~i{~.
Po besedah predsednika kluba
“Zdru‘enje Tagliatela” Mihe Zamu-
da si bodo v sodelovanju s pobu-
dnikom prireditve Markom [imen-
cem tudi v prihodnje prizadevali za
organizacijo tovrstne pustolov{~ine,
ki pomembno prispeva k po‘ivitvi
dogajanja v sicer zaspanem Bovcu.
Hkrati pa je prireditev dober dokaz,
da je lahko Bovec zanimiv tudi za
tako velike sponzorje kot je Redbull.
Potreben je le pravi pristop.
Peter Kova~i~
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TURNI VELESLALOM Z
RU[NATEGA VRHA

Planina Razor – Ljubitelji turne
smuke sedaj ‘e dobro vedo, da je
vsak prvi vikend v februarju rezer-
viran za smu~anje na planini Razor.
Tako sta Poso{ki alpinisti~ni
odsek in Gorska re{evalna slu‘ba
Tolmin letos organizirala ‘e peti
veleslalom in ~etrti memorial Marka
^ara, ‘irovskega alpinista, ki je bil
pobudnik tega dru‘enja ljubiteljev
gora. V lepem son~nem vremenu
se je na planini zbralo okoli 150
ljudi iz cele Slovenije, od katerih je
kar 66 nastopilo tudi na tekmi.

Udele‘enci so se na planini tudi
letos zbrali ‘e dan poprej. Tokrat jim
je Urban Golob z diapozitivi pred-
stavil slovensko odpravo v Himala-
jo, sledil pa je seveda te‘ko pri~a-

Utrinki

kovani dru‘abni ve~er. Naslednji
dan je bil rezerviran za tekmo, ki pa
je letos potekala nekoliko druga~e,
saj  sne‘ne  razmere niso dopu{~a-
le starta na Ru{natem vrhu. Tekmo-

valci so tako startali pri ko~i na pla-
nini Razor, nato sopihali v breg proti
Ru{natemu vrhu, sledil pa je spust
nazaj do ko~e, kjer je bil tudi cilj.
Tako kot lani je bila tudi letos najbolj

zagnana tri~lanska ekipa “Hr~ki” iz
Podbrda. Bolj kot rezultati pa je za
udele‘ence takih sre~anj pomem-
bno dru‘enje in zabava. Tako je po
tekmi prav vsak tekmovalec, ne gle-
de na mesto uvrstitve, prejel nagra-
do, medtem ko je za okusno joto
poskrbela gostilna Odisej. Po glav-
ni tekmi je sledila {e tista “za ki{to
pira”. Tudi letos je bil o~itno najbolj
‘ejen Matej Bizjak, kateremu je
uspelo najhitreje premagati kro‘no
progo okoli ko~e – seveda v skoraj
popolni smu~arski opremi (v pan-
cerjih in s palicami).

Za konec pa {e povabilo vsem zim-
skim navdu{encem s primerno
opremo, kjer ne smejo manjkati ce-
pin, dereze in dobra telesna priprav-
ljenost. Skratka, na svidenje ponov-
no prihodnje leto!

Peter Kova~i~

PODELITEV PRIZNANJ [PORTNIKOM LETA 2002 – Priznanja, ki jih je podelil tolminski
‘upan Ernest Kemperle sta prevzela {portnica leta 2002 Damjana Kacafura, v imenu {port-
nega mo{tva leta KMN Puntar Alpkomerc pa kapetan Damjan Drole.

[PORTNIKI LETA
Tolmin – Konec februarja sta Ob~in-
ska {portna zveza (O[Z) Tolmin in
Zavod za {port ob~ine Tolmin v
Hotelu Krn organizirala sve~ano po-
delitev priznanj najbolj{im {portnikom
v letu 2002.

BRONASTI ZNAK so prejeli per-
spektivni mladi {portniki po izboru
Izvr{nega odbora O[Z.
• Kristina Iskra – Atletsko dru{tvo

(AD) Poso~je
• Jaka Hvala – Smu~arsko skakal-

ni klub (SSK) Ponikve
• Mica Pagon – @KD Tolmin
• Ekipa starej{ih deklic @KD Tolmin

Dobitniki SREBRNEGA ZNAKA so
tisti, ki so v pionirski kategoriji osvo-
jili  medaljo ali so bili ~lani pionirske
reprezentance, v kadetski oziroma
mladinski kategoriji pa tisti, ki so na-
stopali v 1. slovenski ligi.
• Luka Fornazari~ – Lokostrelski

klub (LK) Alpkomerc

Prejemniki ZLATEGA ZNAKA pa so
tisti, ki so na Dr‘avnem prvenstvu
(DP), pokalu ali ligi v  kadetski, mla-
dinski ali veteranski kategoriji osvo-
jili  medaljo ali so bili ~lani kadetske
oz. mladinske reprezentance, oz. so
v letu 2002 dosegli rezultat, na
osnovi katerega so pridobili katego-
rizacijo {portnika perspektivnega,
dr‘avnega ali mladinskega razreda.
• Tea Mo~nik – LK Alpkomerc
• Aleksej Brov~ – LK Most na So~i
• Martin Kav~i~ – Ribi{ka dru‘ina

(RD) Tolmin – sekcija kasting
• Matija Klanj{~ek – Planinsko

dru{tvo (PD) Tolmin – alpinisti~ni
odsek

• Jo‘e Leban – RD Tolmin – sek-
cija kasting

• Sa{o Pajer – S[K Tolmin
• Damjan [orli – LK Alpkomerc

MALI KIPEC so prejeli tisti, ki so
dosegli absolutni dr‘avni rekord ali
so na DP, pokalu ali ligi v ~lanski
kategoriji osvojili  medaljo. Tudi tisti,
ki so bili ~lani ~lanske reprezentan-
ce Slovenije, udele‘enci mednaro-
dnih tekem, tisti ki so nastopali v 1.
(najvi{ji) slovenski ~lanski ligi ozi-
roma so v letu 2002 dosegli rezultat,
na osnovi katerega so pridobili
kategorizacijo {portnika svetovnega
ali mednarodnega razreda.
• Vanja Krape‘ – AD Poso~je
• Ivan Muznik – LK Most na So~i
• Valter [orli – LK Alpkomerc
• Niko Mo~nik – LK Alpkomerc
• Tomo Soten{ek – RD Tolmin –

sekcija kasting
• Jo‘e Ur{i~ – S[K Tolmin
• Igor Kragelj – KMN Puntar Alpk.
• Sa{a Leban – KMN Puntar Alpk.
• Sa{a Jevti~ – KMN Puntar Alpk.

• [ahovsko dru{tvo AET – ~lanice:
Mateja Ur{i~, Simona Ur{i~ in
Mojca Ur{i~

• KMN Puntar Alpkomerc – ~lani

PODELITEV PRIZNANJ ZAVODA ZA
[PORT OB^INE TOLMIN
[portnica leta: DAMJANA KACA-
FURA
Deskanje na snegu je v Sloveniji kar
raz{irjeno, vsaj sode~ po vedno
ve~jem {tevilu “bordarjev” na na{ih
smu~i{~ih. V tekmovalnem smislu
pa je ta atraktiven {port vzbudil ne-
kaj ve~ zanimanja javnosti {ele ob
zadnjih velikih uspehih Dejana Ko-
{irja. Snow board klubov (SBC) je v
Sloveniji le nekaj (v na{i ob~ini ga ni),
zato je Damjana Kacafura, {tuden-
tka komunikologije na Fakulteti za
dru‘bene vede v Ljubljani in [port-
nica leta 2001 v ob~ini Tolmin, na{la

“zato~i{~e” v SBC Bled. Njeni naj-
bolj{i rezultati v lanskem letu, ki so ji
prinesli naziv [portnica leta 2002, so:
naslov dr‘avne prvakinje v veleslalo-
mu (Maribor, februar 2002), 6. mesto
na evropskem pokalu v slalomu, 10.
mesto na evropskem pokalu v vele-
slalomu, tri uvrstitve od 21. do 25.
mesta v evropskem pokalu v para-
lelnem slalomu in paralelnem vele-
slalomu, 9. ter 17. mesto na FIS
tekmah in 25. mesto na svetovnem
prvenstvu v paralelnem slalomu.

[portnik leta: IVAN MUZNIK
Ivan je v preteklem letu dokon~no
presedlal na olimpijske discipline in
takoj dosegel vrhunske rezultate.
Postavil je 22 dr‘avnih rekordov v
razli~nih disciplinah in kategorijah in
evropski kadetski rekord  v olimpij-
ski disciplini FITA 70 m (Cles – Itali-
ja). Bil je 5. na evropskem grand
prixu med ~lani v disciplini INDOOR
18 m (Nimes – Francija). Osvojil je
3. mesto na kadetskem evropskem
pokalu v tej disciplini, 7. mesto na
~lanskem EP v Ankari v disciplini
INDOOR 18 m, 13. mesto na posa-
mi~nem ~lanskem SP, z ekipo pa 6.
mesto na ~lanskem svetovnem
prvenstvu v disciplini arowhead v
Canberri – Avstralija). Na osnovi teh
rezultatov in nastopov tudi v ~lanski
konkurenci je pridobil kategorizacijo
{portnika mednarodnega  razreda,
pa ~eprav je {e kadet.

[portna ekipa leta:  KMN PUNTAR
ALPKOMERC
Ekipi ~lanov Puntarja je v minulem
letu za las u{el naslov dr‘avnih
prvakov, saj so osvojili 2. mesto v 1.
SLMN. Bili so tudi zmagovalci turni-
rja Pri-morskih novic in osvojili 3.
mesto na ekipnem bo‘i~no-novole-
tnem turnirju.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

Foto: Jernej Pav{i~
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Datum Kraj Prireditev Informacije

8. 3. (20.00)

8. 3.

8.3.

12. 3. (15.00)

14. 3. (20.00)

15. 3. (19.00)

15. 3.

15. 3.

16. 3.

18. 3. (ves dan)

20. 3.

21. 3.

22. 3.

22. ali 29.3.

22. 3. in 23. 3.

23. 3.

25.3.

26.3.

27.3.

28. 3. (15.00)

28. 3. (20.00)

29. 3. (8.30)

5. 4. (10.00)

5. 4.

6. 4.

7. 4. (19.30)

BOVEC; Kulturni dom Bovec

TOLMIN; Kinogledali{~e Tolmin

DOM TRENTA

BOVEC; Kulturni dom Bovec

KOBARID; Hotel Hvala – Restavracija
Topli val

KNE@A;  Kulturni dom

BOVEC; Letali{~e Bovec

BOVEC; Hotel Alp

TOLMIN; soto~je

TOLMIN; Kinogledali{~e Tolmin

TOLMIN; Tolminski muzej

MOST NA SO^I; O[ Du{ana Muniha

KOBARID; O[ Simona Gregor~i~a -
telovadnica

TOLMIN; reka So~a

IDRSKO

TOLMIN

DRE@NICA; O[

TOLMIN; [olski center

KOBARID; Kulturni dom Kobarid

KOBARID; Restavracija Kotlar s
preno~i{~i

TOLMIN; Kinogledali{~e Tolmin

BOVEC; letali{~e

TOLMIN; Hotel Krn

BOVEC; smu~i{~e Tolmin

KOBARID; Hotel Hvala – Restavracija
Topli val

TOLMIN; Dom upokojencev

TD Bovec; Edo Ga{peri~: 041-785-465

ZKD Tolmin: 041-448-210

TD So~a-Trenta: 05/ 38-89-330

Turisti~ni podmladek;
Nata{a Bartol: 05/ 38-86-698

Rezervacije na recepciji Hotela Hvala;
05/ 38-99-300

Lelja Jeram: 05/ 38-06-501

Avantura z.o.o.;
Jo‘ef Komac: 041-718-317

PGD Bovec; Bozja Miro: 041-650-341

Matej Gaber{~ek: 041-406-806

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

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

O[ Most na So~i: 05/ 38-87-001

Karate klub Tolmin, Sekcija Kobarid:
041-723-824

MAYA: 05/ 38-10-060, 041-781-723

Henrik [inkovec: 041-719-362

PD Tolmin: 05/ 38-83-211

P[ Dre‘nica: 05/ 38-48-512

G[ Tolmin: 05/ 38-11-265

O[ Kobarid: 05/ 38-99-700

Kobari{ki gastronomski krog;
Robert Kav~i~: 05/ 38-91-110

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

Modelarski klub Tolmin; Ivan Kavs: 041-
622-839, Stojan Pirih: 041-896-875

Klub zdravljenih alkoholikov;
predsednik Marko Kranjc:
05/ 38-82-030, 031-711-046

Smu~arski klub ATC Kanin Bovec;
Vesna Kravanja: 05/ 38-95-646
Matja` @agar: 031-428-086

Hotel Hvala; 05/ 38-99-300

Milan Grego: 040-728-516

Sre~anje Bov~anov s prijatelji Bovca

Koncert ob 50-letnici delovanja zborovodkinje Vere
Clemente Koji}

Lutkovna predstava

Regijski festival Turizmu pomaga lastna glava

Diaprojekcija: Kobarid skozi zgodovino 1845-1976

Kulturni program, pogostitev ter plesna zabava ob
praznovanju dneva ‘ena

Mednarodno sre~anje jadralnih padalcev – ALPE ADRIA
2003

Slavnostni 100. ob~ni zbor PGD Bovec

Dr‘avno prvenstvo v krosu za pionirje in mlaj{e mladince

Sre~anje otro{kih gledali{kih in lutkovnih skupin
Poso~ja

Predstavitev knjige Iva Janeza Cundri~a: Pozabljeno
bohinjsko zlato

Pomladna prireditev v izvedbi u~encev in mentorjev
razredne stopnje

1. {olski turnir v karateju So~a 2003 - 10.00: za~etek
tekmovanja v katah, - 13.00: za~etek tekmovanja v bojih, -
15.00: zaklju~ek ter podelitev priznanj

^istilna akcija – O~istimo So~o in njene bregove

Izlet s konji na planine (www-lto-sotocje.si)

Pohod na Porezen

Pozdrav pomladi

Sre~anje glasbenih {ol [peter – Tolmin

Pozdrav pomladi (nastop u~encev razredne stopnje in vrtca)

[trukljada

Medobmo~no sre~anje odraslih gledali{kih skupin

Alja`ev memorial (tekmovanje prostolete~ih letalskih
modelov)

30. obletnica delovanja kluba zdravljenih alkoholikov
(dru`abno sre~anje s kulturnim programom)

Kanin OPEN 2003 (tekma v veleslalomu odprtega zna~aja
za vse starostne kategorije)

Odprtje ribi{ke sezone

Predavanje dipl. fiziot. Vesne Hojan “Aktivnost v starosti”

Informacije za mese~ni koledar prireditev lahko posredujete: za ob~ino Tolmin na LTO Soto~je: 05/ 38-00-480, e-po{ta: info@lto-sotocje.si, za ob~ino Kobarid Nadi Pajntar: 05/ 38-90-106,
e-po{ta: nada.odsev@gmx.net in za Bov{ko na TIC Bovec: 05/ 38-41-919. Informacije o prireditvah v prihodnjem mesecu nam sporo~ite najkasneje do 20. v mesecu!

Obvestila

POVABILO NA VELIKO RAZSTAVO O EGIP^ANIH
V Benetkah je na ogled doslej najve~ja in najbolj celostna raz-
stava o Egip~anih v na{i neposredni bli`ini. Na razstavi je pred-
stavljenih ve~ kot 300 muzejskih eksponatov iz obdobja novega
kraljestva, ki so ve~inoma prispeli iz Egip~anskega muzeja v Kairu,
preostali pa iz ve~ kot tridesetih muzejev in privatnih zbirk po sve-
tu. Višek razstave je tri metre visok kip faraona Tutankamona.
Izkoristite to neponovljivo prilo`nost sre~anja z eno izmed
svetovno najstarej{ih civilizacij in se v soboto, 5. aprila 2003,

pridru`ite potovanju v Benetke; odhod avtobusa bo ob 7. uri zjutraj iz Tolmina.
Cena 9 000 SIT vklju~uje prevoz s kvalitetnim turisti~nim avtobusom na relaciji
po programu, cestnine in cestne takse, oglede po programu, vstopnino v pala~o
Grassi, osnovno nezgodno zavarovanje, stro{ke organizacije in priprave izleta
Turisti~ne agencije GEA ter DDV in vodenje. Prijave s pla~ilom do 15. marca 2003
sprejemajo: • Marjeta Simon~i~ Tonkli, Breginj 75, Tel.: 05/ 38-49-610 ; • Jo`ica
Terlikar, Podbela 1, Tel.: 05/ 38-49-022 in • Lenka Vre~ar, Tolmin, Soška 6, Tel.:
05/ 38-82-132, GSM: 041-990-422.

Razvojno dru{tvo Breginjski kot
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Utrinki

V lada RS je v letu 2002 sprejela Program
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid
in Tolmin za obdobje 2002-2006 (Soča

2006). V okviru tega naj bi Posočje vsako leto pri-
dobilo po 400 mio SIT nepovratnih denarnih sred-
stev. Ta so namenjena predvsem za:
• vzpostavljanje razvojne infrastrukture (obrtne

cone, turistična infrastruktura),
• pospeševanje podjetniških vlaganj in odpiranje

novih delovnih mest,
• usposabljanje ter razvoj kadrov oziroma človeških

virov.

V zadnjih letih posoške občine intenzivno ure-
jajo zemljišča za potrebe gospodarstva. Obrtno
cono Kobarid opremljajo s komunalno infrastru-
kturo, v izdelavi pa so tudi projekti za obrtno cono
Frnaža. V Tolminu se nadaljuje z urejanjem doda-
tnih zemljišč v obrtni coni Na Logu, na Dobravah
in v Poljubinju.

Majhna in srednja podjetja, ki v letu 2003 ali
kasneje načrtujejo nove investicije (nakup zemlji-
šča, urejanje infrastrukture, gradnja objektov, na-
kup strojev, nematerialne investicije), se lahko pri-
javijo na javne razpise za pridobitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje začetnih investicij. Nepo-
vratna sredstva znašajo do 55 odstotkov višine raz-
vojnega projekta, zavisijo pa tudi od števila novih
zaposlitev v podjetju. Osnovni kriteriji za sodelo-
vanje na razpisih so:
• vrednost investicije (najmanj 20 mio SIT),
• zaposlitev vsaj treh novih delavcev (v treh letih

po zaključku investicije),

So~a 2006 – podjetni{ka prilo`nost

Investiranje v
Poso~je pod ugodnej{imi pogoji

• realizacija razvojnega projekta v Posočju (podje-
tje ter nova delovna mesta morajo ostati v Poso-
čju najmanj 5 let po zaključku investicije).

Na področju usposabljanja in razvoja kadrov so
nepovratna sredstva namenjena:
• Štipendiranju kadrov, ki se šolajo za deficitarne

poklice in bodo s študijem pridobili najmanj VII.
stopnjo izobrazbe. Za štipendije lahko kandidira-
jo mladi iz Posočja in od drugod, ki so se priprav-

ljeni po končanem šolanju zaposliti v Posočju.
• Subvencioniranju delodajalcem, ki v Posočju za

nedoločen čas zaposlijo osebo z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe. Subvencije v višini minimalne
plače za obdobje dveh let za zaposlitev osebe,
ki ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe, lahko pri-
dobijo tako majhna, srednja kot velika podjetja.
Pogoj je, da bo oseba, ki jo zaposlijo, prvič zapo-
slena ali pa da je bila pred to zaposlitvijo brezpo-
selna.

• Sofinanciranju posebnih in splošnih usposa-
bljanj zaposlenih. Kandidirajo lahko majhna,
srednja in velika podjetja.

Za vse navedene ukrepe bodo objavljeni javni
razpisi. Vsi, ki bi v Posočje želeli investirati pod
ugodnejšimi pogoji, lahko dobite več informacij na
Posoškem razvojnem centru, Trg svobode 4, Kobarid.

Kontaktne osebe:

– direktor Lucijan Rejec, tel.: 05/ 38-41-500,
e-pošta: info@pososki-rc.si;

– svetovalec za podjetništvo Roman Medved,
tel.: 05/ 38-41-514,
e-pošta: roman.medved@pososki-rc.si;

– svetovalka za področje človeških virov
mag. Almira Pirih,
tel.: 05/ 38-41-512,
e-pošta: almira.pirih
@pososki-rc.si.
Roman Medved
in mag. Almira Pirih,
Poso{ki razvojni center

Foto: Tatjana [alej Faleti~

KO[ARKA[ LETA 2002
Var{ava (Poljska) – Konec minule-
ga leta so {portni novinarji var{av-
ske regije izbrali ko{arkarja leta
2002. Naslov so dodelili Walterju
Jeklinu s Postaje pri Mostu na So~i,
ki se z ‘ogo ‘e {esto sezono zapo-
red podi po poljskih parketih.
Odmevni poljski dnevnik Gazeta
Wyborcza je predzadnji dan stare-
ga leta na svojih {portnih straneh
objavil obse‘en intervju z Walter-
jem, ki je pred prihodom na Poljsko
z reprezentanco Slovenije kar trikrat
(v letih 1995, 1997 in 1999) sodelo-
val na zaklju~nih tekmah Evrolige.

Jeklin je {portnemu novinarju Ada-
mu Banaszkiewiczu povedal, da je
naslova sicer zelo vesel, vendar bi
ga nemudoma zamenjal za bolj{e
mesto kluba na lestvici. Predlansko

sezono se je namre~ var{avski klub
Polonia, v katerem Walter igra ‘e
skoraj dve leti, zna{el na {estem
mestu. ^eprav se je mnogim takrat
zdelo nemogo~e, danes Poloniji

profesionalni ko{arkar na Poljskem
in da mu je Zavod za {port Ob~ine
Tolmin podelil naziv “[portnik
desetletja Ob~ine Tolmin”. Iz njego-
vega ‘ivljenja smo uspeli izbrskati,
da ga je lansko poletje njegov klub
za dober mesec dni “posodil”
portugalskemu klubu Olivense kot
dodatno okrepitev. Prav z Jeklinovo
pomo~jo se je Olivensi uspelo prebi-
ti v kon~nico dr‘avnega prvenstva.

Zagotovo med Walterjeve najve~je
osebne pridobitve minulega leta so-
di sin~ek Erik, ki je z zavidljivo te‘o
(4,7 kg) na dan privekal 18. decem-
bra. Na vpra{anje poljskega novina-
rja, kaj naj mu za‘eli v prihodnje, je
Walter odgovoril: “Veliko zdravja
mojemu sinku in celi dru‘ini!”

Tatjana [alej Faleti~

Prevod: Tomasz Pirc

kljub mo~nemu mo{tvu manjka do-
brih rezultatov. Walter meni, da od
vrnitve kluba v prvo ligo napreduje-
jo, vendar so bili v mo{tvu na podla-
gi za~etnih uspehov prepri~ani, da
bodo napredovali hitreje. Kmalu so
uvideli, da bo za vzpostavitev mo-
~ne ko{arka{ke ekipe potrebno
izbolj{ati veliko elementov. Z vztraj-
nim trdim delom se v profesionalni
ko{arki po~asi res lahko pribli‘a{
vrhu, vendar pa te ‘e nekaj porazov
kaj hitro potisne po lestvici navzdol,
kjer se je treba boriti za pre‘ivetje.
Takemu nihanju se je treba izogibati
in vzdr‘evati visoko raven dobre
igre.

Aprila lani smo Walterja Jeklina go-
stili v rubriki Ambasadorji Poso~ja.
Med drugim so lahko na{i bralci
izvedeli, da je Walter prvi slovenski

V INTERVJUJU ODMEVNEGA POLJSKEGA
^ASNIKA GAZETA Walter Jeklin, ki so ga
poljski {portni novinarji proglasili za ko{ar-
karja leta 2002, pravi: “Takoj se vidi, da nisem
velikan. Vi{ina ni moj adut. Klubu lahko po-
magam predvsem s spretnostjo in metoda-
mi.” (Gazeta Wyborcza, 30. 12. 2002)


