
( 1 )

BOVEC, KOBARID, TOLMINletnik IV, {t. 11-1, december 2003-januar 2004

•  Gospodarstvo potrebuje kadre tehni~nih usmeritev
•  Turizem na Bov{kem
•  Denar, sveta vladar!
•  Brez predsodkov do druga~nih
•  V svetu re`iserja
•  Gimnazija na razpotju
•  Kak{en je va{ `ivljenjski slog?
•  Nova rubrika: KT[ spra{uje - PRC odgovarja



( 2 )Uvodnik

Izdala in založila:
Občina Bovec

Naslov:
Uredništvo EPI-centra
Trg svobode 4, 5222 Kobarid

Telefon:
05/ 38-41-510 (glavna urednica)
05/ 38-41-502 (pomočnik urednice)
05/ 38-41-500 (Posoški razvojni center)

Faks:
05/ 38-41-504

E-pošta:
epicenter@pososki-rc.si

V. d. glavne in odgovorne urednice:
Patricija Rejec

Pomočnika glavne urednice:
Peter Kovačič, Mateja Kutin

Lektoriranje:
Nevenka Janež, Nataša Komac

Fotografija na naslovnici:
Majda Vojska, Foto Červ

Ilustracija:
Marko Podjavoršek

Oblikovanje in tehnična priprava:
Gaya Bratina-Jereb Cerkno

Tisk:
Present d.o.o. Ljubljana

Naklada:
7.000 izvodov

Glasilo je brezplačno.
Letnik IV,
št. 11-1, december 2003 - januar 2004

Etika lastne koristi

December. Jutro. Sivo. Megleno. Mokro.
Dan, ko moram ponovno napisati uvodnik, za katerega mi je sodela-
vec tokrat zabičal, naj bo prazničen, vendar že v naprej vem, da ne

bo. Zdi se, da je prišel pravi trenutek za premišljevanje, za soočanje s preteklim
letom, za malenkosti, ki smo jih že zdavnaj vrgli v koš za smeti ali spravili
na svoja zaprašena podstrešja razuma. Pač nismo jih več potrebovali. In tako
pospravljamo, sicer počasi vendar vztrajno, svoja čustva, odgovornost, resnico,
moralne zadržke … Postali so naš nepomemben spremljevalec, zadeva vsakega
posameznika, ki pa ne more bistveno prispevati k vsesplošni družbeni koristi.
Razmere so takšne, da je bolje lastne misli najprej preveriti z “verodostojnimi”
podatki, da vemo, kaj moramo pred kom govoriti. Za vsak slučaj, da nam ne
bi zamerili! In mi naj bi bili odrasli?!

Zadnje mesece je postal moj zvesti spremljevalec Slovar slovenskega knji-
žnega jezika. Tokrat se je prst zaustavil ob besedi etika; filozofski disciplini,
ki obravnava merila človekovega hotenja in ravnanja glede na dobro in na
zlo (moralna načela, norme ravnanja v določenem poklicu …)

In ko takole berem napisane besede, mi pred očmi nehote začnejo lebdeti
nekateri obrazi, nedokončane zgodbe, dogodki, velike besede, ki so iz takšne-
ga ali drugačnega vzroka ostale napisane na kosu zmečkanega papirja nekje
na dnu predala ali pa so se izgubile v prostoru za zaprtimi vrati. Govorim
vam o prekrivanju resnice brez moralnih zadržkov in o etiki nekakšne lastne
koristi, ki ima pred očmi samo sebe. Drugi so pri vsej zadevi pomembni le
toliko, kolikor si od njih obetajo korist. Vsi ostali, ki ne prinašajo takšne ali
drugačne koristi, pa naj se znajdejo sami, kot vedo in znajo.

Ne morem si pomagati, da se ne bi obregnila ob logiko liberalno tržne eko-
nomije, po kateri je treba vsako stvar plačati. Prav zaradi nje so si mnogi za
svoj glavni življenjski cilj izbrali materialno blagostanje. Vse lepo in prav, do-
kler za dosego teh ciljev še poznajo moralne zavore. Moti pa me, da je med

njimi tudi veliko takšnih, ki so za ma-
terialno blaginjo in družbeno moč
pripravljeni zatreti svojo vest. Opravi-
čevanje, prelaganje bremen na tuja
ramena, zanikanje odgovornosti, raz-
mišljanje od danes do jutri … so po-
stali del našega vsakdana.

Ob branju raznovrstnih knjig si v
zvezek velikokrat prepišem kakšno
zanimivo misel. Tokrat sem ponovno
izbrala eno tistih, ki jih je izrekel Hu-
bert Požarnik: “Svoj razum smo tako
razvili, da sploh ne vidimo več gromo-
zanske neumnosti, v katero tonemo.”

Kakor koli že. Proste dneve, ki so
pred nami, lahko izkoristimo tudi za
drugačna razmišljanja. Tista z bolj ali
manj prismojenimi vsebinami, z ve-
selimi ali otožnimi ostanki preteklo-
sti, o tistih, ki so nam veliko pomenili
in nam mogoče še pomenijo, o čude-
žu prijateljstva, neskončnih strasteh,
ledbečih poljubih … In teh nam v
tem prazničnem vzdušju prav zago-
tovo ne bo primanjkovalo. Pa topel
novoletni poljub iz uredništva tudi
vsem našim bralcem.
Patricija Rejec

TEMELJNI KAMEN ZA
STAVBO NOVE UPRAVNE
ENOTE
Tolmin – Generalni sekretar Vlade
Republike Slovenije, Mirko Ban-
delj, je v za~etku meseca novembra
v najve~ji Upravni enoti v Sloveniji
polo‘il temeljni kamen za novo
poslovno stavbo dr‘avnih organov.
Ta bo zgrajena ob objektih Ob~ine
Tolmin in Knji‘nice Cirila Kosma-
~a. Svoje poslovne prostore bodo
tu imeli: upravna enota, dav~na
slu‘ba, geodetska uprava in in{pe-
kcijske slu‘be, ki sedaj delujejo v
najetih, neustreznih in dotrajanih
prostorih sodi{~a ter v pritli~nih
monta‘nih barakah na Brajdi. Na
2800 m² skupnih povr{in bodo ‘e
~ez dobro leto dr‘avljani lahko ure-
jali svoje “papirje” in re{evali te‘ave.
Z urejeno dostopno rampo in dviga-

lom bo poskrbljeno tudi za invalide.
Na~elnik Upravne enote Tolmin,
Zdravko Likar, nam je povedal, da
je gradnja nove poslovne stavbe
pomemben dogodek za celotno
Poso~je in tudi za samo mesto Tol-
min. Pri~akuje, da se bodo uslu‘-
benci geodetske uprave, in{pekcij-
skih slu‘b in upravne enote v njej
dobro po~utili. Zadovoljno pa doda-
ja, da bodo dr‘avljani od dr‘avnih
organov kon~no dobili vse, kar
potrebujejo in pri~akujejo, kar na
enem mestu. Investitor Servis sku-
pnih slu‘b Vlade RS bo v investi-
cijo vlo‘il 743 MIO SIT, izvajalec
Primorje Ajdov{~ina pa obljublja,
da bo z deli zaklju~il v letu dni.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

V TOLMINU SO POLO@ILI TEMELJNI KA-
MEN za novo poslovno stavbo dr‘avnih or-
ganov.

Utrinki
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M ed projekte, ki se na Pri-
morskem izvajajo s pomo-
čjo sredstev PHARE CBC

Slovenija/Italija, sodi tudi projekt
PRIMe, namenjen mikro, malemu in
srednjemu podjetništvu na Primor-
skem. Z njim želimo vzpodbujati
lokalno podjetniško povezovanje
(grozdenje), in sicer za izboljšanje
konkurenčne sposobnosti na inova-
tivnih osnovah in za hitrejše ter uspe-
šnejše prilagajanje podjetniškega se-
ktorja spremenjenim pogojem, do
katerih bo prišlo ob vstopu Slovenije
v Evropsko unijo. PRIMe je velika
priložnost za podjetnike, ki jo velja
izkoristiti.

Krepitev konkuren~nosti
^lanek je namenjen primorskim podjetnikom, ki `elijo z medsebojnim lokalnim podjetni{kim
povezovanjem (grozdenjem) izbolj{ati svoje konkuren~ne sposobnosti na inovativnih osnovah ter se
tako {e bolje pripraviti na vstop v Evropsko unijo.

torji, v katere bo pomoč usmerjena
pa so: kovinsko predelovalna dejav-
nost, proizvodnja pohištva, elektro-
mehanika in šibka elektronika, živil-
sko-predelovalna dejavnost ter turi-
zem.

Glavni cilji
Glavni cilji projekta PRIMe so:

• povečanje konkurenčnosti in inova-
tivnosti v omenjenih podjetjih, da
bi zagotovili trajnosten in uravno-
težen razvoj slovensko-italijanske-
ga obmejnega območja kot celote;

• izboljšanje pogojev za ustvarjanje
višje dodane vrednosti produktov
oziroma storitev v mikro, malih in

zave (grozde) bo podjetnikom skupaj
z lokalni podjetniški centri nudila sve-
tovane storitve za razvoj lokalnega
podjetniškega povezovanja (grozde-
nja). Nudili bomo strokovno pomoč
pri oblikovanju lokalnih grozdov,
strokovno pomoč pri oblikovanju
strategije, podporo pri oblikovanju vo-
denja in delovanja lokalnih podjetni-
ških povezav (grozdov), pomoč pri
organizaciji in inovacijah, svetovali pa
bomo tudi pri prijavi projektov na
javni razpis za sofinanciranje in izva-
janju izbranih projektov v kasnejšem
obdobju.

Vabimo podjetnike, da se povežejo
z ustreznim v tabeli navedenim sve-
tovalcem za lokalne podjetniške po-
vezave (grozde).

Dodatne informacije
Ker se je projekt šele začel izvajati,

predstavljamo le nekaj splošnih infor-

Lokalni svetovalec

David Brato`

Mateja Jeras

Roman Medved

@arko Mleku`

Ted Prodan

Marko Školaris

Vlasta Trebec Sluban

Telefon

05/ 36-53-600
031-842-945

041-718-346

05/ 38-41-514
031-667-728

041-759-753

05/ 64-00-813
031-375-454

05/ 33-06-684
041-752-178

05/ 73-44-362
031-330-490

E-po{ta

ra.rod@siol.net

mateja.jeras@bpmc.si

roman.medved@pososki-rc.si

zarko.mlekuz@guest.arnes.si

ted.prodan@volja.net

marko.skolaris@rra-sp.si

inkubator@siol.net

Kontaktna oseba za

Vipavsko dolino

Procesno svetovanje

Poso~je, Idrijsko,
Cerkljansko

Poso~je, Kranjsko
Goro in Idrijo

Raziskave in razvoj

Gori{ko

Kras in Obalo

Koordinacija sektorja

Gradbeni{tvo

Vino in rekreacija

Predelovalna
industrija

Kmetijstvo in turizem

Plastika

IT/ druge storitve

Ostala predelovalna
dejavnost

Prioritetni sektorji
Načrtovani rezultati projekta PRIMe

predvidevajo ustanovitev vsaj 10 lo-
kalnih podjetniških povezav (grozdov),
katerih projekti naj bi imeli možnost
sofinanciranja iz sredstev PHARE CBC
Slovenija/Italija 2002. Prioritetni sek-

srednjih podjetjih ter
• ustvarjanje novih zaposlitvenih mo-

žnosti.

Svetovalne storitve
Skupina 21 usposobljenih sveto-

valcev za lokalne podjetniške pove-

macij. Vse informacije z nekaterimi
primeri dosedanjih dobrih praks so
na voljo na spletni strani Podjetni-
škega centra za malo gospodarstvo
(PCMG): http://prime.pcmg.si.

Vlasta Trebec Sluban, svetovalka za
lokalne podjetniške povezave

4
Gospodarstvo potrebuje kadre

tehni~nih usmeritev

6

Turizem na Bov{kem

8

Poso~je v lu~i popisa (2)

10

Pla~ilna sredstva skozi ~as (1)

12

Ob koncu Evropskega leta invalidov

14

Pomo~ na domu

15

Pomen telesne dejavnosti za zdravje

16
Ambasador Poso~ja - Marjan Bevk

20
Kaj pa mi, ki nismo deficitarci?

Iz vsebine

Predstavitev projekta PRIMe (Primorska Enterprise)

ZIMSKI POHOD Z BAKLAMI
[entvi{ka planota – Turisti~no dru-
{tvo (TD) [entvi{ka planota bo tudi
to zimo, v prihajajo~em mesecu
januarju, organiziralo pohod na 974
metrov visok ^rvov vrh. To bo ‘e tre-
tji zimski pohod na najvi{ji vrh [ent-
vi{ke planote, ki postaja v zadnjih
letih vedno bolj priljubljena izletni{ka
to~ka. O tem pri~ajo {tevilni podpisi
v knjigi obiskovalcev. Iz nje lahko
tudi razberemo, da so se najbolj vneti
nanj povzpeli ‘e ve~ kot 300 krat.
Lansko leto se je no~nega pohoda
z baklami kljub 12 stopinjam pod
ni~lo udele‘ilo kar 150 pohodnikov.
Verjamemo, da se bodo v TD znova
potrudili, tako da bodo obiskovalcem
v spominu zopet ostali kot dobri go-
stitelji. Vsem udele‘encem pa ‘elimo,
da bi jim mraz tokrat prizanesel. (To-
~en datum pohoda poi{~ite v kole-
darju prireditev na strani 31.)
Peter Kova~i~

Utrinki



( 4 )[tudentje in podjetja iz Poso~ja se spoznavajo

T udi za Zgornje Posočje – podobno kot za
celotno Slovenijo – velja, da se delež mladih,
ki se po končanem srednješolskem izobra-

ževanju odloča za nadaljnje šolanje, zadnja leta
sicer povečuje, večina med njimi pa se odloča za
študij na družboslovnih in humanističnih smereh.
Glede na sedanjo gospodarsko strukturo in načrto-
vane razvojne usmeritve gospodarstva na tem
območju se premalo mladih odloča za študij na
tehničnih usmeritvah in to predvsem tistih s podro-
čja strojništva in elektrotehnike. Zato kljub temu,
da podjetjem na splošno primanjkuje kadra, mladi
po končanem študiju v Zgornjem Posočju ne naj-
dejo ustrezne zaposlitve – na lokalnem trgu dela
se to kaže kot strukturno neskladje med ponudbo
in povpraševanjem. Velikokrat pa je odhajanje mla-
dih tudi posledica, da ne poznajo delodajalcev in
njihovih potreb na trgu delovne sile. Zato niso iz-
koriščene niti obstoječe možnosti zaposlovanja.

Minulo leto smo se v projektu Kako pridobiti,
razviti in obdržati mlade izobražence v Posočju, ki
ga je tudi sofinanciralo MDDSZ, usmerjali na pro-
učevanje celotne študentske populacije. Letos pa
smo se osredotočili na študente v zadnjih letnikih
študija in absolvente ter dali poudarek njihovemu
povezovanju s posoškim gospodarstvom. Tako smo
za sodelovanje v projektu pridobili nekatera po-
membnejša podjetja v Zgornjem Posočju, ki se sre-
čujejo s pomanjkanjem izobraženega kadra tehni-
čnih usmeritev.

Rezultati ankete za {tudente
V prvi fazi projekta smo v sodelovanju s Klubom

tolminskih študentov (KTŠ) njihovim članom po-
sredovali kratko anketo. V njej smo študente pov-
prašali, ali se po uspešno zaključenem šolanju na-
meravajo oziroma želijo vrnitvi v Zgornje Posočje
in ali so morebiti že navezali stike s tukajšnjimi de-
lodajalci. Na anketo je odgovorilo 48 študentov za-
dnjih letnikov študija in absolventov. Med njimi je
bilo le slabih 17 odstotkov tistih, ki se izobražujejo

Gospodarstvo potrebuje
kadre tehni~nih usmeritev

V juliju je Poso{ki razvojni center (PRC) na javni razpis Ministrstva za delo, dru`ino in
socialne zadeve (MDDSZ) za sofinanciranje promocije poklicnega izobra`evanja in defici-
tarnih poklicev ter povezovanja {tudentov in delodajalcev v letu 2003 prijavil projekt
[tudentje in podjetja iz Poso~ja se spoznavajo, ki smo ga za~eli izvajati v oktobru in
zaklju~ili sredi novembra. Projekt izhaja iz problema, s katerim se gospodarstvo ob~in
Bovec, Kobarid in Tolmin sre~uje `e desetletje. Gre namre~ za pomanjkanje izobra`e-
nega kadra tehni~nih usmeritev. Izvedbo omenjenega projekta je finan~no podprlo MDDSZ.

PRC JE V SODELOVANJU S KT[-jem organiziral okroglo mizo Za Poso~je, z diplomanti naprej.

za poklice – v Zgornjem Posočju opredeljene kot
deficitarne – medtem ko je večina izbrala druge
študijske smeri. Ob tem je treba vedeti, da ima pre-
cej študentov, ki študirajo za deficitarne poklice,
že štipendijo in tudi zagotovljeno zaposlitev na tem
območju, zato niso pokazali velikega interesa za
izpolnitev ankete. Skladno s pričakovanji so toliko
večje zanimanje pokazali študentje, ki se želijo vr-
niti domov, pa zaposlitve še nimajo. Nasploh med
odgovori v anketah prevladujejo mladi, ki se po kon-
čanem študiju želijo vrniti v Zgornje Posočje, če
bodo tu le našli ustrezno zaposlitev. Poleg tega so
izrazili tudi željo po več informacijah o potencialnih
delodajalcih in pripravljenost, da svoje podatke po-
sredujejo v bazo podatkov, ki bi bila zainteresiranim
delodajalcem dostopna na spletnih straneh PRC-ja.

Predstavitvena bro{ura
V času, ko so študentje izpolnjevali anketo, smo

na PRC-ju v sodelovanju z nekaterimi pomembnej-
šimi podjetji (AET Tolmin d.o.o., ATOMAT KO-
BARID d.o.o., GOAP SISTEMI d.o.o., GOSTOL –
T.S.T. d.o.o., Iskra Bovec d.o.o., Metalflex d.o.o.,
TERA d.o.o. Tolmin in TKK SRPENICA d.d.) iz
vseh treh občin v Zgornjem Posočju pripravili bro-
šuro Študentje in podjetja iz Posočja se predstav-
ljajo. Omenjena podjetja že danes zaposlujejo ka-
dre deficitarnih poklicev oziroma štipendirajo mla-
de, da bi si v prihodnosti zagotovile za svoj nadalj-
nji razvoj prepotreben kader. Brošuro, v kateri so
podjetja poudarila svoje potrebe po kadrih in mož-
nosti zaposlovanja, smo razdelili študentom, dija-
kom Gimnazije Tolmin, omenjenim podjetjem,
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Predstavitvena bro{ura [tudentje in podjetja iz
Poso~ja se spoznavajo, v kateri je med drugim

osem podjetij iz vseh treh poso{kih ob~in pred-

stavilo svoje potrebe po kadrih in mo`nosti za-

poslovanja, lahko dobite na Poso{kem razvoj-

nem centru v Kobaridu ali Tolminu, v prostorih

M-servisa v Tolminu ter na Uradu za delo Tolmin.

Uradu za delo Tolmin in vsem udeležencem okro-
gle mize.

[tudenti in nastop na trgu delovne sile
Ključni dve aktivnosti v projektu smo izvedli v

soboto, 8. novembra, v Tolminu. Ta dan smo za
študente zadnjih letnikov šolanja in absolvente or-
ganizirali delavnico z naslovom Študenti in nastop
na trgu delovne sile. Gre za delavnico, ki mladim
ob končanem šolanju in vstopanju na trg delovne
sile daje konkretne napotke in veščine, kako pri-
praviti pregled lastnih možnosti in poklicnih inte-
resov pri zaposlovanju, kako izdelati načrt razgo-
vorov in zbrati dodatne informacije o delodajalcih.
Poleg tega so se lahko na delavnici seznanili z ve-
ščinami komuniciranja na trgu delovne sile in z
veščinami, kako doseči stik z delodajalcem. Glede
na pretekle izkušnje tokrat z veseljem ugotavljamo,
da so mladi izkazali velik interes za to ponujeno
vsebino. Delavnice se je namreč udeležilo 21 štu-
dentov, večinoma absolventov, ki so aktivno sode-
lovali pri spoznavanju ponujenih vsebin.

Za Poso~je, z diplomanti naprej
Po zaključku delavnice smo v sodelovanju s

KTŠ-jem, ki se je aktivno vključil v izvedbo
celotnega projekta, organizirali še okroglo mizo z
naslovom Za Posočje, z diplomanti naprej. Na to
prireditev, ki je pomenila tudi priložnost za spozna-
vanje mladih in predstavnikov gospodarstva ter za
navezovanje medsebojnih stikov, smo poleg štu-
dentov in  posoških podjetij povabili še predstav-
nike vseh treh posoških občin, Zavoda RS za za-
poslovanje, Območne službe Nova Gorica, drugih
pomembnejših institucij v Zgornjem Posočju in
seveda predstavnico MDDSZ kot sofinancerja
projekta. Tako z udeležbo kot tudi s samim sodelo-
vanjem na okrogli mizi smo bili organizatorji zado-
voljni, saj so pri debati poleg študentov in predstav-
nikov osmih omenjenih podjetij aktivno sodelovali
tudi predstavniki posoških občin, ZRSZ, Območne
službe Nova Gorica, Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Posoškega razvojnega centra
in nekateri drugi. Ob tem pa naj omenimo, da so
se okrogle mize udeležila le podjetja, ki smo jih
predstavili v brošuri, medtem ko predstavnikov
drugih posoških podjetij žal ni bilo. Glede na to,
da so med študenti prevladovali tisti, ki študirajo
za nedeficitarne poklice, so ob poudarjanju svojega
interesa za vrnitev v Zgornje Posočje, izpostavljali
problematiko v zvezi z možnostjo zaposlitve. Pa
ne le to. Mladi v svojem kraju pogrešajo možnost
pridobitve stanovanj, poleg tega pa si za svoj vse-
stranski razvoj želijo tudi pestro družbeno okolje
itn.

Iznajdljivost, spretnost in vztrajnost
Okrogla miza je vsekakor potrdila, da tudi v

Zgornjem Posočju – podobno kot v Sloveniji – ob-
staja strukturno neskladje na trgu dela; torej ne-
skladje med ponudbo kadrov na eni in povpraše-
vanjem po njih na drugi strani. Da bi to neskladje
vsaj dolgoročno omejili, je potrebno mlade pravo-
časno, torej že konec osnovne šole, usmerjati v

poklice, po katerih gospodarstvo v Zgornjem Poso-
čju povprašuje. Mladim, ki študirajo za nedefici-
tarne poklice, pa se nameravajo vrniti v te kraje,
lahko ob vstopanju na lokalni trg dela pomagamo
z vsakoletno delavnico, ki jim daje konkretne na-
potke in veščine za vzpostavitev stika z delodajalci.
Prav tako  lahko na  spletni  strani PRC-ja postopno
vzpostavimo bazo s podatki zainteresiranih štu-
dentov, ki bo dostopna delodajalcem iz Zgornjega
Posočja. Ob tem pa ne gre pozabiti, da so za zapo-
slitev odločilnega pomena prav iznajdljivost, spret-
nost in vztrajnost vsakega posameznika. To je bilo
mladim položeno na srce na delavnici; prav to pa

so poudarili tudi predstavniki podjetij na okrogli
mizi.

Okrogle mize ponavadi ne dajo odgovorov na
različna nerešena vprašanja; so pa priložnost za
izmenjavo mnenj, stališč, za izpostavljanje proble-
matike in nenazadnje tudi za medsebojno spozna-
vanje. Najpomembnejše je, da se vsi, ki lahko ka-
korkoli vplivajo na to, da se bodo mladi iz Zgor-
njega Posočja po končanem študiju vračali domov,
začnejo med seboj pogovarjati in iskati rešitve.
Prav zato bo PRC v sodelovanju s KTŠ-jem okrogle
mize in podobna srečanja organiziral tudi v pri-
hodnje.
Vodja projekta, mag. Almira Pirih, univ.dipl.polit.,
Poso{ki razvojni center
Foto: P. R.

S CASINÒJEM NOVE
RAZVOJNE MO@NOSTI
Kobarid – HIT Casinò in Alpkomerc Tolmin bo-
sta predvidoma 1. avgusta prihodnje leto, v ~asu
italijanskih poletnih po~itnic, na prostoru biv{e
kasarne v Starem selu odprla nov igralni{ko za-
bavi{~ni center. Na 1500 m² povr{in bodo izvajali
specifi~en program, ki bo zdru‘eval atraktivno
zmes iger na sre~o in kulinarike. Vsem lovcem na
sre~o bo na voljo od 120 do 150 igralnih avtoma-
tov in 60 igralnih mest na igralnih mizah. Glede
na predhodne raziskave se lahko nadejajo, da jih
bo dnevno obiskalo povpre~no 150 gostov pred-
vsem iz sosednje Furlanije-Julijske krajine. Inve-
sticija bo nalo‘benika, ki si lastni{ki dele‘ delita v
razmerju 60 odstotkov (HIT), 40 odstotkov (Alp-
komerc), stala pribli‘no 6 MIO €, v igralnici z
veliko koncesijo pa se bo odprlo tudi 60 prepo-
trebnih novih delovnih mest. Ni nam treba
posebej poudarjati, da bo igralnica poleg tega
tudi pomembno prispevala k {iritvi novih
razvojnih mo‘nosti Kobari{kega in celotnega
Poso~ja.
Peter Kova~i~

IZOBRA@EVALNI DELAVNICI V POSO^JU
Kobarid – Leto{nje leto je leto znanja v turizmu. V
ta namen je Turisti~na zveza Gornjega Poso~ja
v novembru organizirala dve izobra‘evalni delav-
nici, namenjeni turisti~nim in drugim dru{tvom.

Na prvi delavnici z naslovom Mo`nosti sodelo-
vanja turisti~nih dru{tev in drugih nevladnih orga-
nizacij pri pripravi turisti~nih projektov in kandidi-
ranju za razpise sta mag. Rosana [~an~ar,
strokovna svetovalka Poso{kega razvojnega
centra, in Mojca Rutar, vi{ja svetovalka na
Upravni enoti Tolmin, prisotnim predstavili pomen
strukturnih skladov, kohezijskega sklada in
drugih oblik finan~nih pomo~i Evropske unije.
Prikazane so bile dosedanje izku{nje pri ~rpanju
pomo~i iz programa Phare. Vsekakor pa so bili
pomembni podatki, kako pripraviti projekt in kako
ga prijaviti na razpis za pridobitev dolo~enih
sredstev.

Delavnica Protokol prireditev in dru`abnih do-
godkov je bila namenjena organizatorjem prire-
ditev. Desanka Er`en, svetovalka za protokol, je
udele`encem predstavila strokovna znanja, izku-
{nje in nasvete s tega podro~ja, ki jih bodo lahko
s pridom uporabili. Z upo{tevanjem le-teh bodo
odpravili {tevilne te`ave, s katerimi se sre~ujejo
pri na~rtovanju, pripravi in izvedbi prireditev.
Mateja Kutin

TURISTI^NI PROSPEKTI DOLINE SO^E
Zgornje Poso~je – Turisti~na zveza Gornjega
Poso~ja (TZGP) je ob letni skup{~ini, ki je bila
oktobra v Bovcu, postavila na ogled retrospe-
ktivno razstavo prospektnega gradiva Poso~ja od
povojnih let dalje. Kasneje se je razstava selila v
Tolmin, v avlo Kinogledali{~a, v januarju pa si jo
boste lahko ogledali v Kobaridu v Domu Andreja
Manfrede. Razstavo je TZGP pripravila ob pomo-
~i Tolminskega muzeja. Kot nam je povedala
predsednica TZGP Mojca Rutar je ve~ina gra-
diva od 60. let prej{njega stoletja dalje. Predvsem

V BRO[URI SO PODJETJA poudarila svoje potrebe po ka-
drih in mo`nosti zaposlovanja.

( 5 )



( 6 )( 6 )Turizem na Bov{kem

Iz devetmesečnega poročila LTO Bovec je
razvidno, da so se povpraševanje in nočitve
na glavnih tujih in na domačih ciljnih trgih

povečale. Kot nam je povedal direktor LTO Bovec
Marko Vidič, je pomembno predvsem povečanje
povpraševanja na domačem trgu (20 odstotkov),
ki je po letu 1998 močno padlo in je kar nekaj let
stagniralo. Trendi obiska oziroma podaljševanje
sezone (april–oktober) se nadaljujejo, žal pa ostaja
odprta tudi problematika zimske sezone (decem-
ber–april).

Informacijska slu`ba
Od junija do oktobra je Turistično-informacijski

center (TIC) v Bovcu  obiskalo več kot 20.653 go-
stov, od januarja 28.700. največ je bilo Nemcev
(30 odstotkov), sledili so Slovenci (18 odstotkov),
Italijani (11 odstotkov), Angleži in Irci (8 odstot-
kov), Španci (10 odstotkov), gostje iz vzhodne Ev-
rope (8 odstotkov), Francozi, Izraelci ter Skan-
dinavci. Na TIC-u lahko turisti kupijo dovolilnice
za uporabo vstopno-izstopnih mest na reki Soči,
vstopnice za prireditve, razne zemljevide, knjige,
vodnike … V letošnjem letu so v poletnih mesecih

Vzpodbudni rezultati leto{nje sezone
V prej{nji {tevilki EPI-centra smo vam skupaj z Lokalno turisti~no organizacijo (LTO)
Soto~je predstavili turisti~no obiskanost ob~in Kobarid in Tolmin v prvih osmih mesecih
leto{njega leta. Tokrat predstavljamo vzpodbudne rezultate turisti~ne sezone v ob~ini
Bovec, katerim je botrovalo delo LTO Bovec, celotnega turisti~nega gospodarstva in
narava sama z lepim in toplim vremenom.

imeli svojo informacijsko točko tudi v trdnjavi Klu-
že. V tem času je trdnjavo obiskalo kar 8.564 turi-
stov. Ker to ni klasična informacijska točka, so jim
kot informatorji na pomoč priskočili člani društva
1313, ki v trdnjavi gostujejo s svojimi prireditvami.

Kratka doba bivanja
Iz tabele lahko razberemo, da tudi v Bovcu,

podobno kot v Kobaridu in Tolminu izstopa kratka
povprečna doba bivanja; domači gostje se v pov-
prečju zadržujejo 2,05 dni, tuji pa 2,48 dneva. V
slovenskem povprečju domači gostje bivajo po 4
dni, tuji pa 3,1 dan. Vidič dodaja, da lahko razloge
iščemo v trendih povpraševanja, ki je vezano na
krajše počitnice, zagotovo pa tudi v turistični ponu-
dbi oziroma dodatni turistični ponudbi ter novih
turističnih produktih.

Turisti~no ponudbo Bov{ke je obogatila
novembra odprta Dobra vila z 28 posteljami v
12 sobah. Pri njih boste dobrodo{li tudi v ~asu
kosila ali ve~erje, vabijo pa vas na kozar~ek ali
kavico. @e v naslednjem letu boste skozi njihov
teleskop lahko pokukali v {irno vesolje.

DOBRA VILA je obogatila bov{ko turisti~no ponudbo. Foto:
Mateja Kutin

Utrinki

novej{ega hrani TZGP v svojem arhivu, starej{e
prospekte pa je prispeval Tolminski muzej.

Na razstavi si lahko ogledate preproste prospe-
kte, ki so nastali kmalu po vojni, ko je turizem v
na{ih krajih delal prve korake, pa do dana{njih
oblikovno in vsebinsko dodelanih promocijskih
gradiv. Tako kot se je razvijal turizem, se je boga-
tila tudi ponudba promocijskih gradiv. Danes se
lahko dolina pohvali s {tevilnimi kakovostno izde-
lanimi prospekti in kartami. Poleg prospektov,
enotnih za celotno dolino, se tudi posamezni turi-
sti~ni ponudniki predstavljajo s svojimi. V sprem-
nem besedilu razstave je kustosinja Tolminskega
muzeja, Karla Kofol, zapisala: “Sodoben turisti-
~ni prospekt je kljub temu v svojem bistvu pov-
sem enak njegovemu skromnemu predhodniku
izpred 50. let. Ena~i ju njuna osnovna naloga
vzbuditi `eljo po druga~nem `ivljenju in zasejati
iluzije, da je mogo~e ube`ati iz pustega vsakda-
njika.”
Mateja Kutin

KOBARI[KI KROG NAVDU[IL
Oberaichwald - V za~etku meseca decembra se
je Kobari{ki gastronomski krog ponovno izkazal
na avstrijskem Koro{kem. V hotelu Schoenleiten
v vasici Oberaichwald nad Ba{kim jezerom so
priredili vrhunski kulinari~ni dogodek – ve~erjo za
turisti~ne agente podjetja Terra Reisen.

Terra Reisen je najve~ji organizator potovanj v Av-
striji in na Mad‘arskem, poslovalnice, ki prodaja-
jo njegov program pa ima tudi v Nem~iji, Italiji,
Sloveniji, Slova{ki in na Hrva{kem. Vsako leto
pred pri~etkom zimske sezone priredijo tridnevne
delavnice za svoje poslovne partnerje na katerih
predstavijo prodajni program, izbrane turisti~ne
destinacije in kulinariko izbranih de‘el. Letos smo
na pobudo Jana Ciglene~kega, direktorja sloven-
skega turisti~nega predstavni{tva na Dunaju,
zdru‘ili interese Slovenska turisti~na organiza-
cija (STO), Lokalna turisti~na organizacija
(LTO) Soto~je in Kobari{ki gastronomski krog.
Po italijanski in francoski kuharski umetnosti smo

NA RETROSPEKTIVNI RAZSTAVI si lahko ogledate promo-
cijsko gradivo doline So~e od povojnih let dalje.
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Informacijski sistem
Področje turistično-informacijskega

sistema imajo na bovški LTO zaradi
trendov, statistik odločanja potenci-
alnih gostov in vstopanja v EU za iz-
redno pomembno. Vidič ob tem doda-
ja: “Pripraviti je treba vse popise turi-
stične ponudbe in ponudnikov, bazo
podatkov ter določiti skrbnika. LTO
Bovec je partner Slovenskega turisti-
čno-informacijskega portala, kupljen
pa je tudi rezervacijsko – informacij-
ski sistem Feratel. Pripravljajo se no-
ve spletne strani (www.bovec.si). Še
vedno ni dobro urejeno komunicira-
nje in obveščanje gostov o dogodkih,
zanimivostih in namigih za izlete ….”

V letošnjem letu so izdelali nov ka-
talog turistične ponudbe in ponudni-
kov, razprodali nov zemljevid temat-
skih poti (pripravljajo ponatis), pripra-
vili letake aktualne ponudbe in turisti-
čnih produktov ter izdelali informa-
cijske in usmerjevalne table … Trenu-
tno pripravljajo film splošne predsta-
vitve, promocijske mape in pano.

Prireditve
LTO kot organizator, koordinator

ali kot sofinancer sodeluje pri vsej pri-
reditveni dejavnosti v občini. Prednost
imajo prireditve, ki promovirajo Bov-

ško kot zanimivo turistično destinaci-
jo (otvoritve novih turističnih produk-
tov, športni dogodki, tradicionalne pri-
reditve, prireditve v konicah sezone …).
Z organiziranjem prireditev izven turi-
stične sezone pozornost namenjajo do-
mačinom. LTO koordinira bovški kino
in je soustvarjalec dogodkov v Klužah.
Turizem in kultura sta na Bovškem
močno povezana, kar se odraža v tes-
nem sodelovanju Občine Bovec, LTO-
ja, društev in posameznikov.

Turisti~na infrastruktura
Tudi v tem letu so na LTO vodili

logistiko izvajanja režima plovbe na
reki Soči, ki zajema vodenje, skrbni-
štvo na vstopno-izstopnih mestih,
prodajo dovolilnic, usklajevanje z
ostalimi prodajnimi mesti, informira-
nje obiskovalcev in pripravo informa-
tivnega gradiva. Tako kot za urejanje
vstopno-izstopnih mest so tudi za te-
matske poti uvedli skrbništvo. Devet
partnerjev v sezoni redno skrbi za
čiščenje in vzdrževanje poti. V letoš-
njem letu je bil zaključen prvi del
projekta tematskih poti, ki zajema
območje bovške kotline do Kluž,
Čezsočo, Žago in Srpenico. Poskrbeli
so za postavitev več kot 200 količkov
in 700 tablic s piktogrami in postavili
table prometne turistične signalizaci-
je za trdnjavo Kluže, slap Boka, tablo
za Bovec in oznako za območje obči-
ne Bovec.

Vidič delovanje v prid turistični in-
frastrukturi komentira: “Le s konkret-
nimi realizacijami in z novimi turisti-
čnimi produkti lahko povečamo svojo
konkurenčnost, obisk dnevnih in sta-
cionarnih gostov ter podaljšamo nji-

Ob~ina
Bovec

No~itve

Gostje

Doba bivanja
(v dneh)

1997 (jan - sept) 2002 (jan - sept) 2003 (jan - sept) Indeks 2003/1997

Doma~i
(d)

Tuji
(t)

Skupaj
(sk)

Doma~i
(d)

Tuji
(t)

Skupaj
(sk)

Doma~i
(d)

Tuji
(t)

Skupaj
(sk)

d/d t/t sk/sk

56.565

26.496

2,1

68.373

24.825

2,7

124.938

51.321

2,4

32.937

15.902

2,1

81.005

30.600

2,6

113.942

46.502

2,4

38.448

18.748

2,0

85.669

34.466

2,5

124.117

53.214

2,3

68

71

96

125

139

90

99

104

96

POLETNA TURISTI^NA SEZONA je `ela vzpodbudne rezultate. Foto: T. [. F.

Utrinki

predstavili tudi slovensko.
160 udele‘encev Terrinih delavnic je
bilo navdu{enih nad prijetnim ve~e-
rom, ki se je za~el z dobrodo{lico in
predstavitvijo ponudbe Poso~ja,
Smaragdne poti, Kobarida in Koba-
ri{kega gastronomskega kroga.
Nadaljeval se je z ve~erjo, na kateri
so odli~ni kobari{ki gostinci: Gosti-
{~e Pizzerija Jazbec, Gostilna
Breza, Restavracija Kotlar, restav-
racija Topli val in Hi{a Franko, pri-
pravili vsak svojo jed in jo postregli
skupaj z vrhunskimi slovenskimi
vini. Izjemno vzdu{je sta {e dodat-
no poudarila ansambel Jara raja in
plesni par folklorne skupine Marolt.
Udele‘enci prej{njih delavnic so
zatrdili, da je bil kobari{ki ve~er pre-
pri~ljivo med  najbolj{imi do sedaj.
Verjamemo, da se bo navdu{enje

agentov poznalo tudi pri rasti turisti-
~ne realizacije Kobarida in Tolmina.
Janko Humar, Lokalna turisti~na
organizacija Soto~je

NAJVE^JI BLEJSKI HOTELIR
DOMA PRI @VIKARJU
Podklopca – Znano je, da imajo pri
@vikarju v Podklopci gostilno, ne
vemo pa, da se je prav tu leta 1877
rodil Ivan Kenda, v svojem ~asu
najve~ji blejski hotelir. Sredi novem-
bra so v gostilni odprli stalno raz-
stavo v spomin na njegovo ‘ivlje-
nje. Njegovo ustvarjalno, a tragi~no
kon~ano ‘ivljenjsko pot od doma~e
gostilne do avtomobilske nesre~e
leta 1936 je na odprtju predstavil
Fedja Klavora, avtor razstave in
~lan Zgodovinske sekcije Bovec.

KOBARI[KI GASTRONOMSKI KROG je v vasici Oberaichwald priredil vrhunski kulinari~ni
dogodek. Foto: arhiv LTO Soto~je
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Vse ve~je vklju~evanje
mladih v izobra`evanje

Zmanjševanje števila prebivalstva
in njegovo staranje se odraža tudi na
številu otrok, vključenih v osnovne
šole. V opazovanem obdobju je števi-
lo osnovnošolcev upadlo iz 2.329 (v
letu 1991) na 1.821 otrok (v letu
2002). Upad se zaradi vse večjega de-
leža mladih, ki nadaljujejo šolanje po
zaključenem obveznem izobraževa-
nju, ni odrazil na številu otrok, vklju-
čenih v srednje šole. Nasprotno, šte-
vilo srednješolcev se je celo povečalo.
Njihovo število se je v letih od 1991
do 2002 povzpelo iz 852 na 1076.
Razberemo lahko, da skoraj vsi, ki
končajo osnovnošolsko izobraževa-
nje, nadaljujejo šolanje na srednjih
šolah. Skladno s splošnim trendom

Poso~je v lu~i popisa 2002
V prej{nji {tevilki EPI-centra smo predstavili prvi sklop informacij o rezultatih popisa prebivalstva,

gospodinjstev in stanovanj v letu 2002. Spregovorili smo o gibanju {tevila prebivalstva v Zgornjem

Poso~ju med zadnjima dvema popisoma, o starostni in spolni strukturi prebivalstva ter o povpre~ni

velikosti gospodinjstev. V drugem delu se osredoto~amo na gibanje {tevila otrok in mladine v

{olskem procesu, na aktivnost prebivalstva ter na delovne migracije.

vse večjega vključevanja mladih v
visokošolsko in univerzitetno izobra-
ževanje se je v desetletnem obdobju
(1991–2002) bistveno povečalo tudi

število študentov iz Posočja. Če jih je
bilo še v letu 1991 le 321, jih je (po
podatkih popisa) v letu 2002 (šolsko
leto 2002/03) študiralo že 818.

Ob~ina

Bovec

Kobarid

Tolmin

Slovenija

osnovnih {ol

Vir: Statisti~ni letopis Slovenije 1992, Popis 2002

Tabela 1: U~enci osnovnih in srednjih {ol ter {tudenti v letih 1991 in 2002

1991

2.329

230.308

2002

291

410

1.120

177.987

srednjih {ol

1991

852

94.091

2002

151

238

687

106.754

1991

321

36.534

2002

100

161

557

74.636

U~enci [tudenti

Primerjava podatkov za Posočje s podatki za celotno Slovenijo pokaže, da
je bil v desetletnem obdobju upad osnovnošolskih otrok v Posočju podoben
upadu v Sloveniji nasploh.

Utrinki

za hotela Triglav in Evropa. Nekaj
let je bil tudi ‘upan in se lotil prenove
Bleda. Imel je vizijo razvoja alpske-
ga letovi{~a, vendar mu je usoda
takrat obrnila hrbet. Iz subjektivnih
in objektivnih razlogov je za{el v de-
narne te‘ave. Premo‘enje je bilo pro-
dano za borih 31 milijonov dinarjev
(ocenjeno je bilo na 80 milijonov
dinarjev) in ostal je dobesedno brez
strehe nad glavo. Njegova ‘ivljenj-
ska pot se je tragi~no kon~ala v av-
tomobilski nesre~i leta 1936.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

UREJANJE POTI DO SLAPU BERI
Poljubinj – Izpod Lom planine pri-
teka potok Godi~a, ki na svoji poti
ustvarja ve~ manj{ih, te‘ko dosto-
pnih slapov in korit. Kmalu za vasjo
Poljubinj pa se nahaja lahko dosto-
pen slap Beri, do katerega vodi do-

Osebnost Ivana Kende in
turisti~ni utrip Bleda med
obema vojnama pa je
predstavil njegov ne-
~ak Peter Florjan~i~.

Na razstavi smo la-
hko prebrali, da je
bil Ivan Kenda velik
ljubitelj Bleda in eden
izmed nosilcev blej-
skega turizma. @e takrat
so imeli doma gostilno, ki je
bila last njegovih star{ev. V Ljubljani
se je izu~il za trgovskega pomo~ni-
ka, vendar so ga bolj zanimali tuji
jeziki in gostinstvo. Poro~il se je z
Marijo Peternel, h~erko blejskega
‘upana, ki je imel v lasti nekaj gos-
ti{~ in hotel. Kenda je najprej v Lju-
bljani zakupil gostilno Gambrinus,
pozneje Hotel Tivoli. Ukvarjal se je
z izobra‘evanjem gostinskega ose-
bja, kar je bilo za tiste ~ase precej

nenavadno. Na povabilo
Georga Pejeva, bol-

garskega poslanca
in ~lana Trgovsko
obrtne zbornice, je
z ‘eno od{el v Sofi-
jo, kjer je zakupil
hotela Splendid in

Splendid Palace.
Vodil ju je s pomo~jo

osebja, ki ga je pripeljal
z Bleda. Hotela sta mu pri-

nesla velik dobi~ek.

Leta 1917 se je Ivan Kenda vrnil do-
mov in kmalu postal lastnik jezera,
gradu, pravic ribolova v Savi, ve~
zemlji{~, precej premo‘enja pa je
tudi pri‘enil (med drugim hotel Tri-
glav). Park Hotel, nekdaj hotel Mall-
ner, je moderniziral in dogradil nov
trakt. Postavil je v tistem ~asu naj-
bolj luksuzno zabavi{~e Kazino.
Zgradil je Grajsko kopali{~e, skrbel

hovo dobo bivanja. S tem se bodo od-
prle nove možnosti za zaposlitev,
povečal pa se bo tudi finančni priliv.”

Te`ave zimske sezone
Bovec je v zadnjih letih zaradi na-

ravnih vplivov in premajhnega inve-
sticijskega ciklusa na področju os-
novne, dopolnilne in dodatne ponu-
dbe smučanja izgubil boj s konku-
renco za dnevne in stacionarne go-
ste. Dodatno zasneževanje Čezsoče,
ki bi služilo kot dopolnilo Kaninu,
ni doseglo svojega namena. Trženje
ponudbe smučanja je oteženo, saj
Kanin kljub edinemu visokogorske-
mu smučišču v Sloveniji, sončni legi,
čudovitemu ambijentu, ugodnim ce-
nam … ni več zanimiv. Vidič dodaja:
“Že maja je bila pripravljena ocena
možnosti produkta Zima na Bov-
škem, ki se je še bolj pripravljen s
kostruktivnim razgovorom nadaljeval
novembra. Cilji so jasni: uvrstiti pro-
dukt čim više, zagotoviti rentabilnost
žičnic in boljšo zasedenost prenočitve-
nih zmogljivosti ter storitev. LTO je
pripravil gradiva; preoblikovan pro-
duktni prospekt BOVEC-KANIN z
vključitvijo ponudbe Kanin poleti ter
letak in plakat Kanin poleti. Ponudba
je bila kot obvezna dodatna ponudba
vključena v razprodan zemljevid Bo-
vec z okolico. S temi aktivnostmi je
LTO sodeloval pri promociji Poletja na
Kaninu in s tem prispeval k vzpodbu-
dnim rezultatom; več kot 10.000 pre-
voženih potnikov.”

Iz poro~ila Lokalne turisti~ne organizacije
Bovec povzela Patricija Rejec

NOV MOST ^EZ POTOK GODI^A
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Vir: Statisti~ni urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002
* aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in brezposelne osebe, ** delovno aktivno prebivalstvo pa zaposlene osebe
*** med samozaposlene osebe spadajo samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost in kmetovalci

Ob~ina

Bovec

Kobarid

Tolmin

Poso~je

Gori{ka regija

Slovenija

Aktivno*
prebival-

stvo

Tabela 3: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu (in delovno aktivno ter brezposelno prebi-
valstvo znotraj tega)

1.416

2.017

5.379

8.812

54.999

949.078

zaposlene
osebe

45,1

45,1

44,1

44,5

46,4

48,3

samozaposlene
osebe*** (skupaj)

1.161

1.650

4.240

7.051

45.209

738.055

132

189

534

855

5.279

80.249

Delovno aktivno prebivalstvo**

123

178

605

906

4.511

130.774

Brezposelni

skupaj

Dele` aktivnega
prebivalstva v
vsem prebival.

1.293

1.839

4.774

7.906

50.488

818.304

V letu 2002 je bilo v Posočju 8.812 aktivnih prebivalcev, kar predstavlja 44,5 odstotka celotnega prebivalstva.
Podatek potrjuje domnevo, da je stopnja aktivnosti prebivalstva v Posočju (kjer je to starejše kot povprečno
v regiji in v celotni Sloveniji) v primerjavi z Goriško statistično regijo in s celotno Slovenijo nižja. V Goriški
regiji je delež aktivnega prebivalstva v začetku leta 2002 znašal 46,4, v celotni Sloveniji pa je bilo v istem
času aktivnih 48,3 odstotka vseh prebivalcev.

Utrinki

Ali se stopnja aktivnosti zmanj{uje?
Kaj se dogaja z aktivnostjo prebivalstva, ko se

njegovo število zmanjšuje, starost pa povečuje?
Da bi lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje,

bi morali primerjati podatke o stopnji aktivnosti
prebivalstva v letih 1991 in 2002. Ker pa ti podatki
v popisu za leto 1991 niso na razpolago, je takšna
primerjava nemogoča. Lahko rečemo le, da drugi
podatki, in sicer tisti, ki jih v svojih letnih poročilih
uporablja Zavod RS za zaposlovanje, Območna slu-
žba Nova Gorica, potrjujejo našo domnevo: tudi v
desetletju od leta 1991 do leta 2000 se je v Posočju

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da se je delež osnovnošolskih otrok v Posočju glede na celotno pre-
bivalstvo od leta 1991 do leta 2002 zmanjšal z 11,1 odstotka na 9,2 odstotka, delež učencev, ki obiskujejo
srednje šol, pa se je povečal, in sicer iz 4,1 odstotka na 5,6 odstotkov. Največji je porast študentske popu-
lacije; delež študentov v Posočju se je v zadnjem desetletju povečal za 3 odstotne točke. Enak trend upa-
danja osnovnošolcev in srednješolcev ter porast deleža študentov kažejo tudi podatki za Slovenijo.

Ob~ina

Bovec

Kobarid

Tolmin

Gori{ka regija

Slovenija

[t. preb. skupaj

Tabela 2: Dele` u~encev osnovnih in srednjih {ol ter {tudentov v letih 1991 in 2002 glede na skupno
{tevilo prebivalstva

1991

20.975

1.965.986

2002

3.138

4.472

12.198

118.511

1.964.036

osnovnih {ol

1991

11,1

11,7

2002

9,3

9,2

9,2

9,1

srednjih {ol

1991

4,1

4,8

2002

4,8

5,3

5,6

5,4

U~enci (%)

1991

1,5

1,9

2002

3,2

3,6

4,6

3,8

[tudenti (%)

zmanjševalo število aktivnega in delovno aktivnega
prebivalstva. Podatki iz popisa 2002 nam omo-
gočajo primerjavo med deležem delovno aktivnega
prebivalstva v Posočju z deležem na ravni celotne
države.

Dnevni delovni migranti
Število dnevnih delovnih migrantov je v precej-

šnji meri odraz skladnosti delovnih mest v dolo-
čenem okolju s tamkajšnjim kontingentom delovno
aktivnega prebivalstva. Prebivalstvo iz okolja, kjer
primanjkuje delovnih mest, dnevno migrira v oko-
lja, kjer delovna mesta so. To dolgoročno pripelje
do odseljevanja delovno aktivnega prebivalstva.
Posočju se je to prav gotovo dogajalo. In kaj kažejo
podatki za obdobje zadnjih desetih let?

Leta 1991 je okrog 12 odstotkov delovno aktiv-
nega prebivalstva dnevno migriralo oziroma se
vozilo na delo izven (tedanje) občine Tolmin. V
letu 2002 je ta delež znašal že okrog 15 odstotkov,
kar pomeni, da se tolikšen delež delovno aktivnega
prebivalstva dnevno vozi na delo v občine izven
Zgornjega Posočja. Obstajajo tudi dnevne migracije

znotraj sedanjih treh posoških občin, vendar smo
te pri interpretaciji zaradi primerjave z letom 1991
(ko je obstojala le ena občina) zanemarili. To smo
lahko naredili tudi zato, ker “notranja” migracija
v nasprotju s tisto, kjer so delovna mesta izven
Posočja, ne vodi k odselitvam.

Zaklju~ek
Podatki iz popisa 2002 kažejo, da so se neu-

godna demografska gibanja po tem, ko se je ob-
močje skozi celotno zadnje stoletje soočalo z mno-
žičnim odhajanjem prebivalstva, nadaljevala tudi
v zadnjem desetletju. Neugodne trende je mogoče
postopno zaustaviti in jih dolgoročno preusmeriti
le s posebnimi ukrepi. Tak je prav gotovo razvojni
program SOČA 2006, ki je usmerjen v spodbujanje
podjetništva in zaposlovanje visokoizobraženih
kadrov. Delovna mesta, in to predvsem tista zelo
zahtevna, so največje jamstvo, da bodo ljudje osta-
jali tu oziroma da se bodo mladi izobraženci po
zaključenem šolanju vračali v Posočje.

mag. Almira Pirih in Brigita Bratina, Poso{ki razvojni
center

DELE@ [TUDENTOV V POSO^JU se je v zadnjem desetletju
bistveno pove~al. Foto: P. R.

bro uhojena pot. Za slednjo iz vasi potrebujemo
samo 30 minut. 22 metrov visok slap, ki pada ~ez
mogo~no steno, je predvsem v poletni sezoni
postal kar dobro obiskana turisti~na znamenitost.
Ker pot do njega ni ozna~ena, na nekaterih me-
stih pa tudi nezavarovana, so se v Turisti~nemu
dru{tvu Tolmin odlo~ili, da jo uredijo. Vodja pro-
jekta Darko Jeron~i~, nam je povedal: “Najprej
smo si za nalogo zadali postavitev novega mostu
~ez potok Godi~o na samem za~etku poti. Pri tem
so nam zelo pomagali krajani: Marko Pav{i~ kot
projektant, Viktor Hvala, Marko Leban in Milan
Mrak. V veliko pomo~ so bili tudi javni delavci
Ob~ine Tolmin. Pri sami postavitvi, ki je bila za-
klju~ena v drugi polovici meseca novembra, pa
so nam z dvigalom pomagali fantje iz Elektra
Tolmin. Seveda projekta ne bi mogli izpeljati brez
finan~ne pomo~i LTO Soto~ja Tolmin”
Da bo pot do slapu urejena tako kot se spodobi
za turisti~ne kraje, jih ~aka {e kar nekaj dela. Nji-
hov naslednji korak naj bi bila postavitev brvi na
velikem meli{~u, kjer se kru{i kamenje.
Patricija Rejec
Foto: Arhiv TD Tolmin
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P red uvedbo denarja so kot plačilno sredstvo
uporabljali predvsem polizdelke iz različnih
zlitin, t. i. ingote. Med predmonetarna sred-

stva sodi tudi izjemen primerek, odkrit leta 2002
med arheološkimi raziskavami Tolminskega muze-
ja na ledini Repelc na Mostu na Soči. V premešani
kulturni plasti, v kateri je prevladoval starejše in
mlajšeželeznodobni inventar, smo našli kar 956
gramov težko, krušljivo ploščo nepravilne pravo-
kotne oblike. Šele po prvem čiščenju v muzeju
smo opazili, da je v dvodelnem kalupu napravljen
predmet z obeh strani okrašen z motivom, ki
spominja na suho vejico. Po značilnem okrasu in-
gote te vrste imenujemo ramo secco (it. suha veja).
Kemijska analiza predmeta je pokazala, da je bil
vlit iz binarne zlitine baker-svinec,1  ki je poleg si-
cer bolj pogoste bakro-železove zlitine značilnost
ingotov. Primerljivi predmonetarni predmeti z ali
brez označbe suhe vejice so bili odkriti tudi v Po-
virju pri Sežani, Semeniču pri Semiču v Beli krajini
in znotraj depoja z Markovega hriba nad Šempe-
trom pri Gorici.2  Med preostalimi jih je velika
večina z najdišč italskega polotoka, predvsem s
prostora današnje zahodne Emilije.

Denar, sveta vladar!
Ker bomo po vstopu v Evropsko unijo ponovno do`ivljali zgodbo o zamenjavi na{e

pla~ilne valute, smo se odlo~ili, da vam predstavimo zgodovino denarja, ki se je pretakal

na na{em ozemlju. Tokrat podajamo pregled prvih pla~ilnih sredstev, ki so jih uporablja-

li {e pred uvedbo denarja, pa tja do 12. stoletja na{ega {tetja.

Pla~ilna sredstva skozi ~as (1)

RAMO SECCO INGOT z
Mosta na So~i, 5. st. pr. n. {t.
Foto: Igor Dolni~ar

REPUBLIKANSKI DENARJI iz Cerknega, 1. st. pr. n. {t. Foto:
Marko Grego

KELTSKI SREBRNIK z Mosta na So~i, 1. st. pr. n. {t. Foto:
Marko Grego

BRONAST AS cesarja Avgusta, 1. st. n. {t. Foto: Igor
Dolni~ar

SILIKVA IN TREMIS, 5. st.
n. {t. Foto: Igor Dolni~ar

Absolutno datiranje pradenarja
Še eno izjemno sporočilo je vseboval primerek

z Mosta na Soči. V ozko špranjo na gornji površini
ingota je bil že za časa uporabe vrinjen majhen, a

Utrinki

50 LET MUZEJA V TRENTI
Trenta – Za~etki muzeja v Trenti segajo v zgo-
dnja petdeseta leta dvajsetega stoletja. Takrat je
bila v Tolminu odprta druga gospodarska razsta-
va, na kateri so bili prikazani motivi planinskega
sveta, predvsem iz doline Trente. Slikar Rudi
Kogej je ilustriral Zlatoroga in njegovo zgodbo,
Franc Ceklin pa je zbral fotografije znamenitih
gorskih vodnikov in lovcev iz Trente. Gradivo te
razstave je bilo osnova Trentarskemu muzeju, ki
je bil odprt vzporedno z odkritjem spomenika dr.
Juliusu Kugyju, 23. avgusta 1953.

Razstavo je pripravilo Planinsko dru{tvo iz Tol-
mina v sodelovanju z Muzejem za Tolminsko. V
stari italijanski kasarni so v muzejske prostore
preuredili tri sobe, ki jih je likovno opremil prav
slikar Rudi Kogej. ^lani dru{tva so fotografsko
gradivo z razstave v Tolminu dopolnili {e s pred-
meti, zbranimi v dolini Trente. Leta 1965 je zbirko
v upravljanje prevzel Gori{ki muzej.

V treh prostorih zasnovana postavitev je temeljila

na celovitem prikazu Trente. Prvi del je bil posve-
~en goram, flori in favni ter nastanku botani~nega
vrta v Trenti (Alpinum Juliana). Etnografski del
zbirke z rekonstrukcijo ognji{~a in izbe je prikazo-
val bivalno in gospodarsko kulturo doma~inov. V
zadnjem,  zgodovinskem delu razstave, so bile
zbrane literarne, likovne in fotografske stvaritve:
Rudi Kogej s svojimi deli o Zlatorogu, Klement
Jug z zapiski o gorah ter arhivske listine, ki  so
dopolnjevale zgodbo o Trenti.

Na{ko Kri‘nar je leta 1973 s postavitvijo obse-
‘ne razstave o ov~jih planinah prikazal marsikate-
ro novo spoznanje o planinskem pa{ni{tvu v
Trenti. Glavni pe~at trentarski muzejski zbirki je
do tega leta dajal prvi oskrbnik in pobudnik usta-
novitve muzeja, doma~in Rudi Zor~. Dolina ni

ostala brez zbirke tudi v ~asu obnove muzejske
stavbe, saj je Gori{ki muzej za ~as do odprtja
novega centra na Logu uredil za~asno zbirko v
depandansi hotela Orel. Kljub  neustreznim po-
gojem in utesnjenosti v skromnih  prostorih,  je
dolgoletni oskrbnik Mirko Zor~ poskrbel, da je
nelagodje ob vstopu v zbirko izginilo. Suhoparne
podatke o zgodovini je namre~ znal za~initi s
pripovedovanjem svojih dogodiv{~in, ob ~emer
obiskovalci muzeja niso ostali ravnodu{ni.

Prelomno obdobje v zgodovini muzeja je bilo tudi
leta 1989. Takrat je vodstvo Triglavskega narod-
nega parka (TNP) sprejelo odlo~itev o postavitvi
Informacijskega centra TNP. Avtorica muzejske
postavitve Inga Brezigar Miklav~i~ in oblikova-
lec Fedja Klavora sta v mansardi centra postavi-

Tolminski muzej je ob 50-letnici muzeja v Trenti pripravil razstavo, ki prikazuje delovanje muzejske

dejavnosti v Trenti od njenih za~etkov do danes. Naj bralcem ob tem {e povemo, da od leta 2000

obmo~je Bov{ke in Trente strokovno pokriva Tolminski muzej.
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hkrati zelo pomemben kos oglja. Zadostoval je za
radiokarbonsko analizo, ki je predmet natančno
umestila v zadnje desetletje 5. stol. pr. Kr.3  Druga
polovica 5. stol. pr. Kr. je čas, ko so bila predmo-
netarna sredstva tega tipa najbolj razširjena. Ob
dejstvu, da je posoška železnodobna aristokracija
že v tem času usluge morda plačevala s pradenar-
jem, je predmet še en dokaz o močnem stiku, ki
ga je svetolucijska skupina gojila s sočasnimi ital-
skimi kulturami.

Za~etki denarni{tva
Prave novce, katerih ovalno ali okroglo obliko

poznamo še danes, so v maloazijski Lidiji kot prvi
pričeli uporabljati že okoli leta 600 pr. n. št. S peča-
tom, vtisnjenim na površino, je gospodar jamčil
za čistino in težo novca, torej za vrednost denarja.

Na pričetek kovanja pri keltskih plemenih je vpli-
val grški denar, ki je bil tudi oblikovna osnova
najzgodnejšemu rimskemu denarništvu 3. stol. pr.
Kr. Prvi rimski republikanski novci – denariji (de-
narius) so imeli največjo vlogo v denarnem gospo-
darstvu na območju Slovenije med 3. in 1. stol.
pr. Kr. Srebrniki – denariji so se v rimski republiki
pojavili leta 213 pr. Kr. Njihovo kovanje se je na-
daljevalo še v cesarskem obdobju, vse do 3. stol.
po Kr. V Posočju najdbe republikanskih novcem
poznamo z Mosta na Soči in Cerkna, kjer je bil v
50. letih 20. stol. odkrit zaklad osmih denarijev,
ki jih hranijo v Tolminskem muzeju.

Nori{ki srebrniki
Keltska plemena so združena v noriškem kra-

ljestvu kot izraz politične suverenosti že v 1. stol.
pr. Kr. kovala svoj denar. Osnovni novec v njiho-
vem denarnem sistemu je bil veliki srebrnik – tetra-
drahma. Na Mostu na Soči so bile med velikimi
naselbinskimi raziskavami Goriškega muzeja od-
krite tri zahodnonoriške tetradrahme z upodobi-
tvijo Apolonove glave in dvolistnim lovorovim ven-

cem na sprednji ter jezdecem z značilno čelado
na zadnji strani. Ta tip srebrnikov je redek in je
bil osredotočen predvsem na ozemlje Julijske kra-
jine in zahodne Koroške, kjer je bila po vsej verjet-
nosti tudi kovnica (Štalenški vrh/Magdalensberg).
Prav najdba zahodnonoriških srebrnikov z Mosta
na Soči morda govori v prid tezi Jaroslava Šašla,
ki je v Posočje umestil noriško pleme Ambisontov
(Posočanov). Keltsko-noriško kovanje na območju
Slovenije ni trajalo dolgo in se je zaključilo z rim-
sko aneksijo leta 15. pr. n. št., ko so keltska pleme-
na izgubila politično samostojnost in s tem pravico
do lastnega denarja.

Rimsko denarni{tvo
Pravi razcvet denarništva se tudi na območju

Posočja prične z mogočnim rimskim cesarstvom.
Denarni sistem, ki ga je uvedel cesar Avgust (27.
pr. n. št. do 14. n. št.), je bil v veljavi vse do konca
2. stol. po Kr. Poznal je zlati aureus, srebrne de-
narije in bronaste sesterce, dupondije in ase. Na
slednje tri arheologi največkrat naletijo med razi-
skovanji rimskih naselbin in grobišč. Take najdbe
poznamo z Mosta na Soči, s Kobarida, s Koritnice
ob Bači ter predvsem z nižinskih najdišč dobro
obljudene Vipavske doline in Goriške.

V začetku 3. stol. je denarij iz obtoka začel iz-
podrivati novi srebrnik dvakratne vrednosti, imeno-
van antoninijan. Z Dioklecijanovo reformo se je
konec 3. stol. pojavil nov srebrnik argenteus, kot
osnovni bronast novec pa folis.

Od 4. stol. dalje kot osnova denarnemu sistemu
ni več služil aureus, temveč solidus, ki ga je uvedel
cesar Konstantin I. Poleg solidov so bili v zlatu
kovani še semisi in tremisi, v srebru pa miliarenziji
in silikve. Na današnjem slovenskem ozemlju so
bili v času pozne antike v obtoku vzhodnorimski
novci, redkeje vzhodnogotski in langobardski
denar. Ta je bil odkrit tudi na poznoantični višinski
naselbini na Tonovcovem gradu nad Kobaridom.

Nazaj v blagovno menjavo
V času med 6. in 10. stol. pomen denarja na

območju Slovenije in v Posočju izgubi na veljavi.
Prebivalstvo je spet začelo menjavati blago z bla-
gom, kot so to počeli že v prazgodovini. Naturalno
gospodarstvo je na Slovenskem prevladovalo vse
do 12. stoletja, ko je gospodarski razvoj srednje-
veških mest spet počasi, a vztrajno narekoval pla-
čevanje s tankimi, kovanimi srebrniki – pfeningi.

Miha Mlinar, arheolog, Tolminski muzej

1 Vsebnosti analiziranih elementov so slede~e: Cu 51,85 %,
Pb 46,85 %, Sn<d. l., As 0,17 %, Ni 0,01 %, Sb 0,04 %, Co
0,01 %, Bi 0,04 %, Ag 0,05 %, Fe 0,02 %, Mn<d.l., Zn 0,06
%. Analiza z ICP-AES metodo je bila izvr{ena leta 2002 na
In{titutu za metalurgijo v Ljubljani (mag. T. Drglin). Zahvaljujem
se dr. Nevi Trampu` Orel, ki mi je omogo~ila analizo v okviru
svojega raziskovalnega projekta.
2 Depo s pobo~ja gri~a Sv. Marka nad [empetrom pri Gorici
je med 228 kg bronastih predmetov, ki naj bi bili polo`eni v
kamniti posodi, vseboval dva izgubljena kosa, ki ju lahko inter-
pretiramo kot bronasta ingota z ozna~bo suhe vejice ter ene-
ga, ki te oznake ni imel (Trampu` Orel N. 2002).
3 Radiocarbon Age: 2406+/-31 BP, Calibrated Age: 409 BC.
Analizo je opravil Laibnitz – Labor für Altersbestimmung und
Isotopenvorschung na Christian Albrechts Universität v Kielu,
Nem~ija. Za odposlanje vzorca se na tem mestu najlep{e
zahvaljujem prof. dr. Mitju Gu{tinu.
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Produzione e tecnologia. – Monographies instrumentum
21, 63–75.

V naslednji {tevilki:

• pla~ilna sredstva od 12. st. do danes

• Euro

la prvo fazo muzejske zbirke, ki dopolnjuje  raz-
merje  med  naravo in kulturo. To je seveda tudi
vsebinski koncept Informacijskega centra TNP.

Ambientalna postavitev ~rne kuhinje in izbe v
avtenti~ni obliki prikazujeta bivanjsko kulturo
Trentarjev. Poleg je predstavljena {e rekonstru-
kcija  pastirskega hrama, prene{enega z zapu-
{~ene planine Trebi{~ina. Postavitev dopolnjuje-
jo za~asne fotografske razstave raziskovalcev in
ob~udovalcev doline Trente.
Besedilo in foto: Marko Grego

U^INKOVIT IN EKOLO[KO
SPREJEMLJIV VIR OGREVANJA
Breginj – Konec meseca novembra je v Breginju
potekalo predavanje o uporabi manj kakovost-
nega lesa in lesnih ostankov za ogrevanje ter pri-
dobivanje toplotne energije. Predsednik Raz-
vojnega dru{tva Breginjski kot, Pavel Tonkli, ki je
bil tokrat tudi organizator predstavitve, je pouda-TRENTARSKI MUZEJ je v mesecu novembru proslavil svojo 50-letnico delovanja.
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Naj bo ta prispevek korak več k podiranju
ovir in razblinjanju predsodkov v odnosu
do drugačnih, do ljudi z invalidnostjo. Med

nami in z nami so namreč ljudje z različnimi sto-
pnjami duševne manj razvitosti. Po statističnih po-
datkih za leto 2002 je v občinah Bovec, Kobarid
in Tolmin 19.808 prebivalcev. Po Zakonu o družbe-
nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
imajo 103 osebe status invalida. Od teh jih je 30
vključenih v Varstveno delovni center (VDC) Tol-
min. Tam je poleg njih še šest oseb iz goriških
občin. Nekateri so nameščeni v drugih zavodih po
Sloveniji in v domovih upokojencev. Iz nam do-
stopnih podatkov smo razbrali, da jih je velik od-
stotek tudi v domači oskrbi.

Organizirana celostna skrb
VDC Tolmin, ki je bil avgusta 2001 po sklepu

Vlade republike Slovenije ustanovljen kot samo-
stojni zavod, je prav gotovo velika pridobitev za
naše območje. Varovanci so z njim pridobili na
pestrosti in kakovosti izvajanja socialno varstvenih
storitev. Zagotovljena jim je organizirana celostna
skrb, razvijanje individualnosti in harmonično
vključevanje v skupnost ter okolje. Takšne oblike
dela jim omogočajo ohranjanje pridobljenega zna-
nja in tudi razvoj novih sposobnosti. Celostna skrb

Brez predsodkov do druga~nih
Tudi v Sloveniji je bilo leto 2003 razgla{eno za leto invalidov. Tako smo se pridru`ili

skupini dr`av, ki so prav zaradi tega vlo`ile veliko napora v osve{~anje javnosti o

te`avah invalidov, o njihovih enakovrednih pravicah in mo`nostih, o oblikovanju dru`be

brez predsodkov, ki lahko vodijo k socialnemu izklju~evanju, o spo{tovanju razli~nosti

in neodvisnem `ivljenju invalidov.

poleg socialne in pedagoške obravnave vključuje
tudi zdravstveno obravnavo: fizioterapijo, delovno

terapijo, zdravstveno edukacijo, logopedsko in spe-
cialno pedagoško obravnavo. (V kolikor bi kdo

Utrinki

ril, da bo ob hitrem zara{~anju povr{in tehnolo-
gija ogrevanja z biomaso v prihodnosti postala
zelo pomemben vir ogrevanja. Od pribli‘no 800
ha povr{in, kolikor jih je v Breginjskem kotu, je
kar preko 400 ha takih, ki so primerni za izkori{-
~anje biomase.

Svoje bogate izku{nje z njenim pridobivanjem je
podal predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije (KGZS) Novo mesto mag. Marjan Do-
len{ek. Poudaril je tako prednosti: veliki izkoristki
kotlov za ogrevanje in njihova zanesljivost, kot
slabosti: velika investicija, ki se obrestuje le dol-
goro~no. Prav zaradi slednjega se zaenkrat za
tovrstne investicije uporabniki {e ne odlo~ajo
mno‘i~no. S kratko anketo med udele‘enci pre-
davanj pa je ugotovil, da se jih ve~ kot 70 odstot-

kov ogreva s pomo~jo kurilnih naprav na les in le
25 odstotkov z lahkim plinskim oljem. Ostalo
predstavljajo zemeljski plin in drugi viri ogrevanja.

Sodelujo~i v razpravi so menili, da je o sodobnih
na~inih rabe energije premalo znanega in pogre-
{ajo pomo~ na tem podro~ju. Prav tako je dele‘
subvencij, ki jih dr‘ava namenja za pospe{evanje
kurjenja z biomaso, premajhen. Ta namre~ zao-
staja za sosednjimi dr‘avami in se pri nas giblje
med 10 in 20 odstotki.

Naj bralcem ob tem povemo, da v Tolminu deluje
Energetska pisarna, ki opravlja svetovanje pri
sodobnih na~inih ogrevanja. Bojan Mrak in
Ljubo Jug svetujeta uporabnikom, pomemben
del svetovanja pa zajema prijave na razpise, ki jih
objavlja Agencija za u~inkovito rabo energije

pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.
Vsi, ki vas zanimajo podrobnosti v zvezi z razpisi,
ju lahko pokli~ete na telefonski {tevilki 05/388-26-
38 in 041-853-381.

V popoldanskem ~asu je na {olskem igri{~u sle-
dila predstavitev tehnik za pripravo lesne bio-
mase. Obiskovalci so si lahko ogledali sekalnike
za biomaso, njihovo delovanje, kotle za kurjenje
biomase, procesorje za polena in gozdarske vitle.
Pokazali so precej{njo mero zanimanja in posta-
vili veliko vpra{anj. Organizatorji so se izkazali
tudi s pogostitvijo. Predavateljem in slu{ateljem
so postregli s pasuljem in ~ajem izpod kuhalnice
doma~ega kuharja Zlatka.

Janko Ru~na
Foto: arhiv PRC-ja

VAROVANCI VDC-ja NA PIKNIKU V PODBELI. Foto: Peter Kova~i~
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želel podrobneje spoznati naše delo, nas lahko
obišče).

Dobri, bolj{i, najbolj{i
Z varovanci se udeležujemo raznovrstnih tekmo-

vanj in prireditev, na katerih dosegamo zelo lepe
rezultate ter tako prispevamo svoj delež k razpo-
znavnosti našega ožjega okolja v širšem družbe-
nem prostoru.

Maja smo se z 29 varovanci udeležili 10. regijskih
iger Specialne olimpiade Slovenije v Strunjanu.
Tekmovali smo v sledečih disciplinah: balinanju,
metu žogice, skoku z mesta in dosegli zelo dobre
uvrstitve. Pri pripravah so nam pomagali trenerji:
Maša Klavora, Matevž Melinc, Aleksandra Božič,
Robert Perdih in Silvo Soudat. V okviru  olimpi-
ade je VDC Ajdovščina v mesecu septembru nato
gostil tekmovalce Balinarskega mitinga. Med 17
ekipami iz celotne Slovenije, ki so si na predhodnih
izbirnih tekmovanjih uspele pridobiti pravico sode-
lovanja, je bila tudi ekipa VDC Tolmin. Iz Ajdov-
ščine smo se vračali z zelo lepimi rezultati. V I.
skupini je naša ekipa v sestavi: Alenka Čargo, Ju-
stin Makuc, Miran Nuk in Sandra Rušt osvojila
zlato medaljo. Dve zlati medalji sta dobili tudi An-
drejka Ipavec (I. skupina) in Mojca Kavčič  (IV.
skupina), Katja Pintarič pa je bila dobitnica bro-
nastega odličja (I. skupina).

Tekmovalci so se pomerili tudi v disciplini zbija-
nja. Naša dekleta so bila izvrstna. Marija Uršič se
je uvrstila na drugo mesto, Tadeja Gabršček pa
je osvojila bronasto medaljo. Naj bralcem ob tem
povemo, da naši balinarji redno vadijo v prostorih
Balinarskega kluba “Soča” v Tolminu. Tako lep
uspeh ekipe pa prav gotovo lahko pripišemo tudi
trudu mentorice balinanja Aleksandri Božič.

V znanju je mo~
Že tretje leto sodelujemo tudi na raznovrstnih

kvizih. Letošnja tema je bila posvečena ekologiji
(Naš zeleni vsakdan). Po celoletnem trdem delu,
brskanju po literaturi, gledanju televizijskih oddaj,
tematskih pogovorih smo bili pripravljeni in smo
se z našo mentorico Sandro Medveš podali na re-
gijsko predtekmovanje za Primorsko – notranjsko

območje v Divačo. Pomerilo se je 12 ekip. Naša,
ki so jo sestavljali Alenka Čargo, Tadeja Gabršček
in Jordan Kranjc, je dosegla prvo mesto in si s tem
prislužila vstopnico za republiško tekmovanje. Na
pot smo se ponovno podali v mesecu novembru
in se iz Velenja vrnili z odličnim tretjim mestom.

Sodelovanje na prireditvah
Smo sooblikovalci številnih prireditev tako v Tol-

minu kot v širšem prostoru. V mesecu aprilu smo
se v Vipavi udeležili III. Abilimpiade Slovenije. V
spomladanskih mesecih smo sodelovali na likov-
nem natečaju na temo: Komunikacija v gozdu, ki
ga je razpisalo podjetje ISKRATELING iz Kranja.
V tem prednovoletnem času pa to isto podjetje po-
novno vabi VDC-je po Sloveniji, da se odzovejo s
svojimi novoletnimi voščilnicami. V njihovi galeriji
bodo tako v kolekciji najlepših voščilnic tudi voščil-
nice VDC Tolmin.

S pevskim zborom pod vodstvom Sonje Leban,
plesnima skupinama, ki jih vodita Aleksandra Bo-
žič in Simona Perinčič, ter z dramsko skupino
pod mentorstvom Janje Barič pa smo se predsta-
vili na prireditvah v Tolminu, na obletnicah društev
Sožitje v Tolminu, Ajdovščini, Novi Gorici in v Can-
karjevem domu v Ljubljani. Ker želimo s pesmijo,
plesom in igro pridati svoj prispevek k lepšemu in
toplejšemu prednovoletnemu vzdušju, bomo obi-
skali varovance v Domu upokojencev v Tolminu,
na obisk smo povabili naše vrstnike: dijake Tolmin-
ske gimnazije, posebno pozornost pa bomo name-
nili tudi naši soseski.

Priznanja
Ob 40. letnici Zveze Sožitje sta naši kolegici, Sil-

vestra Perdih in Marija Gruden iz Tolmina prejeli

Misel ministra za delo, dru`ino in socialne zadeve dr. Vlada Dimovskega: “V `ivljenju niso zadosti le
zapisane besede, pravila ali sprejete smernice. Najpomembnej{e je, kar lahko dejansko uveljavimo v
praksi. Pri tem je pomembno tako tisto, kar predstavlja splo{ne pogoje in pravice invalidov ter
opredeljuje na~ine in mo`nosti njihovega `ivljenja in uveljavljanja kot vsakdanje, v~asih za invalida
nepremostljive ovire. Naloga nas vseh je osve{~anje, ki bo raz{irilo vedenje in sprejemljivost za razli-
~nost. ^e bomo to storili, bo pot do ciljev la`ja. Torej, kar lahko storimo v imenu invalidnosti danes,
bo jutri pomembno za vse.”

priznanje za aktivno in prizadevno delo v društvu.
Perdihova je že sredi 80. let med delom z otroki

v Oddelku vzgoje in izobraževanja razvijala bogate
ideje o nadaljevanju dela z njimi po končanem šol-
skem usposabljanju. Z majhnimi a vztrajnimi kora-
ki ji je uspelo, da je v sklopu takratnega zavoda
organizirala poskusno delo za odrasle z motnjo v
duševnem razvoju. Tako lahko povsem upravičeno
trdimo, da je že davnega leta 1984 postavila zame-
tke današnjega VDC. Bila je tudi članica društva
Sožitja ter tako ogromno pripomogla h kakovost-
nejšemu življenju in boljši integraciji oseb z motnjo
v duševnem razvoju.

Grudnova pa je strokovno in organizacijsko vodi-
la aktivnosti za ustanovitev bivalne skupnosti v
Tolminu. Vodila in organizirala je številne preven-
tivne in razvojne programe: vikend seminarje,
tabore vseživljenjskega učenja, lokalne socialne
programe, sodelovala je pri organizaciji izobraže-
vanj in letovanj, razpisanih pri Zvezi Sožitje. Da
je balinanje pri Specialni olimpiadi Slovenije regi-
strirano kot uradna disciplina, je prav sad njenih
prizadevanj. Naj ob tem omenimo, je bila kot glav-
ni trener za balinanje tudi članica izvršnega odbora
Specialne olimpiade Slovenije. Kot članica izvršne-
ga odbora pa je še vedno aktivna v Zvezi Sožitje.

Dnevna enota VDC v Kobaridu
Povsem upravičeno lahko trdimo, da je za odra-

sle osebe z motnjo v duševnem razvoju tako v dr-
žavi kot tudi v posoškem prostoru lepo poskrblje-
no. Vključujejo se lahko v dnevne programe, imajo
pa tudi možnost celodnevne nastanitve v naših
dveh bivalnih enotah. Programi, ki jih izvajamo,
so zelo pestri in raznoliki. Skupaj z varovanci in z
njihovimi starši s Kobariškega in Bovškega pa se
že veselimo odprtja dnevne enote VDC v Kobaridu.
Župan Občine Kobarid Pavel Gregorčič in Jana
Fratina, direktorica občinske uprave v Kobaridu,
nas v teh prizadevanjih močno podpirata. Upamo,
da bomo s skupnimi močmi tako Občine Kobarid
kot Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
RS Slovenije enoto v Kobaridu tudi odprli.

Za zaklju~ek
Kitajski modrec Lao Ce je že v 5. stoletju pred

našim štetjem v eni od svojih knjig modrosti za-
pisal: “Ljudje niso boljši od ostalega stvarstva. Na-
čelo, na katerem človeško bivanje temelji, jemlje
vse stvari kot enakovredne. Niti ni en človek ali eno
ljudstvo boljše od ostalega človeštva. Enako načelo
velja vsepovsod. Vsi ljudje so enako pomembni.”

Ali ne zaznamo teh misli v naših geslih o tole-
ranci, strpnosti in sprejemanju drugačnosti?

Danica Hrast, direktorica VDC TolminPREDSTAVITEV TEHNIK ZA PRIPRAVO LESNE BIOMASE.
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Pomo~ na domu
[tevilo starih ljudi pri nas vedno bolj nara{~a. (O tem smo podrobneje pisali `e v prej{nji
{tevilki EPI-centra). Zaradi visokega odstotka starega prebivalstva se je `e pred leti
pokazala potreba po organizirani socialni oskrbi ljudi, ki imajo v svojem doma~em
okolju zagotovljene bivalne in druge pogoje za `ivljenje, vendar se zaradi starosti ali
invalidnosti ne morejo oskrbovati sami.

C enter za socialno delo (CSD) Tolmin že
od leta 1992 uspešno izvaja program Po-
moči na domu za območje občin Bovec,

Kobarid in Tolmin. Starost, invalidnost in bolezen
so sestavni del življenja, zato naj bi oseba, ki se
sooči s tem dejstvom, ostala enakovreden član dru-
žine. Spodbudo, razumevanje in vodenje pri vsako-
dnevnih opravilih jim v veliki meri nudijo njihovi
najbližji. Nekateri ljudje pa te sreče nimajo, saj so
brez svojcev ali pa jim le ti iz najrazličnejših razlo-
gov ne zmorejo pomagati.

Mre`a javne slu`be
Pomoč na domu predstavlja izven zavodsko obli-

ko varstva, ki starejšim osebam in osebam z razno-
vrstnimi prizadetostmi omogoča, da ostanejo čim
dlje v svojem domačem socialnem in lokalnem
okolju: med svojimi prijatelji ter ljudmi, ki jih po-
znajo. Mrežo javne službe za omenjeno pomoč
zagotavljajo občine. Slednje so za strokovnega izva-
jalca pomoči na domu z odlokom določile CSD
Tolmin.

Raznovrstne prakti~ne pomo~i
Takšna oblika socialne oskrbe vključuje:

• gospodinjsko pomoč, pripravo hrane, prinašanje
pripravljenih obrokov hrane na dom, nakupova-
nje in prinašanje hrane ter drugih potrebščin,
vzdrževanje stanovanjskih prostorov, pomoč pri
kurjavi,

• pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri obla-
čenju, hranjenju, umivanju in ohranjanju osnov-
nih življenjskih potreb ter

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, s katero
upravičencem vsaj za določen čas nadomestijo
potrebo po institucionalnem varstvu v drugi dru-
žini ali drugi organizirani obliki.

Upravi~enci
V program Pomoči na domu so večinoma vklju-

čene osebe, starejše od 65 let, ki so zaradi starosti
nezmožne za samostojno življenje. Nemalokrat pa
se teh storitev poslužujejo tudi mlajše invalidne
osebe, ki ne morejo skrbeti zase, in nimajo niko-
gar, ki bi zanje skrbel. Občasno so vključene tudi
družine s kronično bolnimi otroki, družine z du-

Naslov izvajalca storitve pomo~i na domu:

CENTER ZA SOCIALNO DELO TOLMIN,

Cankarjeva 6, 5220 Tolmin, Tel: 05/ 388-10-71

ali 05/ 388-17-19, Fax: 05/ 388-10-71, E-po{ta:

CSD.Tolmin@gov.si

POMO^ NA DOMU starej{im osebam omogo~a, da ostanejo
v svojem doma~em okolju. Foto: arhiv CSD Tolmin

Izvajalci storitev
Neposredni izvajalci storitve so strokovni sode-

lavci, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali
srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno
oskrbo in nego. Na območju vseh treh občin oprav-
lja storitev pomoči na domu trinajst strokovno us-
posobljenih socialnih oskrbovalk: Liljana Blažej,
Nataša Melinc, Erika Rutar, Marija Mrakič, Dija-
na Bevk, Karmen Beguš, Katjuša Leban, Pavla
M. Kutin, Vilma Svetičič, Cilka Fon, Nada Sku-
bin, Nadja Curk in Ljubica Žagar. Vodja programa
je Tanja Mašera.

Zadovoljni s storitvami
Upravičenci glede na svoje materialne zmožnosti

v celoti ali delno prispevajo k ceni izvajane storitve.
Program ocenjujemo kot zelo uspešen, saj so upo-
rabniki in njihovi svojci z omenjenimi storitvami
zadovoljni. Ljudje so program sprejeli. Iz razgovora
z njimi je razvidno, da si želijo stalne pomoči soci-
alnih oskrbovalk, saj so le te postale stalnica v nji-
hovem življenju.
Tanja Ma{era, Center za socialno delo Tolmin

ševno in telesno prizadetim otrokom ter tiste, ki
so se zaradi težav v medsebojni komunikaciji zna-
šle v trenutni stiski.

Utrinki

BO PROGRAM PRERASEL V GIBANJE
ZA ZDRAVJE?
Kobarid – @ivimo zdravo je naziv programa spod-
bujanja zdravja, ki ga vodi Zavod za zdravstveno
varstvo Nova Gorica v sodelovanju z Zdravstve-
nim domom Tolmin, Zdravstveno postajo
Kobarid, Medicus partnerjem iz Kobarida in ob
podpori Ob~ine Kobarid.
Cilji programa so izbolj{ati zdravje ljudi in prepre-
~iti ali upo~asniti pojav dejavnikov tveganja za
zdravje ter tako odlo‘iti kroni~ne bolezni, kot so
bolezni srca in o‘ilja, rakava obolenja, sladkorna

bolezen, kroni~na obolenja dihal, osteoporoza ter
druge bolezni gibal v ~im kasnej{e ‘ivljenjsko
obdobje. Jedro programa je spodbujanje zdrave
prehrane in gibanja.

Program, ki se bo odvijal do aprila prihodnjega
leta, ponuja bogat spekter predavanj in delavnic,
na katerih bodo razli~ni strokovnjaki udele‘en-
cem predstavili dejavnike tveganja za zdravje in
zdravstveno stanje v regiji. Dolo~ili jim bodo tudi
osnovne dejavnike tveganja: telesno te‘o, krvni
tlak, indeks telesne mase in telesne zmogljivosti.
Spregovorili bodo tudi o debelosti, kroni~nih bo-
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A ktivni življenjski slog pomembno prispeva
k splošni kakovosti življenja. Aktivni ljudje
imajo približno 50 odstotkov manjše mo-

žnosti, da obolijo in umrejo za srčno-žilnimi bolez-
nimi in za možgansko kapjo, lažje obvladujejo krv-
ni tlak, izboljšajo sladkorno bolezen, obvladujejo
prekomerno telesno težo in debelost, preprečujejo
krhkost kosti (osteoporozo) ter možnost zlomov.
Poveča se jim telesna pripravljenost, mišična moč
in gibljivost sklepov.

Kako za~eti z
aktivnim `ivljenjskim slogom?

Svojo telesno dejavnost boste najbolj varno in
učinkovito povečali tako, da ocenite stopnjo svoje
telesne pripravljenosti. Telesno zmogljivost ali fit-
nes indeks izmerite s pomočjo preizkusa hitre hoje
na dva kilometra. Na osnovi dobljenih rezultatov
z upoštevanjem spola, starosti, telesne teže in viši-
ne, časa hoje ter srčnega utripa, vam bodo določili
telesno zmogljivost ter svetovali ustrezno telesno
dejavnost. Test lahko ponovite po nekaj mesecih
vadbe in tako spremljate svoje napredovanje.

Vsi, ki se že dalj časa niste ukvarjali s telesno
dejavnostjo, morate z vadbo začeti počasi in zmer-

Pomen telesne dejavnosti za zdravje

Kak{en je va{ `ivljenjski slog?
Nih~e ve~ ne dvomi, da sodi redno gibanje med temeljne elemente `ivljenjskega sloga,

usmerjenega v varovanje zdravja. Raziskave so dokazale koristnost redne telesne

dejavnosti za prepre~evanje nastanka, napredovanja in zapletov najrazli~nej{ih vrst

kroni~nih nenalezljivih bolezni, kot so sladkorna bolezen, debelost, nekatere vrste raka,

kroni~ne bolezni mi{ic in kosti, depresija, prizadetost sr~no-`ilnega sistema …

TELESNO ZMOGLJIVOST lahko izmerite tudi s pomo~jo preizkusa hitre hoje. Foto: Peter Kova~i~

Utrinki

no: priporočljivo je 30 minut stalne hitre hoje vsaj
5 dni na teden. Ker je kontinuirana dejavnost za
zdravje boljša, bodite telesno dejavni vsaj od 15
do 30 minut skupaj.

Zmerno intenzivna telesna dejavnost
Vsak delček telesne dejavnosti je pomemben.

Pomaga lahko samo nekaj minut. Trudite se in
postopno podaljšujte trajanje vadbe na dolžino, na

“^e si boste vsak dan vzeli samo nekaj ~asa za
gibanje, boste pove~ali svoje telesno in du{ev-
no zdravje, kar pomeni, da boste lahko `ivlje-
nje u`ili polno. Biti zdrav {e ne pomeni, da se
boste morali za to peklensko naprezati!”

leznih, boleznih srca in o‘ilja ter zgodnjem odkri-
vanju raka na dojkah.

Zdrava uravnote‘ena prehrana je za zdravje izje-
mnega pomena. Program ponuja odgovore na
vpra{anja, kot so: Kako na doma~em vrtu pride-
lati zdravo hrano? Kaj je zdravo jesti in ~emu se je
bolje izogniti? Kak{ne so na{e energetske potre-
be? Katera ‘ivila vklju~uje zdrav obrok? Kako
obroke razporediti preko dneva? Kako pripraviti
hrano, da bo zdrava in okusna?

Redna zmerna telesna dejavnost bistveno izbolj-
{a zdravje in splo{no po~utje ter ugodno vpliva

na dejavnike tveganja za sr~no ‘ilne in druge kro-
ni~ne bolezni. Pomemben poudarek v programu
je zato namenjen prav spodbujanju ljudi k ve~ji
telesni dejavnosti. @elimo, da bi ti spoznali in
izkusili koristi redne telesne dejavnosti ter si vsaj
petkrat na teden privo{~ili pol ure dovolj intenziv-
nega gibanja. V Kobaridu in okoli{kih krajih bo
tako spomladi organiziranih pet testiranj telesne
zmogljivosti s preizkusom hoje na dva kilometra.

Da projekt v kraju sploh lahko za‘ivi, so zaslu‘ni
lokalni koordinatorji. To nalogo so v Kobaridu
prevzele medicinske sestre; patrona‘ni sestri iz

Zdravstvene postaje Kobarid Gabrijela Pavlin in
Nada Kuk Papi~ ter babica Erika Lavren~i~ iz
otro{kega dispanzerja v Zdravstvenem domu
Tolmin. Pri njih lahko dobite tudi vse informacije o
programu.

Na Zavodu za zdravstveno varstvo si prizadeva-
mo za {iritev programa tudi v druge kraje regije.
Skupna ‘elja vseh, ki v programu sodelujemo, pa
je, da bi ponujene aktivnosti tako prevzele in raz-
gibale ljudi, da bi program prerasel v gibanje za
zdravje.

Tanja Krape‘, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
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kateri še lahko vzdržujete zmerno te-
lesno dejavnost. Vključite jo v svoj
vsakdan. Zmerno intenzivna telesna
dejavnost vam poveča pulz toliko, da
se ogrejete in rahlo zadihate: hoja po
stopnicah, hitra hoja, plavanje, ples,
naporno delo, delo na vrtu, pomivanje
oken … Ko se bo vaša telesna zmoglji-
vost izboljšala, naj aktivnost traja malo
dlje, povečate lahko tudi intenzivnost.

Aerobna dejavnost
Pomembno je, da je vadba redna,

zmerna in uravnotežena. Vsebuje naj
okoli 50 % aerobnih dejavnosti (vaje
za pridobivanje in vzdrževanje telesne
zmogljivosti: sprehod, pohodništvo,
tek, plavanje, kolesarjenje …) ter po
25 % vaj za moč oziroma vaj za giblji-
vost, elastičnost, fleksibilnost. Katero
aktivnost boste izbrali, je odvisno od
tega, kaj je vam najljubše, kaj najla-
žje vključite v svoj vsakdanjik in kaj
ustreza vašim telesnim zmogljivo-
stim, starosti in zdravstvenemu sta-
nju. Previdni morate biti, če imate te-
žave s srcem, visok krvni tlak, nepo-
jasnjene bolečine v predelu prsnega
koša, vrtoglavico ali slabost, bolečine
v kosteh ali sklepih, ki se pri telovad-
bi ali gibanju povečajo. Če imate na-
štete bolezni oziroma težave ali vas
kakorkoli skrbi, kako povečati telesno
dejavnost, se posvetujte s svojim zdrav-
nikom. Če se med telesno vadbo ozi-
roma po njej pokažejo znaki, kot so
nesposobnost končati vadbo (končati
jo moramo z rezervo), nesposobnost
pogovarjati se med vadbo, izmuče-
nost ali slabost po vadbi, utrujenost
v preostalem delu dneva ali večera
po vadbi, nespečnost po vadbi, bole-
čine v sklepih, pomeni da smo s va-
dbo pretiravali. Prisluhnite svojemu
telesu in ne pretiravajte!

Za konec še nekaj splošnih pripo-
ročil:
• pred vsako vadbo se ogrejte in po

njej ohladite z nekajminutno aktiv-
nostjo nižje intenzivnosti ter pred
in po vadbi izvajajte vaje za razte-
zanje mišic;

• ne vadite vsaj eno uro in pol po
večjem obroku hrane, kadar imate
povišano telesno temperaturo ozi-
roma ste drugače akutno bolni;

• vadbo prekinite, če med njo čutite
bolečino v prsnem košu, vratu, vrto-
glavico, motnje srčnega ritma, preti-
rano težko dihate ali imate bolečine
v sklepih ter se posvetujte z zdrav-
nikom.

Lara Bratu`, dipl. fizioterapevtka

Prihajate iz Čezsoče.
Da, tu sem preživel otroška leta.

Po osnovni šoli sem odšel na Klasi-
čno gimnazijo v Ljubljano.

Zakaj ste se odločili za Ljubljano?
Zaradi želje po študiju medicine

sem izbiral med gimnazijama, ki sta
imeli latinščino: Koper ali Ljubljana.
Šel naj bi v Koper, kjer bi starejši pol-
brat pazil name. Vztrajal sem na Lju-
bljani in oče je popustil. Odločitev je
bila dobra, saj mi je omogočila spo-
znavanje najširše palete kulturnega
dogajanja, pa tudi lahek prehod iz
dijaškega v študentsko življenje. V
gimnaziji sem se vključil v dramski
krožek. Imel sem dobrega profesorja
slavistike, ki je bil zelo navezan na

V svetu re`iserja
Marjana Bevka poznamo po uspe{nih re`ijah gledali{kih predstav. Vendar to ni njegovo edino delo.
[e marsikaj se najde: projekti izven gledali{~a, re`ija prireditev, pomo~ amaterskim gledali{~em,
strokovni ~lanki v revijah, seminarji in nenazadnje delo svetnika ob~ine Bovec. Pogovor z njim
odkrije veliko zanimivega in skrita ne ostane niti `elja po ustanovitvi mladinske gledali{ke skupine
na Bov{kem.

literaturo in gledališče. V Ljubljani so
bile velike gledališke možnosti: Dra-
ma, Mestno gledališče ljubljansko,
Mladinsko in Lutkovno gledališče,
ogromno kinodvoran.

Niste v otroštvu nikoli pomislili na
gledališče?

Čeprav sem zelo rad nastopal na
proslavah in otroških igrah (takrat je
skoraj vsaka vas imela odraslo in
otroško dramsko skupino – pa da-
nes?), nisem razmišljal, da bi se s
tem poklicno ukvarjal. Čisto drugače
je bilo z mojo hčerko Alido, ki je z
gledališčem rasla. Šele po zimskem
semestru v četrtem letniku sem za-
čutil ustvarjalni gon in šel delat spre-
jemni izpit na Akademijo za gledali-

šče, radio, film in televizijo (AGRFT).

Vam je bilo kdaj žal?
Nikdar.

Kako je potekal študij?
Na sprejemnem izpitu je bila huda

selekcija. Izmed 36 so nas sprejeli
osem. Po dveh letnikih skupnih pre-
davanj iz režije sva šla dva na gleda-
liško in radijsko, ostali na filmsko in
televizijsko režijo. Na gledališki režiji
sem na koncu ostal sam. Ker je študij
zelo rigorozen, so nekateri vmes od-
padli. Če si pri praktičnih predmetih
dvakrat padel, je bilo konec. Vrnili
so ti indeks in lahko si izgubil tudi
tri leta študija. Sedaj so to malo omi-
lili.

NA VAJI V ZAGREB[KEM GLEDALI[^U ITD.
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Gre glede na majhno število štu-
dentov za bolj individualističen štu-
dij?

Podoben je ameriškim kolegijem.
Na AGRFT smo bili ves dan. Začeli
smo zjutraj z umetnostjo giba, sledila
so teoretična predavanja. Praktična
režija in praktična dramska igra sta
bili popoldne. Študij je individualisti-
čen le pri predmetih, kot je umetni-
ška beseda. Drugače je delo kolektiv-
no. Kolektiv je majhen, študij pa zelo
intenziven. Odsotnost, pa še to ne za
dolgo, lahko opravičiš le z zdravni-
škim opravičilom. Gledališče je kole-
ktivno delo: če igralec na vajah manj-
ka, se ne da delat. Vedno moraš biti
pripravljen. Niti bolan ne smeš biti.
Delo je težaško: vedno moraš biti zra-
ven, vedno dober. Pri gledališču je
tako: uspešna predstava ni zagotovi-
lo, da bo tudi naslednja uspela. Lah-
ko narediš napako in te publika po-
pljuva. Kvaliteta se stalno preverja.
To so hude travme in obremenitve.

In vedno ste na očeh.
Da, to je najbolj javno delo. Takoj-

šnja obsodba. Aplavzi ali izžvižganje.

Kako se je nadaljevala vaša življenj-
ska pot?

Imel sem srečo. Diplomsko pred-
stavo s Poldetom Bibičem v glavni
vlogi sem delal v Mestnem gleda-
lišču. Bila je zelo uspešna (Bibič je
dobil Borštnikovo nagrado, jaz štu-
dentsko Prešernovo, ena diplomantk
Severjevo), tako da sem v istem gle-
dališču takoj dobil še eno režijo. Kot
svobodni umetnik sem kasneje delal
v Celju in Trstu, potem pa dobil po-
nudbo, da grem v Subotico režirat
Cankarjeve Hlapce. Naredil sem kra-
sno predstavo, ki je bila posneta tudi
za televizijo. V Madžarski drami (v
Subotici imajo srbsko in madžarsko
gledališče) sem naredil predstavo
Dom Bernarde Albe, o kateri se še da-
nes govori. Je ena mojih najboljših
in tudi najljubših režij (nastopajo sa-
me ženske). V Vojvodini sem ostal
osem let, se tam poročil in dobil
hčerko. Nekaj časa sem bil zaposlen
v gledališču kot režiser, vendar mi
stalna zaposlitev ni pisana na kožo.
Samostojni kulturni delavec sem ne-
prekinjeno že 22 let.

Režiser si mora ustvariti ime, da ga
poznajo in kličejo.

Vedno moraš biti aktiven in prepri-
čan, da hočeš narediti dobro predsta-
vo. Ena predstava je boljša, druga
slabša, odvisno od trenutka, zasedbe,
razpoloženja publike, predvsem pa

od teksta, ki mora biti izbran v pra-
vem trenutku. Pritisk je velik: narediti
moraš odmevno predstavo, da te ka-
sneje spet pokličejo.

Koliko časa vam vzame ena pred-
stava?

Režiser naj bi na prvo vajo prišel
pripravljen. V glavi ima celotno vizi-
jo, kako bo stvar izgledala, scenogra-
fijo, kostume, kako se bodo igralci
premikali, kakšen bo ritem govora ...
Če trajajo vaje v gledališču dva me-
seca, je potrebno ravno toliko pred-
priprav. Vaje so vsak dan štiri ure do-
poldan in štiri zvečer. Za eno predsta-
vo je potrebnih 60 vaj.

Vi dobite v roke tekst?
Da, dobim, včasih tudi sam izbe-

rem gledališki tekst, na osnovi kate-
rega moram dobiti vizijo. Ta pride ali
pa ne, ne da se prisilit. Ni metode,
vse je stvar navdiha, talenta.

Se vam je kdaj zgodilo, da ste tekst
zavrnili?

O ja. Tema mi ni bila všeč, ni bil
moj svet, bil je preveč brutalen. Dru-
gače pa je tako, da tekst bereš in do-
biš pri nekem prizoru vizijo, vidiš
igralce, način govora, kako bo vse po-
stavljeno. Zagledaš majhno sliko do-
gajanja in iz nje počasi razvijaš vizijo
na celoten tekst. Dobiš niz podob, za-
vitih v kopreno, ki jo potem iz vaje
v vajo odstrinjaš, ostriš slike …

To si je težko predstavljati ...
Režija ima dve poti. Najprej začneš

z navdihom, vse moraš videt tako kot
v sanjah. Iz tega moraš narediti re-
alno stvar. Po korakih prideš do sanj,
ki naj bi bile končen produkt. Igralcu
moraš dati navodila, kako se bo pre-
mikal, kako bo govoril, električarju
moraš dati navodila za luči … Včasih
je ta preskok najtežji: če imaš v glavi
zelo močno vizijo, se ti zdi, da je že
narejeno. Prav zmožnost realiziranja
sanj v odrsko resničnost je stvar
umetniške moči ali pa tudi nemoči.

Izbirate vi igralce za posamezne
vloge?

To naj bi vsaj pri glavnih vlogah
delal režiser. Ker ima gledališče zapo-
slen ansambel, moraš tem igralcem
zagotoviti vloge in pri zasedbi delaš
kompromise. Gledališča vse bolj so-
delujejo, tako da lahko povabiš tudi
gostujočega igralca.

Kdaj ste se odločili za vrnitev v Slo-
venijo?

V letih 1980 in 1981 sem bil umet-
niški vodja v Primorskem dramskem
gledališču, po novem Slovenskem na-
rodnem gledališču (SNG) Nova Gori-
ca. Potem sem se vrnil v Novi Sad.
Po ločitvi leta 1985 sem se s hčerko
dokončno vrnil v Ljubljano.

Kot samostojni umetnik delate za
razna gledališča. Katera?

Ko sem prišel nazaj, sem delal več
let (zahvaljujoč Tonetu Partljiču) za
Mariborsko gledališče, kasneje tudi
za ljubljansko Dramo, Mestno in Lut-
kovno gledališče, SLG Celje, SNG No-
va Gorica in v Zagrebu. Veliko se
ukvarjam z zamejskimi Slovenci, že
12 let z Benečani, malo manj s Ko-
roškimi Slovenci.

Letos je bilo ustanovljeno Kulturno
društvo (KD) Čedermac.

Pobudo za ustanovitev društva
sem dal prav zaradi povezovanja po-
soške kulture s Koroško in Beneško
Slovenijo. V času odpiranja meja se
mi zdi zelo pomembno, da učvrstimo
kulturno povezavo. Gre za enoten
kulturni prostor. Iz zgodovine vemo,
daj je tu potekala kulturna povezava
slovenstva, nikoli preko Ljubljane.
Naša perspektiva je v tem trikotniku.
Dosti bližji so nam ti Slovenci, kot
pa tisti v Ljubljani. Tudi zato, ker Lju-
bljana postaja vse bolj centralistična.

Kdaj ste se vrnili v Čezsočo?
Lani sem prišel stalno živet sem.

Benečija mi je dosti bližje. Hotel sem
pomagati tudi na Bovškem. Vsi so
pripravljeni delati v kulturi, vendar
so nebogljeni, včasih ne vedo, kako
se obrniti. Ne vedo, kako je treba po-
šiljati prijave na Ministrstvo za
kulturo (MK), da lahko dobiš denar,
če si tečen in zoprn. Tam pa komaj
čakajo, da ne veš. Da se razumemo:
nočem jih učiti, kaj naj delajo, tem-
več pomagati, kako naj delajo, da bo
tisto kaj prišlo do publike. Na žalost
včasih naletiš na odpor: češ, kaj nas
bo ta učil. Nekateri so hvaležni in
ukaželjni. V teh vidim moč in razvoj
bovške kulture.

Ukvarjali ste se z radijsko režijo.
Da, kar dosti sem režiral za radio

v Ljubljani in Novem Sadu. Ukvarjam
se tudi z raznimi seminarji o pripravi
prireditev, o organizaciji dramskega
krožka ... Sodelujem z Izobraževal-
nim centrom Freising iz Škofje Loke
in predavam na seminarjih, ki jih or-
ganizirajo predvsem za učiteljski in
vzgojiteljski kader.

Sodelujete tudi pri organizaciji pri-
reditev?

S tem sem začel v Vojvodini, kjer
sem delal velike proslave. Lepi so
spomini na proslavo ob dnevu JNA
za generalštab, ko je bil med obisko-
valci tudi Josip Broz Tito, med na-
stopajočimi pa profesionalni igralci
beograjskih gledališč in Zdravko Čo-
lič. Prva velika prireditev v Sloveniji

S H^ERKO OB DRAVI NA KORO[KEM.
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je bila proslava ob 150-letnici rojstva
Simona Gregorčiča na Vrsnem. V
zadnjem času sem dosti delal v Ko-
baridu. In Kluže, te so sedaj moja lju-
bezen. Je pa zelo težko, toliko razli-
čnih hotenj … človek včasih kar zno-
ri. Veliko preveč ustvarjalne energije
se porabi zgolj za dokazovanje, tudi
za to, da je bolje, če je mikrofon na
levi, ne na desni.

Vaš velik uspeh so bila Pisma s
fronte.

Projekti izven gledališča so moje
posebno delo. To je balzam za mojo
ustvarjalno dušo in notranji mir. Ve-
likokrat sem zbral igralce in naredili
smo predstavo. Pred leti smo z Ivom
Banom in Iztokom Valičem v Domu
španskih borcev naredili predstavo
Mož moje žene, katere uspeh potrjuje
nedavna 300. ponovitev. Delal sem
tudi z Gojmirjem Lešnjakom – Goj-
cem.

Pisma s fronte so bila moja bo-
lečina. Kar nekaj časa sem jo priprav-
ljal, potem pa skoraj obupal nad biro-
kratizmom in nezainteresiranostjo.
Zapletlo se je s prijavo projekta na
MK. Pa se nisem dal. Na Reki sem
se dogovoril z direktorjem in igral-
cem ter šel iskat igralca na Madžar-
sko. S SNG Nova Gorica nisem imel
težav. Šele nato je MK pristopilo
zraven. Občini Bovec sem pred tremi
leti poslal pismo za sodelovanje, pa
še ni ne pozitivnega ne negativnega
odgovora. Kljub uspehom v tujini in
v Posočju na obeh straneh meje, kjer
predstavi vsi priznavajo zgodovinsko-
umetniške kvalitete, vpete v naravna
prizorišča Posočja, je lokalni LTO še
ni opazil. Kar ji morda dviga kvalite-
to. Kdo ve.

Ste imeli že prej v mislih, katere
igralce boste povabili?

Ne. To je čudna zgodba. Pred leti
sva se s hčerko pogovarjala o Klužah.
Rekel sem ji, da bi rad nekaj naredil,
da me izzivajo zgodbe, pisma s fron-
te. Odvrnila mi je, da naj ne govorim,
ampak naredim. In sem začel razmi-
šljati: brat, sestra, ljubimec, to je slo-
venska baladna tema. Brat sestri
vedno prepoveduje ljubimca. V Čeda-
du sem na Mittelfestu spoznal Mimo
Galino, direktorico festivala. Predsta-
vil sem ji idejo, ki se ji je zdela zani-
miva. Predlagala mi je, da bi dodal
še italijanskega vojaka. Ko sem ji po-
slal koncept, je Pisma s fronte vklju-
čila v program Mittelfesta. Zapleti na
MK so se nadaljevali. Denar smo do-
bili šele, ko so projekt vključili na
mednarodno sodelovanje.

Pisma s fronte se bodo pod drugim
naslovom nadaljevala kot projekt ob
padcu meje. Vključen bo še avstrijski
igralec. Nosilec projekta bo SNG No-
va Gorica v sodelovanju s KD Čeder-
mac. Od tujih gledališč bodo sodelo-
vala Italijanska Drama z Reke, Mest-

no gledališče Celovec, Narodno gle-
dališče iz Budimpešte, Teatro stabile
Trieste in Mestno gledališče iz Brna.
Premiera bo 1. maja 2004 pred žele-
zniško postajo v Gorici. Kasneje bo
gostovala na Češkem, v Celovcu, na
Trbižu, v Naborjetu in dalje po soški

fronti. Ker je SNG Nova Gorica vklju-
čeno v evropsko medmrežje gleda-
lišč, se bodo leta 2005 po evropskih
prestolnicah selile predstave, ki jih
pripravljajo gledališča na osnovi med-
narodnega sodelovanja ob širitvi Ev-
ropske unije. Tako tudi nova predstava.

Kakšna bo vloga avstrijskega vo-
jaka?

Razmišljal sem o vključitvi lika av-
strijskega vojaka kot umetnika. Za-
kaj? Dobil sem podatke, da so v letih
1916 in 1917 v zaledju soške fronte
gostovala eminentna evropska gleda-
lišča. To je ideja, ki jo je treba še or-
gansko povezati v celoto z ostalimi
zgodbami.

Na osnovi Pisem s fronte so me po-
vabili tudi na Svetovni kongres o kul-
turi kot akpektu združevanja na Du-
naj, kjer sem predstavil referat o obli-
kah gledališča na ruševinah vojn.
Opisal sem soško fronto, kaj bi se
dalo narediti, kaj smo že naredili in
besede podkrepil z diapozitivi Željka
Cimpriča. Bili so navdušeni.

Bili ste prvi selektor slovenskega fe-
stivala lutk?

Po osamosvojitvi so razmišljali o
organizaciji slovenskega festivala
lutk. Na hitro je bilo treba vse orga-
nizirati. Iskali so selektorja in ker ti-
sto leto nisem imel nobene lutkovne
predstave, sem ponudbo sprejel.

Bili ste pobudnik in vodja kultur-
no-etnološkega tabora zamejskih
otrok.

Tabor, ki se seli (dvakrat je bil v
Trenti, na Kavki, v Breginju, v Špetru,
na Koroškem in na Madžarskem),
poteka že sedmo leto. Udeležujejo se
ga otroci iz Posočja, iz Benečije in s
Koroške. Dvakrat so prišli tudi mad-
žarski otroci. Gre predvsem za to, da
se med seboj spoznajo. Naša država

PO TISKOVNI KONFERENCI v Subotici po re`iji predstave Dom Bernarde Albe.

ISKANJE LOKACIJE za televizijsko snemanje Cankarjevih Hlapcev.

Utrinki

SAMOTNIKI
Tolmin – V petek, 21. 11., smo si v
Tolminskem muzeju ogledali pre-
mierno predstavitev dokumentarne
oddaje o ^adrgu z naslovom Sa-
motniki, katere re‘iserka in avtorica
je Majda Lapajne. Posnela ga je TV
Slovenija v okviru oddaj @ivljenje v
gorah. Veliko {tevilo obiskovalcev
premierne predstavitve, ki se nika-
kor niso mogli stla~iti v sobo Tolmin-
skega muzeja, je dokazalo, da pro-
stor ni bil ravno posre~eno izbran.
Potrjeno pa je bilo tudi dejstvo, da je
^adr‘nov in ljubiteljev vasice veliko.

Oddaja je predstavila vsakdanji utrip
^adrga, legendo o nastanku vasi,
sirarstvo in ‘ivinorejo, ki imata ‘e
dolgo tradicijo, pa tudi te‘a{ko spla-
varjenje lesa in divje lepote Tolminke.
V vasi poleg ^adr‘nov ‘ivijo fantje
Don Pierinove skupnosti za zdrav-
ljenje odvisnosti, ki so svoj prostor
na{li v stari {oli. Ogledali pa smo si
lahko tudi posledice nedavne nesre-
~e, ko je kamnita gmota po{kodo-
vala cesto in vas odrezala od sveta.

LEGENDO O NASTANKU ^ADRGA je pred-
stavil doma~in Ludvik Jane‘. Foto: Andrej
Kutin
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za zamejske Slovence ne naredi nič,
jih ne združuje, ne spoznava. Imam
občutek, da jih še vedno jemlje kot
krasen zgodovinsko-etnografski folk-
lorni ostanek. Tam so za turiste. Bo-
jim se, da Posočje počasi tone v isto
kategorizacijo državljanov.

Govorijo ti otroci slovensko?
Da, vsi na taboru govorimo knji-

žno slovenščino, ne narečja. Skozi
kratke gledališke prizore začnejo
svoje občutke in misli formulirati v
pravem jeziku, se začnejo izražati.
Sodeluje več mentorjev. Dve leti mi
pomaga hči. Sodeluje tudi glasbenik,
ki otroke uči narodne pesmi iz obmo-
čja, kjer je tabor. Dopoldne potekajo
delavnice, popoldne pa si ogleduje-
mo kulturno-etnografske mejnike
slovenstva.

Komu je tabor namenjen?
Otrokom med 12. in 15. letom. Ne-

kateri hodijo vsako leto. Ko odidejo
v srednjo šolo, jim je žal, da ne mo-
rejo nadaljevati. Sedaj zahtevajo, da
prijavimo še en projekt zanje. Organi-
ziran je preko Zavoda za slovensko
izobraževanje v Špetru. Delno ga fi-
nancira MK, spanje in hrano pa po-
krijejo občine.

Prizadevate si tudi za izgradnjo
doma kulture v Benečiji.

Skušam jim pomagati preko MK,
saj si že dolgo časa prizadevajo. Ob-
staja možnost za izgradnjo v Špetru,
ker bi občina dala zemljišče. Sedanja
italijanska oblast je pripravljena pri-
spevati svoj delež. Vprašanje je, če
je naša stran pripravljena prispevati
svojega. Vedno se ustavi pri nas. Ita-
lija Slovence bolj zavira politično in
ne finančno. Pri nas je ravno obrat-
no. Sedaj vadimo v telovadnici, po
župniščih in v občinskih stavbah.
Predstave igramo januarja, na dan

emigranta, v Teatru Ristori, drugače
pa na prostem.

Imeli ste velike zasluge za vzpon
Beneškega gledališča.

Vzpon je bil v dveh smislih. Prej
so bile predstave uprizorjene samo

enkrat. Če je predstava, naj se igra.
Problem so videli v tem, da nimajo
dvorane. Delati smo začeli tako, da
se lahko igra na prostem. Letošnjih
21 predstav je za tako gledališče
ogromno, saj gre za amaterje, ki se s
tem ukvarjajo poleg redne službe.

PO^ITEK MED VAJO JAN^ARJEVEGA GODOTA.

Utrinki

Predstave so vezane na poletni čas.
Z njimi sem delal tudi na t. i. gledali-
ški abecedi: kako je treba pravilno
izgovarjati (igrajo v narečju, ki mora
biti razumljivo izgovorjeno), kako se
premikati, kostumografijo … Najbolj
važno je, da smo zraven pritegnili
mlade. Gledališče se lahko pohvali z
lepimi uspehi na tekmovanjih.

Pomagate tudi drugim gledališkim
skupinam?

Pomagam gimnazijski skupini
Zvonko iz Tolmina, včasih skupi-
nama iz Drežnice in Bovca. Nočem
se preveč vmešavati in jih učiti.

Stvari, ki jih počnem, so mi všeč.
Našel sem dobro formulo: da zado-
voljim višje umetniške ambicije, de-
lam s profesionalci, avanturistične že-
lje uresničujem s projekti na prostem,
ljubiteljsko veselje tešim pri delu z
amaterji. Če grem na vaje k Beneča-
nom, sem še en teden nasmejan.

Trenutno režirate dokumentarni
film o zadnjem Čedemacu monsi-
gnorju Pasqualu Gujonu po scena-
riju Zdravka Duše. Kdaj ga bomo
lahko videli?

Zadnjič smo snemali oktobra na
praznik kostanja. Ostal nam je še en
dan snemanja, ki nam ga je onemo-
gočil dež. Moram se dogovoriti glede
montiranja. Vesel bi bil, če bi bila
premiera februarja na obletnico Gujo-
nove smrti v Benečiji. Slovenska pre-
miera bo verjetno v Čezsoči, kjer ima
KD Čedermac sedež. Kasneje bo film
predvajala televizija.

Naj vam za konec zaželim nadalj-
njih uspehov, predvsem pa da vam
ne bi nikoli zmanjkalo ustvarjalne
energije.

Intervju pripravila: Mateja Kutin
Foto: arhiv Marjana Bevka

V tednu po premierni predstavitvi je
bila oddaja predvajana tudi na tele-
viziji.
Mateja Kutin

SKUP[^INA ZVEZE TOLMIN-
SKIH MLADINSKIH DRU[TEV
Poljubinj – Zveza tolminskih mla-
dinskih dru{tev (ZTMD) je 29. no-
vembra v gostilni Pri Siberju pripra-
vila vsakoletno skup{~ino, na kateri
so izvolili novega predsednika.
Naloge dosedanjega predsednika
Mihe Kozoroga bo v letu 2004
opravljal Janez Leban.

V ZTMD so bila do dneva skup{~ine
vklju~ena {tiri dru{tva: Klub tolmin-
skih {tudentov, KUD September,
KUD Karma Koma in Dru{tvo za
dobro voljo. Na zadnji skup{~ini so
medse sprejeli {e tri dru{tva, tako
da ZTMD sedaj {teje sedem ~lanov.
Pridru‘ili so se dru{tvo Umica iz
Tolmina, Dru{tvo tabornikov, Rod
puntarjev Tolmin in dru{tvo Odis iz
Idrije pri Ba~i. V ZTMD so si v priha-
jajo~em letu zadali dve glavni nalogi:
~im prej ‘elijo odpreti vrata mladin-
skega centra in poleti ponovno us-
pe{no izvesti Kreativni tabor Sajeta.
[pela Kranjc

SKUP[^INA KLUBA
TOLMINSKIH [TUDENTOV
Ljubljana – V gostilni Pri Jovotu v
Ljubljani se je konec novembra od-
vijala tradicionalna skup{~ina Kluba
tolminskih {tudentov (KT[). Prisot-
nih je bilo ve~ kot 60 ljudi, od tega
57 ~lanov kluba in gostje: predstav-
nik Upravne enote Tolmin Du{an
Jug, tolminski pod‘upan Uro{ Bre-
‘an, kobari{ki pod‘upan Primo‘
Sko~ir, predsednik Zveze tolmin-
skih mladinskih dru{tev Miha Kozo-
rog in predsednik [KIS-a O‘bej
Marc. Iz Ob~ine Bovec se na vabi-

lo ni odzval nih~e. Uvodni pozdrav
in nagovor udele‘encem skup{~ine
je imel predsednik Izvr{nega odbo-
ra Kluba tolminskih {tudentov v letu
2002/2003 Marko [tucin. Pozdravil
je vse zbrane, {e posebej Du{ana
Juga, ki se je skup{~ine udele‘il
vsa leta doslej. V svojem govoru je
Jug poudaril, da je leto, ki prihaja,
za KT[ {e posebej pomembno.
Minilo je namre~ 30 let, odkar sta
Ob~ina Tolmin in KT[ podpisala
uradni sporazum za financiranje.
Naj bralcem povemo, da KT[ ob-
staja ‘e 35 let. Izpostavil je problem
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Kaj pa mi, ki nismo “deficitarci”?
V tej {tevilki EPI-centra za~enjamo z rubriko Klub tolminskih {tudentov (KT[) spra{uje – Poso{ki
razvojni center (PRC) odgovarja. Za obliko stalnega sodelovanja, ki lahko pripomore k sprotnemu
razre{evanju vpra{anj, ki tarejo mlade, smo se dogovorili oktobra leto{njega leta, ko smo skupaj
izpeljali projekt [tudentje in podjetja iz Poso~ja se spoznavajo. Glede na prostorske mo`nosti bomo
v posamezni {tevilki objavili odgovor le na dolo~ena vpra{anja. V kolikor se bodo ta ponavljala, jih
bomo zdru`ili in nanje pripravili skupen odgovor.

Vprašanje:
Trenuten trend je študij družbo-
slovja, humanistike, ekonomije, je-
zikov ... PRC si že nekaj let priza-
deva, da bi se diplomanti vrnili v

pendiranje in spodbujanje zaposlova-
nja kadrov. Skladno s programom
SOČA 2006 in analizo deficitarnih
poklicev PRC spodbuja predvsem šti-
pendiranje in zaposlovanje kadrov
deficitarnih poklicev, zato je povsem
logično, da se to odrazi tako v razpi-
su za štipendiranje kot v razpisu za
spodbujanje zaposlovanja.

To pa seveda ne pomeni, da so iz
ene ali druge aktivnosti izključeni
ostali kadri. Štipendije se podeljujejo
tudi mladim, ki študirajo na družbo-
slovnih oziroma humanističnih us-
meritvah. Med lanskoletnimi 30-imi
štipendisti je bilo takšnih 7, med leto-
šnjimi 39-imi pa 11. V okviru razpisa
za spodbujanje zaposlovanja v letu
2002 so bile med sedmimi novimi šti-
ri zaposlitve, pri katerih ne gre za

deficitarne kadre, v letošnjem razpisu
pa je od 13 novih zaposlitev takih kar
10. Prevladujejo ekonomisti.

Pri tem velja poudariti, da na dr-
žavni ravni tečejo prizadevanja za
spodbujanje študija za deficitarne po-
klice, ker to dolgoročno vodi k od-
pravljanju oziroma zmanjševanju
strukturnega neskladja na trgu dela.
Takšne usmeritve so skladne s smer-
nicami zaposlovanja v Evropski uniji.
Prav zato ne velja le pristati na dej-
stvo, ki ste ga označili za trenuten
trend na področju izobraževanja,
temveč je treba te trende postopno
spreminjati. V tej smeri deluje tudi
PRC, ki je v letošnjem letu začel s
projektom spodbujanja osnovnošol-
cev za povečan vpis na deficitarne
srednješolske programe.

Posočje, obenem pa je z razpisom
za štipendije pokazal, da za veliko
tistih, ki študirajo na omenjenih
smereh, tukaj ni zanimanja ozi-
roma delovnih mest. Imate v zvezi
s tem problemom že v mislih kak-
šne rešitve? Kako bi lahko poma-
gali študentom, ki po končanem
študiju ne bodo “deficitarci”, torej
izobraženi za deficitarne poklice?

Odgovor:
Izvajanje razvojnega programa

SOČA 2006 je ena ključnih nalog
PRC-ja; nanj so vezane tudi najpo-
membnejše naloge na področju raz-
voja človeških virov. V programu je
opredeljena obveznost PRC-ja, da
pripravi analizo deficitarnih poklicev
in na tej osnovi izvaja raznovrstne
aktivnosti, med njimi predvsem šti-

Utrinki

centralizma in {tudente ponovno
pozval, naj se vra~ajo na Tolminsko.
Po njegovem mnenju ima KT[ pri
tem pomembno vlogo, saj zdru‘uje
{tudente in dijake s tega obmo~ja
ter jih z organizacijo raznih proje-
ktov privablja nazaj. Temu mnenju
sta se pridru‘ila tudi oba pod‘upa-
na, ki prav tako izpostavljata pro-
blem vra~anja {tudentov na Tolmin-
sko. Miha Kozorog je spregovoril o
mladinskem centru. Povedal je, da
tam trenutno potekajo obnovitvena
dela in pozval vse, ki bi radi kakor-
koli pripomogli, da se jim pridru‘ijo.
Sledilo je poro~ilo predsednika
Izvr{nega odbora KT[, Marka [tuci-
na, ki je zbrane opomnil, da je glav-
na naloga kluba, da zdru‘uje {tu-
dente in dijake vseh treh ob~in
(Bovec, Kobarid in Tolmin). Sam pa
je mnenja, da to nalogo zelo dobro
opravljajo. [tucin kon~uje svoj dve-

letni mandat, katerega glavni cilji so
bili pridobitev prostorov za mladino
v Kobaridu in Tolminu. Te so v Tol-
minu kon~no dobili, zapletlo pa se
je pri klubskih prostorih v Kobaridu.
Teh tam namre~ {e vedno nimajo,
~eprav jim jih je kobari{ka ob~ina
obljubila. Prav zato upa, da se bodo
z novim vodstvom stvari dorekle,
tako da bo lahko tudi kobari{ka
sekcija nemoteno delovala. [tucin
je nato na{tel {tevilne dejavnosti, ki
so se v tem letu odvijale v okviru
kluba. Pa si oglejmo le nekaj najve-
~jih: Mlada parada, Dija{ka
infobomba, Kulturni vikend, Preboj
so{ke fronte, Brucovanje na Kne‘i,
Festival Sajeta, ki so ga organizirali
v sodelovanju z Zvezo tolminskih
mladinskih dru{tev, {tevilne {port-
ne prireditve, okrog 20 koncertov,
15 diaprojekcij …

Sledila je predstavitev programa

Ma{e Klavora, kandidatke za novo
predsednico KT[, ki je {tudentka 4.
letnika Fakultete za {port. Kot pravi,
se je za kandidaturo odlo~ila pred-
vsem zato, ker je zaljubljena v
doma~e kraje. Domov se zelo rada
vra~a, zato ho~e za te kraje tudi
nekaj dobrega narediti. Hkrati pravi,

da ji kandidatura predstavlja tudi
nekak{en izziv. Povedala je, da se
bo {e naprej trudila za uspe{no so-
delovanje z Zavodom za mladinski
turizem ter za bolj{e sodelovanje z
obmo~jema Kobarida in Bovca.
Meni, da so se v Kobaridu stvari ‘e
bistveno spremenile (seveda na
bolje), ve~je te‘ave pa zaradi oddal-
jenosti vidi v Bovcu. Poudarila je
tudi, da je klub v zadnjih mesecih
dobro sodeloval s Poso{kim raz-
vojnim centrom, za kar se bo trudi-
la tudi v naslednjem letu. Podpira
selitev KT[-ja v nove (ve~je) prosto-
re v center Tolmina, kjer bi bili bolj
opazni in dostopni, prizadevala pa
si bo tudi za sodelovanje z dru{tvom
Umica. Ma{a pravi, da ni “politik” in
da bo za uspe{no predsednikova-
nje potrebovala pomo~ Izvr{nega
odbora. Ob tej prilo‘nosti tudi ni
obljubljala preve~ stvari, ampak nas

MA[A KLAVORA, nova predsednica KT[-ja.
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Gimnazija na razpotju
Zadnje aktivnosti, ki jih v zvezi s postavitvijo vizije Gimnazije Tolmin vodi vodstvo te institucije,

so spro`ile v okolju lokalne skupnosti in tudi {ir{e v dru`bi razmi{ljanja ter pogovore o tem,

kak{ne so mo`nosti in perspektive njenega razvoja. Ve~ina se zaveda pomena edine srednje {ole

na obmo~ju Zgornjega Poso~ja, kot branika razvoja in perspektiv bivanja v tem okolju.

Objektivne okoli{~ine, ki vodijo v negativni razvoj gimnazije v bodo~nosti, je potrebno gledati z ve~

vidikov.

Oblast vidi samo Bruselj
Prvi je prav gotovo njena geograf-

ska lega na obrobju slovenskega jezi-
kovnega in narodnostnega prostora,
ki mu slovenska oblast, zagledana v
Bruselj, posveča premalo pozornosti.
Pričakovati bi bilo, da bi s koncentra-
cijo državnih institucij vseh vrst nu-
dila možnosti zaposlovanja, zlasti
prebivalstva s srednjo, višjo in visoko
izobrazbo in s tem okrepila obstoj
slovenskega življa v tem prostoru. S
koncentracijo služb na vseh nivojih
v regijskih središčih ali v glavnem
mestu pa počne ravno nasprotno od
pričakovanega. Ko se bo zavedela, da
dela napako, bo prepozno. Ne bi bil
rad prerok, vendar se bo od nekoga
v preteklosti tako zaželena Rapalska

meja v Evropi brez meja po naravni
poti, uresničila.

Potrebe sodobnega ~loveka
Obstoj takšne šole na demografsko

ogroženem območju, kjer se število
prebivalstva zmanjšuje že po naravni
poti, je izredno pomemben prav z
nacionalnega vidika. Če temu prište-
jemo še odseljevanje in beg možga-
nov, se njen pomen še poveča.

Sodobni človek se v okolju, kjer
je zaposlen, ne zadovolji zgolj s tem,
da ima delo, temveč ga poleg stano-
vanja zanimajo tudi druge dobrine,
ki mu jih ta ponuja. To je zlasti soci-
alna in zdravstvena varnost. Ko si
ustvari družino, se postavi v ospredje
najprej otroško varstvo in nato šola.

Gledano s te perspektive ima ob-
stoj te ustanove širši, ne le izobraže-
valni pomen. Ob tem ne smemo za-
nemariti niti ambicij staršev in dija-
kov po doseganju čim višje in čim
boljše izobrazbe in razmišljanja,  naj
bi prišli skozi šolski sistem na najlažji
način, ne glede na to, kakšno znanje
bi si skozi ta sistem pridobili.

Nosilci razvoja
Z odpravljanjem možnosti zaposlo-

vanja zlasti ljudi s štiriletno srednjo
in visoko šolo se zmanjšuje delež
prebivalstva, ki v našem okolju pred-
stavlja nosilce razvoja, idej in tudi za-
htev do lastnega razvoja. Zanima jih
tudi razvijanje potencialov lastnih
otrok in njihova bodočnost. Kot sedaj
kažejo podatki o vračanju strokov-

Utrinki

Gimnazija Tolmin

Seveda pa se zavedamo problema-
tike zaposlovanja sedanjih študentov
iz Posočja, ki ne študirajo za prido-
bitev deficitarnih poklicev, temveč so
se odločili za študij na različnih druž-
boslovnih oziroma humanističnih us-
meritvah. Za absolvente teh usmeri-
tev bo PRC vsako leto organiziral de-
lavnico Mladi ob vstopu na trg dela,
ki jim da konkretne napotke in veš-
čine, kako pripraviti pregled lastnih
možnosti in poklicnih interesov pri
zaposlovanju, kako izdelati načrt raz-
govorov in zbrati dodatne informacije
o delodajalcih, jih seznanja s komu-
nikacijo na trgu delovne sile in z veš-
činami, kako doseči stik z delodajal-
cem. Čeprav je res, da kadri nedefici-
tarnih poklicev nasploh in tudi v Po-
sočju težje najdejo zaposlitev, ne gre
pozabiti, da so za zaposlitev odločil-
nega pomena iznajdljivost, spretnost
in vztrajnost vsakega posameznika.
In prav temu daje omenjena delavni-
ca veliko poudarka.

Nadalje lahko na spletni strani
PRC-ja postopno vzpostavimo bazo
s podatki zainteresiranih študentov,
ki bo dostopna delodajalcem iz Poso-
čja. Prav tako bo PRC tudi v priho-
dnje organiziral okrogle mize in po-
dobna srečanja, posvečena tematiki
vračanja mladih izobražencev v Poso-
čje. Seveda pa so te in še morebitne
druge aktivnosti v veliki meri odvisne
tudi od dejanskega interesa in pri-
pravljenosti mladih za sodelovanje.
mag. Almira Pirih, Poso{ki razvojni center
Foto: P. K.

bo, kot je sama rekla, raj{i presene-
tila tekom leta. Predstavniki {tuden-
tov so jo soglasno izvolili za novo
predsednico.

S tem je bil uradni del skup{~ine
kon~an, {tudente pa je ~akala {e
ve~erja in zabava s skupino Restart.
Peter Kova~i~
Foto: Miha Vencelj

KOBARI[KI MEDVEDKI
Kobarid – Obiskali smo Vrtec Ko-
barid, natan~neje skupino z ime-
nom Medvedki, kamor so vklju~eni
{tiri leta stari otroci. V njej je 20
otrok iz Kobarida in okoli{kih vasi.
Vodita jo vzgojiteljica Marinka
Koren in njena pomo~nica Nata{a
Koleti~. Zmotili smo jih pri branju
knjige Ko najde{ pravega prijatelja,
avtorice Daniele Kulot. Opisuje
gospoda Noska, ki bi rad imel ~isto

posebnega prijatelja, tak{nega, ki bi
znal leteti. Spoznal je vrano, s
katero se odli~no razumeta, ampak
mala vrana sploh ne zna leteti …
Otroci so z zanimanjem poslu{ali,
potem pa iz gline oblikovali svojega
najbolj{ega prijatelja.

Veliko stvari po~nejo mali medvedki
v vrtcu: ri{ejo, spoznavajo gozdne
‘ivali, izdelujejo raznovrstne drobne
predmete (hi{ke iz lesa, jabolka iz
papirja …), zlagajo sestavljanke,
hodijo na sprehode, telovadijo, se
igrajo v koti~ku z igra~ami … Vsi
otroci so vklju~eni tudi v pred{olsko
bralno zna~ko. Vsak si izbere pet
knjig s seznama petnajstih, doma
mu jih doma~i preberejo in nato jih
v vrtcu obnovi vzgojiteljici. V pose-
ben zvezek tudi nari{ejo pravlji~ne-
ga junaka.

Besedilo in foto: Katja KravanjaSKUPINA MEDVEDKOV IZ KOBARI[KEGA VRTCA.
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njakov domov, le malokdo vidi bodo-
čnost v spirali demografskega naza-
dovanja, v kateri se je znašlo celotno
Zgornje in tudi Srednje Posočje. Star-
ši se zaradi premajhne ponudbe oko-
lja preseljujejo drugam. V kolikor bi
prišlo do odmrtja edine srednje šole
v Zgornjem Posočju, se bo za ta ko-
rak toliko lažje odločilo še več ljudi.
Tisti mladi in perspektivni kadri, ki
so ga že zapustili, pa bodo še z laž-
jim srcem rekli Tolminski zbogom.

Kako obdr`ati nivo uspe{nosti
V takšnih okoliščinah se pojavi

nemalo vprašanj o tem, kako postavi-
ti gimnazijo na trdne temelje z opti-
mistično perspektivo. Dejstvo je, da
se je ta, v lokalnem in slovenskem
prostoru uveljavljena izobraževalna
ustanova, znašla na razpotju bodoče
usmeritve. V demografsko neperspe-
ktivnem okolju se ob nerazumevanju
okolja pojavlja tudi konkurenčnost
na trgu in v okolici, kjer je podobnih
šol veliko. Pri vodenju politike te šole
se pojavlja dilema: ali obdržati nivo
uspešnosti in biti stalno med naj-
boljšimi šolami na vsakoletni maturi
v Sloveniji ali pa te kriterije znižati
in jih prilagoditi populaciji, ki je ve-
dno manj zahtevna, ter na takšen na-
čin postati priljubljen in si povečati
vpis.

Med najbolj{imi
S svojim doslednim in načelnim

pristopom do dela je v času, odkar
je s procesom zunanjega preverjanja
možna primerjava z ostalimi šolami,
gimnazija Tolmin dokazala, da sodi
v sam slovenski vrh. Posebna kvali-
teta pa je zlasti v tem, da pri svojem
delu ni zanemarila niti vzgojnega
vidika. Vsa leta se kljub skromnim
sredstvom dokazuje z lastnim pev-
skim zborom, svojo gledališko sku-
pino, ki je edina v Tolminu, z uspe-
šno vodenimi dijaki športniki, glasbe-
niki in literati. In še bi lahko našteva-
li, saj se posamezni dijaki, ki se ude-
ležujejo raznovrstnih tekmovanj, s
teh praviloma vračajo z diplomami
in priznanji. Brez potrebne deklara-
tivnosti v naslovu, kot so umetniška,
športna ... dosega enake cilje, kot jih
dosegajo sosednje podobne vendar
specializirane ustanove.

Vpis izra`a demografske trende
Šola je živ organizem, ki je sestav-

ljen iz številnih delčkov in nepre-
stano v gibanju ter spremembah.
Prav zato se je tudi pokazalo, da ni
nobena šola idealna in brez napak.

Realna ocena dela Gimnazije Tolmin
je, da je lahko enakovredna ali celo
boljša od ostalih, vsekakor ni slabša.
To lahko dokaže z rezultati na maturi
in zapiski rednih inšpekcijskih pre-
gledov vseh vrst. Kvalitetno delo pa
očitno ni dovolj, da bi bil vpis na to
šolo še večji. Ta res odraža demograf-
ske trende, vendar je tudi sociološki,
zlasti pa psihološki fenomen.

Sosedov kruh je bolj{i
Po zaključeni osnovni šoli je zna-

čilna težnja mladostnikov po čim ve-
čji oddaljitvi od okolja nekdanje šole
in od staršev, na drugi strani pa je
prisotna težnja staršev, da otroci osta-
nejo v času šolanja čim več časa do-
ma, saj je to najcenejše. Posamezniki
se pogosto uklonijo mnenju, da je le
sosedov kruh vedno boljši kot doma-
či, in na takšen način ne poskusijo
reševati okolja, ki mu sicer nudi kruh
in druga življenjska ugodja.

Šola je kot javna ustanova ves čas
pod pritiskom ocene prebivalcev v
lokalni skupnosti, kar je tudi prav,
vendar se pogosto ocenjuje gozd na
podlagi opazovanja drevesa, kar v
prisotnosti čustev in zamer lahko tu-
di zamegli realen pogled na proble-
matiko. Takšno mnenje lahko poma-
gajo spreminjati ali ga onemogočajo
voljeni ali nevoljeni uradni zastopniki
lokalne družbene skupnosti, ki jim
ljudje, ne glede na realnost problema,
zaradi mnenja, da so bolje obveščeni,
verjamejo. Včasih tudi jasne deklara-
tivne podpore teh ljudi ne omogočajo
rešitve in so potrebne tako konkretne
kot tudi finančne podpore.

Brez podpore s strani Ob~in
Čeprav je šola republiška ustanova,

je vendar v Tolminu in ne v Ljubljani,
zaposleni so domačini in z visoko
izobrazbo. Ne pozabimo pa tudi dej-
stva, da so mladostniki, ki šolo obi-
skujejo, večinoma otroci staršev iz
tolminske občine. V kolikor bi imeli
ustrezni organi voljo, je možnosti za
realizacijo občinske, kot tudi finan-
čne pomoči, namenjene predvsem
izboljšanju materialnih pogojev šole,
veliko, saj bivamo pod isto streho z
osnovno šolo. Tolminska, še manj pa
ostale občine v Zgornjem Posočju,
niso nikoli sprejele Gimnazije Tolmin
za svojo, saj konkretne podpore, ra-
zen moralne, skoraj nikoli ni bilo ali
pa je bila le simbolična. Kolikor je
znano, je družbena klima v podporo
lastni gimnaziji v drugih sosednjih

občinah, ki imajo takšno šolo, mno-
go intenzivnejša in so zato pri nje-
nem ohranjanju tudi uspešnejši.

Politika
S politiziranjem in postavljanjem

v dvom vse napore vodstva šole pa
se pogosto ustvarja le nasproten uči-
nek. Vse to se je pogosto odražalo v
medijih, ki dobre poteze in napore
učiteljev šole spregledajo, so pa prvi,
ki si, iz ne dovolj poučenih virov, do-
voljujejo blatiti in dajati v nič delo
učnega osebja in dijakov.

Da ne bomo krivični. Dejstvo je,
da zaradi dobičkarskega interesa
glavnega avtobusnega prevoznika
subvencionira občina Tolmin dijaške
prevoze in podpira avtobusne linije,
ki so že tako najbolj polne in renta-
bilne. Ali ni to izsiljevanje občine s
strani prevoznikov? To ni v pomoč
dijakom, ki se na teh linijah vozijo v
tolminsko gimnazijo, saj se večinoma
teh avtobusov uporablja tudi za pre-
voze dijakov in ljudi v Novo Gorico
oziroma iz nje.

Negativne ocene se
sprejemajo nekriti~no

Povečanje vpisa je zelo odvisno tu-
di od javnega mnenja o šoli. To je
zlasti pomembno v času, ko se mladi
odločajo o tem, kje se bodo šolali.
Tega ustvarjajo vsi, zlasti pa dijaki in
preko njih starši, ki se o šoli pogovar-
jajo. Ob tem ni nepomembna vloga
učiteljev in ocena njihovega dela. Žal
se zlasti negativne ocene sprejemajo
nekritično in predvsem od slabših
dijakov, ki so se na šolo vpisali zato,
da bodo ostali doma in ne zato, ker
so ta program sposobni obvladati.

Vizije razvoja in dilema
Da se zgornje črne napovedi ne bi

zgodile, je vodstvo gimnazije, zave-
dajoče se objektivnih dejstev možno-
sti odmrtja šole že pred najnižjim de-
mografskim znižanjem poskusilo do-
biti najširšo podporo viziji svojega ra-
zvoja. Ponujene možnosti niso doži-
vele dovolj resne podpore, žal pa tudi
niso dale nobene alternativne rešitve.

Kolektiv šole je z nekaterim dodat-
nimi idejami zamisel podprl. O vseh
predlaganih zamislih pa ne moremo
javno polemizirati, saj so prav nove
zamisli poslovna skrivnost vsakega,
ki hoče nekaj novega doseči in na ta
način prehiteti tekmece na trgu.

Preden se bomo dokončno odločili
o tem, kako naprej, se bomo morali

tudi učitelji vprašati, katerim rešitvam
se bomo med ponujenimi alternativa-
mi približali.

Med učitelji se namreč stalno po-
javlja dilema, ali smo preveč ali pre-
malo strogi in zahtevni. Najti pravo
mero med eno in drugo skrajnostjo
pa je vprašanje osebnostnih lastnosti
učitelja, izkušenj in pedagoškega pri-
stopa pri posredovanju znanja.

Prevelika ambicioznost pogosto vo-
di v preveliko zahtevnost brez upo-
števanja dijakov. Druga skrajnost je
neambicioznost in nezahtevnost uči-
teljev. Ta je dijakom sicer všeč, cenijo
je pa ne.

Naslednja dilema je, ali naj v šoli
poučujemo ali tudi vzgajamo. Sistem
zunanjega ocenjevanja je vzgojno
stran potisnil v ozadje. Tolminska
gimnazija tega ni storila in ima tako
pred ostalimi tudi to prednost. Zaradi
majhnosti in dobrega medsebojnega
poznavanja se lahko dijakom posve-
timo bolj kot na velikih šolah.

Med elementi, ki prevladajo za kraj
šolanja, je tudi bližine šole. Večina
dijakov se vendarle pragmatično od-
loča za šolanje v domačem kraju. Ved-
no pa je nekaj takih, ki gredo iz tega
ali onega razloga v gimnazijo drugam.

Komu mar za gimnazijo?
Glede na to, da ni posebne vneme

pri reševanju zagate, v katero bo pa-
dla šola v naslednjih letih, sledi logi-
čno vprašanje, komu je za to gimn-
azijo še kaj mar.

V kolikor bo prišlo do njene uki-
nitve, bo najbolj vesela država, ki bo
prihranila sredstva in jih porabila
drugje, na drugi strani pa bo zado-
voljna tudi lokalna skupnost, ki se
bo rešila “tečne težave”. Ob tem pa
se ne zaveda, da bo problem dodatne-
ga vzdrževanja gimnazijske tretjine
šole in telovadnice odpadel na njihova
ramena, saj državnega vira ne bo več.

To bo seveda vplivalo tudi na de-
javnost osnovne in glasbene šole.
Obe bosta namreč ob del sredstev za
šolstvo. Zlasti na glasbeni šoli bo go-
tovo upadel vpis dijaške populacije.
Breme zmanjševanja dejavnosti pa bo
padlo na davkoplačevalce iz tolmin-
ske občine, ki že danes vedno težje
vzdržuje doseženi družbeni stan-
dard. Tako imenovane fiksne stroške,
ki nastajajo v stavbi šolskega centra
pa je v vsakem primeru potrebno pla-
čati, ne glede na to ali se v teh pro-
storih odvija kakšna dejavnost ali ne.

Radovan Lipu{~ek, Gimnazija Tolmin
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DIJA[KA INFO BOMBA 2003
Tolmin – Dija{ka info bomba je
prireditev informativnega zna~aja,
zaradi katere se vsako leto na istem
mestu sre~a veliko dijakov in {tu-
dentov z razli~nimi interesi in cilji.
Pri organizaciji projekta zdru‘ujeta
svoje mo~i Klub tolminskih {tu-
dentov (KT[) in Gimnazija Tolmin
(GT), saj je, kot pove ‘e ime samo,
Dija{ka info bomba namenjena in-
formiranju dijakov vi{jih letnikov.
Letos je bilo to ‘e tretji~ zapored, na
tolminski gimnaziji pa smo se zbrali
v soboto, 22. novembra.

Prireditev ‘eli olaj{ati odlo~itve dija-
kov o njihovem bodo~em {tudiju in
obenem poskrbeti, da bodo te tudi
pravilne. Med udele‘enci je bilo
okrog 130 dijakov tretjega in ~etrte-
ga letnika, del njihovih profesorjev
ter {tudentje, od katerih  je bilo
veliko nekdanjih dijakov tolminske
gimnazije. Prireditev so sestavljali
trije deli: prvi oziroma uradni del,
ko{arkarska tekma med ekipama
GT in KT[ ter predstavitev {tudijskih
smeri in programov.

Dija{ko info bombo 2003 je pri~el
ravnatelj Gimnazije Tolmin, dr. Le-
nart Barbi~, ki je v svojem uvod-
nem nagovoru dijakom predlagal,
da od prireditve poskusijo odnesti
~im ve~. @e vnaprej jim je za‘elel
sre~o pri {tudiju in kasneje na trgu
delovne sile. Obenem je tudi
poudaril, da so lahko ponosni na
svojo {olo, ker je tolminska gimna-
zija dobra gimnazija. Predsednik
KT[-ja Marko [tucin je najprej na
kratko predstavil drugo najve~je
dru{tvo v Poso~ju in na tem obmo-
~ju dale~ najve~je mladinsko dru-
{tvo sploh, potem pa navzo~e dija-

ke povabil k sodelovanju na razli-
~nih podro~jih, kjer klub deluje.
Sledila je predstavitev {tudentskega
‘ivljenja v celoti. Dijaki so si najprej
ogledali televizijsko oddajo Mlada
kri, ki so jo na Klubu tolminskih {tu-
dentov posebej za bruce pripravili
‘e lani, nato pa sta o tej temi spre-
govorila {tudenta Sanja Leban in
Jan Klavora. Oba prihajata iz
sektorja sociala [tudentske organi-
zacije Univerze v Ljubljani ([OU),
ki je krovna {tudentska organiza-
cija. Dotaknila sta se vpra{anj, kot
so razli~ni na~ini namestitev v {tu-
dentskih mestih, prehrana, {tipendi-
ranje, pogoji za redni oziroma izre-
dni vpis na ‘eleno fakulteto ...
Skratka vsega, kar bi moral vsak
maturant vedeti, preden se poda v
{tudentski vsakdanjik.

Po kraj{em dodatnem odmoru za
udele‘ence sta se med glavnim od-
morom v telovadnici pomerili ko{ar-
karski ekipi GT in KT[. Zaradi po-
manjkanja ~asa so bila pravila igre
nekoliko prirejena. Tako so po dveh
10-minutnih pol~asih zmagali mlaj-
{i, in sicer z naskokom 20 to~k.
Kon~ni rezultat je bil 44 : 24, tako
da je prehodni pokal {el v roke
gimnazijskega mo{tva. Povratna
tekma bo na vrsti naslednje leto, do
takrat pa imajo “zarjaveli” {tudentje
dovolj ~asa za priprave.

V zadnjem delu prireditve je 60 {tu-
dentov bodo~im brucem predstavilo
svoje {tudijske smeri in programe,
ki se nahajajo na 26 fakultetah in
visoko{olskih zavodih po Sloveniji.
Za razporeditev dijakov po skupi-

nah je glede na njihove ‘elje tudi
tokrat poskrbela {olska psihologinja
Barbara Gruntar. Tako so dijaki
lahko veliko izvedeli o {tudiju na:
Filozofski fakulteti, Fakulteti za
arhitekturo, Fakulteti za socialno
delo, Fakulteti za dru‘bene vede,
Fakulteti za {port, Medicinski fa-
kulteti, Veterinarski fakulteti, Viso-
ki {oli za zdravstvo, Pravni fakulte-
ti, Ekonomski fakulteti, Fakulteti
za strojni{tvo, Fakulteti za policij-
sko-varnostne vede, Fakulteti za
gradbeni{tvo in geodezijo, Peda-
go{ki fakulteti, Fakulteti za mate-
matiko in fiziko, Fakulteti za ele-
ktrotehniko, Fakulteti za ra~unal-
ni{tvo in informatiko, Fakulteti za
kemijo in kemijsko tehnologijo,
Biotehni{ki fakulteti, Akademiji za
likovno umetnost, Akademiji za
glasbo in Akademiji za gledali{~e,
radio, film in televizijo, vse se na-
hajajo v Ljubljani. S svojimi izku-
{njami pa so mlaj{im kolegom ‘eleli
pomagati tudi {tudentje Fakultete
za management, Visoke {ole za
turizem in Fakultete za humanisti-
~ne {tudije v Kopru ter Fakultete
za pomorstvo in promet v Porto-
ro‘u. Naj omenimo, da sta tokratni
generaciji dijakov vi{jih letnikov o~i-
tno bolj nagnjeni k {tudiju naravo-
slovja in tehnike, saj je bilo med
njimi po nekaj letih zopet ve~je zani-
manje tudi za tako imenovane defi-
citarne poklice, torej za {tudij stroj-
ni{tva in elektrotehnike. Prireditev je
uspela, saj so bili z njeno izvedbo
zadovoljni tako na gimnaziji kot v
{tudentskem klubu, k ~emur so ve-
liko prispevali tudi dijaki s svojim
sodelovanjem.
[pela Kranjc, Klub tolminskih {tudentov
Foto: Peter Kova~i~VE^ KOT 130 DIJAKOV se je na leto{nji info bombi seznanilo z mo`nostmi nadaljnjega {tudija.

Utrinki

CELOSTNA PODOBA
VA[KEGA JEDRA
Borjana – V sklopu dela Razvoj-
nega dru{tva Breginjski kot se je
pred leti v Borjani izvajal projekt
Ureditve starih va{kih jeder. Prav
zato je lepo urejeno, tlakovano
va{ko sredi{~e z informacijsko tablo
in postavljenimi klopmi kar klicalo
po obnovitvi spomenika padlim v
Narodnoosvobodilnem boju (NOB).
Doma~in Miro ^ebokli je o svoji
pripravljenosti za pomo~ pri obnovi
seznanil Krajevno skupnost (KS)
Borjana–Podbela. Na Svetu KS
smo ta projekt podprli. Ker pa je
sama obnova presegala na{e finan-
~ne zmogljivosti, smo z akcijo
seznanili tudi Obmo~no zdru‘enje
borcev in udele‘encev NOB v Tol-

minu, ki nam je odobrilo zapro{ena
sredstva v celoti.
Re‘ijski obrat Ob~ine Kobarid pod
vodstvom Sebastjana Meni~a je
kot izvajalec vseh gradbenih del
poskrbel tudi za postavitev ograje
vzdol‘  va{kega trga in ob samem
spomeniku.
V Borjani imamo tako danes lepo
urejeno va{ko sredi{~e in ob njem
spo{tljivo ter dostojno obnovljen
spomenik padlim v NOB.
Danica Hrast, predsednica sveta KS
Borjana-Podbela

V

Fotografija na naslovnici:

foto CERV
Ul. P. Skalarja 8, Tolmin

tel.: 05/ 38-10-190
V VA[KEM SREDI[^U BORJANE so obnovili tudi spomenik padlim v NOB. Foto: Miro ̂ ebokli
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@ olne, razen vijeglavke, vse spretno tešejo
dupla. Uporabljajo jih za gnezdenje in za
prenočišča. Dupla si po večini zgradijo v na-

gnitem, z glivami že nekoliko omehčanem ali trh-
lem lesu. Še celo pri duplih črne žolne, ki ima naj-
močnejši kljun med žolnami, se ponavadi izkaže,
da je deblo v notranjem delu že nekoliko nagnito.
S tesanjem dupel in s hranjenjem po deblih in ve-
jah ne povzročajo škode lastnikom gozda. Vloga,
ki jo odigrajo v naših gozdovih, je neprecenljiva.
Več deset tisoč dupel, ki nastanejo vsako leto, v na-
slednjih letih s pridom uporabljajo številne druge
vrste, ki jim pravimo sekundarni duplarji. Ti gnez-
dijo v duplih, a jih ne tešejo sami. Skupaj z žolna-
mi pomagajo pri ohranjanju ravnovesja v gozdu.

Zavedati pa se seveda moramo, da vsak gozd
ali krajina s sadovnjaki in skupinami drevja nista
primerna za njihovo življenje, saj v njih pogosto
manjka zelo pomembna naravna sestavina gozda.
To so odmirajoča ali odmrla drevesa, ki omogočajo
naravno funkcioniranje gozda. Pernate in druge
prebivalce lahko tako ogrozi gospodarjenje z goz-
dom, ki jim jemlje drevesa, na katerih se hranijo
ali gnezdijo. Šolski primer tega je belohrbti detel
Dendrocopos leucotos, ki se je sporadično ohranil
le še v posameznih pragozdnih ostankih ali gozd-
nih rezervatih, oziroma predelih, ki jih ne doseže
gospodarjenje. Po drugi strani jih lahko ogrozi tudi

Detli in `olne
To, da smo lahko ponosni na svojo domovino tudi zaradi `oln (Picidae), se zaveda le
malokdo. Po na{ih gozdovih, lokah, sadovnjakih, obmejkih in vrtovih gnezdi kar deset
predstavnikov dru`ine `oln, ve~ina od njih tudi v So{ki dolini.

kmetijstvo, saj se nekatere vrste (zelena žolna, vije-
glavka), hranijo s travniškimi mravljami, ki z mo-
dernizacijo kmetijstva izginjajo, izginjajo pa tudi
njuna gnezdišča – senožetni sadovnjaki z visokode-
belnimi drevesnimi vrstami. Prizadelo jih je tudi
uravnavanje rek in potokov, zaradi česar so izginila
številna vrbovja, vlažni dobovi logi ali jelševi grezi.

Velikemu detlu Dendrocopos major gre v resnici
še najbolje med žolnami. Kot nekdanjemu prebival-
cu hrastovih gozdov se mu je uspelo prilagoditi na
življenje v praktično vseh habitatih pri nas, kjer
raste primerno debelo drevje, da si vanj lahko iz-
teše duplo. Prav zaradi tega je najbolj pogost tudi
v Soški dolini. Najdemo ga od dna doline do meje
strnjenega gozda. Naseljuje tudi vrtove, parke, ne-
redek pa je tudi v okolici pašnikov, če je le dovolj
debelega drevja.

Kako lahko žolnam in s tem celi paleti drugih
vrst pomagamo? Največ lahko naredijo sami lastni-
ki (upravljalci) parcel, na katerih raste gozd ali po-
samično drevje večjih dimenzij (sadovnjak, park …).
V gozdu je priporočljivo puščati stoječe in odmrlo
drevje, posamična debela drevesa ali skupine dre-
ves. Takšna drevesa prepustimo naravni usodi.
Enako lahko naredimo v sadovnjakih. Dobro pre-
mislimo, preden posekamo staro hruško ali jabla-
no. Če pa jo že, jo nadomestimo z ustrezno staro
visokodebelno vrsto, ki je ne bo potrebno škropiti
z vsemi mogočimi kemičnimi sredstvi, če se bomo
hoteli nadejati pridelka.
Toma` Miheli~, DOPPS

Utrinki

Za dodatna vpra{anja smo vam na voljo na naslovu Dru{tva za opazovanje in prou~evanje ptic

Slovenije (DOPPS): DOPPS – BirdLife Slovenija, p.p. 2722, 1001 Ljubljana; tel: 01/ 54-41-230.

OCENJEVANJE
STARIJSKIH VIN
Staro selo – Tudi letos se bodo v
“Starsdlu” zbrali pridelovalci `lahtne
kapljice. Doma~e sorte samorodnic,
ki stoletja rastejo na “latnikih” va{-
kih hi{ in hlevov, so omenjene `e v
tolminskem urbarju kot desetina
grajski gospodi v obliki vina.  Med
na{e doma~e vrste samorodnic, ki
se {e vedno uspe{no ohranjajo,
pri{tevamo “klinto” (clinton), “baku”
in “amerikano” (isabela).

Ker v na{ih krajih sladko vince zori
po~asneje, vsebuje manj alkohola
in je brez posebnih dodatkov. Prav
zato pa potrebuje ve~ ~asa za vre-
nje. S tem pridobi prave lastnosti, ki

NA “[NTONH” BOSTE LAHKO V STAREM
SELU ponovno poskusili `lahtno kapljico.

vzdr‘ujejo njegov okus in aromo.
Pridelovanje in predelovanje vina je
pri Starijcih postala ‘e prava poslov-
na skrivnost. Ocenjevalna komisija
je iz leta v leto stro‘ja, to pa izbolj-
{uje kvaliteto vzorcev vin, ki prispe-
jo na ocenjevanje. Slednje bo na
“[ntonh” (17. januarja 2004) pote-
kalo ‘e tretji~. Ta dan je v Starem
selu sejem; va{ko praznovanje na
dan cerkvenega zavetnika sv. Anto-
na Pu{~avnika. Sicer se cerkev po-
na{a z bogato zgodovino. Prvi~ je
bila omenjena v 16. stoletju, mali
cerkveni zvon pa je datiran v 17.
stoletje.
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T isti, ki niste ravno smučarski
zanesenjaki, si praznike lahko
popestrite s potepanjem po

bovški okolici. V bližini Bovca je kar
nekaj zanimivih kulturnih zanimivo-
sti.

V iskanju skritih lepot
Prazni~ni dnevi `e trkajo na duri in s toplino polnijo srca. Iz hi{ di{ijo dobrote, mize so sve~ano

pogrnjene, v kotu so postavljene jaslice ... To so dnevi, ki jih `elimo pre`iveti v krogu svojih prija-

teljev, svojih najdra`jih. Vzemimo si ~as zanje in zase.

Vsi na zrak za zdrav korak

od 1520 do 1540 je notranjščino po-
slikal Jernej iz Loke. V začetku 20.
stoletja je bila v celoti obnovljena,
vendar je konec prve svetovne vojne
dočakala v ruševinah. Njena zuna-
njost je bila s povojno restavracijo ne-

Gotski biser
Na obrobju Bovca je cerkev Device

Marije v Polju. Prvič je omenjena v
listini papeža Celestina III. iz leta
1192. Gotsko podobo in sedanjo veli-
kost je dobila v 15. stoletju. V letih

koliko spremenjena, freske v notra-
njosti pa so se le delno ohranile. Po-
tres, ki je leta 1998 prizadel Posočje,
je cerkev ponovno poškodoval. Dana-
šnjo podobo je dobila pred tremi leti,
lansko leto pa so bile restavrirane

V CERKVI DEVICE MARIJE V POLJU si lahko v prazni~nih dneh ogledate dru`inske jaslice. NA RAVELNIKU NAS KRO@NA POT VODI po obnovljenih polo`ajih prve obrambne linije
avstroogrske vojske.

Utrinki

S prizadevanjem Franca Jerihe,
biv{ega “starijskega `upana”, bo
prireditev postala tradicionalna.
Ocenjevalna komisija, ki jo bo vodil
vinski sommelier Valter Kramar iz
Hi{e Franko, ne bo imela lahkega
dela. Zaradi suhega vremena v po-
letnem ~asu se namre~ obeta naj-
bolj kakovosten pridelek v zadnjih
nekaj letih.
Prav vsi obiskovalci boste lahko po-
skusili doma~a vina, poleg ‘lahtne
kapljice pa {e avtohtono doma~o
hrano: bi{~o, buljo in poga~o. Manj-
kali ne bodo tudi doma~i starijski
{truklji, tako da se lahko nadejamo
prvovrstnega praznovanja.
Janko Ru~na, Poso{ki razvojni center
Foto: Arhiv PRC

BO PLANINSKA PA[A
PRIDOBILA NA POMENU?
Tolmin – V za~etku meseca novem-
bra so v okviru projekta PHARE CBC:
Usposobljena delovna sila - predpo-
goj za razvoj ter povezovanje turi-
zma, kmetijstva in naravovarstva na
planinah Zgornjega Poso~ja izvedli
sestanek predstavnikov planin in
skupnih pa{nikov. Ker smo bralce z
vsebino in namenom projekta `e
seznanili v na{ih prej{njih {tevilkah,
smo se tokrat osredoto~ili na tiste
podatke, ki {e niso bili predstavljeni.

Jo‘e Von~ina, vodja Kmetijske sve-
tovalne slu‘be (KSS) Tolmin, je vsem
zbranim prikazal stanje na planinah
v Zgornjem Poso~ju in izpostavil za-

skrbljujo~ trend upadanja krav mol-
znic ter drobnice (graf 1 in 2). V za-
dnjih dvanajstih letih se je na 16
izbranih planinah: Bo{ca, Hlevi{~e,
Ka{ina, Krnica-Kova~i~ planina, Ku-
hinja, Leskovca, Lom-Podkuk, Ma-
tajur, Polog, Pretov~, Slapnik, Sleme-
Medrje, Stador-Razor, Zaple~, Zapri-
kraj in Zaslap {tevilo krav molznic
zmanj{alo s 648 (v letu 1992) na
412 (v letu 2003). Za prirejo ov~jega
in kozjega mleka pa naj bi skrbeli
samo {e na {tirih planinah: Bo{ca,
Krnica, Lo{ka Koritnica in Mangart.

Hkrati pa je poudaril, da nara{~a
zanimanje za pa{o ‘ivine iz drugih
delov Slovenije, predvsem iz tistih
obmo~ij, kjer prihaja do pomanjka-
nja krme. Zaradi tega in zaradi

dejstva, da bodo na planinah uvedli
mle~ne kvote (mo‘nosti kori{~enja
tako imenovane D-kvote), je prepri-
~an, da bo planinska pa{a z leti
pridobila na pomenu. Njena pre-
dnost je tudi v tem, da jo lahko izra-
bijo za razbremenitev delovne sile
na kmetijah v dolini, za nova delov-
na mesta na planinah in za ohrani-
tev ter razvoj sirarstva in z njim
povezane dopolnilne dejavnosti.

Mag. Rosana [~an~ar, strokovna
sodelavka Poso{kega razvojnega
centra, je predstavila nekaj mo‘no-
sti, kako re{iti celoletno zaposlitev
bodo~ih novih mlekarjev, ter rezul-
tate dosedanjih pogovorov s
potencialnimi socialnimi partnerji.
Po njenem mnenju bi to lahko bila
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tudi freske.
Cerkev se lahko pohvali z najstarejšim ohra-

njenim zvonom na Tolminskem iz leta 1615. Od
leta 1992 jo krasijo barvna okna, ki jih je zasnovala
akademska slikarka Veselka Šorli – Puc.

Dru`inske jaslice
V poletnem času se v cerkvi vrstijo kulturne

prireditve. To pa ni edina priložnost za obisk. Ne-
kateri se še spominjate čudovitih jaslic, ki so v le-
tu 2001 nastale po zamisli Vlaste Komac. Letošnje
sicer ne bodo tako obsežne, vendar pa vseeno vre-
dne ogleda. Njihovo odprtje bo v soboto, 20. de-
cembra ob 17. uri, ko bodo skavti v cerkvico prine-
sli betlehemski ogenj. Ob tej priložnosti bodo od-
prli tudi razstavo slik akademske slikarke Metke
Sok. Vse to si boste lahko ogledali tudi v naslednjih
prazničnih dneh (glej infofleš).

Obrambna linija avstroogrske vojske
V neposredni bližini Bovca, ob cesti, ki vodi proti

mejnemu prehodu Predel in dolini Trente, se
nahaja vzpetina Ravelnik. V muzeju na prostem
si lahko ogledate obnovljene položaje prve obram-
bne linije avstroogrske vojske. Krožna pot nam bo
vzela uro časa in razkrila veliko ostalin soške fron-
te. Kaverne, utrdbe, strelski jarki in barake nas bo-
do popeljali v začetek 20. stoletja, v čas trpljenja
vojakov na soški fronti.

Sveti Lenart na Ravnah
Sprehodimo se še malo dalje proti mejnemu pre-

hodu Predel. Kmalu za križiščem bomo naleteli
na tablo, ki nas bo usmerila levo proti gotski cerkvi
svetega Lenarta. Zgrajena je bila v 15. stoletju. Še
do nedavnega so bile ohranjene le zunanje stene.
Zgodovinska sekcija Bovec je sredi devetdesetih
let cerkev obnovila: utrjeno je bilo zidovje, postav-
ljen zvon in narejena streha. Med delom so pri
čiščenju naleteli na oltar, za katerega prej sploh

niso vedeli, da se je ohranil. Pod cerkvijo izvira
potok, ki spada med najčistejše v Sloveniji.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

INFOFLE[:

• Ogled jaslic in cerkvice Device Marije v Polju:

Odprtje dru`inskih jaslic bo v soboto, 20. de-

cembra ob 17. uri. Prireditev bo zdru`ena s

prihodom betlehemskega ognja. Jaslice si boste

lahko ogledali tudi 21., 25. in 28. decembra

2003 ter 1. in 4. januarja 2004 med 15. in 17.

uro. Za obiske izven omenjenega urnika pokli-

~ite Erno Woj~icki Germov{ek na telefonsko

{tevilko 040-619-368. Hkrati si boste v cerkvi

lahko ogledali razstavo slik akademske slikar-

ke Metke Sok.

• V pomo~ vam bosta karta in prospekt Bovca z

okolico, kjer boste z lahkoto na{li stranske poti

in se tako izognili glavnim prometnicam.

• Opozorilo: Pri sprehajanju, {e posebno na

Ravelniku, bodite previdni. Na to vas bo opozo-

rila tudi tabla, na kateri pi{e, da se na obmo~ju

gibljete na lastno odgovornost. Priporo~ajo

ro~no svetilko. In {e nekaj: ko smo se spreho-

dili do Ravelnika, nas je zabolelo ob pogledu

na odvr`ene plastenke in druge smeti. V tre-

tjem tiso~letju bi `e morali bili toliko osve{~eni,

da odve~no navlako vr`emo v smetnjak, ne pa

da z njo “krasimo” naravo.

• Hrana in pija~a: Ker se boste potepali v nepo-

sredni bli`ini Bovca, z okrep~ili ne bo te`av.

Izbirali boste lahko med {tevilnimi bari, piceri-

jami, restavracijami in gostilnami.
GOTSKO CERKEV SVETEGA LENARTA NA RAVNAH je sredi
devetdesetih let prej{njega stoletja obnovila Zgodovinska
sekcija Bovec.

Utrinki

sklenitev ve~letnih podjemnih pogodb med mle-
karji-pastirji in posameznimi pravnimi osebami,
na primer za pa{no obdobje s pa{no skupnostjo,
za preostalo obdobje pa s smu~arskimi centri

(Kanin, Cerkno) ali drugimi socialnimi partnerji
(TNP, podjetja …). Oblika zaposlitve je precej
odvisna tudi od sposobnosti posameznika, da
sam vodi potrebno dokumentacijo v zvezi s svo-

jim zaposlitvenim statusom.

Davorin Koren, svetovalec s podro~ja kmetijstva
in razvoja pode‘elja pri Triglavskem narodnem
parku, je nato predstavil {e ostale aktivnosti v
projektu ter anketni vpra{alnik, s pomo~jo katere-
ga bodo kmetje lahko pokazali pripravljenost za
sodelovanje. Projekt namre~ predvideva zelo
ob{irno izobra‘evanje o sirarstvu, zagotavljanje
celoletne socialne varnosti mlekarjev ter sofinan-
ciranje urejanja prostorov na planinah.

^lani projektnega sveta menijo, da je bil projekt s
strani predstavnikov planin in skupnih pa{nikov
pozitivno sprejet. Ker pa je v projektu kot predvi-
den faktor tveganja navedena tudi mo‘nost, da
se ljudje ne bodo zanimali za izobra‘evanje, so
predstavnike planin pozvali, naj povabijo k sode-
lovanju vse tiste, za katere menijo, da so primerni
za tovrstno delo, oziroma ‘e imajo izku{nje z
delom na planini.
Iz poro~ila KSS Tolmin povzela: Patricija Rejec

PREKOMORCI IZ BREGINJSKEGA KOTA
Borjana – Razvojno dru{tvo Breginjski kot, ki je
dejavno tudi na kulturno - izobra‘evalnem podro-
~ju, je konec meseca novembra v baru Kuzma v
Borjani pripravilo ‘e {esto zaporedno razstavo,
tokrat o vojnih poteh prekomorcev iz Breginjske-
ga kota. Njena avtorja, Lenka Vre~ar iz Tolmina
in Jurij [imac iz Breginja, sta razstavo posvetila

Graf 1: [tevilo krav molznic na 16 planinah.

Graf 2: [tevilo glav drobnice na mle~nih planinah.
NA KMETIJSKI SVETOVALNI SLU@BI MENIJO, da bo pla-
ninska pa{a z leti pridobila na pomenu.
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60-letnici ustanovitve prekomorskih brigad in
drugih enot ter prekomorcem od Starega sela do
Robidi{~.
Razstava, Vojna pota prekomorcev iz Breginjske-

ga kota, na poljuden na~in prikazuje njihovo
‘ivljenje in obiskovalca popelje skozi zgodovinski
tok dogajanj enot, ki so se bojevale na razli~nih
boji{~ih dale~ od doma~ega ognji{~a.

Razstavljeno je fotografsko gradivo, zemljevidi
poti prekomorcev in pisni viri o poteh doma~inov
po padcu italijanskega fa{izma.

Gradivo je povzeto iz knjig o prekomorcih, velik
dele‘ pa so prispevali {e ‘ive~i udele‘enci in
njihovi svojci. Teh je bilo ve~ kot {tirideset, danes
pa je ‘ivih {e dobra desetina.

Na odprtju, ki se ga je udele‘ilo veliko {tevilo
doma~inov, so sodelovali tudi pevci Me{anega
pevskega zbora upokojencev Tolmin pod
vodstvom Vere Klemente Koji} ter Tina in Maja,
ki sta prebrali pismo partizanke Nade, ki ga je z
Visa poslala svoji materi.
Besedilo in foto: Vojko Hobi~, Kobari{ki muzej

V SPOMIN GORI[KEMU SLAV^KU
Podbela – V cerkvi sv. Helene na hribu Lup nad
Podbelo, ki je poleg verskega postala tudi kultur-
no sredi{~e krajev doline Nadi‘e, se je v za~etku
meseca novembra zbralo lepo {tevilo ljudi s Tol-
minskega. Prisluhnit so pri{li priljubljenemu gle-
dali{kemu in filmskemu igralca (o‘ivil je Pre{er-
nov lik) Pavletu Ravnohribu, ki je recitiral Gre-
gor~i~eve pesmi. Prireditev sta v okviru Krajevne
skupnosti Borjana-Podbela in Razvojnega dru-
{tva Breginjski kot organizirali Jo‘ica Terlikar in
Lenka Vre~ar.
V kratkem intervjuju s Pavletom je Bogdana Her-
man, ki ‘e 25 let zbira in poje slovenske ljudske

ODPRTJA RAZSTAVE SO SE UDELE@ILI TUDI NEKATERI BORCI-PREKOMORCI (od leve proti desni): Janko Ur{i~, Silvester
@uber, Ivan ^ebokli, Mirko Marcola, Albin Koren, Franc Butelj.

OD SRCA DO SRCA
Tolmin – V za~etku meseca novembra je Obmo-
~no zdru‘enje rde~ega kri‘a (OZRK) Tolmin, ki
zajema ob~ine Bovec, Kobarid in Tolmin, pripra-
vilo sre~anje ob 50-letnici krvodajalstva na Slo-
venskem.

Po zaklju~ku kulturnega programa, ki so ga pri-
pravili u~enci Osnovne {ole Du{ana Muniha iz
Mosta na So~i, dijaki Gimnazije Tolmin, me{ani
pevski zbor upokojencev iz Tolmina, plesna
skupina Ur{ka, flavtistka Petra Pav{i~ in Pihalni
orkester Tolmin, je spregovoril generalni sekre-
tar Rde~ega kri‘a (RK) Slovenije, Sre~ko Zajc.
V nagovoru je  poudaril: “Krvodajalstvo ima svojo
prihodnost. Slediti je treba potrebam v zdravstvu
in se zavedati, da so uspehi v medicini tudi uspe-
hi vseh krvodajalcev. Prav v Poso~ju je bila soli-
darnost ‘e ve~krat na preizku{nji: ru{ilni potres v
sedemdesetih in dolgotrajna obnova, velikono~ni
potres leta 1998, plaz, ki je spremenil obli~je
narave v Logu pod Mangartom, zemeljski plazovi,
huda neurja in druge nesre~e. Vendar se  kljub
neusmiljeni naravi {e vedno najdejo ljudje, ki zna-
jo prostovoljno in z velikim ob~utkom za so~love-
ka prisko~iti na pomo~ v najte‘jih trenutkih.” In
nato nadaljeval: “^estitke vsem vam za va{o ple-
menitost. Darujete to, kar je najdragocenej{e,
~love{ko kri! Bakla solidarnosti pa mora iti naprej.
Obstaja meja, do katere lahko delujemo s prosto-
voljnim delom, zavedamo pa se vsi, tudi na{e
novo vodstvo RK Slovenije, da bomo lahko le s
skupnimi mo~mi pomagali vsem, ki so pomo~i
potrebni. Navkljub te‘avam v vodstvu RK  smo
uspe{no zaklju~ili na{e dejavnosti in ohranjamo

tradicionalno dober ugled poslanstva. Na{ cilj je
povezati generacije. ^aka nas te‘ko in odgovorno
delo, brez zaupanja pa tudi upanja ne bo ve~.”

Bov{ki pod‘upan, Robert Trampu‘, se je zahvalil
vsem, {e posebej aktivistom, vsem dekletom in
fantom za trdo delo v zadnjih letih, ko je bilo pri
njih najhuje. Trdno upajo, da se v takem obsegu

hudi ~asi ne bodo ponovili. “Zavedati se moramo,
da smo lahko vedno na seznamu tistih, ki rabijo
pomo~!”

Besede predsednice OZRK Bovec, Beatri~e ^er-
nuta, pa so marsikomu segle do srca: “Najhuje je
bilo ob velikono~nem potresu, ko smo v 15
sekundah ostali brez strehe nad glavo in ko so
ljudje od nas pri~akovali, da bomo takoj ukrepali
kot aktivisti. Vendar smo tudi mi ljudje, tudi mi
smo rabili ~as, da smo se zbrali in za~eli z aktiv-
nim delom. Zdaj po 3 letih, ko vra~amo potresna
posojila, ko je glavnica ve~ja, kot je bila na za~e-
tku, smo v hudih stiskah. Veliko je novih socialno
ogro`enih ljudi. Pomagamo, kolikor se da.”

Podpredsednik OZRK Tolmin, Vojko Hobi~, je
poudaril, da bodo vse nastale te‘ave lahko pre-
magali prav po zaslugi aktivistov, ki so svetla
to~ka delovanja Rde~ega kri‘a. Morali pa bodo
pridobiti tudi mlaj{e prostovoljce.

Najbolj  zaslu‘ni za uspe{no in u~inkovito delo
na terenu so prav ljudje, ki delajo v vseh krajih v
Poso~ju. Ogromno truda, ~asa in energije pora-
bijo za to, da pravo~asno zberejo vse potrebne
podatke in tako omogo~ijo hitro in u~inkovito
pomo~. Sicer pa OZRK Tolmin pokriva najve~jo
povr{ino v dr‘avi. V 43 krajevnih organizacij je
vklju~enih 4.153 ~lanov. S preteklim delom so
zadovoljni, saj jim je uspelo izpeljati raznovrstne
akcije. V zadnjih {tirih letih organizirajo tudi prire-
ditve za starej{e, obiskujejo jubilante, bolne in
starej{e ob~ane na domu ali v domovih upoko-
jencev. Ob zaprtju tovarne Ba~a Podbrdo so
nudili pomo~ socialno ogro‘enim, v uni~evalnem
po‘aru na Logar{~ah je bila dana finan~na po-

SRE^ANJE OB 50-LETNICI KRVODAJALSTVA NA SLO-
VENSKEM.
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pesmi, predstavila glavna dejstva in dela iz
njegovega ‘ivljenja. Z umetni{ko besedo je sledil
recital najlep{ih Gregor~i~evih pesmi, katerim je
nastopajo~i dodal {e tri Pre{ernove in nas s tem
dokon~no o~aral. Ker se bli‘a tudi stoletnica
smrti Simona Gregor~i~a, lahko to prireditev
{tejemo kot prvo v spomin Gori{kemu slav~ku.

Janez Dolenc, slavist
Foto: L. ^erv

V NOVO LETO Z NOVIMI PRI^ESKAMI
Tolmin – Stri‘enje v skladu z najnovej{imi mod-
nimi zapovedmi frizur in obla~il, s poudarjenimi
prehodi iz kraj{ega v dalj{e nepovezano stri‘e-
nje. Na voljo so razli~ne asimetrije, zaklju~ene z
barvami v hladnih tonih. Vse to so Melita Trost
in njene frizerke Erika Ko{uta, Darja Kav~i~ in
Rosanda Brezav{~ek strnile v kolekcijo The
Bridge. Slednjo so nam s pomo~jo mladih mode-
lov predstavili  28. novembra v diskoteki Bugatti.
Med 16 pri~eskami  bi lahko vsakdo  izbral stil
zase ali pa dobil idejo za bli‘ajo~ se silvestrski
ve~er.

mo~, prav tako o{kodovanim v katastrofalni to~i v
Vol~ah. @e nekajkrat so omogo~ili brezpla~no le-
tovanje socialno in zdravstveno ogro‘enim otro-
kom, letos tudi odraslim. V zadnjem ~asu nudijo
finan~no pomo~ za odpla~evanje anuitet za
potresne kredite tistim socialno ogro‘enim, ki
sami tega ne zmorejo vra~ati. Poleg tega nudijo
{e razne oblike pomo~i v hrani, obutvi, obla~ilih,
novoletnih obdaritvah in {e bi lahko na{tevali.

Zahvala za to gre ljudem, ki delujejo ‘e leta.
Eden izmed njih je Valerij Bizjak iz Tolmina. Je
~lovek, ki je predan Rde~emu kri‘u. ^lovek, ki je
dnevno na terenu, zbira podatke o ogro‘enih
ob~anih, zbira sponzorska in finan~na sredstva,
skratka, du{a in srce obmo~nega zdru‘enja.
Finan~ne te‘ave so vedno ve~je in te‘je. Spre-
memba se bo morala zgoditi tako na dr‘avni kot
na ob~inski ravni. In kljub majhnim prora~unom
vseh treh ob~in, bodo morali svetniki v bodo~e
razmi{ljati tudi o pomo~i OZRK.

Krvodajalstvo je najplemenitej{a solidarna dejav-
nost, ki jo premore ~love{tvo. Prostovoljnost,
anonimnost in brezpla~nost, so na~ela in jamstvo
za kakovostno kri. Krvodajalska akcija je bila na
Tolminskem maja in v za~etku oktobra. Letno se
je povpre~no udele‘i 1.109 krvodajalcev.

Na prireditvi so krvodajalcem, ki so darovali kri ‘e

ve~ kot 40, 50, 60, 70, 80 krat, slavnostno podelili
priznanja RK Slovenije in se jim zahvalili za sode-
lovanje in pomo~. Posebno priznanje je bilo
podeljeno Du{anu Ambro‘i~u, krvodajalcu, ki je
daroval kri ‘e 90 krat. Najve~ pozornosti in aplav-
za je po‘ela Mafalda Lipu{~ek iz Tolmina. Kri
oziroma krvno plazmo je darovala kar 210 krat in
prejela naslov kraljica krvodajalstva. Sama pravi:
“Ni mi bilo te‘ko oditi v Ljubljano tudi ve~krat na
mesec. Klicali so me, ker so plazmo nujno rabili.
Po~utim se dobro in lepo mi je, ko lahko poma-
gam drugim. Sicer pa vsakomur, {e posebej mlaj-
{im  toplo  priporo~am, da se nam pridru‘ijo in
tako pomagajo re{evati ‘ivljenja.”

Prvi~ darovana kri: Anita Bizjak, Mojca Bogataj, Miranda Bratki~, Bla` Gabr{~ek, Danijel Ivan~i~,
Andrejka Jug, Jani Kemperle, Andrej Klav`ar, Dejan Kravanja, Darko Krivec, Tja{a Mencinger, Matej
Michelizza, Milka Puric; 40 krat darovana kri: Marjan Burgar, Stanislav Cvek, Marjan ^ebokli, Jo{ko
^ufer, Jadranka Flajs, Marko Hrast, Branko Humar, Zofija Hvala, Radivoj Kenda, Silvester Kenda, Albin
Koren, Vinko Koren, Oliva Kova~i~, Julij Kragelj, Vladimir Kranjc, Teodor Krape`, Pavel Krivec, Pavel
Lapanja, Ivan Leban, Marko Leban, Boris Leban, Vida Lemut, Branko Likar, Anton Mleku`, Mirjam Per-
vanje, Lucija podobnik, Rudolf Rauch, Rado Rejc, Olga Rijavec, Gregor Rupnik, Alojz Rutar, Alojz Tiva-
dar, Slavko Toma`in~i~, Anton Treb{e, Milan Valentin~i~, Marija Volari~, Mirko Zgaga; 50 krat darovana
kri: Bo`idar Kav~i~, Simon Kenda, Borut Klanj{~ek, Franc Kranjc, Florjan Leban, Rajmund Mavri, Jo`e
Me`nar, Ludvik Ornik, Stane Rov{~ek, Stojan [orli, Ernest [tendler; 60 krat darovana kri: Vladimir
Lipovec; 70 krat darovana kri: Zoran [krlj; 80 krat darovana kri: Lea Manfreda; 90 krat darovana
kri: Du{an Ambro`i~; 131 krat darovana kri: Zvonka Lipu`i~; 210 krat darovana kri: Mafalda Lipu{~ek.

(PGD) Log pod Mangartom. Ta se je uvrstila na
11. mesto. GZ Tolmin pa je zastopala ekipa sta-
rej{ih  pionirjev iz PGD Tolmin in je dosegla odli-
~no 3. mesto.

Za ekipo iz Tolmina so tekmovali: Luka Leiler,
Jure Tuta in Luka Tuta ter mentorja David Rejc
in Miha Vencelj. Konkurenca je bila zelo mo~na.
Ekipa PGD Tolmin  je s 524,8 to~ke zaostala za
prvouvr{~eno ekipo PGD @alec, le za 0,6 to~ke.
Priznanja je podelil predsednik GZS Ernest Eöry.

III. dr‘avni kviz bo potekal zadnji vikend v novem-
bru 2004 v Velenju.

Miha Vencelj, PGD Tolmin

OSNOVNO[OLSKO PRVENSTVO V [AHU

Tolmin – V prostorih Osnovne {ole (O[) Tolmin
je 26. novembra potekalo tekmovanje v {ahu. So-
delovalo je 21 {ahistk in {ahistov iz O[ Tolmin in
eden iz O[ Most na So~i. Letos se tekmovanja
niso udele‘ili predstavniki podru‘ni~nih O[ iz
Breginja in Smasti, ki so bili prej{nja leta redni in
uspe{ni udele‘enci. Tudi dejstvo, da so se tekmo-
vanja udele‘ila le tri dekleta, ni ravno vzpodbuden
podatek. Vendar je tak{no trenutno zanimanje za
to zanimivo in intelektualno dejavnost. Kljub temu
lahko ugotavljamo, da so na{i {ahisti v sloven-
skem, pa tudi mednarodnem merilu zelo uspe{ni.

Poglejmo {e rezultate. V kategoriji do 9 let je bila
prva Lara Batistuta, med de~ki pa Jan Ur{i~.
Drugo mesto sta si delila Jure Krivec in Tev‘ Ga-
br{~ek. V kategoriji do 12 let  je bila prva Lucija
Herman, druga pa Nina Leban. Med de~ki je bil
najuspe{nej{i Domen Gabr{~ek, drugi Matic
Novak, tretji pa Jakob Poberaj. V kategoriji do
15 let deklice niso nastopale, med de~ki pa je bil
najuspe{nej{i Andrej Pav{i~. Drugo mesto sta si
delila Erik Hozjan in Jakob Ur{i~.

Jo‘ef Ur{i~, {ahovsko dru{tvo

Utrinki

Janja Kragelj,
Video Ivan Kragelj s. p.

Foto: Patricija Rejec

PIONIRJI IZ POSO^JA SO SE IZKAZALI
Dom‘ale – Na II. dr‘avnem kvizu gasilske mla-
dine, ki ga je organizirala Gasilska zveza (GZ)
Slovenije in je potekal v za~etku meseca decem-
bra v Dom‘alah, je sodelovalo 18 ekip iz celotne
Slovenije. Iz severnoprimorske regije sta se kviza
udele‘ili najbolje uvr{~eni ekipi iz ob~inskih
tekmovanj. GZ Bovec je zastopala ekipa starej{ih
pionirjev iz Prostovoljnega gasilskega dru{tva
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R ezija, dolina, po kateri teče
istoimenska reka, nekoč ime-
novana Bila, se po 22 kilo-

metrih na Bili izlije v reko Belo. Do-
lino Rezije na severu loči od doline
Reklane planota Pusti gozd (Sagota),
Mužci jo ločijo od Terskih dolin, od
Soške pa pogorje Kanina in Slatnik.
Šele na Bili se dolina počasi razširi
in v Reklani odpre v Kanalsko dolino
ter od tod v odprti svet.

Kramarji, brusa~i,
sezonski delavci …

Utesnjena dolina z redko in skro-
mno obdelovalno zemljo s pretežno
rejo drobnice in goveda ni uspela
preživljati svojega prebivalstva. Na
njivah pridelan krompir, repa, fižol
in koruza niso zadostovali za preži-
vetje številnih družin. Kot kramarji,
sezonski delavci, brusači in kotlarji

Rezjani so pri{li v vas
Tokrat vam bomo predstavili svojevrstne posebne`e - Rezjane, ki so s svojo prisotnostjo vse tja do

konca {tiridesetih let preteklega stoletja zaznamovali na{o kulturno dedi{~ino in preteklost.

so se Rezjani po veliki noči odpravili
v svet. Domov so se vrnili sredi juni-
ja, se odpravili kosit v strme senožeti
in pospravit skromen pridelek sena.
Po košnji so zopet odšli od doma in
se vrnili šele na vse svete (Sosvaté).
Za Rezjane je to globoko čustven pra-
znik, saj se zdomci in izseljenci na ta
dan še vedno vračajo v svojo dolino.

^udno oblo`eni mo`je
Kdo ve, kdaj so se v naših krajih

pojavili prvi Rezjani brusači (brü-
zarji), kotlarji (klanfarji) in dežnikarji
(ombrenarji). Poklic brusača so pra-
viloma opravljali le vaščani iz Solbice
in nekaj Oslancev. Spomladi ali jeseni
se je v vasi pojavil Rezjan (morda
dva) s svojo krošnjo (kräsmo), oblo-
žen s starimi dežniki, kotliči, lonci,
včasih pa tudi brusač z nekakšnim
kolovratom z  brusom in kanglico z

BRUSNI STROJ NA KOLESNIK, kakr{nega so uporabljali Rezjani v Tolminu pri Moj{~u ter na
trgu v Kobaridu in Bovcu. Foto: Pavel ^etrti~

Utrinki

Pri dekletih so bile predstavljene tri
linije stri‘enja. Zelo kratke in kratke
enostavne frizure, pri katerih si lah-
ko ‘e s kan~kom ‘eleja in domisel-
nosti zelo hitro pri~ara{ drzen “odbit”
videz. Pri srednje dolgih laseh je
zelo poudarjena asimetrija. Zna~ilen
je prehod iz zgornjega kratkega
dela v spodnji dalj{i, spredaj pa se
lahko zaklju~i s frufrujem.

In frantje! Kot predstavnica ‘enske-
ga spola moram priznati, da so bili
zelo zanimivi prav mo{ki modeli. V
modi so kratki in srednje dolgi lasje
z agresivnim divjim videzom. Majhni
detajli pa bodo v vas {e vedno
ohranili del~ek de{kega.

Kot zadnje so bile predstavljene
dolge ve~erne frizure. V modi so
delno spete, nezahtevne pri~eske.
Zna~ilno je prepletanje razli~nih
barv in modnih dodatkov.

Modna revija se je odvijala v okviru

gimnazijskega plesa. Na obrazih di-
jakov in gostov je bilo zaznati vidno
navdu{enje, kar ni ni~ presenetljive-
ga, saj je bila revija tudi v najmanj-
{ih detajlih dodelana. Za obla~ila
‘enskih modelov je poskrbel butik
DA DA iz Nove Gorice, mo{ke pa je
oblekel Dejan Krajnik iz Kobarida.
Da je bila koreografija modelov na
odru zanimivo razgibana in plesno
obarvana, je poskrbela Suzi iz ple-
sne {ole Ur{ka, za li~enje pa Sa{a
Mo~nik. Program je povezoval vsem
nam znani glas radijskega voditelja
Alpskega vala, Gregor Maver. Na
koncu prireditve so modeli med ob-
~instvo razdelili simboli~ne nagrade
sponzorja L’oreal.

Ne vem zakaj v Tolminu tak{nih za-
nimivih prireditev primanjkuje ozi-
roma jih sploh ni? Vsekakor pa je to
odli~na ideja za pametno zabavo.
Tina Kova~i~
Foto: arhiv Melite Trost

Va{ki posebne`i

NA MODNI REVIJI JE MED [ESTNAJSTIMI PRI^ESKAMI vsakdo lahko izbral stil zase.
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vodo. Vaška otročad je prišleke obko-
lila in jih radovedno ogledovala, saj
so govorili njim nerazumljive besede.
Kaj kmalu pa so se razbežali po do-
movih pripovedovat, da so v vas pri-
šli Rezjani. To je bil tisti mož, ki ga
je mati čakala, da ji bo popravil in
nabrusil škarje ter gospodinjski nož,
katerega je uporabljala le za rezanje
prazničnih jedi. Očetu je popravil in
nabrusil žepni nož ter orodje za reza-
nje, zakrpal star lonec ali kotlič, mo-
goče popravil dežnik, ki sta ga z ma-
terjo uporabljala za obisk nedeljske
maše in sejma.

Od hi{e do hi{e
Rezjan je s svojo krošnjo odšel po

vasi in od hiše do hiše pobiral lonce,
dežnike, škarje in nože. Med tem je
pri izbrani hiši povprašal za delovni
prostor, pod stogom ali na hramu, za
prenočišče v senu in tudi za skromno
večerjo. Predvsem kotlarji so bili s
svojimi kakovostnimi kotli zelo
cenjeni daleč naokrog. Na hramu ali
pod stogom je dan ali več opravljal
svoje delo, po končanih popravilih pa
je odšel v naslednjo vas. Nasledil ga
je drug obrtnik. Da so si pridobili za-
upanje vaščanov in vaških otročajev
so se med delom ter postankom pri
hišah radi ponorčevali: “Pred hišo ra-
ste majeron, not pa baba kot kaštron.”

Ker so bili vedno zdoma in po sve-
tu, so za domača dela in pašo skrbele
ženske, pa je Rezjan zapel: “V Reziji
imajo bukov zvon, da kličejo Rez-
janke v svoj dom.”

Brusa~i Adam, Lojz in Jakob
V naše kraje so ponavadi prihajali

vedno isti obrtniki, tako da so jih
domačini poznali po imenih. Ker so
se po večerji in večerni molitvi do-
mačini radi pomenkovali z njimi o
delu in življenju v dolini Rezije, pa
so vedeli tudi marsikaj o njihovih
običajih ter domačih razmerah,

Dolga leta je naše kraje obiskoval
brusač Adam s sinom Tonijem. Toni
je ponavadi nosil brusni kolovrat, oče
Adam pa je spretno nabrusil škarje
in nože.

Drugi, po imenu Lojz, je vedno
prišel z materjo. Medtem ko je on
krpal lonce in popravljal kotlič, je
mati sedela ob strani in pletla vol-
nene rezjanske nogavice. Lojz je no-
sil čuden železen prstan z nekakšno
špico, s katero je pripravil luknje za
krpanje lonca ali pa je trkal po poso-
di, da je ugotovil, kje jo bo treba po-
praviti. Rad je ponagajal otrokom, ti
pa so še dolgo po Lojzovem odhodu
govorili o tistem prstanu. V naše kra-
je je zahajal tudi Jakob. Lotil se je
vsakršnega dela, saj je imel v krošnji
raznovrstno orodje. No, kdo pa bi
sploh še vedel, koliko Rezjanov se je
poleg njih na naših hramih in senikih
preživljalo s spomladanskim in jesen-
skim delom.

Meni dopade vse
Ob pogledu na cerkev sv. Roka v

vasi Krn je Rezjan zapel: “Ob sv. Rok,
vsaka baba skuha njok.” Obilja in bo-
gate hrane tudi naši domovi niso po-
znali, vendar je vsaka gospodinja
kljub temu našla nekaj hrane še za
prosjaka (berača), pobiralca železja,
vaškega posebneža in seveda tudi za
Rezjana. Mati Humarjeva iz Krna je

nekega večera vprašala Rezjana, ali
bosta za večerjo jedla močnik. Eden
od njiju je pohitel z odgovorom: “Se-
veda, meni dopade vse.” Ko pa sta
po večerji in večernem klepetu legla
na hramu v seno, nista vedela, da v
drugem delu spi tudi domači stric.
In je eden od njiju rekel: “Nocoj je
bila pa slàba vèčerja.” Ko sta zjutraj
odhajala in se zahvaljevala za preno-
čišče ter hrano, se je stric skrivnostno
smehljal.

Dajte nam malo mo~ice …
S prihodom hladnih dni so Rezjani

s svojimi krošnjami in polnimi mal-
hami odšli, toda zgodba o njih ni bila
končana. Zadnje oktobrske dni so se
v naših krajih pojavile žene, oblečene
v črna krila, črne jope s črno jakno,
pokrite s temno ruto in obute v črne
žoke (copate). Le nogavice so bile be-
le, volnene. V vas so prišle Rezjanke
z oprtniki. Svoj prihod so najavile s
pesmijo: “Dajte nam malo močice, pa
bomo molile za vaše dušice.” Ne, Re-
zjanke niso bile beračice. Prišle so
vsako leto in so prosile le za nekaj
sirkovih panogel (koruzne storže). Že
v času čuženja (ličkanja) so gospo-
dinje tiste storže, ki jih niso mogli
obesiti za sušenje, izločile in spravile
posebej na hram, za takojšnjo upora-
bo ter za Rezjanko. Četudi je bil pri-
delek še tako skromen, je gospodinja,
ko je zagledala ali zaslišala Rezjanke,
naročila otrokom, naj prinesejo iz
hrama sirk. Za nameček pa je pona-
vadi priložila še pest ječmena ali dru-
gega pridelka, prešco ali dve za male
Rezjančke, ki so doma neučakano
pričakovali svoje matere.

Zgodbe
Tako kot prej za Lojza in Jakoba

se je tudi za te žene vedno našla sko-
dela skutnice in močnika ter prostor
na hramu za prenočevanje. Včasih po
večerni molitvi so žene pripovedo-
vale o življenju v dolini, o pozabljeni
Reziji …

Otroci in odrasli so si po njihovem
odhodu v dolgih zimskih večerih na
peči v izbi pripovedovali zgodbe o
Rezjanih in Rezjankah ter tudi tiste,
ki so jih Rezjani pripovedovali o svo-
jem življenju, predvsem o številnih
dogodivščinah na večnih popotova-
njih po svetu.

Mogo~e drugi~ izlet
Če bralcu zgodbe o Rezjanih zaide

spomin v našo preteklost, bi mu sve-
toval obisk slikovite doline Rezije.
Morda obisk muzeja brusačev v Sol-
bici (Stolvizza), planine Cott s tipom
kmečkega turizma, pešpoti ob reki
Reziji nad vasjo Korito (Coritis) s ču-
dovitimi slapovi in rastlinjem. Z malo
sreče vam bodo v vaških gostilnah
postregli v pristni rezjanski govorici
in vas prijazno povabili k ogledu ene
ali druge zanimivosti. Vse o nacional-
nem parku Parco nazionale prealpi
Giulie, dobite na informativnem cen-
tru v Ravenci - Prato di Resia in na
elektronskem naslovu rosijanskidum@
libero.it (Obisk muzeja je potrebno
predhodno najaviti, ker je odprt le v
mesecu avgustu, planina Cott pa
obratuje od julija do septembra).

Po ljudskem izro~ilu zapisal: Pavel
^etrti~

Vir: Milan Grego, Roberto Dapit -
Rezija.

KONCERT IZBRANIH ZBOROV
Tolmin – Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti je konec novembra in
v za~etku decembra organiziral
Koncert izbranih zborov 2003. Kon-
certi, ki so se odvijali na Zemonu,
na Dobrovem, v Tolminu in Idriji,
predstavljajo nekak{no nadaljevanje
obmo~nih revij ter nagrado najbolj-
{im zborom. Ti so se na koncertih
publiki lahko predstavili tudi z neko-
liko {ir{im programom. Zbori so bili
izbrani s strani strokovnega spre-
mljevalca Andra‘a Hauptmana, ki
je spremljal vse medobmo~ne revije
pevskih zborov na Severnem Pri-
morskem ter se nato odlo~il za  12
najbolj{ih. Z Zgornjega Poso~ja so
se teh koncertov udele‘ili kar trije

Utrinki

zbori: Komorna skupina Inke (na
Zemonu), Oktet Simon Gregor~i~
(v Idriji), Akademski pevski zbor
Canto ergo sum (v Tolminu). Prav
tu sta prepevala {e Me{ani pevski
zbor Stanko Premrl iz Podnanosa
in Komorni zbor Ipavska iz Vipave.
Na koncertu v Tolminu se je sicer
poznalo, da zborovodje niso bili
najbolj zadovoljni s samo izvedbo,
vendar gre to pripisati {tevilnim gri-
pam in prehladom, ki razsajajo v
tem ~asu ter red~ijo glasove v pev-
skih vrstah. Kljub temu pa se zbo-
rom pozna, da iz leta v leto rastejo
in pridobivajo na kvaliteti. Tako kot
vino, ki zori in postaja iz leta v leto
bolj{e.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~
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USPEHI MLADIH KARATEISTOV
Martignacco in Jesolo Lido –
Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziani je 23. novem-
bra organizirala Christmas karate
championship (Bo‘i~no tekmovanje
v karateju). V Martignaccu blizu Vid-
ma (Udine) v Italiji je v kategorijah
kate in kumite (borbe) nastopilo
prek 350 tekmovalcev iz {tirih dr‘av:
Slovenije, Avstrije, Hrva{ke in Italije.
Povabilu se je odzval tudi Karate
klub Tolmin s 13 tekmovalci, ki so
se pomerili v kategoriji kate. Na{i
karateisti so se dobro odrezali in
domov prinesli tri zlate, dve srebri in
tri bronaste medalje. “Zlate” so bile
Kitty Finc, Gaja Kozar in Ur{a Ko-
ren, srebrno odli~je sta si priborila
Jernej [orli in Megi Kravanja, bron
pa Ilija Aleksi~, Bojana Aleksi~ in
@iga Bo‘i~.

Uspehi, ki so jih mladi karateisti do-
segli na omenjeni mednarodni ter
na drugih tekmah, so trenerja Jane-
za Medjo spodbudili, da je osem
najbolj{ih karateistov iz kluba prija-
vil na svetovno tekmovanje karate
klubov. 1st World Karate Champion-
ship for Clubs (Prvo svetovno
prvenstvo karate klubov), ki je pote-
kalo 7. in 8. decembra v Jesolo Lido
(blizu Benetk) v Italiji, so organizirali
Martial – Umetnostna akademija
Mestre, Mednarodni parlament za
varnost in mir in revija Samurai pod
pokroviteljstvom bene{ke regije.

Prvenstvo se je odvijalo pod sloga-
nom [port za mir in bratstvo med
ljudmi vsega sveta. Odprto je bilo za
klube, ki so ~lani katere koli medna-
rodne ali narodne organizacije. Te-
kmovalci so se pomerili v borbah, ki
jih narekujejo pravila Wkc (World
Karate Confederation) ali WkF
(World Karate Federation).

Tekmovanje v katah je bilo razdelje-
no po stilih: wado ryu, shotokan,
shito ryu in goju. Na{e barve so za-
stopali: Kitty Finc, Gaja Kozar in
Jernej [orli (v kategoriji otroci do 8

let, beli-rumeni pasovi); Ur{a Koren
in Ana Vukeli~ (v kategoriji otroci
9–10 let, beli-rumeni pasovi); Tilen
Muha (v kategoriji za~etniki A, oran-
‘ni-zeleni pasovi); Mitja Marki~ in
Ga{per [~an~ar (v kategoriji za~et-
niki B, modri-rjavi pasovi) in Megi
Kravanja in Rosana Uljan (v kate-
goriji za~etniki B, oran‘ni-zeleni pa-
sovi). Na{i tekmovalci so nastopali v
katah, stil izvajanja pa je bil soto-
kan. V svojih kategorijah so dosegli
slede~e rezultate: Gaja Kozar in Ur-
{a Koren sta bili tretji, Rosana Uljan
in Tilen Muha druga, Megi Kravanja
in Kiti Finc ~etrta, Ana Vukeli~ peta,
Ga{per [~an~ar pa deveti.
Besedilo in foto: Vesna Kozar

“VELIKI PAKET” ZA NAJMLAJ[E
Podbela – Vsak otrok, prav tako kot
vsak ~lovek, si ‘eli dobrih odnosov
tudi izven dru‘ine. Zato je v dana{-
njem ~asu, ki ga v prete‘ni meri
zaznamujejo pojmi, kot so naglica,
pomanjkanje ~asa, odtujenost,
zaprtost v svoj dru‘inski krog, zelo
dobrodo{la vsaka pobuda, ki izra‘a
‘eljo po dru‘enju in po dejavnostih,
ki niso izrazito naravnane na indivi-
dualne potrebe oziroma  koristi.

V Podbeli smo bili tako zelo veseli
pobude, ki so jo v za~etku leta 2003
na Krajevno skupnost Borjana-
Podbela naslovile mamice na{ih
mal~kov. Nana{ala se je na ureditev
otro{kega igri{~a v sredi{~u vasi.

Krajevna skupnost je pristopila k
izvedbi projekta. Na~rte za ureditev
igri{~a je izdelala {tudentka Fakul-
tete za gradbeni{tvo v Ljubljani,
Tanja Marcola iz Kobarida. Denar-
na sredstva za nakup igral, ureditev
peskovnika ter ves potreben grad-
beni material pa so prispevali Zava-
rovalnica Triglav, AET Tolmin, Kra-
jevna skupnost Borjana-Podbela
in Turisti~no dru{tvo “Nadi`a”
Podbela.

Izvajalec del na igri{~u je bil Re‘ij-
ski obrat ob~ine Kobarid, s prosto-
voljnim delom pa so pomagali tudi
star{i na{ih mal~kov. Kot dobre
gostiteljice so se izkazale mamice in
babice, ki so fantom dnevno postre-
gle s kavico. Vas Podbela je tako
bogatej{a {e za eno igri{~e, kar
bistveno izbolj{uje kvaliteto ‘ivljenja
na{ih otrok.

V poletnih mesecih in vse tja do po-
zne jeseni je bilo na na{em igri{~u

NOVEGA OTRO[KEGA IGRI[^A so se razveselili predvsem najmlaj{i.

UDELE@ENCI TEKME V MARTIGNACCU

vedno ‘ivahno. Na enem izmed tak-
{nih dru‘enj se je med star{i poro-
dila ideja o organiziranju novoletne
prireditve s prihodom dedka Mraza.

Tako je nastala tudi lutkovna skupi-
na, ki pridno vadi igrico Veliki paket.
Re‘ijsko delo je zaupano vzgojite-
ljici Sonji Marcola. Svoje glasove
pa so ‘ivalim v igrici posodile:
Lenka Brus, Nada Cenci~, Ingrid
^u{in, Melita ^u{in, Anita Hrast,
Bernarda Jarc, Katarina Koren,
Sonja Marcola in Vanesa Marcola.

V nedeljo, 21. decembra, ob 16. uri
bo v Podbeli {e posebej slovesno.
Najprej bomo prisostvovali odprtju
otro{kega igri{~a, nato pa si bomo
v prostorih KS pogledali premierno
uprizoritev lutkovne igrice Veliki
paket in po~akali na dedka Mraza.

Va{~anke Podbele, po doma~e Be-
janke, ki se na {tevilnih va{kih prire-
ditvah vedno izka‘ejo kot dobre
gostiteljice in prave mojstrice v peki
raznovrstnega peciva, nam tudi ob
tej prilo‘nosti obljubljajo, da se
bomo lahko posladkali z njihovimi
dobrotami.
Besedilo in foto: Danica Hrast,
predsednica sveta KS Borjana-Podbela

Utrinki

GAJA KOZAR IN UR[A KOREN
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ki predstavljajo za Bovško pomembna
in časovno zaključena obdobja. V vsa-
kem je avtor poskušal povezati bist-
vena dogajanja v širšem prostoru s
sočasnimi zanimivejšimi dogodki na
Bovškem. Vsako poglavje, razen treh
najzgodnejših obdobij, vključuje štiri
sklope. V prvem so obravnavane splo-
šne zgodovinske in upravne razmere.
V drugem so opisane življenjske in
gospodarske prilike. V naslednjem je
predstavljena vloga in razvoj pro-
metnice in v zadnjem razvoj poselitve
in podoba naselij. Na koncu knjige je
Fedja Klavora poskušal iskati odgovo-
re na nekaj ključnih odprtih vprašanj,
ki nam jih zastavljajo opisana zgodo-
vinska dejstva.

NASLOV: Kdo dal podobo je Bov{ke-

mu; O zgodovini, `ivljenju, cesti in

naseljih na Bov{kem. AVTOR: Fedja

Klavora. Knjiga je iz{la v samozalo-

`bi. NAKLADA: 800 izvodov. Knjigo

lahko naro~ite na tel. 05/ 38-81-108,

041-735-940 ali po e-po{ti: fedja.

klavora@siol.net CENA: 7.200 SIT.

Pregljev zbornik
“Življenje v našem kraju danes se

močno razlikuje od tistega, ki so ga
živeli naši predniki v času Pregljeve-

Ada Klinkon Pesmi

Ali ni ta pesem

Ali ni ta pesem
neuslišano hrepenenje po
petju in glasbi
ali ni ta pesem
neuslišano hrepenenje po
domačem razumevanju
ali ni ta pesem vse
kar se je do sedaj nabralo
nabralo toliko da se
ne da izreči.

Ada Klinkon je svoje pesmi objav-
ljala v manjši meri, zato je večina pr-
vič predstavljena bralcem. Pesmi v
zbirki je urednik, prof. Janez Do-
lenc, glede na vsebino in obliko raz-
poredil v tri razdelke. Prvi razdelek je
KRUTO SRCE, ki je izpoved avtoričine
“strašne sreče”, ki jo je tepla v življe-
nju, a je vedno bila sreča. Oblikovno
je v prostih verzih, pravopis je tradi-
cionalen z vsemi ločili in velikimi
začetnicami. Drugi razdelek KAJ SO
TI NAREDILI je izpoved iz nižin obu-
pane in strte duše do svetlejših misli
“razposajene duše” ter upanja v pe-
smi Sončni val. Oblikovno so v teh pe-
smih izpuščene vejice, ohranjene pa
velike začetnice in pike. Tretji razde-
lek UPANJA NA SREČO ponovno skali
pesem Usoda s skrajnim pesimiz-

zapisovanja ljudske poezije v doma-
čem kraju.

Povzeto po spremni besedi Janeza
Dolenca.

NASLOV: Pesmi. AVTOR: Ada Klinkon.

IZDALA: Ada Klinkon v samozalo`bi

v sodelovanju z zalo`bo BRANKO iz

Nove Gorice. Knjigo si lahko izposo-

dite v Tolminski knji`nici ali kupite

v knjigarni Mladinske knjige v

Tolminu. CENA: 2.604 SIT.

Kdo dal podobo je

Bov{kemu
“Po vojnah z Italijo se je ozemelj-

skim nasprotjem med sosedoma pri-
družila še gospodarska konkurenca
med pristaniščema Benetke in Trst.
Tekmovanje za prevlado v trgovini s
srednjo Evropo se je zato odražalo
tudi pri načrtovanju in gradnji novih
železnic. Že od izgradnje južne žele-
znice sredi stoletja je avstrijska upra-
va na zahteve goriških deželnih sta-
nov in ob podpori Trsta načrtovala
dodatno, monopolni južni železnici
konkurenčno povezavo Koroške s
Trstom. Med številnimi variantnimi
predlogi je bila dolgo kot najkrajša
favorizirana  tako imenovana “Rudol-
fova železnica” skozi Posočje do Trbi-
ža. Načrti in terenske izmere za novo

progo so bile končane že leta 1875 in
vsi so upali, da bo gradnja stekla že
naslednjo pomlad. Vendar so se Kranj-
ci vztrajno zavzemali za povezavo
Koroške s predorom pod Karavanka-
mi in po Savski dolini do Škofje Loke
ter preko Krasa v Trst. Italijani so
medtem leta 1872 dogradili progo po
Kanalski dolini do Trbiža, ki je bil pet
let kasneje že povezan z Beljakom in
dve leti zatem še z Ljubljano. Ob šte-
vilnih nasprotujočih si interesih pa
nikakor ni prišlo do tiste odločitve, ki
bi nedvomno močno vplivala na živ-
ljenje v Bovški kotlini.”

Pripoved je razdeljena na poglavja,

EPI-jeva knji`na polica

mom, ki ga omili pesem Iznos iz du-
še. Ta razdelek popolnoma opusti lo-
čila in velike začetnice, pesmi so zelo
kratke, skoraj že haikuji, vendar je tu
najpristnejše, kar je zapisala Ada
Klinkon. Dodatek na koncu Bom zla-
žu na piesem je kot odmev njenega

Utrinki

PONOVNO NAGRADA ZA
BESEDILO
Tolmin – V prej{nji {tevilki EPI-
centra ste lahko prebrali, da so se
~lani skupine Johnny Bravo Band
zaradi razli~nih vizij nadaljevanja
glasbene poti sporazumno raz{li.
Borut in Primo‘ sedaj svojo pot
nadaljujeta kot duo, obdr‘ala pa
sta tudi ime Johnny Bravo. Fanta
si nista vzela premora za po~itek,
temve~ sta pridno poprijela za delo
in takoj dosegla ponovni uspeh. S
skladbo Neposlikan list sta se
uvrstila na HIT festival 2003, ki je
sredi meseca novembra potekal na
Gospodarskem razstavi{~u v
Ljubljani. Na razpis omenjenega
festivala je prispelo kar 80 skladb,
med katerimi je strokovna ‘irija
izbrala 18 finalistov, med njimi
znana imena: Pika Bo‘i~, Nu{a
Derenda, Rebeka Dremelj, Vili
Resnik, Victory ...

Johnny Bravo se je na festival uvr-
stil ‘e tretje leto zapored, avtor glas-
be in besedila, Leon Oblak, pa je
ponovno prejel nagrado za besedilo
(tretje mesto).
Patricija Rejec

JOHNNY BRAVO NA EMI
Na razpis za Evrovizijsko melodijo -
EMA 2004, ki je bil zaklju~en konec
novembra, je prispelo 83 pesmi.
Strokovna komisija je izmed njih
nato izbrala 32 skladb. Sam izbor
bo tokrat potekal nekoliko druga~e
kot v minulih letih, saj se bodo
glasbeniki predstavili kar na {tirih
predizborih. Na zaklju~nem ve~eru
bodo strokovna komisija, gledalci
ter poslu{alci s telefonskim glasova-
njem izbrali slovensko pesem za
pesem Evrovizije 2004.

Prvi izmed {tirih predizborov bo ‘e
11. januarja 2004. Na njem bomo
med osmimi skladbami lahko sli{ali
tudi pesem Kar me ne ubija, me
krepi, ki jo izvaja duet Johnny Bra-
vo, avtor besedila in glasbe je Leon
Oblak, avtor priredbe pa Bor
Zuljan. Poslu{alci in gledalci bomo
poleg strokovne ‘irije v vsakem

PONOVEN USPEH S SKLADBO “NEPOSLI-
KAN LIST”. Foto: Edi Kranjc
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ga otroštva. Raziskovali smo, koliko
otrok se je takrat rodilo v enem letu
in kako številčne so bile družine ko-
nec 19. in v začetku 20. stoletja na
Mostu na Soči.

Pripravili smo anketni vprašalnik
in z njim obiskali prebivalce našega
kraja. Spraševali smo jih po številu
družinskih članov v začetku 20.
stoletja, zanimalo nas je, koliko otrok
se je takrat rodilo v teh družinah, ko-
liko jih je preživelo in zaradi česa so
umirali. Zbirali smo tudi družinske
fotografije iz takratnega obdobja. Od-
krili smo kar nekaj zanimivosti. Na-
potili smo se tudi h g. župniku Slavku
Obedu. Ta nam je pokazal krstno
knjigo, iz katere je razvidno, da so v
mostarski fari leta 1883 krstili kar 48
novorojencev. Takrat so krstili vse no-
vorojence. Ivan Pregelj je bil rojen 27.
oktobra, krščen pa že 28. oktobra.
Otroci so se rojevali doma, večinoma
so bili krščeni že dan ali dva po roj-
stvu, danes pa krstijo otroke, ki so
stari približno mesec dni in več.

Znano je, da so otroke takrat na
tesno zavijali, povili so jim ročice in
nožice ob telo, da se niso mogli pre-
mikati. Ni nam bilo jasno, zakaj. Naj-
brž so bili starši tako prepričani, da
se otroci ne morejo nikamor prevaliti.
Starši so imeli veliko dela z drugimi
otroki, kmetijo, gospodinjstvom, zato

se z dojenčki niso ukvarjali toliko kot
danes. Obstajali so posebni bomba-
žni ali laneni povoji, s katerimi so
otrokove roke in noge privili k telesu,
pozimi pa so vse skupaj prevezali še
s toplimi volnenimi povoji. Kadar so
otroka nesli h krstu ali iz hiše, so ga
dali v posebno vrečo, ki je bila okra-
šena s čipkami ali s kakim drugim
okrasom.”

Danica Taljat, vodja projekta Ivan
Pregelj in njegov čas, je v zborniku
zapisala, da so prispevki rezultat pro-
jektnega dela učiteljev in učencev v
šolskem letu 2002/03 in 2003/04. K

projektu so pritegnili tudi številne zu-
nanje sodelavce. Izpeljali so več razi-
skovalnih nalog in osrednjo kulturno
prireditev v občini Tolmin s skupnim
naslovom Ivan Pregelj in njegov čas.
Pri tem jih je vodila misel, da pred-
vsem pri mladih poskušajo na čim
bolj nevsiljiv način ustvariti predstavo
o Pregljevi pravi vrednoti. Nenazadnje
je bil Ivan Pregelj nekoč tudi učenec
mostarske šole in tudi sam prosvetni
delavec.

Učenci šole na Mostu so premladi,
da bi jim upali klasika slovenskega
ekspresionizma ponuditi v branje
vsevprek. Poskusili pa so jim ga pribli-
žati na njim dopadljiv način in po
njihovih odzivih sodeč jim je to tudi
uspelo. Med njimi so se že pojavili po-
samezni “nadarjeni otroci naših se-
lišč”, kot je take poimenoval dr. Ivan
Pregelj. Vedoželjni, razmišljajoči, na-
vihani, ustvarjalni … Nekaj njihovih
izdelkov je objavljenih tudi v zbor-
niku.

NASLOV: Pregljev zbornik. IZDALA
IN ZALO@ILA: O[ Du{ana Muniha
Most na So~i. NAKLADA: 1000
izvodov. LEKTORIRALI IN UREDILI:
Danica Taljat in Nevenka Jane`.
Knjigo lahko naro~ite oziroma
kupite na O[ Du{ana Muniha Most
na So~i. CENA: 1500 SIT.

Utrinki

Prigode

VASOVANJE
V prigodah bomo tokrat obudili
spomine Edvina Pervanje, s {aljivo
zgodbico o zaljubljenem mlade‘u.

“S Hinkom sva {la vasovat k dvema
puncama. Na pe~i sva se pulila za
mlaj{o. Hinko je bil strate{ko v bolj-
{em polo‘aju in je zmagal. Le‘al je z
njo pri steni, stiskal v kot, jaz pa s
starej{o na kraju pe~i, kjer sem mo-
ral biti hudi~evo pri miru, da nisem
zgrmel na tla. Za ga{enje ‘eje pri
napornem delu smo imeli na omari
pri pe~i steklenico jabol~nika. Nekaj
va{kih fantov, ki jim prav gotovo ni
bilo prav, da sva jim pri{la v zeljnik,
je bu~no vstopilo v hi{o. Naglo se
dvignemo, popravimo si lase. Spu-
stim se na pripe~no omaro in pri
tem trknem v steklenico. Padla je na
tla in se razbila. Fantje so od{li,
drago dekle pa mi je fla{o zara~u-
nalo. Ob jemanju denarja iz ‘epa je
v srcu reklo - klik!
In vrata so se
zanjo zaprla.
Saj veste,
pohlepne-
‘ev po
denarju
nisem
nikoli
maral.”

Edvin
Pervanje

predizboru s telefonskim glasova-
njem lahko izbrali pesmi, ki se bodo
uvrstile v veliki finale. Ta bo predvi-
doma potekal februarja 2004.
P. R.

MIKLAV@EVA DELAVNICA
Bovec – Miklav‘eva delavnica, ki jo
je organiziral Turisti~ni podmladek
O[ Bovec s pomo~jo Nevenke
Prochazka, Elke Arcet, Majde Mi-
heli~, Jo‘ice Ku{trin in podmlad-
karic, se je odvijala v Kulturnem
domu Bovec. Skupaj z otroki in nji-
hovimi star{i so izdelovali angel~ke
iz testenin, sne‘ake z ri‘em, ro‘e iz
najlonskih nogavic, okraske iz das-
mase in kokosove ‘ogice. Pod-
mladkarice so najmlaj{im pomagale
izdelati sne‘inke, s katerimi bo Turi-
sti~ni podmladek okrasil izlo‘bena
okna v Bovcu, podobno kot poleti z
‘ivo pisanimi metulji. Tako bo vsak

[KRATARIJE

Ponovno nam je ponagajal {krat
Fon Feliks, ki nam je v prej{nji
{tevilki EPI-centra zame{al avtorja
fotografije, objavljene ob utrinku
Johnny Bravo Band ima svoj CD.
Pravo ime avtorja posnetka je nam-
re~ Edi Kranjc. 

obiskovalec Bovca za~util, da si
mladi prizadevajo za lep{i vsakdan.
Na sami delavnici so podmladkarji
prodajali svoje izdelke, z namenom,
da zbrani denar namenijo nakupu
tistih igral, ki nam jih ni uspelo kupiti
ob izgradnji otro{kega igri{~a. V
soboto je podmladek organiziral
Miklav‘ev bazar in sejem, ki pa ni
bil dobro obiskan. Razlog je mogo-
~e tudi ta, da se je na isti dan odvi-
jal tudi smu~arski sejem. Na sami
delavnici se je zbralo okrog 50 otrok

s star{i. Vzdu{je je bilo, sode~ po
knjigi mnenj, nepopisno prijetno
tako za nas, organizatorje, kot za
obiskovalce. V naslednjem letu na-
meravamo pripraviti {e obse‘nej{o
Miklav‘evo delavnico.
Nata{a Bartol, vodja Turisti~nega
podmladka O[ Bovec

LU^ MIRU IZ BETLEHEMA
Projekt Lu~ miru iz Betlehema se je
za~el leta 1986 na avstrijski televiziji
Osterreichische Rundfunk (ORF) v
njenem studiu v Linzu.

V oddaji Lu~ v temi (Licht ins Dun-
kel), namenjeni invalidnim otrokom,
so organizatorji v zahvalo sodelujo-
~im namesto drobnih daril delili pla-
men iz votline Jezusovega rojstva v
Betlehemu. Plamen ima poseben
pomen, ker stalno gori v tej votlini.
Ker je oddaja namenjena otrokom,
so se odlo~ili, da bo Lu~ miru iz Be-

tlehema v votlini Jezusovega rojstva
pri‘gal otrok, ki se je v tistem letu
posebej izkazal. Pobudniki akcije si
takrat verjetno niso predstavljali, da
bo v dobrih desetih letih akcija raz-
{irjena po celotni zahodni, srednji in
delu vzhodne Evrope. Plamen Lu~i
miru iz Betlehema so ~lani Zdru‘e-
nja slovenskih katoli{kih skavtinj
in skavtov (ZSKSS) prvi~ ponesli
po Sloveniji leta 1991 s sporo~ilom
Mir je ~as brez vojne. Z razna{a-
njem plamena so nepretrgoma na-
daljevali v naslednjih letih. Vsaki~ so
plamen sprejeli predstavniki dr‘ave
in Cerkve. Oblikoval se je zna~ilen
znak akcije in nastala je himna. Pro-
stovoljni prispevki, ki se zberejo ob
deljenju plamena Lu~i miru iz Betle-
hema, gredo vsako leto kateri od
dobrodelnih organizacij.

V letu 1996 se je akciji Zdru‘enja
slovenskih katoli{kih skavtinj in skav-
tov prvi~ pridru‘ila Zveza taborni-
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Vabimo vas, da pre`ivite najdalj{o
no~ v letu, ter novo leto v

Hotelu Hvala – Restavraciji Topli val
z Duo Millenium.

Rezervacije: 05/ 38-99-300.
Vabljeni!

Hotel Hvala – restavracija Topli val
v Kobaridu

Vsem bralkam in bralcem EPI-centra
vo{~imo vesele bo`i~ne praznike, ter
sre~no, zdravo in uspe{no leto 2004.

kov Slove-
nije (ZTS),
od leta 2000
kot soorga-
nizatorja so-
delujeta {e
Mladinski
ceh in Dru-

{tvo MMM – sti~i{~e mladih, od
leta 2001 pa tudi Zveza bratov{~in
odraslih katoli{kih skavtinj in
skavtov (ZBOKSS).

Lu~ miru iz Betlehema so po Slove-
niji v preteklih letih spremljale posla-
nice z naslednjimi naslovi: leta 1991
Mir je ~as brez vojne, leta 1992 Mir
na sveti ve~er za vse, Dru‘ina v med-
narodnem letu dru‘ine leta 1993,
Razli~nost leta 1994 v mednarod-
nem letu boja proti rasni diskrimina-
ciji, leta 1995 Sre~a se rojeva v dru-
ga~nosti, leta 1996 Nekaj lepega za-

Mnogo je samot, mi pa i{~emo drug drugega. Mnogo je besed, mi pa se pogovarjamo.

@ivimo ~udovito obdobje napredka sredstev, ki omogo~ajo visoko stopnjo obve{~enosti ter komunikacije med
ljudmi. Imamo ob~utek, da svet {e nikoli ni bil tako majhen in povezan v eno samo globalno vas. Ali se je zaradi
milijarde SMS sporo~il in milijarde obiskanih spletnih strani pove~ala tudi kakovost odnosov med ljudmi? Smo vsi
skupaj bolj dru‘ina? Zdi se, da ne. Pred nami so nove oblike samote in nove podobe zapu{~enosti, ki morejo v
marsikom ugasiti plamen ‘ivljenjske vedrine. Mnogo najmlaj{ih prihaja iz razbitih dru‘in ter mnogo najstnikov
odra{~a v utrujena in ‘alostna bitja; so delavci, ki svoje stiske ne zaupajo nikomur, in so starej{i, ki jih nih~e ne
obi{~e; mnogi {e vedno i{~ejo tola‘bo v omami.
^lovek brez ~loveka ne more, saj samota ni nikogar{nji poklic. Poklicani smo za~utiti drugega, ustvarjati dru‘ino
in ‘iveti kot bratje in sestre. Kljub razli~nosti i{~imo so~loveka ter se kljub poplavi besed in sporo~il posku{ajmo
pogovarjati. Po svetlem zgledu Jezusove dru‘ine ustvarjajmo dru‘ino v doma~i hi{i, v na{i soseski, v slovenskem
narodu ter v evropski in svetovni skupnosti ljudstev in dr‘av. Naj bo plamen leto{nje Lu~i miru iz Betlehema

znamenje na{e “volje” po dru‘ini!

te (Vsakdo ima v sebi skrit zaklad),
leta 1997 Objemi vse (Vsaka skup-
nost ima nekaj lepega za ...), leta
1998 Zaupanje za upanje (Srce je
kraj upanja. Srce je kraj zaupanja.),
leta 1999 Srce sije, leta 2000 Mir
ljudem, leta 2001 Harmonija svetlo-
be in leta 2002 Dar sosedu.

Na bo‘i~ni ve~er 2002 je plamen,
sode~ po {tevilu pri‘ganih sve~,
gorel v pribli‘no 200.000 slovenskih
domovih. Ideji akcije so se pridru‘ili
predsednik dr‘ave Milan Ku~an,
dr‘avnozborski poslanci ter ljubljan-
ski nad{kof in metropolit Franc
Rode. Odprava skavtov je ponesla
plamen tudi na Triglav. Zbranih je
bilo 524.275 SIT prostovoljnih pri-
spevkov. Akcija se je zaklju~ila s
kraj{o slovesnostjo v prostorih sku-
pnosti Barka v Zbiljah pri Medvo-
dah. Na njej so predstavniki ZSKSS,

ZBOKSS, Mladinskega ceha in Mav-
ri~nega mosta mladih skupnosti
Barka predali zbrana sredstva, na-
menjena za dokon~anje druge hi{e
za bivanje oseb z motnjami v du{ev-
nem razvoju in njihovih spremljeval-
cev.

Geslo leto{nje akcije je Ustvari
dru‘ino!, saj ‘elimo ljudi spomniti
na pomen dru‘ine in odnosov, ki jo
ustvarjajo. Provokativno lahko re~e-
mo, da ‘ivimo v ~asu “krize odno-
sov”, vsi pa ‘elimo dru‘ino re{iti.
Vsakdo v svojem okolju ustvarja
dru‘ino v razli~nih ‘ivljenjskih raz-
merah. Od nas je odvisno, kak{ne
bodo odnosi v njej. Dru‘in je veliko
vrst: doma~a, prijateljska, skavtska,
slovenska, evropska ali svetovna
dru‘ina. Dru‘ina je vsaka skupnost,
ki ji pripadamo in soustvarjamo
njene odnose. Z leto{njo akcijo Lu~

miru iz Betlehema ‘elimo pokazati,
da ho~emo biti dejavni, odgovorni
in aktivni ~lani dru‘in, katerim pripa-
damo. Toliko bolj zaradi na{ega
bli‘njega vstopa v evropsko dru‘ino
narodov, kjer bo odgovornost do
samega sebe in do drugih {e po-
membnej{a.

Organizator akcije in nosilec proje-
kta ZSKSS, soorganizatorji ZTS,
ZBOKSS in Slovenska zamejska
skavtska organizacija ter {tevilne
mladinske organizacije, ki sodelu-
jejo v projektu, ‘elimo, da bi na bo-
‘i~ni ve~er Lu~ miru iz Betlehema
gorela v ~im ve~ dru‘inah in jim
prina{ala mir. @elimo, da bi bilo ~im
ve~ ljudi seznanjenih z njenim spo-
ro~ilom in poslanstvom. Lu~ miru iz
Betlehema smo na prireditvah v Lju-
bljani sprejeli 14. decembra 2003,
20. decembra 2003 pa bosta ve~ja
sprejema v Mariboru in Novi Gorici.

V Tolminu bo sprejem plamena Lu~i
miru iz Betlehema v soboto, 20. 12.
2003, v ‘upnijski cerkvi Marijinega
vnebovzetja ob 18. uri. Tam bo go-
rela do bo‘i~a in jo boste lahko
nesli na svoje domove.

Skavti iz Tolmina in Bovca bomo
poskrbeli, da bo Lu~ miru iz Betle-
hema na voljo v cerkvah vseh treh
poso{kih ob~in. Za dodatne infor-
macije lahko pokli~ete Gorazda
Kraglja na telefonsko {tevilko 041-
964-056.
Janez Cigler

^AR SVETEGA VE^ERA
Jaslice ‘e stojijo v kotu izbe, kru{na
pe~ je topla. Vse je posebno prazni-
~no. Mra~i se in v zvoniku zadonijo
zvonovi. Vsa dru‘ina se slovesno
odpravi blagoslovit hi{o. Vsak
pomo~i prst v blagoslovljeno vodo
in se pokri‘a. Gospodar, ki stopa
prvi, najprej blagoslovi jaslice. V

ponvici nosi ‘are~e oglje, na kate-
rem se dimi ‘egnana oljka. Za njim
gre gospodinja z ‘egnano vodo in
vejico oljke v njej. Nato se zvrsti vsa
dru‘ina. Obidejo vso hi{o, od kleti
do podstre{ja, gredo v hlev, hlev~ek
in stog. Povsod se {iri prijeten vonj,
sve~an mir in zaupanje se selita v
srca. Med tem skupno molijo ro‘ni

venec. Naposled se spet prekri‘ajo
in zvrnejo ostanek ognja in vode na
ognji{~e. Pri‘gejo sve~ke ob jasli-
cah in zapojejo vesele bo‘i~ne pe-
smi. Gospodar poi{~e debel, gr~at
~ok in ga naravna na ognji{~u, da
bo tlel vso no~. Na mizo v izbo
polo‘ijo zape~en hleb, “poprtnjak”.
V tem svetem vzdu{ju pri~akujejo

polno~nico. Iz oddaljenih vasi
prihajajo v Tolmin ‘e ob mraku ter
prebijejo sveti ve~er pri sorodnikih
ali znancih. Polno~nica je izredno
slovesna. Cerkev ni nikoli tako sve-
tla, pesem nikoli tako mila in ganlji-
va kot to sveto no~.

Povzeto po knjigi Marije Rutar
Tolminska je pesem

Foto: Mateja Kutin
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20. 12.

20. 12. (17.00)

21. 12. (16.00)

23. 12. (16.30)

26. 12. (19.00)

27. 12. (16.00)

27. 12. (16.30)

27. 12. (19.00)

27. 12.

28. 12.

TOLMIN – JAVORNIK

BOVEC; Cerkev DM v Polju

PODBELA

TOLMIN; Kinogledali{~e

DRE@NICA; Cerkev Presvetega Srca
Jezusovega

PODBRDO; telovadnica O[

BOVEC; telovadnica O[

LOG POD MANGARTOM;
farna cerkev

SLAP OB IDRIJCI; dvorana

TOLMIN

PD Tolmin; ~etrtek 17 – 19h: 05/ 38-83-211

ARS Bovec; Erna Woj~icki Germov{ek:
040-619-368

Katarina Koren: 05/ 38-49-067

JSKD Tolmin: 05/ 38-01-170

Ur{ka Kranjc: 041-946-088

TD Podbrdo; Jo‘e Dakskobler:
041-837-511

Uro{ Cuder: 040-309-033,
Miro ^u{in: 031-236-970

MePZ @aga; Marjan Mav

Marko [tucin: 041-536-928

TD Tolmin; Janko Koren,
Darko Jeron~i~: 041-398-068

Zimski pohod na Javornik

Odprtje dru‘inskih jaslic v cerkvi Device Marije v Polju in
razstave slik akademske slikarke Metke Sok

Odprtje otro{kega igri{~a, lutkovna igrica Veliki paket,
prihod Dedka Mraza

Predstava Medvedek Pu in pujskova velika pustolov{~ina

Bo‘i~ni koncert vokalne skupine Dre‘nica z gosti

Prihod Dedka Mraza

Novoletni turnir v nogometu; igra se po sistemu 3+1 z
neomejenim {tevilom menjav; prijavnina zna{a predvidoma
6.000 SIT, pla~a se pred prvo odigrano tekmo; najbolj{e
~akajo pokali, denarne in prakti~ne nagrade

Bo‘i~ni koncert MePZ @aga z gosti iz Radovljice

Metalfest s skupinami Noctiferia, Prospect in Peta dimenzija

10.00 – 16.00: mini sejem na tr‘nici, 16.00: prihod Dedka Mra-
za in obdaritev otrok, nastop ansambla ^uki in dveh plesalk

Koledar prireditev

S svojim delovanjem smo razgibali kulturno in {portno `ivljenje v Tolminu
ter okolici.
Organizirali smo novoletna praznovanja za otroke, silvestrovanja, kulturne prireditve v
okviru projekta Tolminsko poletje, kolesarske dirke na Stador, Puntarske no~i. Uredili
smo sprehajalne poti in druge objekte.

Radi bi storili {e kaj, a ideje so po{le.
To je razlog, da vas vabimo medse, {e predvsem mlade, da boste osve`ili
na{e delo z novimi, druga~nimi in morda celo revolucionarnimi zamislimi.

GSM: 041-398-068

Turisti~no dru{tvo
Tolmin

vabi v svojo sredo
nove ~lane z

novimi idejami

PRAZNI^NO OKRA[ENO MESTO
Tolmin – V mesecu decembru je Turisti~no dru-
{tvo Tolmin ‘e tretje leto po vrsti razpisalo nate-
~aj za najlep{o in najbolj domiselno okra{eno
izlo‘bo, stanovanjsko hi{o oziroma blok z okoli-

OTROCI! PREJELI SMO PISMO DEDKA MRAZA!

NATE^AJ ZA NAJLEP[E OKRA[ENO izlo‘bo, hi{o in blok
bo tudi v leto{njem letu pripomogel k lep{i prazni~ni ureditvi
mesta. Foto: Arhiv TD Tolmin

co. Na tak na~in namre~ posku{ajo vzpodbuditi
krajane, da bi sodelovali pri prazni~nem urejanju
mesta, in dose~i, da bi bilo to v pri~akovanju
novega leta kar najlep{e in prijazno. Priznajmo,
prav vsi se v teh mrzlih dneh s toplim {alom,
rokavicami ter z rde~imi nosovi radi sprehajamo
po lepo okra{enih in razsvetljenih ulicah, ki so
predvsem v poznih ve~ernih urah prava pika na i.

[e posebej, ~e s prvimi sne‘inkami prisko~i na
pomo~ tudi narava.
Pa romantiko na stran! Izlo‘be, hi{e in bloke bo
27., 28. in 29. decembra ocenjevala tri~lanska
komisija, kdo bo najbolj{i v posameznih kategori-
jah, pa bomo izvedeli sredi meseca januarja. Ve~
o tem pa v naslednji {tevilki EPI-centra.
Patricija Rejec

V našem uredništvu
smo bili nadvse pre-

senečeni, ko smo
med kopico novoletnih

voščilnic in ostale pošte
našli ogromno pismo s pe-

čatom daljnega severa. Ne, pi-
sma nam ni poslal prijatelj, ki je tja odpotoval
na svoje dolgo pričakovane novoletne počitni-
ce, temveč čisto pravi Dedek Mraz. Saj veste,
tisti s sivo kučmo, z belo brado, toplim kožu-
hom in zvrhanim košem daril. Če se ne mo-
tim pa tudi s polnim žepom čisto posebnih

bonbonov. V ovojnici smo prejeli obvestilo za
vas, dragi otroci, ki prav gotovo že nestrpno
pričakujete, kdaj boste pod novoletno jelko
dobili darila. Saj res, darila! Ta vas bodo prav
gotovo pričakala tudi pri babici in dedku ter
pri teti ali stricu …

Dedek Mraz nas je zaprosil, naj vam spo-
ročimo, da bo tudi letos s svojim spremstvom
obiskal nekatera prednovoletna rajanja, katera
in kdaj pa si lahko ogledate v Koledarju prire-
ditev. S seboj bo pripeljal, seveda samo za tiste
najbolj pridne, tudi zvrhan voz daril.

Uredni{tvo
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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 PRC: 05/ 38-41-500. Informacije o prireditvah v prihodnjem mesecu nam sporo~ite najkasneje do 10. februarja!

28. 12. (16.00)

28. 12. (17.00)

28. 12. (19.00)

29. 12. (17.00)

29. 12. (19.00)

29. 12. (21.00)

30. 12. (17.00)

30. 12. (21.00)

31. 12. (21.00)

31. 12. (21.00)

31. 12. do 3. 1.
(10.00 do 14.00)

1. 1. (21.00)

2. 1. (17.00)

2. 1. (20.00)

2. 1. (22.00)

10. ali 17. 1.

januar

januar

januar

10. 1.

11. 1.

14. 1.

17. 1.

17. ali 24. 1.
(17.00)

18. 1.

20. 1.

24. 1. (19.00)

28. 1. (18.00)

konec januarja

4. 2. (18.00)

6. 2.

do marca 2004

do junija 2004

do oktobra 2004

KOBARID; `upnijska cerkev

TRENTA; TNP Trenta

BOVEC; Kulturni dom

BOVEC; Kulturni dom

TOLMIN; `upnijska cerkev

BOVEC; {otor pred Kulturnim domom

BOVEC; {otor pred Kulturnim domom

BOVEC; {otor pred Kulturnim domom

BOVEC; {otor pred Kulturnim domom

TOLMIN

SMU^I[^E KANIN

BOVEC; {otor pred Kulturnim domom

BOVEC; {otor pred Kulturnim domom

BOVEC; Kulturni dom

BOVEC; {otor pred Kulturnim domom

[ENTVI[KA PLANOTA

KOBARID; Dom Andreja Manfrede

TOLMIN; Tolminski muzej

TOLMIN

TOLMIN – ^RVOV VRH

TOLMIN – DRA@GO[E

KOBARID; Dom Andreja Manfrede

KOBARID; Ganzlran~

KOBARID; Hotel Hvala

TOLMIN – MATAJUR

KOBARID; Dom Andreja Manfrede

TOLMIN

KOBARID; Dom Andreja Manfrede

TOLMIN; Hotel Krn

KOBARID; Dom Andreja Manfrede

TOLMIN; diskoteka Bugatti

TOLMIN; Tolminski muzej

TRENTA; Dom Trenta

KOBARID; Kobari{ki muzej

Milo{ Leban; snezet@email.si

TNP Trenta; Mija Kravanja:
031-393-683

LTO Bovec; KD Bovec: 041-728-615

Dramska skupina; KD Bovec:
041-728-615

Milo{ Leban; snezet@email.si

LTO Bovec; TIC Bovec: 05/ 38-41-919

LTO Bovec; KD Bovec: 041-728-615

LTO Bovec; TIC Bovec: 05/ 38-41-919

LTO Bovec; TIC Bovec: 05/ 38-41-919

TD Tolmin; Janko Koren,
Darko Jeron~i~: 041-398-068

Outdoor freaks: 041-553-675

LTO Bovec; TIC Bovec: 05/ 38-41-919

LTO Bovec; TIC Bovec: 05/ 38-41-919

LTO Bovec; TIC Bovec: 05/ 38-41-919

LTO Bovec; TIC Bovec: 05/ 38-41-919

TD [entvi{ka planota; Karla Kofol:
05/ 38-11-360

TZGP; Mojca Rutar: 05/ 38-00-827

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

KT[

PD Tolmin; ~etrtek 17 – 19h: 05/ 38-83-211

PD Tolmin; ~etrtek 17 – 19h: 05/ 38-83-211

ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

Andrej Mohor~i~: 040-216-895

UE Tolmin;
Zdravko Likar: 05/ 38-00-800

PD Tolmin; ~etrtek 17 – 19h: 05/ 38-83-211

ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

Ma{a Klavora: 031-206-902

ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

TD Tolmin; Darko Jeron~i~: 041-398-068

ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

Marko [tucin: 041-563-928

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

Kobari{ki muzej: 05/ 38-90-000

Koledar prireditev

Bo‘i~ni koncert vokalnih skupin Sne‘et in Ignis

Otro{ka gledali{ka igra Hop v pravljico v izvedbi gledali{~a
Unikat (vstopnina 400 sit)

Koncert skupine Be Pop (vstopnice v predprodaji 1.500 sit,
na dan koncerta 1.700 sit)

Prihod Dedka Mraza, igra za otroke Zvezdica zaspanka v
izvedbi dramske skupine Bc

Bo‘i~ni koncert vokalnih skupin Sne‘et in Ignis

Koncert Josipe Lisac (vstopnina v predprodaji 2.700 sit, na
dan koncerta 3.000 sit)

Koncert Romane Krajn~an in Mali lete~i cirkus

Glasbena prireditev: D. J. Rasta – Reagge night

Silvestrovanje: nastop skupin Belfast Food, Soddiha in
Via Keltika

Silvestrovanje na prostem z ansamblom Razdalja

Testiranje “freeride” smu~i z vodenjem po terenih izven
urejenih smu~i{~ (brezpla~no)

Koncert: Elvis Jackson, Slon in sade‘ (vstopnina 1.000 sit)

Dan lepih, novih {portov: projekcija alpinisti~nih in {portnih
filmov (~e bo primerno vreme demonstracija lednega plezanja
v dolini stoterih slapov v Logu pod Mangartom)

Gledali{ka komedija Pi‘ama za {est
(vstopnice v predprodaji 2.000 sit, na dan predstave 2.250)

[portna prireditev Red Bull Party

No~ni zimski vzpon z baklami na ^rvov vrh
(datum vzpona odvisen od vremena)

Retrospektivna razstava Turisti~ni prospekti Poso~ja

Predstavitev Trebu{kega zbornika

Okrogla miza na temo odvisnosti

Pohod z baklami na ^rvov vrh

Pohod po stezah partizanske Jelovice, Dra‘go{e 2003

Telesna dejavnost in zdravje, predavala bo Lara Bratu‘,
dipl. fizioterapevtka iz ZD Tolmin

Koncert skupine Moveknowledgement

34. novoletno sre~anje zamejcev in predstavnikov Poso~ja

Zimski vzpon na  Matajur

^ezmerna telesna te‘a in debelost, predavala bo dr. med.
Damjana Pavlin, spec. spl. med. iz ZD Tolmin

Okrogla miza o odvisnosti, sodelovali bodo tako
strokovnjaki s tega podro~ja kot nekdanji odvisniki

Osnove zdrave prehrane, predavala bo Mira [turm, dipl.
med. sestra iz ZD Tolmin

Bri{koljada za veliko nagrado Tolmina

Prehranjevanje s pomo~jo piramide zdrave prehrane in
zdravega kro‘nika, predavala bo Metka Berginc, vi{ja
med. sestra iz Medicus Partnerja

Koncert vedno bolj uveljavljene slovenske skupine Skat

Kelti na Celjskem, gostujo~a razstava Pokrajinskega
muzeja Celje

Jubilejna razstava v po~astitev 50 letnice muzeja v Trenti

Mad‘arski vojaki v gorah nad Kobaridom 1915-1917


