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Pametni berejo

N ovo leto je že kar daleč, vendar bi našim bralcem vseeno še enkrat
zaželel zdravo, srečno in uspešno leto 2004.
Kdor ne pozna Posoškega razvojnega centra, lahko že iz samega ime-

na sklepa, s čim se ukvarjamo. Z razvojem! In kaj je razvoj? Po našem razume-
vanju je to predvsem povečanje učinkovitosti gospodarjenja, ali drugače reče-
no: višja dodana vrednost na zaposlenega, več delovnih mest, višje plače,
boljši pogoji dela, več podjetnosti in tako dalje. Seveda pa to lahko dosegamo
samo z večjimi vlaganji v ljudi, ali kot temu učeno pravimo, v človeške vire.
To seveda pomeni več izobraževanja, več usposabljanja vseh vrst in na vseh
ravneh. Vendar tudi to ni dovolj! Paziti moramo, da s takim razvojem ne uni-
čujemo našega okolja, saj bi to poslabšalo počutje vseh nas, ki v tem okolju
delamo in živimo. Na kratko bi torej lahko rekli – smo za trajnostni razvoj,
za razvoj, ki bo venomer povečeval našo kakovost življenja!

To pa vsekakor ni lahka naloga, saj si ljudje kot posamezniki želimo razno-
vrstnih stvari. Marsikdo je zadovoljen že z nizko plačo ali pokojnino in z
veliko prostega časa, ki ga lahko namenja svojim konjičkom. Drugi zopet stre-
mijo za tem, da bi ustvarili in zaslužili čim več, nekateri, res, da jih je bolj
malo, pa se razdajajo kar zastonj. Za dobro delujočo in uspešno družbo so
potrebni vsi, vendar pa ne moremo mimo tega, da so za razvoj, kot smo ga
definirali poprej, najpomembnejši med nami tisti, ki so podjetni, ki razvijajo
nove izdelke in storitve, ki uvajajo učinkovitejše metode dela ter znajo za
svoje ideje navdušiti tudi druge. Prav od tega, koliko je med nami takšnih
ljudi, pa je odvisen ves naš razvoj!

In čeprav je v imenu našega zavoda beseda razvoj, nismo mi tisti, ki “dela-
mo” razvoj! To so naši podjetniki. Naša naloga pa je, da jim pri njihovem de-
lu čim bolj pomagamo. Da ne bo pomote, z imenom podjetniki mislimo vse
tiste, ki so sposobni narediti nekaj novega oziroma boljšega, pa naj bo to v
tovarni, v obrtni delavnici, na kmetiji, v šoli, v turističnem društvu, na občini
… in tako v neskončnost.

Še nekaj moramo razčistiti. V Posoškem razvojnem centru nimamo nikakr-
šnega denarja, ki bi ga lahko delili. Kar pa lahko naredimo, je to, da podjetni-
kom pravočasno posredujemo informacije, kje, kdaj in za kakšen namen se
dobijo domača ali mednarodna sredstva. Poleg tega je naša naloga izdelava

ustreznih analiz in na njihovi osnovi
koordinacija pri pripravi razvojnih
programov in projektov. Ti so kasneje
osnova za konkuriranje na raznih
razpisih.

Prav tako smo tudi vezni člen med
nekaterimi državnimi institucijami,
kot so Služba vlade RS za struktur-
no politiko in regionalni razvoj,
Agencija RS za regionalni razvoj,
Podjetniški center za malo gospodar-
stvo, Ministrstvo za delo, Zavod RS
za zaposlovanje ... in lokalnim
okoljem.

Iz povedanega je razvidno, da je
naša najpomembnejša naloga infor-
miranje. Pri tem pa igra glavno vlogo
prav naše glasilo EPI-center! V njem
namreč poročamo o vseh naših pro-
jektih (Soča 2006, PRIMe, vavčersko
svetovanje, štipendiranje …) in štu-
dijah, o razpisih ter drugih aktivno-
stih povezanih z razvojem. Prav
zaradi tega se kljub težkemu finan-
čnemu bremenu, ki ga glasilo pred-
stavlja za naš zavod, prizadevamo za
njegovo ohranitev. Še naprej ga bomo
brezplačno dostavljali vsem gospo-
dinjstvom na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin. Kljub temu, da
PRC glasilo izdaja že dobra štiri leta
opažamo, da dober delež Posoških
podjetnikov, katerim namenjamo naj-

Utrinki

POSO[KI RAZVOJNI CENTER
SE PREDSTAVLJA

Bovec – V ~etrtek, 29. januarja, je
Poso{ki razvojni center (PRC) v
Kulturnem domu v Bovcu organi-
ziral tiskovno konferenco, na kateri
je bil predstavljen poslovni na~rt za
leto 2004. ”Leto{nje leto, ko Slove-
nija vstopa v Evropsko unijo, je eno
pomembnej{ih za na{o agencijo“,
je poudaril direktor Lucijan Rejec.
“Potrebno se bo usposobiti za pri-
pravo programov in projektov, ki
bodo omogo~ali ~rpanje sredstev iz
strukturnih skladov. Sodelavci bodo
morali biti sposobni nuditi pomo~

vsem prijaviteljem.” O dogajanju
PRC-ja vas v EPI-centru sproti ob-
ve{~amo, zato si v nadaljevanju na
kratko poglejmo, katere so glavne
naloge in cilji za leto{nje leto.

PRC bo {e naprej izvajal Razvojni
program So~a 2006 in sku{al izbolj-
{ati njegovo izvedbo. Velik dose‘ek
je, da je bil Izvedbeni program za
leto 2004 potrjen ‘e konec lanskega
leta. Tako bo Agencija RS za regio-
nalni razvoj ‘e februarja objavila
nekatere pomembne razpise. Prija-
vitelji bodo imeli tako dovolj ~asa, da
investicije izpeljejo in pripravijo za-
htevke za refundacijo. Dalj{i ~as iz-
vajanja pa bo omogo~il tudi odkri-

vanje nepripravljenih, neresnih inve-
stitorjev in preusmeritev njim name-
njenih sredstev na druge. Tako ne
bo prihajalo do te‘av, katerim smo
bili pri~a v lanskem letu.

V letu 2004 bo velik poudarek tudi
na razvoju podjetni{tva (nekateri
projekti: upravljanje poslovnih con,
vzpostavitev inkubatorja, vav~ersko
svetovanje, PRIMe, Vse na enem
mestu). Enako pomemben pouda-
rek bo na razvoju ~love{kih virov,
kjer so dosedanje aktivnosti ‘e po-
kazale dolo~ene pozitivne premike
(promocija deficitarnih poklicev,
projekti v sodelovanju s KT[). Na
podro~ju pode‘elja bo predvsem

poudarek na izdelavi izvedbenega
dela Razvojnega programa za pode-
‘elje (nekateri drugi projekti: CRPOV
za KS Kne‘a, Usposobljena delovna
sila na planinah Zgornjega Poso~ja,
Zakladi pode‘elja Severne Primor-
ske, Razvoj gospodarskih dejavno-
sti na zavarovanih obmo~jih). Poleg
tega bo v leto{njem letu potrebna
pomo~ pri prijavah na razpise
evropskih strukturnih skladov na
vseh podro~jih, ki jih PRC pokriva.

Tudi izdajanje glasila EPI-center {e
naprej ostaja ena izmed prioritetnih
nalog PRC-ja. Kljub temu da pred-
stavlja veliko finan~no breme, bo {e
naprej brezpla~no razdeljen vsem
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več strani, le te radi “spregledajo”.
Da je temu tako, se lahko prepričamo
na raznih srečanjih, ko podjetniki
največkrat ne poznajo niti osnovnih
stvari, ki so bile že ničkolikokrat ob-
javljene v EPI-centru. Na nekem se-
stanku s podjetniki sem prav zato po-
sebej opozoril na to težavo. Dobil
sem odgovor, da imajo preveč dela
in zato ne utegnejo brati EPI-centra.
Kaj naj ob tem rečem?! Prepričan sem,
da v kolikor bodo tako nadaljevali,
prav gotovo ne bodo več dolgo podje-
tniki!

Tu seveda ne gre samo za naše gla-
silo, temveč za dejstvo, da dandanes
tisti podjetniki, ki se ne bodo stalno
izobraževali in ne bodo znali poiskati
vseh zanje pomembnih informacij,
ne bodo dolgo obstali.

Mi si bomo seveda še naprej priza-
devali čim bolje izvrševati naše po-
slanstvo. In kot sem že zapisal, nada-
ljevali bomo tudi z izdajanjem naše-
ga brezplačnega glasila pa čeprav ta
s svojimi informacijami očitno koristi
le peščici podjetnikov. Zato apeliram
na vse tiste redne bralce, ki imajo so-
rodnike ali znance-podjetnike, da le
te opozorijo, da se v EPI-centru mor-
da tudi zanje najde kaj zanimivega.

Lucijan Rejec, direktor Posoškega
razvojnega centra

Utrinki

gospodinjstvom v ob~inah Bovec,
Kobarid in Tolmin. Tako bo prebival-
stvo informirano o vseh aktivnostih
PRC-ja, o razpisih ter o dogajanju v
Zgornjem Poso~ju. S spletno stra-
njo, ki je v izdelavi, pa bo informira-
nje {e bolj{e, predvsem pa hitrej{e.

Nadaljevalo se bo tudi sodelovanje
PRC-ja v Mre‘ni regionalni razvoj-
ni agenciji (MRRA). Konec lanske-
ga leta je bila uresni~ena ideja o
skupni celostni podobi MRRA in
posameznih agencij. PRC se je tako
na tiskovni konferenci ‘e predstavil
z novim logotipom.

Mateja Kutin

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA
ZA SPODBUJANJE ZA^ETNIH INVESTICIJ

na obmo~ju ob~in
Bovec, Kobarid in Tolmin (program SO^A 2006)

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa predstavljajo investicije v osnovna sredstva v
obliki nakupa proizvodnega obrata, {iritve obstoje~ega obrata ali za-
~etek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoje~em proizvodnem obratu. Investicija
se mora izvajati na obmo~ju ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin.

Sprejemljivost variantnih ponudb:
Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja, samostojni
podjetniki ter zadruge oziroma zadru‘ne zveze v skladu s kriteriji, opre-
deljenimi v 6. ~lenu Uredbe o namenih in pogojih dodeljevanja dr‘avnih
pomo~i ter dolo~itvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih
shem dr‘avne pomo~i, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih
dru‘bah oziroma po Zakonu o zadrugah in niso:
• v ste~ajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
• ne pridobivajo dr‘avne pomo~i za podjetja v te‘avah,
• niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. ~lenu Zakona o finan-

~nem poslovanju podjetij.

Gospodarska dru‘ba, samostojni podjetnik, zadruga oziroma za-
dru‘no zdru‘enje mora realizirati investicijo in odpreti nova delov-
na mesta na obmo~ju ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin.

Razpis bo objavljen predvidoma do konca februarja 2004 v Uradnem
listu RS. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 05/
38-41-500.

Podjetjem in samostojnim podjetnikom v ob~inah Bovec,
Kobarid in Tolmin

[tipendiranje

pendiste štipendirati skupaj s PRC-
jem, vas vabimo, da o tem poleg Za-
voda Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območne službe Nova Go-
rica obvestite tudi nas. Vaše podatke
o razpisovalcu, številu razpisanih šti-
pendij, nazivu strokovne izobrazbe
in številu štipendij pričakujemo naj-
kasneje do konca meseca februarja.

Dodatne informacije dobite na Po-
soškem razvojnem centru, Trg svobo-
de 4, 5222 Kobarid, telefon: 05/ 38-
41-500.
Posoški razvojni center
mag. Almira Pirih

Vlada RS je v decembru 2003 spre-
jela razvojni program SOČA 2004.
Na tej osnovi bo Posoški razvojni
center (PRC) poleg ostalih aktivno-
sti na področju razvoja človeških
virov tudi v letu 2004 razpisal šti-
pendije za pridobitev najmanj VII.
stopnje izobrazbe. Tako bo tudi v
šolskem letu 2004/2005 obstajala
možnost soštipendiranja skupaj s
podjetji in organizacijami.

V kolikor boste za šolsko leto
2004/2005 na novo razpisali štipen-
dije za pridobitev najmanj VII. sto-
pnje izobrazbe in želite izbrane šti-
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V preteklem letu se je v vavčerski sistem
svetovanja na novo vključilo 79 svetovancev,
od tega 67 delujočih podjetij in 12 brezpo-

selnih oseb (program samozaposlitve). Do konca
leta 2003 se jih je v program skupno vključilo 171.
Za podjetniško svetovanje, usposabljanje in pri-
pravo ter izdelavo poslovnih načrtov je bilo pora-
bljenih skoraj 9 mio SIT. Vavčerski sistem svetova-
nja je v Posočju eno izmed uspešnih orodij pospe-
ševanja podjetništva in prav zato bo njegovo izva-
janje ter promocija ena od prioritetnih dejavnosti
LPC-ja tudi v letu 2004.

Vav~erski sistem svetovanja
Izvajalec vavčerskega sistema svetovanja na

nacionalnem nivoju je Podjetniški center za malo
gospodarstvo (PCMG), z mrežo 37-ih LPC-jev po
celotni Sloveniji. Izvajalci programa imajo usposob-
ljene svetovalce; svetovalci organizatorji presojajo
upravičenost do storitev programa in vključujejo
različne ciljne skupine v programe svetovanja, sve-
tovalci generalisti in specialisti pa na podlagi napo-
tnic (vavčerjev) nudijo svetovancem storitve podjet-
niških svetovanj. Naročniki programa so: Ministr-
stvo za gospodarstvo, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Zavod republike Slovenije za
zaposlovanje (ZRSZ), Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za infor-
macijsko družbo. Partnerji v projektu so tudi: Go-
spodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica
Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slove-
nije.

Namen programa je posameznim ciljnim skupi-
nam zagotoviti strokovno pomoč, omogočiti lažji
zagon in poslovanje podjetja. Še posebej je to po-
membno pri samozaposlovanju in razvoju pode-
želja.

Komu je program namenjen?
Potencialnim podjetnikom: to so brezposelne

osebe, prijavljene na ZRSZ, in ostale populacijske
skupine, kot  so mladi nad 18 let po končanem
izobraževanju, še zaposlene osebe, brezposelni na
kmetijah.

Delujočim podjetjem: malim in srednje velikim
podjetjem v začetnem obdobju, podjetjem z razvoj-

Podjetni{ka svetovalna podpora
Tudi v letu 2004 Poso{ki razvojni center (PRC) prek svojega Lokalnega podjetni{kega

centra (LPC), na podlagi napotnic – vav~erjev, nadaljuje z izvajanjem podjetni{kega
svetovanja za mala in srednje velika podjetja ter potencialne podjetnike.

Vsi svetovanci - delujo~a podjetja, ki so bili `e

do sedaj vklju~eni v program svetovanja, morajo

v letu 2004 ponovno skleniti pogodbo, saj bodo

le tako tudi v leto{njem koledarskem letu upravi-

~eni do kori{~enja kvote v vi{ini do 300.000 SIT.

ceno storitve; vendar lahko koristijo največ 300.000
SIT v koledarskem letu.

Postopek vklju~evanja
Brezposelne osebe potrebujejo napotnico za

vključitev v program samozaposlitve s strani ZRSZ-
UD Tolmin. Z delujočimi podjetji in ostalimi poten-
cialnimi podjetniki pa se opravi uvodni svetovalni
intervju, kateremu sledi podpis pogodbe o vklju-
čitvi v program. To je podlaga za izdajo napotnic
(vavčerjev) za različne oblike indvidualnega in sku-
pinskega svetovanja, usposabljanja …

Podro~ja svetovanja
Izvajalci svetovanja so uvrščeni v katalog sveto-

valcev generalistov ali specialistov po področjih
svetovanja: • preveritev poslovne zamisli in pripra-
va poslovnih načrtov, • finančno, investicijsko sve-
tovanje, • trženje, • pravno svetovanje, • človeški
viri, • proizvodnja in sistemi kakovosti, • infor-
macijska tehnologija, • inovacije, • internaciona-
lizacija, • management.

Subvencioniranje storitve programa:
• Različna oblika svetovanj iz zgoraj navedenih
področij, • izdelava poslovnih in investicijskih na-
črtov, • usposabljanja, • informiranje.

Storitve, ki niso subvencionirane:
• Funkcionalna izobraževanja, • pridobitev funk-
cionalne izobrazbe, • osnove računalniškega opis-
menjevanja, • tečaji tujih jezikov, • pridobitev cer-
tifikatov, standardov, licenc, dovoljenj … (ki jih
predpisuje zakonodaja), • vodenje računovodstva.

Obveznosti svetovancev:
Potencialni podjetniki (brezposelne osebe) se

morajo samozaposliti v šestih mesecih po sklenitvi
pogodbe in obstati na trgu najmanj dve leti. De-
lujoča podjetja pa morajo realizirati postavljene
cilje.

Za informacije smo vam na voljo na tel. številki
05/38-41-500, 031-381-692 ali po e-pošti: vesna.
kozar@pososki-rc.si. Dobite pa jih tudi na spletnih
straneh http://www.pcmg.si/
Vesna Kozar, organizatorka, Posoški razvojni center

nimi projekti, podjetjem s poslovnimi problemi in
kmetijam.

Cene storitev in kvota sredstev
Program zagotavlja kakovostne svetovalne

storitve po ugodnih cenah.
Brezplačne storitve lahko koristijo potencialni

podjetniki, in sicer:
• brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ do 2 mi-

nimalni plači,
• ostali potencialni podjetniki do 3 minimalne pla-

če.
Delujočim podjetjem se zaračuna 50 odstotno

VESNA KOZAR, vodja programa vav~erskega svetovanja.
Foto: P. R.
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Za premagovanje podjetni{kih te`av

K er se nova podjetja pri oprav-
ljanju dejavnosti soočajo tu-
di s prostorskimi težavami,

bo za potrebe delovanja inkubatorja
Občina Tolmin investirala v obnovo
zgradbe, ki je locirana v Poslovni co-
ni na Logu v Tolminu (zgradba bivše-
ga begunskega centra). S tem naj bi
po načrtih pridobili 700 m2 upora-
bnih površin. Del denarja za nakup
zemljišča in stavbe, pripravo doku-
mentacije in obnovo bo Občina Tol-
min kot investitor zagotovila iz last-
nih virov, del sredstev pa je zagotov-
ljenih v okviru programa Soča 2006.
Nosilec priprave in izvedbe projekta
je Posoški razvojni center.

Najem prostorov
V teh mesecih aktivno pripravlja-

mo projektno dokumentacijo. Pod-
jetniški inkubator bo v začetni fazi
razpolagal s več poslovnimi prostori
za opravljanje predvsem storitvenih
dejavnosti, v zgradbi pa bodo na raz-
polago tudi skupni prostori – učilni-
ca, sejna soba, kopirnica – ki jih bo-
do lahko koristila vsa vključena pod-
jetja. Najem prostorov bo subvencio-
niran (višina subvencije bo odvisna
od obdobja vključenosti v inkubator,
ki pa ne bo smela biti daljša od treh
let), zato bo najemnina nižja od tr-
žne. Po predvidevanjih bo objekt
zgrajen do konca leta 2004. Takrat bo
mogoča tudi vključitev prvih podjetij.

Potencialni inkubiranci
Istočasno z izvajanjem gradbenih

del bodo potekale tudi vse ostale ak-
tivnosti v zvezi s pridobivanjem po-
tencialnih inkubirancev. Izbiralo se
bo med potencialnimi podjetniki, že

V Zgornjem Poso~ju na~rtujemo ustanovitev podjetni{kega inkubatorja z namenom pospe{evanja

podjetni{tva in gospodarskega razvoja regije. Inkubator bo ponujal {iroko paleto poslovnih storitev

za pomo~ podjetnikom s podro~ja svetovanja in usposabljanja ter zagotavljal ustrezne materialne

pogoje za opravljanje perspektivnih dejavnosti. Namenjen bo podjetnikom za premagovanje

za~etnih te`av pri ustanavljanju, organiziranju in razvoju poslovanja do dolo~ene razvojne stopnje.

Vse to je pogoj za ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest z vi{jo dodano vrednostjo. Z njim bomo

posku{ali v Poso~ju tudi zadr`ati vsaj del visoko izobra`enega kadra.

delujočimi podjetji (starimi do 3 le-
ta), mladimi raziskovalci in inovatorji
ter strokovnjaki, ki jim je onemogo-
čeno realizirati poslovne ideje prav
zaradi že omenjenih težav. Vsi inku-
biranci bodo vključeni v sistem vav-
čerskega svetovanja, tako da bodo
lahko tudi brezplačno koristili stori-
tve podjetniškega svetovanja.

Merila za vklju~itev
Merila, po katerih bomo v skladu

s prostorskimi možnostmi in drugimi
pogoji vključevali podjetja  v inkuba-
tor, bodo naslednja: • razvijanje in
uporaba sodobnih tehnoloških pro-
izvodov ali storitev, • mala podjetja,
• mlada podjetja s potencialom rasti,
• zaposlovanje visoko kvalificiranega
kadra in sodelovanje s kadrovskim
potencialom z univerz.

Izbor
Izbor podjetij bo opravila strokov-

na komisija na podlagi sprejetih kri-
terijev. Vlogo za sprejem bomo obrav-
navali na podlagi priloženega krajše-
ga poslovnega načrta zainteresiranih
podjetnikov. Ta mora vsebovati ele-
mente, kot so: • predstavitev poslov-
ne zamisli skupaj s predstavitvijo po-
djetja, proizvoda tehnologij in pano-
ge, • opis razvojne vizije oziroma
kratkoročni in dolgoročni cilji, • ana-
liza trga, kupcev, konkurence, trž-
nega deleža ... • okvirni izračun eko-
nomskih pokazateljev, • izdelava na-
črta potrebnih kadrov, • predstavitev
kritičnih tveganj in pričakovanih pro-
blemov, •kratek povzetek.

Podjetniški inkubator bo torej na-
menjen vsem, ki so se že do sedaj

STAVBA, V KATERI NAJ BI @E KONEC LETO[NJEGA LETA dobili prostor perspektivni mladi
podjetniki. Foto: Peter Kova~i~

Graf 1: [tevilo novoustanovljenih poslovnih subjektov v Zgornjem Poso~ju
v letih 1999 - 2002

Vir: AJPES

Po podatkih AJPES-a je v treh posoških občinah vsako leto ustanovljenih
med 50 in 60 novih poslovnih subjektov, največ je samostojnih podjetnikov
(70 odstotkov).

(nadaljevanje na naslednji strani spodaj)

Podjetni{ki inkubator Poso~je
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soočali z najrazličnejšimi težavami
pri uresničevanju svoje poslovne
ideje. Prav zato vabimo vse zaintere-

tako skupaj z nami najdejo ustrezne
rešitve. V primeru, da želite kaj več
izvedeti o pogojih in predvidenemu
delovanju Podjetniškega inkubatorja
Posočje, nas pokličete na tel. št.: 05/
38-41-514 ali nam pišete na elektron-

sirane, ki imajo željo sodelovati v tak-
šnih podjetniških inkubatorjih, da
predstavijo svoje poslovne ideje in

ski naslov: roman.medved@pososki-
rc.si. Lahko nas obiščete tudi v pro-
storih Posoškega razvojnega centra v
Tolminu.

Roman Medved, vodja Lokalnega
podjetniškega centra

Kam bo dr`ava vlagala denar?

Najve~ja vlaganja prihodnjih
let

Ivan Božič, poslanec Državnega
zbora RS, nam je orisal, kaj prinašajo
spremembe proračuna Zgornjemu
Posočju. Na seznam razvojnih pro-
gramov (glej tabelo na naslednji stra-
ni), ki bodo v letih od 2004 do 2007
financirani s strani države, se je uvr-
stilo 36 projektov z našega območja,
od tega jih bo v letošnjem letu finan-
ciranih 15. Največji projekt, ki naj bi
se zaključil do leta 2008, je izgradnja
Tolminske obvoznice, katerega celot-
na vrednost znaša 1.564.940.000 SIT.
Financirana naj ne bi bila zgolj iz dr-
žavnih sredstev. 300 mio SIT naj bi
namreč zagotovili iz drugih virov.

Med ostale večje projekte spada
izgradnje novega predora Kupovo v
Baški grapi (460.722.000 SIT), via-
dukta Predel (460.445.000 SIT) in
Kobariške vzhodne obvoznice
(420.309.000 SIT).

Dr`avni zbor Republike Slovenije je 12. decembra 2003 sprejel spremembe prora~una za leto 2004.

Objavljen je bil 23. decembra v Uradnem listu RS, {t. 130, leto XIII.

KONEC LANSKEGA LETA JE BILO PRI PER[ETU ZGRAJENO PRVO KRO@I[^E na na{em
obmo~ju.

(država naj bi zagotovila 117.500.000
SIT, drugi viri 42 mio SIT). Križišče
pri Peršetu, ki so ga zgradili lansko
jesen, je prvo krožišče na našem ob-
močju. S nujnostjo zmanjšanja hitro-
sti v njem se povečuje varnost. Kljub
temu, da promet po njem že poteka,
dela še niso končana. Potrebno je
urediti brežine, ozeleniti samo kroži-
šče, urediti okolico … Vsekakor pa
lahko rečemo, da je bila sama izgra-
dnja zelo hitro končana.

Plan za leto 2004 vključuje tudi
druge večje projekte, med njimi pre-
plastitev cestišča na cesti Kranjska
Gora – Vršič – Trenta, modernizacijo
ceste Dolenja Trebuša – Spodnja Idri-
ja, izgradnjo predora Kupovo, rekon-
strukcijo mostu čez hudournik v Do-
lenji Trebuši, ureditev brežin v Želi-
nu, modernizacijo ceste Čepovan –
Most na Soči in ureditev brežin ob
cesti R1-206 Vršič.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

Financiranje v letu 2004
Največja projekta, ki se bosta nada-

ljevala tudi v letošnjem letu, sta ure-

ditev križišča pri Peršetu (vloženih
naj bi bilo 119.750.000 SIT) in izgrad-
nja vzhodne obvoznice v Kobaridu

[t. novih podjetij

3 % v inkubatorju

5 % v inkubatorju

1999 2000 2001 2002

48

1,4

2,4

54

1,6

2,7

63

1,9

3,1

56

1,7

2,8

221

6,6

11

SKUPAJ

Tabela 1: Ocena {tevila potencialnih podjetij, primernih za vklju~itev v inku-
bator v razdobju 1999 - 2002

Vir: AJPES

Po dosedanjih izkušnjah delovanja slovenskih in evropskih inkubatorjev ter
na podlagi različnih primerjalnih študij ocenjujemo, da je za sprejem v
podjetniški inkubator primernih od 3 do 5 odstotkov novoustanovljenih podjetij.
V začetku naj bi po predvidevanjih v inkubator vključili najmanj 3 taka
podjetja. Njihovo število pa bo postopoma naraščalo do zapolnitve vseh
prostorskih možnosti. V analizo niso bile vključene sosednje občine Kanal,
Cerkno, Brda ter tudi podjetja iz sosednje Italije, ki bodo prav tako lahko, po
vstopu Slovenije v EU, odpirala svoje dejavnosti pri nas.

(nadaljevanje s prej{nje strani)

Graf 2: Dele` novoustanovljenih poslovnih subjektov po dejavnosti glede
na organiziranost v letih 1999 - 2002

Vir: AJPES

Če primerjamo dejavnosti podjetij, vidimo, da je bilo med letoma 1999 in
2002 ustanovljenih 89 novih proizvodnih podjetij (40%), na področju
storitvenih dejavnosti 65 poslovnih subjektov (30%), na področju trgovine pa
67 (30%). Skupaj je bilo v omenjenem obdobju ustanovljenih 221 novih
poslovnih subjektov.
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@elin – ureditev bre‘ine

Modrej – ureditev po~ivali{~a

So~a – rekonstrukcija ceste

Predel – viadukt

Skozi korita – sanacija zidov

Mangart 1 – obnova po elementarni nesre~i

Mangart 2 – obnova po elementarni nesre~i

Podselo – ureditev ceste

Podbela – Robidi{~e – modernizacija ceste

Tolmin – kri‘i{~e

Klav‘e – rekonstrukcija mostu ~ez Sopoto

Koritnica – rekonstrukcija mostu ~ez
Koritnico

Kuk – rekonstrukcija mostu ~ez potok

Mangart (plaz Sto‘e) – rekonstrukcija

Podbrdo – ureditev

Mangartsko sedlo – modernizacija

Staro selo – Breginj – Most – plaz

^epovan – Most na So~i – modernizacija
ceste

G2-103 kri‘i{~e Per{eti – ureditev

Kobarid – vzhodna obvoznica

R1-206 Vr{i~ – ureditev bre‘ine

Dol. Trebu{a – Sp. Idrija – modernizacija
ceste

Furlanov most ~ez Krajcarco in So~o –
obnova

Petrovo Brdo – rekonstrukcija mostu ~ez
potok

Dol. Trebu{a – rekonstrukcija mostu ~ez
hudournik

Idrsko – rekonstrukcija mostu ~ez
Koko{njak

Pod Klju~em – rekonstrukcija

R2-403 Klav‘e – rekonstrukcija ceste

Kupovo – nov predor

R1-203 Interventna Obvozna cesta
Bovec

Kranjska Gora – Vr{i~ – Trenta –
preplastitev cesti{~a

Tolmin – obvoznica

Ba~a – kri‘i{~e

Klu‘e – rekonstrukcija mostu ~ez Koritnico

Idrijca v Dol. Trebu{i – rekonstrukcija
objekta

Livek – sanacija plazu

0

5.335

32.110

118.440

0

0

0

0

29.640

19.760

0

0

0

41.496

30.000

50.000

25.400

0

31.320

111.150

0

50.000

52.878

59.280

0

20.876

0

0

197.600

790

49.400

4.940

0

0

0

0

0

0

30.000

297.500

42.000

0

0

0

0

40.000
(+10.000)

0

0

0

42.000

0

0

0

0

0

0

0

0

50.100

60.000

0

26.480

26.550

8.400

115.000

91.100

103.000

0

4.200

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

66.150

18.880

0

0

4. 430

4.750

4.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.550

200.000
(+ 30.000)

0

0

0

1.250.000
(+ 300.000)

59.000

7.390

98.900

58.590

0

0

0

0

0

0

33.850

0

0

0

40.000

42.500

45.300

0

0

0

0

0

0

0

81.700

0

0

0

0

0

46.700

0

0

0

0

0

0

67.850

0

0

53.400

24.535
(+ 12.000)

62.110

428.440

42.000

100.000

100.000

18.880

29.640

69.760
(+ 10.000)

44.430

47.250

49.500

88.796

30.000

50.000

24.500

50.000

151.070

228.650
(+ 42.000)

121.700

132.000

102.978

119.280

57.820

47.356

99.800

208.400
(+ 30.000)

392.600

91.890

236.245

1.264.940
(+ 300.000)

63.200

75.240

102.050

58.590

Skupaj obdo-
bje (od 2004
do zaklju~ka)

Tabela: Na~rt razvojnih programov 2004 - 2007

[t. Investicija Plan po
2007

Plan
2007

Plan
2006

Plan
2005

Plan
2004

Konec
financi-
ranja

Za~etek
financi-
ranja

Vrednost
projekta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

15. 6. 2000

14. 9. 2000

12. 5. 2000

6. 11. 2000

6. 11. 2000

6. 11. 2000

6. 11. 2000

31. 5. 2001

25. 10. 2001

21. 12. 2001

25. 4. 2002

25. 4. 2002

25. 4. 2002

20. 7. 2003

3. 1. 2005

3. 1. 2005

3. 1. 2005

1. 6. 1998

1. 6. 1998

1. 6. 1998

4. 3. 1998

1. 6. 1998

1. 6. 1998

1. 6. 1998

1. 6. 1998

4. 3. 1998

5. 5. 1998

12. 8. 1998

1. 6. 1998

5. 5. 1998

19. 9. 1998

20. 2. 1999

20. 2. 1999

15. 6. 1999

15. 6. 1999

24. 12. 1999

31. 1. 2006

31. 1. 2006

31. 1. 2007

31. 1. 2007

31. 1. 2007

31. 1. 2008

31. 1. 2009

31. 1. 2008

31. 1. 2006

31. 1. 2007

31. 1. 2009

31. 1. 2009

31. 1. 2009

31. 1. 2007

2. 1. 2006

2. 1. 2006

2. 1. 2006

31. 1. 2005

31. 1. 2006

31. 1. 2006

31. 1. 2009

31. 12. 2005

31. 1. 2007

31. 1. 2007

31. 1. 2005

31. 1. 2007

31. 1. 2009

31. 1. 2008

31. 1. 2007

31. 1. 2007

31. 1. 2008

31. 1. 2008

31. 1. 2008

31. 1. 2009

31. 1. 2008

31. 1. 2008

53.400

19.200
(+ 12.000)

0

12.500

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

 5.300

0

0

0

50.000

119.750

117.500
(+ 42.000)

40.000

82.000

0

0

57.820

0

0

0

80.000

0

83.845

10.000

0

0

3.150

0

58.703

40.496

72.690

460.445

72.350

100.000

100.000

22.142

106.146

86.353

44.430

47.250

49.500

92.796

30.000

50.000

25.400

114.360

198.831

420.309

219.505

220.466

221.554

121.875

68.469

47.356

115.928

242.542

460.722

282.316

260.529

1.564.940

63.200

75.240

105.032

58.590

Opombi: [tevila predstavljajo vrednosti v tiso~ SIT. V oklepajih so dodana sredstva iz drugih virov.
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Na razpisu vsakoletnega izved-
benega programa je od leta
2002 pridobilo sredstva 16

podjetij. Zanimalo nas je, kako takšni
programi prispevajo k uspešnosti
njihovega poslovanja. V vsaki številki
vam bomo tako predstavili po dve
podjetji, ki sodelujeta v omenjenem
programu pospeševanja podjetništva.

GOSTOL T.S.T.

(Tolminske strojne tovarne)
Gostol T.S.T., ki zaposluje okoli sto

delavcev in je po tem kriteriju tretje
največje podjetje v tolminski občini,
postaja eno izmed uspešnejših pod-
jetij na tem območju. Izdeluje stroje
za površinsko obdelavo kovin, za-
htevnejše zvarjence in livarsko opre-
mo. Opravlja tudi različne storitvene
dejavnosti na področju strojegradnje,
montaže in servisiranja strojne opre-
me. Po ustanovitvi se je podjetje sre-
čevalo s precejšnjimi poslovnimi te-
žavami, zato je v preteklosti odpro-
dalo tudi nekaj zemljišč in proizvod-
nih prostorov. Pred tremi leti so reši-
tev poiskali v dokapitalizaciji. Leta
2000 so v družbo kot novi družbe-
niki vstopila štiri podjetja, od tega
eno iz Nemčije. Cilji, ki so si jih ta-
krat zastavili v podjetju, so bili: iz-
boljšati organiziranost in učinkovitost
vseh poslovnih funkcij, obvladovati
kakovost izdelkov, izboljšati likvid-
nost, razširiti obseg prodaje izdelkov
na domačih in tujih trgih predvsem
pod lastno blagovno znamko, pospe-
šiti razvoj in ustvariti čim boljši po-
slovni rezultat. V letu 2002 je vodenje
podjetja kot direktor prevzel Franc
Jezeršek iz Cerknega, ki nam je pred
kratkim podrobneje predstavil podje-
tje. Uspešnost poslovanja v zadnjem

Podjetja in Razvojni program So~a 2006
Razvojni program So~a 2006 je pripravil Poso{ki razvojni center na podlagi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Poso~ju (ZPOOSRP-C)
z namenom dodeljevanja razvojnih spodbud za: • vzpostavljanje razvojne infrastrukture, • pospe-
{evanje podjetni{kih vlaganj, razvoja gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest ter • usposa-
bljanje in razvoj kadrov. Razvojne spodbude se dodeljujejo ob upo{tevanju pravil dodeljevanja
dr`avnih pomo~i ter Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Foto: arhiv Gostola T.S.T. Foto: arhiv Gostola T.S.T.

času dokazujejo tudi številke: v letu
2001 so ustvarili 23 mio, v letu 2002
pa 16 mio SIT čistega dobička. In kot
kažejo prvi podatki, bo v letu 2003
čisti dobiček znašal prek 25 mio SIT.

Čemu pripisujete izboljšanje učin-
kovitosti poslovanja?

Uresničevanje ambiciozno postav-
ljenih ciljev je zahtevalo precejšnje
spremembe v organizaciji podjetja in
v poslovnem ravnanju zaposlenih,
nenazadnje pa tudi kadrovske spre-
membe v vodstvu. Rezultate je dalo
predvsem odgovornejše in kakovost-
nejše bolj zavzeto delo zaposlenih.
Izboljševanja učinkovitosti poslovanja
smo se lotili z uvedbo projektnega vo-
denja in z uvajanjem stalnih spre-
memb po metodi dvajset ključev, ki
ga je finančno podprlo tudi Ministr-
stvo za gospodarstvo. Likvidnost smo
uspeli izboljšati z optimiranjem in
okoli 10 odstotnim znižanjem vred-

nosti zalog, z obvladovanjem stro-
škov nekakovosti oziroma reklamacij
in s prek 10 odstotnim zmanjšanjem
odprtih terjatev. Veliko je k izboljša-
nju finančnega stanja prispevalo tudi
prek 5 odstotno zmanjšanje stroškov
vhodnih surovin, storitev in drugih
poslovnih stroškov.

V letu 2002 ste se vključili v pro-
gram Soča 2006. Kako vam ta sred-
stva pomagajo pri poslovanju?

Zaradi zagotavljanja sredstev za
razvoj človeških virov se je podjetje
vključilo tudi v razvojni program Soča
2006. To je omogočilo zaposlitev no-
vih visoko izobraženih kadrov in no-
ve štipendije tistim študentom, ki štu-
dirajo za deficitarne poklice. Poleg te-
ga smo tudi bistveno povečali obseg
izobraževanja in usposabljanja zapo-
slenih, kar je nujno za nadaljnjo pot
in razvoj podjetja.

Gostol T.S.T. ne more biti uspešen

brez stalnih izboljšav obstoječih in
razvoja novih izdelkov. Tudi pri reali-
zaciji teh prizadevanj je pomembno
prispevala vključenost podjetja v
razvojni program Soča 2006. Iz tega
vira smo namreč dobili del denarja,
potrebnega za razvoj, testiranje ter
poskusni zagon nove turbine in do-
zirnega ventila.

Kako zaposleni in okolica vidijo
oziroma občutijo uspešnost poslo-
vanja?

Izkoriščanje notranjih rezerv nam
je omogočilo, da smo lahko ohranili
vsa delovna mesta. Za razliko od pre-
teklih let, za katera so bila na žalost
značilna tudi neredna izplačila plač
zaposlenim, je družba v tem obdobju
zagotovila redna izplačila, višino pa
je vseskozi ohranjala nad ravnjo, ki
jo določa branžna kolektivna pogod-
ba. Investirali smo tudi v izboljšanje
delovnih pogojev, posodobili tovarni-
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Andrej Lamper s.p.

..

ško menzo ... Seveda pa uspešno de-
lovanje na svetovnem trgu od vseh
zaposlenih neizprosno terja vedno
večji prispevek ter vedno kakovost-
nejše in odgovornejše delo.

Izboljšali smo tudi zunanji izgled
podjetja. Obnovili smo stavbo, v ka-
teri so prostor dobile garderobe zapo-
slenih, deloma obnovili notranjost
upravne stavbe, zgradili novo plinsko
postajo, postopoma pa obnavljamo
tudi proizvodne hale. Letošnja toča
je zahtevala velik poseg v obnovo
streh. Okoli 30 mio SIT letno  name-
njamo obnovi objektov, nabavi novih
strojev, računalnikov, računalniških
programov ter za druge investicije.
V letošnjem in prihodnjem letu pa
načrtujemo še bistveno večja inve-
sticijska vlaganja.

Kako se borite s konkurenco na tr-
gu? Velik poudarek verjetno dajete
novostim, izboljšavam svojih izdel-
kov …?

Na trgih se srečujemo z ostro kon-
kurenco, zato moramo na eni strani
skrbeti za cenovno konkurenčnost
svojih izdelkov, ki imajo na svetov-
nem trgu trend padanja, na drugi
strani pa vlagati v izboljšave obstoje-
čih in v razvoj svojih izdelkov.

Pri konstruiranju peskalnih strojev
konstruktorji težijo k stalnim izbolj-
šavam ter sledijo sodobnim dogna-
njem tehnike in tehnologije. V zad-
njih letih  smo največ pozornosti na-
menili razvoju nove turbine, ki je
srce vsakega peskalnega stroja. Nova

konstrukcija ohišja, zlasti pa nova
oblika lopatic ter ustrezni materiali
iz katerih je izdelana, dajejo izjemno
dobre rezultate in našim peskalnim
strojem zagotavljajo konkurenčnost
na domačem in svetovnem trgu. Ena-
ko velja za novo razvit ventil, ki se
uporablja za pravilno doziranje
peskalnega sredstva. Obe novosti sta
pritegnili veliko zanimanje tudi na
mednarodnem sejmu strojegradnje
GIFA v Nemčiji.

Svoje izdelke večinoma izvažate.
Kateri so vaši glavni trgi? In kako
recesija na zahodnem tržišču vpli-
va na vašo prodajo?

Smo pretežni izvoznik. V zadnjih
letih 70 do 80 odstotkov svoje proiz-
vodnje izvozimo na tuje trge. Naša
komerciala in prodajna mreža sta bili
na veliki preizkušnji zlasti po zname-
nitem 11. septembru, ki je trge zaho-
dnoevropskih držav, v katerih smo
imeli  tradicionalno dobre kupce, pa-
hnil v globoko recesijo. Ti trgi so se
nenadoma zaprli, tako da je v lan-
skem letu prodaja znašala le še dobro
tretjino nekdanje. Z izjemnimi napori
smo v rekordno kratkem času uspeli
nadomestiti upad povpraševanja iz
zahodnih držav in svoje izdelke pro-
dajati na domačem trgu, v države
bivše Jugoslavije, vzhodne Evrope,
baltiških držav in na bližnji vzhod.
Tudi zaradi te uspešne preusmeritve
smo lansko poslovno leto zaključil
uspešno.

Eden vaših ključnih ciljev je priza-

devanje za prodajo pod lastno bla-
govno znamko. Kako ocenjujete
trenutno prepoznavnost vaših iz-
delkov na trgu?

V preteklosti smo večino svojih
izdelkov na tuje prodali kot podizva-
jalec, pod tujo blagovno znamko. To
za podjetje dolgoročno ni bilo ugo-
dno. Zato so prizadevanja za poveča-
nje prodaje pod lastno blagovno
znamko postala eden naših ključnih
ciljev. Aktivnosti potekajo v dveh
smereh. Najprej je bilo potrebno
pravno zavarovati pravico do uporabe
blagovne znamke Gostol. To ni bilo
lahko, saj bi si to blagovno znamko
rade posvojile številne družbe, ki so
izšle iz nekdanjega Gostola. Vzpore-
dno s tem poteka vzpostavljanje last-
ne prodajne mreže. Svoje prodajne
zastopnike imamo danes tudi v de-
setih državah Evropske unije in drža-
vah jugovzhodne Evrope. Te aktivno-
sti so že dale prve rezultate. Letos
smo že okoli 70 odstotkov izdelkov
prodali pod svojo blagovno znamko,
ki tako že postopoma dobiva svojo
prepoznavnost.

Uveljavljanje lastne blagovne
znamke pa zahteva tudi nove marke-
tinške prijeme: oblikovati je bilo po-
trebno novo celostno podobo družbe,
izdelati nove kataloge izdelkov, zgoš-
čenke s predstavitveno vsebino in
postaviti spletno stran. Pomembno je
tudi sodelovanje na mednarodnih
sejmih, na strokovnih posvetih, ob-
javljanje v strokovnih revijah in ča-
sopisih … Vse to zahteva velika fi-

nančna vlaganja. Izdelali smo tudi
nov, sodobnejši dizajn peskalnih
strojev. Kot metodo pospeševanja
prodaje pa smo uvedli poslovne kon-
ference prodajne mreže, ki se letno
odvijajo v Tolminu. Naše kupce po-
skušamo privabiti tudi s pomočjo

Utrinki

TERA PRIDOBILA
CERTIFIKAT KAKOVOSTI
Vol~e – V ~etrtek, 22. januarja, je
Tera d.o.o. Tolmin v svojih prostorih
predstavila dose‘ene rezultate dru-
‘be in na~rte za prihodnost. Ob tej
prilo‘nosti jim je mag. Branko Mar-
kun s Slovenskega instituta za ka-
kovost in meroslovje podelil certi-
fikat ISO 9001:2000. Poudaril je, da
so bili edini, pri katerih pri ocenjeva-
nju ni bilo odstopanj.

Dru‘insko podjetje Tera d.o.o. Tol-
min si je ‘e ob ustanovitvi leta 1992
za cilj postavilo kvalitetno ponudbo
uslug na podro~ju predelave plasti-
~nih mas (prodaje tehni~nih termo-
plastov, strojev in opreme ter sevisi-
ranje in svetovanje kupcem). Danes
se lahko primerja z najbolj{imi
podjetji te panoge v Sloveniji, kjer je
tudi njen glavni trg (95 odstotkov

prihodka, ki je v lanskem letu dose-
gel 1,86 milijarde SIT, je ustvarila na
doma~em trgu). Poleg tega so, kot
smo ‘e navedli, v lanskem letu pri-
dobili tudi certifikat kakovosti ISO
9001:2000. Direktor in lastnik dru‘-
be Marjan Leban pravi, da je z ne-
prestano rastjo podjetja zadovoljen.
Zastavljene cilje dosegajo z odli~no
ekipo zaposlenih. Pridobitev certi-
fikata je plod kvalitetnega dela od
vsega za~etka. Pred seboj imajo ‘e
nove cilje: vzpostaviti projekt lastne-
ga obarvanja in oplemenitenja gra-
nulata, pove~ati prodajo in izvoz,
omogo~iti nova delovna mesta ter
pridobiti certifikat kakovosti ISO 14001.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

PRIDOBITEV STANDARDA KAKOVOSTI
ISO 9001:2000 potrjuje kakovost storitev
in proizvodov dru‘inskega podjetja Tera
d.o.o. Tolmin.

prodaja nakita iz
plemenitih kovin

izdelava nakita po naro~ilu

izdelava poro~nih prstanov
vstavljanje kamnov

graviranje

prodaja srebrnega nakita

Pri gotovinskem pla~ilu
nad 30.000 SIT priznamo

10 % popust.

Zlatarstvo

Trg mar{ala Tita 18a
5220 Tolmin

Tel.: 05/ 38-11-416
Gsm: 041-605-653
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turistične ponudbe lokalne skupnosti
z vabilom, da na Tolminskem preži-
vijo počitnice.

Menite, da lahko postanete vodilni
proizvajalec peskalnih strojev na
območju srednje in vzhodne Evro-
pe?

Za glavni cilj smo si postavili, da
v nekaj letih postanemo vodilni pro-
izvajalec peskalnih strojev na obmo-
čju srednje in vzhodne Evrope. Zave-
damo se, da je cilj ambiciozen, ven-
dar je po moji oceni dosegljiv. Pot
do njega pa je strma, ovinkasta in
bo terjala še velike spremembe po-
slovne filozofije, sedanjega načina
dela ter prizadevanja celotnega kole-
ktiva. Smo na dobri poti.

PROJEKTIRANJE IN
MEHANSKA OBDELAVA,
MILAN HRAST s.p.

Dejavnost Izdelovanje drobnih
kovinskih predmetov s sedežem v
Borjani je bila v register samostojnih
podjetnikov vpisana leta 1985. V za-
četku je bila to le dopolnilna dejav-
nost poleg redne službe. Milan Hrast
je kot nosilec skušal slediti razvoju
na področju mehanske obdelave, se
izobraževal, obiskoval sejme doma in
v tujini ter svojo dejavnost stalno ra-
zvijal: tako na področju mehanizacije
kot tudi na področju teoretičnega in
praktičnega znanja.

V letih 1991 do 1994, ko so se pre-
bijali skozi obdobje inflacije in str-
mega padanja proizvodnje, so se us-
merili na italijanski trg. Proizvajali so
razne kovinske predmete za potrebe
pohištvene industrije. Čeprav so bili
zaslužki zaradi uvoznih in izvoznih
storitev skromni, je bila to dragocena
izkušnja.

Nenehno strmenje k izdelovanju
novih, zahtevnejših proizvodov jih je
vodilo k nabavi dodatne strojne opre-
me. Prvotni delovni prostori so posta-
li premajhni in za delo neprimerni,
zato so leta 1998 zgradili nov poslov-
ni objekt na novi lokaciji v Borjani,
ki je omogočil razširitev dejavnosti
tudi na področje zahtevnejše tehnolo-
gije. Pridobili so večvretenske, viso-
koproduktivne, kosovne stružne av-
tomate za obdelavo pest elektro-
motorjev in tako postali konkurenčen
partner tudi na področju zahtevne
avtomobilske industrije. Zaradi ne-
nehne težnje po izboljšavah v proiz-
vodnji, dviga konkurenčnosti, kvalite-
te proizvodov in stabilnosti proizvod-

nih procesov so se konec leta 2002
odločili za nabavo nove CNC stružni-
ce. Junija lanskega leta so nabavili
še eno CNC stružnico visokega kako-
vostnega razreda. To jim omogoča
kvalitetno in hitro izdelavo tudi naj-
zahtevnejših izdelkov.

V teh letih so zaposlovali tudi de-
lavce. Trenutno jih pri njih dela 7 z
različno stopnjo izobrazbe kovinske
stroke. Ročno montažo in druga eno-

Foto: arhiv EPI-centra Foto: arhiv EPI-centra

bomo tudi v bodoče posvečali veliko
pozornost izobraževanju kadrov.

V letu 2002 ste se vključili v pro-
gram Soča 2006. Kako vam ta sred-
stva pomagajo pri poslovanju?

Program Soča je vzpodbuda za hi-
trejšo realizacijo idej, kakor tudi po-
moč pri izobraževanju.

Kako zaposleni in okolica vidijo ozi-
roma občutijo uspešnost poslovanja?

recesija na zahodnem tržišču vpli-
va na vašo prodajo?

Naši glavni kupci so slovenska po-
djetja, predvsem avtomobilska indu-
strija. Sodelujemo tudi s tujino, če-
prav zaenkrat zelo malo. Odraz rece-
sije v svetu se posredno kaže tudi
pri nas, vendar z nekim določenim
faznim zamikom.

Kateri so vaši ključnih cilji?

stavna ročna dela pa zanje opravljajo
zunanji sodelavci oziroma dijaki in
študentje.

Ker so zahteve trga vse večje, so v
začetku lanskega leta pristopili k
pridobivanju certifikata kakovosti ISO
9001-2000 in ga junija tudi dobili. S
to pridobitvijo imajo na trgu večjo
razpoznavnost in tudi veliko večje
možnosti pri osvajanju novih tržnih
priložnosti.

Pogovarjali smo se z lastnikom
Milanom Hrastom, ki nam je podrob-
neje predstavil njihovo dejavnost in
nam razkril tudi cilje za prihodnost.

Čemu pripisujete izboljšanje učin-
kovitosti poslovanja?

Naši trendi so zaposlovanje kako-
vostnih kadrov kovinske stroke, kar
je pogoj za še večjo konkurenčnost
na trgu in učinkovitost poslovanja. Z
obstoječimi zaposlenimi želimo dose-
či čim večji nivo znanja predvsem na
področju zahtevnejše CNC tehnolo-
gije, pa tudi na drugih nivojih dela.
Štipendiramo enega študenta na uni-
verzitetnem študiju Fakultete za stroj-
ništvo in enega dijaka tehnične gim-
nazije. Prepričani smo, da je v znanju
velik del uspešne prihodnosti, zato

Ob nenehnem napredku ter širitvi
dejavnosti in proizvodnih zmoglji-
vosti ter s tem možnosti zaposlovanja
je prednost zaposlenih predvsem v
tem, da imamo delo skoraj dobese-
dno doma. Pet zaposlenih je doma
iz Borjane, kar pomeni ničen strošek
prevoza in uporabe avtomobila, pri-
dobitev časa ter vrsto drugih ugodno-
sti, ki so povezane s službo v domači
vasi. Okolica upošteva viden napre-
dek, zaposlovanje pa bo mogoče v
bodočnosti zadržalo v vasi vsaj kak-
šno mlado družino.

Kako se borite s konkurenco na
trgu? Velik poudarek verjetno daje-
te novostim, izboljšavam svojih iz-
delkov …?

Le v znanju in novih idejah je ključ
do uspeha. Na področju našega dela
je za napredek poleg pridnih rok nuj-
no tudi veliko angažiranja pri prido-
bivanju novih znanj in izkušenj, kar
terja veliko dobre volje in zagnanosti.
Tehnološke posodobitve so izrednega
pomena, niso pa vedno pogojene z
investicijami v nove stroje. Pomem-
bna je inovativnost izboljšav na že
obstoječem programu.

Kateri so vaši glavni trgi? In kako

Naši cilji so:
• izboljšati obstoječo organiziranost

podjetja, predvsem z zmanjševa-
njem stroškov oziroma večjim nad-
zorom le-teh;

• razširiti proizvodnjo obstoječih iz-
delkov ter povečati njihovo kakovost;

• povečati krog kupcev doma in v
tujini;

• povezovati se s sorodnimi podjetji
zaradi večje konkurenčnosti v gro-
zde (s pomočjo Posoškega razvoj-
nega centra se trenutno ustanavlja
Posoški kovinarski grozd, ki naj bi
pripomogel k večji prepoznavnosti
združenih podjetij);

• veliko skrbi posvečati predvsem
zadovoljstvu in dobremu počutju
vseh zaposlenih v podjetju, kar je
eden izmed garantov za nadaljnjo
rast proizvodnje.

Patricija Rejec in Mateja Kutin

Ul. P. Skalarja 8
TOLMIN

tel.: 05/ 38-10-190

V

Fotografija na naslovnici:

foto CERV

Gostol T.S.T. in Milan Hrast s.p.
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KT[ spra{uje – PRC odgovarja

Ali obstaja kakšna možnost pove-
zovanja z Italijo in s tem tudi med-
narodnega štipendiranja?

Razvojni program SOČA 2006 je
usmerjen izključno na razvoj Zgornje-
ga Posočja (to je občin Bovec, Kobarid
in Tolmin). Aktivnosti znotraj ukre-
pov razvojnega programa so usmerje-
ne v spodbujanje odpiranja novih de-
lovnih mest in v zaposlovanje izobra-
ženega kadra na omenjenem obmo-
čju, ne pa izven njega. Prav zato je
tudi štipendiranje Posoškega razvoj-
nega centra (PRC) naravnano tako,
da je namenjeno tistim študentom,
ki se bodo po končanem študiju vrnili
v Posočje in se tu zaposlili.

Zakaj je PRC nekaterim prosilcem
za štipendije odgovoril tako pozno
(mesec in pol po poslani prošnji)
oziroma  zakaj niso odgovora dobili
vsi kandidati hkrati?

V sklopu razvojnega programa
SOČA 2006 se projekt štipendiranja
izvaja z javnim razpisom, za katerega
veljajo posebna pravila, in sicer, da
je odprt najmanj mesec dni. Tako je
bil letošnji razpis odprt od 29. 8. do

Ali je del sredstev za štipendije os-
tal nerazporejen? Če je, kaj bo s te-
mi sredstvi?

Ne, nasprotno. Komisija je po oprav-
ljenem izboru pozvala vse tiste, ki jim
je bila podeljena štipendija, k pod-
pisu pogodbe. Od 39 letos izbranih
štipendistov jih je pogodbo podpisalo
38. Eden, ki mu je bila podeljena celo
kombinirana štipendija, kar pomeni,
da bi imel po končanem študiju za-
gotovljeno delovno mesto v Zgornjem
Posočju, pa ni podpisal pogodbe ozi-
roma se na naš poziv k podpisu sploh
ni odzval. Šele na naše intervencije
smo od družinskih članov izvedeli, da
pogodbe ne bo podpisal. Tako neod-
govorno ravnanje s strani izbranega
štipendista je od nas zahtevalo, da v
enem dnevu skličemo strokovno ko-
misijo, v kateri so tudi predstavniki
ZRSZ, Območne službe Nova Gorica
in dveh vladnih služb, in opravimo
nadomestni izbor štipendista. Glede
na tako kratek čas (še isti dan smo
morali celotno poročilo z izračunom
sredstev dostaviti na Javno agencijo
RS za regionalni razvoj v Ljubljano,
sicer bi bila vsa sredstva za štipendije
izgubljena) je komisija predlagala iz-
bor štipendistke. Ta ni imela zago-
tovljene kombinirane štipendije in
zato so celotna sredstva za štipendije
za šolsko leto 2003/04 presegla (v
okviru programa SOČA 2006) predvi-
dena sredstva v višini 23.000.000,00
SIT. Tako je PRC pristal, da bo iz svo-
jih sredstev pokril razliko, ki znaša
125.100,00 SIT. PRC bo torej za šti-
pendije v šolskem letu 2003/2004 sku-
pno namenil 23.125.100,00 SIT.

Zakaj nima nobeno tolminsko po-
djetje svoje izpostave v Ljubljani,
kjer še vedno študira večina posoš-
kih študentov? Ali mogoče katero
od podjetij že razmišlja o tem?

Ali določeno podjetje iz Zgornjega
Posočja odpre svojo enoto izven
Zgornjega Posočja, je stvar njegove

poslovne odločitve. Dejstvo pa je, da
si PRC prizadeva nasprotno, in sicer,
da bi podjetja iz drugih slovenskih
regij ali tudi iz tujine odprla svoje
enote v Zgornjem Posočju. V tem
primeru so tudi ta podjetja oziroma
njihove enote v Zgornjem Posočju –
poleg tistih podjetij, ki tu že imajo
sedež – upravičena do koriščenja
sredstev iz posameznih ukrepov
razvojnega programa SOČA 2006;
vendar pa samo za zaposlene v
enotah v Zgornjem Posočju.

Posočje je turistično zelo zanimivo,
širitev ponudbe pa bi prinesla nova
delovna mesta tudi za poklice, ki
trenutno niso opredeljeni kot defi-
citarni. Kako bi lahko PRC pomagal
pri razvoju turizma?

PRC deluje na področju razvoja in
pospeševanja podjetništva, razvoja
človeških virov ter podeželja, medtem
ko na področju razvoja turizma de-
lujejo Lokalne turistične organiza-
cije. Prav zato, pa tudi zaradi omeje-
nih finančnih sredstev, PRC ne bo in-
tenzivneje posegal na področje raz-
voja turizma. Seveda to ne izključuje
sodelovanja z Lokalnimi turističnimi
organizacijami oziroma z drugimi su-
bjekti, ki delujejo na področju turi-
zma.

Strinjamo se, da bi širitev ponudbe
v turizmu prinesla nova delovna me-
sta. Kot pomoč pri tem PRC ponuja
soštipendiranje kadrov, seveda v koli-
kor bi se določen poslovni subjekt od-
ločil za štipendiranje. Prav tako lahko
podjetja, ki delujejo na področju turi-
zma, koristijo tudi oba druga instru-
menta na področju razvoja kadrov
(sofinanciranje usposabljanja zapo-
slenih in sofinanciranje novih delov-
nih mest) in tudi instrument spodbu-
janja začetnih investicij na področju
razvoja podjetništva (v smislu prido-
bitve nepovratnih sredstev).

mag. Almira Pirih,
Posoški razvojni center

3. 10. 2003, ko je večina študentov
že vedela, ali so sprejeti na določeno
fakulteto in ali so napredovali v višji
letnik. Odpiranje vlog, ki je potekalo
6. oktobra, se izvaja komisijsko in
istočasno za vse vloge. Skladno s pra-
vilnikom in razpisno dokumentacijo
mora komisija vse tiste, ki oddajo ne-
popolno vlogo, pozvati k dopolnitvi.
Poziv je bil posredovan 7. 10., to je
naslednji dan po odpiranju vlog. Kan-
didati, ki so posredovali nepopolne
vloge, so imeli skladno s pravilnikom
čas, da jih dopolnijo v roku osmih
dni po prejemu obvestila. Ta čas je
bil koristno uporabljen tako, da so
podjetja opravila izbor tistih študen-
tov, ki jih bodo soštipendirala. Rok
za dopolnitev se je iztekel 21. 10. Ta-
koj po tem, to je 24. 10., je zasedala
strokovna komisija in opravila izbor
štipendistov. Sklepi so bili vsem kan-
didatom posredovani najkasneje 29.
10., kdaj so jih prejeli, pa je odvisno
od posameznika, saj so bili sklepi po-
sredovani s povratnico, kar pomeni,
da je moral vsak podpisati prejem
pošte.

Ta pregled dokazuje, da je celoten
postopek potekal tako hitro, kot je le
bilo mogoče. Bistveno skrajšati bi ga
bilo možno samo v primeru, da bi
vsi kandidati poslali popolne vloge.
Vendar se je tudi letos dogajalo, da
so posamezniki do zaključka razpisa
poslali vlogo brez dokazil, nekateri
so posredovali neoverjena dokazila,
zopet drugi vloge brez dokazila o
vpisu ... V primeru, da bi vsi kandi-
dati poslali popolne vloge, bi PRC pri-
dobil 14 dni časa in tako bi tudi kan-
didati poznali rezultate razpisa toliko
prej.

Ker gre v primeru štipendiranja za
javni razpis, je vse kandidate mogoče
obravnavati le istočasno, nikakor pa
ne posamezno. In v takih primerih
se odločanje lahko začne šele, ko po-
teče zadnji zakonski rok za dopolni-
tev vlog. Prav tako je bilo tudi v pri-
meru letošnjega razpisa.
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V 12. stoletju so na območju srednje Evrope
prevladovali mali srebrni novčki, tako
imenovani regenburški pfenigi,1  ki so vplivali

tudi na nastanek prvih avstrijskih kovov. Med njimi
je bila za nas najpomembnejša kovnica v Brežah.
Breške srebrne denariče so v 12. in 13. stol. upora-
bljali tudi na Hrvaškem in Ogrskem ter celo v Grad-
cu in na Dunaju.

Pfenigi, pfunderji, goldinarji in tolarji
V prvih desetletjih 13. stoletja so pri nas poleg

breških srebrnikov krožili tudi oglejski ali furlanski
denariči, ki so do 15. stoletja že skoraj povsem iz-
rinili iz obtoka breške novce. Ti niso več zadovo-
ljevali potreb takratnega gospodarstva, zato so po
italijanskem vzoru na Tirolskem pričeli s kovanjem
velikih srebrnikov. Tirolski nadvojvoda Sigismund
je v 80. letih 15. stoletja začel kovati največje sre-
brnike – pfundnerje. Poleg njih so kovali še srebrne
goldinarje in polgoldinarje. Slednji so hitro prepla-
vili srednjo Evropo, saj so jih od leta 1520 kovali
tudi v Jachimovu (nem. Joachimstal) na Češkem.
Po tej kovnici so jih poimenavali jaochimsthalerji,
zaradi česar se jih je oprijelo ime tolar. Po predpisu
Ferdinanda I. iz leta 1542 so bili v vseh avstrijskih
deželah tako v obtoku tolarji, srebrni polgoldinarji,
šestice ter zlati dukati in guldni. Osnovo denarne-
mu sistemu pa je predstavljal krajcar.

Bene{ki soldo
V 16. in 17. stoletju so morali Habsburžani v

slovenskih deželah dopustiti poleg avstrijskega tudi
beneški denar. Temu je botrovala močna trgovska
navezanost na Benetke (beneški libernik ali laški
funt je veljal 20 beneških soldov). Prav zato se je
v tem obdobju pri nas, predvsem na zahodnoslo-
venskem ozemlju, uveljavil posebni denarni sistem,
tako imenovana kranjska valuta.

Krajcarji
Po prenehanju kranjske valute v 18. stoletju so

bile slovenske pokrajine vključene v denarne siste-
me absolutnih monarhij, katerim so pripadale. Po-
leg krajcarjev in ostalih kovancev, ki so bili v
obtoku, je Marija Terezija leta 1762 podelila av-

Denar, sveta vladar!
Skozi celotno obdobje zgodnjega srednjega veka je v na{ih krajih prevladovalo natu-

ralno gospodarstvo. Ponoven pri~etek razvoja denarnega gospodarstva povezujemo z

razcvetom trgovine in pridobivanjem veljave mest v dvanajstem stoletju. Denarni{tvo

slovenskega narodnostnega obmo~ja je v srednjem veku zaobjemalo stik dveh sistemov;

italskega in vzhodnoalpskih. Zato ka`e tudi dve naravi. To predvsem velja za 15. in 16.

stoletje. Takrat so bile razmere {e bolj zapletene, saj je kro`ilo veliko vrst denarja

razli~nih vrednosti.

Pla~ilna sredstva skozi ~as (2)

1 - BENE[KI SOLDO (1646-1655) S KOZLOVEGA ROBA,
hrani Tolminski muzej (dolo~il Andrej [emrov, Numizmati~ni
kabinet Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani)
2 - KRAJCAR CESARICE MARIJE TEREZIJE (l. 1780), (hrani:
Tolminski muzej)
3 - AVSTROOGRSKA KRONA (l. 1898) IN 20 HELLERJEV
(l. 1907) (hrani Tolminski muzej).
4 - KOVANEC ZA 2 DINARJA (l. 1938) IN 50 PAR KRA-
LJEVINE JUGOSLAVIJE.

1 2
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strijskim deželam tudi pravico izdajanja papirna-
tega denarja - bankovcev za vrednosti od 5 do 100
florinov.

V začetku 19. stoletja so se ob emisijskih bankah
pričele razvijati še hranilnice, ki so sprejemale de-
narne vloge prebivalstva. Najstarejši denarni zavod
na Slovenskem je bila Kranjska hranilnica, usta-
novljena leta 1820 v Ljubljani. Nekaj časa se je
imenovala tudi “Druga avstrijska hranilnica”.

Krone in lire
Po razpadu Avstroogrske so bile na Slovenskem

v obtoku predvsem krone, na zahodnoslovenskem

KRANJSKA VALUTA
Kranjska valuta je denarna posebnost na{ega
obmo~ja v 16. in 17. stoletju. V bistvu predstavlja
dvojni te~aj bene{kih kovancev. Okoli leta 1500
pri nas postane jedro novega {tevnega sistema
bene{ki soldo, ki je bil vreden dva tako imeno-
vana ~rna denari~a. Ta sicer kot realni kovanec ni
obstajal. La{ki denar je pri nas veljal ve~ (13 in
eno tretino krajcarja) kot v drugih de`elah
avstrijskega cesarstva (12 krajcarjev). Avstrija je
brez uspeha sku{ala prepovedati rabo bene{kega
denarja. Nadvojvoda Karel II je zato za ta denar
uvedel dvojni te~aj. “Kranjska valuta” je po eni
strani sicer ovirala denarni promet z avstrijskimi
de`elami, vendar je po drugi bila povezovalka
Slovencev.

območju pa lire. Na krone so najprej nalepili po-
sebne znamkice kraljevine SHS in jih s tem ločili
od avstrijskih kron, ki so bile vredne manj. Leta
1920 so krone zamenjali kronsko-dinarski bankov-
ci, na katerih sta bili označeni obe vrednosti. 4
krone so veljale en dinar, kar je bilo za slovensko
gospodarstvo zelo neugoden tečaj. Leta 1923 je di-

Utrinki

POJDEM U BENE^IJO …
Plesti{~e – Sredi meseca decembra je v Plesti{-
~ih potekal posvet z naslovom La montagna
delle qualita (Gora kvalitete), na katerem so bili
predstavljeni ekolo{ki izdelki, ki jih pridelujejo na
tistih kmetijah, kjer so mo‘nosti kmetovanja
omejene. Zaradi ~istega okolja so ti izdelki tudi
mnogo bolj kvalitetni in okusni kot v dolinah. Po-
svet je bil organiziran na pobudo ob~ine Tipana,
sodelovali pa so tudi predstavniki razli~nih zdru-
‘enj in organizacij (videmske pokranjine, zdru‘e-
nja Confragricoltori, Ascom-a, Komprensorija
dolin Ter-Nadi‘a-Brda, Einap-Fvg.), ki so pove-
zani z razvojem kmetijstva in pode‘elja v de‘eli
Furlaniji - Julijski Krajini.

Pridelovalci v Plesti{~ih so zdru‘eni v zadrugo, ki
tr‘i svoje izdelke pod blagovno znamko Le Valli
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nar postal edina valuta v stari Jugo-
slaviji. Situacija je bila ob koncu prve
svetovne vojne seveda čisto drugačna
na zahodnoslovenskem območju,
kjer so se kot osnovno plačilno sred-
stvo uporabljale italijanske lire.

Prvi Slovenski denar
Med leti 1941 in 1945 je bil na ob-

močju Slovenije v veljavi okupacijski
denar (100 predvojnih dinarjev se je
menjalo za 5 nemških mark, 30 itali-
janskih lir ali 10 madžarskih pfeni-
gov). Posebnost je predstavljal 12.
marca 1944 ustanovljen partizanski
Denarni zavod Slovenije, ki je kot
osrednji slovenski finančni zavod
urejal denarni promet na osvoboje-
nem ozemlju. Opravljal je vse funk-

cije osrednje banke ter izdajal plačil-
ne bone za eno, pet in deset lir. Nji-
hove osnutke je ročno izdelal arhitekt
Branko Simčič. Denar, tiskan sredi
roških gozdov, je bil prvi slovenski
denar in hkrati prva izdaja denarja
znotraj okupirane Evrope. Novi boni
za lire so bili za potrebe Denarnega
zavoda Slovenije natisnjeni v Beogra-
du, spomladi 1945. Po vojni so ban-
kovce zamenjali dinarji Demokra-
tične federativne Jugoslavije. Deset
predvojnih dinarjev je veljalo 1 DIN
Demokratične Jugoslavije.

Povsem drugače je konec vojne
doživljalo Posočje s Primorsko. Soča
je do septembra 1947 predstavljala
mejno reko med cono A (Zavezniška
vojaška uprava) in cono B (jugoslo-

vanska vojaška uprava). Coni sta se
med drugim razlikovali tudi po pla-
čilnem režimu. To je še bolj oteže-
valo že tako opešano gospodarsko
izmenjavo. Na ozemlju zahodno od
reke Soče je bila v uporabi ameriška
lira, imenovana amlira, na vzhodnem
delu pa so plačevali z jugolirami.

Dinar in tolar
Denarna reforma je leta 1966 pri-

nesla novi dinar, ki je veljal sto starih
dinarjev.

Zadnja leta jugoslovanske države
so prinesla rekordno razvrednotenje
denarja in hiperinflacijo, ki so jo po-
skušali ublažiti na različne načine.

Osmega oktobra 1991 je v samo-
stojni Sloveniji začel veljati nov denar

5 – BANKOVEC ZA 1 “JUGOLIRO” (l. 1945),
izdala Gospodarska banka za Istro, Reko in
Slovensko Primorje (hrani Tolminski muzej).

6 – PLA^ILNI BON ZA 5 LIR (po Slovenski
partizanski denar, 1980)

7 – BANKOVEC ZA 100 DINARJEV (l. 1955),
izdala Narodna banka Federativne narodne
republike Jugoslavije (hrani Tolminski muzej).

8 – BANKOVEC ZA 100 DINARJEV (l. 1986),
izdala Narodna banka Socialisti~ne federa-
tivne republike Jugoslavije (hrani Tolminski
muzej).

5
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s starim imenom – tolar. Banka Slo-
venije je izročila v obtok najprej za-
časne vrednostne bone do vrednosti
1000 tolarjev, maja 1992 pa je izdala
še bon za 5000 tolarjev.

Septembra 1992 so bili v obtok
izročeni prvi pravi bankovci Repu-
blike Slovenije z vrednostjo 100, 500
in 1000 tolarjev. Podobe sta izdelala
oblikovalca Miljenko Licul in Zvone
Kosovelj, reliefne podobe na kovan-
cih pa so delo kiparja Janeza Bolke.

Piše se leto 2004, približujemo se
Evropi, približujemo se euru! Kaj pa
tolar?
Miha Mlinar, arheolog, Tolminski muzej

Literatura:
• Kos P. 1988, Denar. – v: Enciklopedija Slo-

venije 2, 227-231.
• Plahuta S., Sedmak D. 1997, Primorska

1945 – 1947. Kronologija dogodkov.
Nova Gorica.

• Raj{p V. 1987, Slovenski protestantizem,
ura{ka tiskarna in cene. – v: Zgodovina
denarstva in ban~ni{tva na Slovenskem,
33-36.

• Ribnikar I. 1988.- Denar. – v: Enciklopedija
Slovenije 2, 232-233.

• Slovenski partizanski denar, katalog raz-
stave, Ljubljana 1980.

• Vilfan S. 1986, Temelji in razvoj denarnih
sistemov v slovenskih de‘elah do 17. sto-
letja. – Zgodovinski ~asopis 40/4.

• Vilfan S. 1991, Kranjska valuta. - v: Enciklo-
pedija Slovenije 5, 394.

1 Slovenski izraz za Pfennig je denari~ (Vilfan
1986, op. 2).
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dell’ Orso (Doline medveda). Zadru-
ga je bila sprejeta v italijansko zdru-
‘enje Wigwam, ki {teje ve~ kot 350
klubov z 80.000 ~lani. Ti so usmer-
jeni v pridelavo in tr‘enje ekolo{ke
hrane ter zagovarjajo trajnosten raz-
voj pode‘elja. Predsednik italijan-
skega zdru‘enja klubov Wigwam je
na posvetu sprejel v svoje vrste za-
drugo iz Plesti{~. Blagovna znamka,
ki jim omogo~a prepoznavnost in je
sinonim kvalitete njihovih izdelkov,
bo tako postala enakopraven ~lan
zdru‘enja in bo lahko ponudila
svoje izdelke na {ir{em italijanskem
trgu. Povpra{evanje po tovrstnih
izdelkih je v Italiji zelo veliko, dose-
gajo pa tudi zavidljive cene.

Udele‘enci posveta so se strinjali,
da bodo tak{nim zglednim prime-
rom delovanja posve~ali ve~ pozor-
nosti in omogo~ali razvoj ter prijavo
na projekte za pridobivanje de‘elnih
sredstev in sredstev Evropske unije.
Opozorili pa so tudi na dejstvo, da
je potrebno sodelovanje tudi s sose-
dnjo dr‘avo Slovenijo, ob~ino Koba-
rid in njenimi razvojnimi institucijami.

Zadrugo v Plesti{~ih vodi Andrea
Fabris, ki se ukvarja z gojenjem svinj
in rac. Poleg tega na 10 hektarjih
povr{in (v katerih so zdru‘ili 377 ka-
tastrskih parcel s 550 lastniki) vzga-
jajo doma~e sorte boba, fi‘ola, krom-
pirja. Imajo tudi lasten sadovnjak,

kjer pridelujejo jabolka za ozimnico
in okusen jabol~nik. Izdelke pridelu-
jejo, predelujejo in pakirajo sami.

Predsednik sveta slovenskih organi-
zacij videmske pokrajine Giorgio
Bancig je v razpravi poudaril, da se
bodo ob ve~anju obsega proizvod-
nje pove~ale mo‘nosti novih zapo-
slitev v kraju. To bo mogo~e dose~i
s pomo~jo de‘elne vlade in ob~ine
Tipana v kombinaciji z lastno ponu-
dbo turisti~nih nastanitvenih zmo-
gljivosti. To bi jim omogo~ilo tudi
tr‘enje izdelkov  v samem kraju.

Vse izdelke, ki so bili izdelani na
kmetiji, je bilo mogo~e po posvetu
tudi poskusiti, tako da smo bili nad

izvirnostjo mojstrovin kuharja Carla
mo~no presene~eni. Kot posebnost
lahko omenimo salamo iz ra~jega
mesa, doma~e klobase “ko`arce”,
pa tudi brez prave doma~e polente
s panceto ni {lo. Okusno hrano si je
okrog 40 udele`encev posveta lah-
ko poplaknilo {e z dobrim doma~im
bene~anskim vinom.
Janko Ru~na

35 LET
TERITORIALNE OBRAMBE
Tolmin – Decembra so se v dvorani
v Gradu zbrali {tevilni ustanovitelji
in pripadniki Teritorialne obrambe
(TO), da bi po~astili 35-letnico njene
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Ali tudi vi jeste kar tja v en dan?
Zdrava prehrana je poleg zmernega telesnega gibanja in ob odsotnosti zdravju {ko-
dljivih razvad, kot sta kajenje in prekomerno pitje alkoholnih pija~, temelj zdravega
`ivljenjskega sloga, saj zagotavlja ohranjanje in izbolj{anje zdravja.

NAPAKE V PREHRANI – prevelike koli~ine zau`itega sladkor-
ja. Foto: arhiv EPI-centra

Sodobni človek v vsakodnevnem hitrem živ-
ljenjskem ritmu nameni premalo pozornosti,
skrbi in časa svojemu prehranjevanju. To se

hočeš nočeš kaže na zdravju posameznika in druž-
be kot celote. V primerjavi s prebivalci evropskih
držav Slovenci obolevamo prej in pogosteje. V po-
rastu so predvsem s prehrano povezane bolezni,
kot so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen
tipa 2, debelost, bolezni gibal in dihal. Neustrezna
prehrana je v veliki meri vzrok, da je samo tretjina
prebivalcev Slovenije brez dejavnikov tveganja, kot
so povišan krvni tlak, holesterol in sladkor v krvi.

Raziskava prehranskih navad
Opravljena je bila raziskava prehranskih navad

odraslih Slovencev in izkazala so se odstopanja od
priporočil zdrave prehrane glede vrste in količine
zaužitih hranil, načina priprave hrane, ritma pre-
hranjevanja in vedenja med samim hranjenjem.  Z
vidika posameznika je stanje težko obvladljivo, saj
smo omejeni z zunanjimi družbeno-ekonomskimi
vplivi, težava pri zdravi izbiri pa je tudi neznanje.
V urejanje problematike se je zato vključila tudi
država. Ministrstvo za zdravje RS je zadolženo
za pripravo in oblikovanje nove nacionalne pre-
hranske politike. Njen osnovni cilj je izboljšati pre-

hranjevalne navade in s tem zdravje državljanov.
Najpomembnejša pravila zdrave hrane ne vse-

bujejo neke zapovedi in prepovedi, temveč le pripo-
ročila. Jesti zdravo pomeni jesti uravnoteženo, ne
pa preizkušati najrazličnejše sisteme “zdrave pre-
hrane”. Zavedati se moramo le, kaj jemo, in se
naučiti, kako pogosto je zdravo jesti neko vrsto
hrane. Pri tem je ključna beseda zmernost.

Priporo~ila za dnevni izbor hrane
Hrana mora biti energijsko uravnotežena in

primerno izbrana. Razmerje med dnevno zaužiti-
mi živili mora zagotoviti telesu energijo in ohranja-
nje zdravju potrebnih hranilnih snovi, kot so belja-
kovine, maščobe, ogljikovi hidrati, vitamini ter mi-
nerali. Pomembni sestavini zdrave prehrane pa sta
še voda in vlaknine.

Prehranska priporočila povzema piramida
zdrave prehrane z nazornim slikovnim prikazom.
Najpogostejša napaka v prehrani Slovencev je pre-
malo polnovrednih izdelkov iz žit, prevelika koli-
čina zaužitih maščob, sladkorja, alkohola in soli
ter premajhna količina zelenjave in sadja. Piramida
nas usmerja v izbiro živil, ki so za zdravje najustre-
znejša. S prehrano, ki vsebuje malo maščob ter
dovolj zelenjave in sadja, se zmanjša tveganje, da

Utrinki

ustanovitve. Zbrane je nagovoril zadnji poveljnik
TO, sedaj upokojeni podpolkovnik Slovenske
vojske (SV) Vito Berginc. Spomnil se je dogod-
kov izpred 35 let, nalog in dol‘nosti takratnih
pripadnikov novoustanovljenih enot. Do leta 1991
se je TO ve~krat reorganizirala. 22 let so pripad-
niki TO “zavzeto in uspe{no gradili voja{ke kole-
ktive in izvajali usposabljanja v voja{kih ve{~inah.
Veliko truda, osebnega odrekanja in sr~nosti je
bilo treba, da so bile enote na visokem nivoju in
borbeno pripravljene.” TO je postajala vse bolj
opremljena in usposobljena. To pa so seveda
opazile tudi takratne zvezne oblasti, ki so v njej
videle svojevrstno gro‘njo enotnosti takratne
skupne dr‘ave. Poskus odvzema oro‘ja TO leta
1990 ni v celoti uspel. Nastajati so za~ele skupine
Manevrske strukture narodne za{~ite, ki so
oktobra istega leta pre{le v novo nastajajo~o slo-
vensko voja{ko organiziranost z istim imenom. USTANOVITELJI IN PRIPADNIKI TERITORIALNE OBRAMBE. Foto: Pavel ^etrti~
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zbolimo, hkrati pa vzdržujemo zdravju primerno
telesno težo.

Primerno sestavo obroka dosežemo z razporeja-
njem jedi na krožniku po principu “zdravega kro-
žnika”; približno dve petini je zelenjave in sadja,
dve petini škrobne priloge kot krompir, riž ali te-
stenine in samo ena petina mesa oziroma nadome-
stkov mesa, kot so skuta, sir ... Razmerja morajo
ostati enaka, ne glede na to, koliko kalorij potrebu-
jemo. Priporočila zdrave prehrane upoštevamo tudi
pri pripravi posameznega obroka in s tem na pre-
prost način dosežemo uravnoteženo celodnevno
prehrano.

Priprava hrane
Zdrav način priprave hrane je predvsem kuhanje

v majhni količini vode, v vodni kopeli, v sopari, v
aluminijasti foliji ali pod zvišanim pritiskom. Pripo-
roča se tudi dušenje v lastnem soku ali z dodatkom
majhnih količin maščobe in vode. Lahko tudi pe-
čemo v ponvi, v foliji za pečenje ali v aluminijasti
foliji in v pečici na vroči zrak. Pri teh načinih pri-
prave velja, da dodajamo le toliko vode in maščo-
be, kot je nujno potrebno, in pazimo, da ne upo-
rabljamo previsokih temperatur.

Manj ma{~obe
Pri pripravi zdrave hrane so pomembni tudi na-

čini za zmanjšanje količine maščobe, nasičene ma-
ščobe, deleža sladkorja in soli. Pomembno je, da
zmanjšamo celotno količino maščob v prehrani in
delež nasičenih maščob, ki so prisotne v maščobah
živalskega izvora ter živilih kot so mleko, mlečni
izdelki, meso in mesni izdelki. Vidno maščobo v
hrani lahko zmanjšamo tako, da pred pripravo z
mesa obrežemo maščobo in da zmanjšamo delež
maščobe pri kuhanju. Pomembno je tudi, da nasi-
čene živalske maščobe, kot so maslo, smetana in
mast, čim večkrat nadomestimo s kvalitetnimi rast-
linskimi olji, kot sta oljčno in repično olje, saj imata
malo nasičenih maščob, zato pa več mono-nena-
sičenih z ugodnim vplivom na srce in ožilje. Pri

PREHRANJEVANJE NA HITRO je ena glavnih napak dana{-
nje dru`be. Foto: Peter Kova~i~

kuhanju se zaradi vsebnosti trans-nenasičenih maš-
čobnih kislin izogibajmo tudi uporabi margarine,
za namaz pa v manjši količini raje uporabljamo
samo mehke margarine. Skrito maščobo v hrani
lahko zmanjšamo  tako, da uporabljamo živila, ki
vsebujejo manjši delež skrite maščobe, zato izbira-
mo puste vrste mesa, posneto mleko in mlečne
izdelke iz posnetega mleka. Lahko pa večkrat uži-
vamo morske ribe, ki vsebujejo za zdravje koristne
maščobne kisline omega-3. Z ohlajanjem kuhanega
živila skrite maščobe strdimo in jih tako lažje od-
stranimo. Smetano, kislo smetano ali majonezo
lahko velikokrat nadomestimo z jogurtom. Na-
mesto z maslom zgostimo omake z zelenjavnimi
pireji. Škrobnih jedi, ki so priloga mesnim jedem

v omaki, dodatno ne belimo. Maščobo v receptih
za sladice pa lahko zmanjšamo za 10 do 15 odstot-
kov, pri tem pa ne bomo spremenili okusa ali vi-
deza sladic.

Raje naravne za~imbe in di{avnice
Priporočila za zdravo prehrano svetujejo tudi

manj soli. Hrano raje začinite z naravnimi začim-
bami in dišavnicami. Potrebno je tudi omejiti dnev-
ni vnos sladkorjev, s katerimi sladkamo jedi pri
mizi. Pri tem ne smemo pozabiti, da so sladkorji
dodani tudi v sadnih sokovih, mlečnih izdelkih,
brezalkoholnih pijačah, vloženem sadju …  Prav
zaradi tega je pomembno, da se navadimo pre-
verjati sestavo kupljenih živil.

Energijska gostota hrane vedno ve~ja
Sodobni človek je vedno manj telesno dejaven,

energijska gostota hrane pa je zaradi pretirane po-
rabe prečiščenih živil, obilice sladkorja in maščob
vse večja.

Znižamo jo lahko z zmanjšanjem deleža maščob
in holesterola, ki je samo v živilih živalskega izvo-
ra, ter z omejitvijo sladkorja, soli in alkohola. Na
takšen način bomo zmanjšali obremenjenost pre-
snove in tveganje za nastanek presnovnih in dege-
nerativnih obolenj, kot so zvišane krvne maščobe
s posledično aterosklerozo, debelostjo, sladkorno
boleznijo, rakom … Energijsko gosta je tudi hitra
hrana, ki je postala del našega vsakdana, čeprav
ima veliko “praznih kalorij” in malo esencialnih
snovi. V kolikor jo redčimo s surovim sadjem,
zelenjavo in napitki, kot so pitna voda, naravni
sadni sokovi ter mleko, bomo energijsko gostoto
razredčili, istočasno pa dodali esencialne hranilne
snovi.

Zajtrk vzpodbuja presnovo
Preko dneva priporočamo porazdelitev obrokov

hrane v enakomernih presledkih.
Za zagotovitev energije je najprimernejši del dne-

va jutro. Z zajtrkom in dopoldansko malico naj bi
si zagotovili dve petini potrebne dnevne energije.
Enak delež namenimo tudi kosilu in popoldanski
malici, preostalo petino pa si privoščimo za ve-
čerjo. Presledek med obroki naj ne bo večji kot 3
do 4 ure, zadnji večerni obrok pa ne po 20. uri.
Količina posameznega obroka naj ne presega 750
mililitrov. Obrokov ne preskakujte, saj se na ta na-
čin upočasnjuje presnova, maščobne zaloge pa na-
stajajo kljub temu, da ne jemo prav veliko. Pred-
vsem je pomembno, da ne izpuščamo zajtrka, saj
je najpomembnejši obrok za vzpodbujanje presno-
ve. Med ljudmi, ki uživajo manj kot tri obroke na
dan, je več debelosti, z aterosklerozo povezanih
bolezni, sladkorne bolezni in bolezni prebavil, kot
med tistimi, ki na dan použijejo pet obrokov in
več. V zdravo prehranjevanje sodi tudi zadostno
pitje čiste pitne vode. Dnevno naj bi odrasel človek
popil najmanj 2 litra vode, ki je pomembna za do-
bro počutje in telesno presnovo.

Na~in prehranjevanja
Nasvet se ne nanaša na bonton pri mizi. Tudi

način, kako hrano pojemo, vpliva na naše zdravje.
Ena največjih napak, ki jo dandanes delamo pri
prehranjevanju je, da jemo na hitro, kar tja v en
dan, ne da bi se zavedali, da smo pravzaprav jedli.
V kolikor hrano uživamo v stresu in naglici, je
motena prebava in presnova ter s tem naše zdravje.
Hrano uživajmo sede, počasi in jo dobro prežveči-
mo. Naučimo se uživati v tistem, kar jemo. Za
vsak obrok si je potrebno vzeti vsaj 20 minut, saj
možgani potrebujejo več časa kot želodec, da za-
znajo sitost. Na ta način ne bomo pojedli več kot
potrebujemo.

Odločitev, ali bomo smernice zdrave prehrane
upoštevali ali ne, je odvisna izrecno od nas samih,
našega sprejemanja strokovnih priporočil in volje,
da se neustreznih vedenjskih vzorcev odvadimo.
Prav je, da spremembe izvajamo po korakih in jih
zavestno sprejmemo kot svoj nov način življenja.

Mira [turm Kranjc, dipl. med. sestra, Zdravstveni
dom Tolmin

Utrinki

Klju~na naloga TO je bila zavarovati plebiscitno
odlo~itev slovenskega naroda, tudi z oro‘jem, ~e
bi bilo potrebno. Vemo, da se je slutnja uresni~ila
junija 1991. leta, ko je bila Slovenija prisiljena v
spopad, ki se mu ni bilo mogo~e izogniti. Berginc
se je vsem nekdanjim sodelavcem zahvalil za
njihova “prizadevanja in prispevek pri graditvi TO,
ki je v zavesti ob~anov na{ih treh ob~in vedno
bila prava – slovenska!”

Ob koncu nagovora se je Berginc spomnil vseh
pripadnikov enot TO, ki jih ni ve~ med nami, {e
posebej Slavka Konavca in Marjana Berginca,
poveljnikov ob~inskega {taba TO.

Stotnik SV Vinko Gabr{~ek, nekdanji ~astnik TO,
je udele‘ence sre~anja seznanil z reformami v SV
po ukinitvi obveznega slu‘enja voja{kega roka in
o na~inu formiranja novih enot profesionalne in
rezervne sestave SV.
Mateja Kutin
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K adar se pričnemo pogovarjati o zasvojeno-
sti, vsi najprej pomislimo le na drogo.
Vendar ljudje zadovoljstvo iščemo tudi v

hrani, športu, delu, televiziji, tobaku, alkoholu …
Nekateri to delamo za zabavo, drugim postane to
nujno zlo. Med poskusiti in biti zasvojen je namreč
zelo tanek led, ki se lahko kaj hitro vdre. V tem
prispevku smo se osredotočili na zasvojenost z ne-
katerimi prepovedanimi drogami med mladimi, saj
se s tem problemom vedno pogosteje srečujemo
tudi v Zgornjem Posočju.

Vzgojiti sre~nega otroka
Čas odraščanja, čas adolescence je za otroka naj-

bolj razburljivo obdobje. Razviti mora svojo ose-
bnost, najti svoje mesto v družbi, razviti odgovor-
nost predvsem do šole, dela, prijateljev družine in
se naučiti premagovati razne težave ter strese.
Mnogi med njimi temu žal nikoli ne dorasejo. Psi-
hologi v raznovrstni literaturi poudarjajo, da lahko
vsakdo postane odvisen oziroma zasvojen. V rizi-
čni skupini pa izpostavljajo tiste najstnike oziroma
mladostnike, ki imajo nizko samospoštovanje, teža-
ve z izražanjem čustev in prepoznavanjem le teh,
težave pri navezovanju socialnih stikov …

Najtežje vprašanje za starše je, kako vzgojiti otro-
ka, da bo znal reči drogam ne. Celo strokovnjaki
s tega področja težko povedo, kaj je prav in kaj
ne. Vzgoja res ni preprosta stvar, saj jo le malokdo
obvlada. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da nikoli
nismo dovolj modri in dovolj zreli, da nam ne bi
bilo več treba še kaj prebrati, povprašati ter po-
praviti.

Zadetost – to je {irok pojem
Droga je naravno ali umetno pridobljeno kemi-

čno sredstvo, ki zaradi svojih sestavin in učinkov
spremeni uživalčevo mišljenje, počutje in vedenje.
Pri tem moramo poudariti, da se ločevanje med
mehko in trdo oziroma zelo nevarno drogo opušča.
S pomočjo kemijske tehnologije so “mehke” droge
koncentrirali, tako da že v majhnih količinah pov-
zroča hudo odvisnost.

Mladi se danes ne znajo več zabavati brez alko-
hola, vse pogosteje pa segajo tudi po marihuani
in ostalih drogah. Na žalost jo lahko dobijo kar za

Mladost bi lahko bila lep{a
^lovek se `e iz prastarih ~asov bori za popolno, idealno `ivljenje. @eli si ~im bolje
premagati svoje te`ave, bojuje se z lastno ne~imrnostjo, osamo, nezadovoljstvom … V
kolikor mu pri tem spodleti, se umakne v svet domi{ljije, ~ude`nih do`ivetij … Pri tem si
v~asih pomaga tudi z uporabo raznih snovi, ki vplivajo na njegovo du{evno po~utje. S
tem klju~em pa si namesto nebes odpre vrata pekla in se ujame v je~o odvisnosti. Ta je
lahko telesna ali du{evna ali pa oboje hkrati. Prav slednja je najpogostej{i pojav.

V PRETEKLEM LETU SO TOLMINSKI POLICISTI zasegli ve~
kot tiso~ sadik marihuane.

NEKATERIM “JOINT” POSTANE PREMALO, zato se`ejo po
tripu in nadaljujejo s heroinom.

prvim vogalom. Le kam se potem skrijejo “dilerji”?
Zaskrbljujoča pri vsem tem pa je “tolažba”, ki kroži
med mladimi in starši: “Trava je manj škodljiva kot
alkohol in meni ne more povzročiti odvisnosti.”
Na kakšen način si potem takem lahko razložimo
željo otrok, ki komaj čakajo na tisti petek oziroma
prvo priložnost, da ponovno sežejo po njej. Zakaj
potem ne morejo nikoli reči, danes ne bom? Naj-
večkrat jim “joint” postane premalo. Gredo naprej,
sežejo po tripu in nadaljujejo s heroinom.

Je “trava” res povsem nenevarna?
Za marihuano se uporabljajo različni izrazi; tra-

va, herb, weed, grass, boom, Mary Jane, gangster,
chronic … Je zelena, rjava ali siva mešanica posu-
šenih narezanih listov, stebel, semen in cvetov ko-
noplje. V zadnjem času smo tudi v Zgornjem Poso-
čju priča vse večji razširjenosti njenega uživanja
med mladimi. Ti pa največkrat sploh ne razmišljajo
o trajni škodi, ki jim jo ta lahko povzroči. Menimo,
da je dovolj zastrašujoč že sam podatek, da je da-
nes marihuana kar 12 krat močnejša od tiste iz

Utrinki

“POT, NA KATERI JE … ”
Tolmin – Tako so sodelujo~i okrogle mize o dro-
gah, ki je bila 24. januarja v tolminskem {olskem
centru, poimenovali pot, na katero stopi odvisnik
po odlo~itvi za ‘ivljenje brez drog. Sre~anje z
naslovom “Odvisnost od drog in poti iz nje” je or-
ganiziral Klub tolminskih {tudentov, vodila pa
ga je psihiatrinja Vlasta Meden Klavora.

O odvisnosti je razpravljalo nekaj tistih, ki imajo z
drogo posredno ali neposredno izku{njo. Po
besedah Meden Klavorove ima najve~jo vrednost
prav tista informacija, ki nam jo posreduje nekdo
z neposredno izku{njo. V nadaljevanju jih bom
navajala z imeni, saj so se tako tudi predstavili.

Nekdanji odvisnik Samo prisotnim ni znal natan-
~no povedati, zakaj je pravzaprav za~el, saj se
mu je sprva zdelo vse skupaj zelo nedol‘no. Tra-
jalo je kar nekaj ~asa, da je spoznal, da temu ni
tako. Zlatko, nekdanji odvisnik in vodja Skupno-
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70-tih let. Tako imenovana “domačica” pa zasvoji
kar 18 krat hitreje od alkohola. Tudi Uredba o razvr-
stitvi prepovedanih drog, ki je bila objavljena v Ura-
dnih listih RS št.: 49-2336/2000, 8-2/2001, 49-2656/
2001, 78-3879/2002, uvršča konopljo (rastlina, smo-
la, ekstrakti, tinkture) na 32. mesto glede na res-
nost nevarnosti za zdravje ljudi. Naj ob tem ome-
nimo, da heroin zaseda 25. mesto, koka pa 30.

Vse vrste marihuane vplivajo na človeka, saj
spreminjajo delovanje njegovih možganov. Vse-
bujejo namreč THC (delta-9-tetrahidrokanabinol),
ki je glavna aktivna kemična snov. Učinki marihu-
ane na uporabnika so odvisni od vsebovane količi-
ne te snovi. Njena vsebnost v marihuani znaša od
0,5-7 odstotkov, v hašišu od 3-14 odstotkov. Ome-
njena psihoaktivna snov je v maščobi topna zmes,
ki se nabira v maščobnih tkivih telesa in se v ob-
dobju petih do osmih dni sprošča v krvni obtok.

kar od 9 do 22 odstotkov. V obliki praška iz vrši-
čkov pa lahko doseže tudi 40 odstotkov. Njeni
učinki so podobni halucinogenim učinkom LSD.

Moj otrok je totalno zadet – kako da
tega ne vidim?!

Čeprav se čas, ki ga otrok preživi v okviru svoje
družine krajša, so znaki omame dovolj očitni, da
bi se starši in kontaktiranci z otroki lahko “spota-
knili” obnje.

Najopaznejši znaki pri uživanju marihuane so
zelo razširjene zenice, rdeče oči, brezvezno sme-
janje, zaspanost, težave pri izražanju, povečan sr-
čni utrip. Pri rednih uživalcih pa se pokažejo teža-
ve pri iskanju natančnih besed in razumevanju le
teh, zmanjšuje se sposobnost logičnega razmišlja-
nja, njihovi interesi postopoma zamirajo. Ob tem
ne smemo spregledati niti številnih zdravstvenih

Postopek Zakonska podlaga

predlog za uvedbo postopka o prekr{ku sodniku za prekr{ke

kazenska ovadba za kaznivo dejanje neupravi~ene proizvodnje in prometa z mamili

kazenska ovadba okro‘nemu dr‘avnemu to‘ilstvu zaradi omogo~anja u‘ivanja mamil –
napeljevanje, nudenje

predlog sodniku za prekr{ke zaradi vo‘nje motornih vozil pod vplivom prepovedanih drog

predlog sodniku za prekr{ke zaradi vo‘nje pod vplivom alkohola

kr{itev javnega reda in miru (80 odstotkov kr{itev so povzro~ili mladi)

[tevilo

33. ~len Zakona o proizvodnji in prometu s prepoveda-
nimi drogami

196. ~len Kazenskega zakonika

197. ~len Kazenskega zakonika

118. ~len Zakona o varnosti cestnega prometa

117. ~len Zakona o varnosti cestnega prometa

Zakon o prekr{kih zoper javni red in mir

18

7

1

11

131

279

PODATKI POLICIJSKE POSTAJE TOLMIN ZA LETO 2003

Znaki, ki se pokažejo po zaužitju ecstasyja: evfo-
rija, povišana telesna temperatura, razširjene zeni-
ce, dehidracija …

Znaki uživanja heroina: močno zožene zenice,
upočasnitev srčnega utripa, padec krvnega pritiska
in telesne temperature, pareza nekaterih gladkih
mišic, poleti nosijo dolge rokave, da prikrijejo vbo-
de, zapirajo se vase …

V razmislek
Po številni prebrani strokovni literaturi, člankih,

pogovorih z zdravstvenimi delavci, policijo, mla-
dimi, odvisniki … smo prišli do spoznanja, da po-
manjkanje informacij prav gotovo ni glavni vzrok,
da si družba zatiska oči. Vse dokler bomo še iskali
izgovore in opravičila za naše otroke, bomo od-
govorni za številna zavožena mlada življenja, pa
če si to priznamo ali ne.

Na takšen način se njeni učinki podaljšajo. Enkrat-
no ali dvakratno tedensko kajenje marihuane pa
že zagotovi trajen vir THC-ja v telesu.

Skunk – marihuana
Vse bolj pereč problem postaja nov način proiz-

vodnje marihuane. To so začeli gojiti v zaprtih pro-
storih; močna umetna svetloba in toplota, veliko
vode, razne kemikalije … Učinek te konoplje je
dosti bolj močan, saj vsebuje več THC-ja in sicer

težav, ki nastopijo ob njenem dolgotrajnem uživa-
nju; THC uničuje možganske celice za kratkotrajni
spomin, pljuča so prizadeta mnogo bolj kot pri
kadilcih tobaka, zmanjšuje raven testosterona, pov-
zroča impotenco, izostanek menstruacije, dokazan
pa je tudi možen pojav duševne bolezni - kanabis
psihoze …

Znaki alkoholne omame: hrupno dobro razpolo-
ženje, motnje zavesti in orientacije, negotova hoja,
medlo govorjenje, omotičnost in trzanje z očmi …

Tina Kova~i~ in Patricija Rejec
Foto: Patricija Rejec

Viri:
• Trde droge - mehke droge?, Karl Lidwig Taschner, dr.

med., IN OBS medicus d. o. o. , 2001
• Pogovori o drogah, Du{an Noliman in Vladimira Rejc,

Reprostudios d. o. o., 1996
• Odvisnost - dru`beni problem v~eraj, danes, jutri, Roge

Igor, Obzorja Maribor, 1995
• Droge in odvisnost, Vladimir Auer, Ibidem, 2001
• www.med.over.net
• ustni viri: Policijska postaja Tolmin

Utrinki

sti Sre~anja v ^adrgu leta 1999, danes s svojimi
izku{njami pomaga drugim. Pri odlo~itvi za droge
izpostavlja “nek notranji manko”. Slednjega je
nekdanji odvisnik David ponazoril s svojim pri-
merom: “Vedno sem se hotel dokazovati in dose-
~i nekaj ve~.” Po Zlatkovih izku{njah je za odlo-
~en Ne! (drogam) odlo~ilen pritisk, ki se vzposta-
vi nad odvisnikom. Ta ga postavi pred odlo~itev:
zdravljenje v komuni ali prepustiti se propadanju.
Ta pritisk zdru‘uje izgubljeno zaupanje star{ev, ki
morajo nujno “zapreti vse pip’ce”, oddaljitev
nekdanjih prijateljev, razpad ljubezenske zveze,
zadol‘enost pri dilerjih. Na Zlatka je vse to najbolj
pritiskalo, ko ni bil “zadet” ali ko je bila ogro‘ena
mo‘nost za “zadevanje”, resni~en pritisk pa je
zanj pomenila situacija, ko je “imel na grbi vse
dilerje”.

Renato je o~e, ~igar mlaj{i sin se trenutno zdravi
v komuni na jugu Italije. Poslu{alce je prisilil k PROBLEMATIKO ZASVOJENOSTI so javnosti predstavili tako strokovni delavci kot star{i in nekdanji odvisniki.
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Glasba – rde~a nit njenega `ivljenja
Vero Clemente Koji} mnogi poznate kot zborovodjo. @e v otro{tvu jo je glasba spremljala na vsakem
koraku. Kasneje je stopila na poklicno pot kot glasbenica. [e danes, po sedmih desetletjih `ivljenja,
se ji predaja in je zanjo du{evna hrana.

Kdaj ste se odločili, da vas bo glas-
ba vodila skozi življenje?

Glasba me spremlja že od malega.
Pri nas doma se je vedno pelo. Oče
je bil dober pevec in je tudi prepeval
v zboru Rokodelskega bralnega dru-
štva v Tolminu. Spominjam se svoje
mame, ki je zjutraj, ko je kurila v šte-
dilniku, pela. Veliko sem prepevala.
Prva večja priložnost pa se mi je po-
nudila leta 1947, ko je v Gorico odha-
jala Lojzka Bratuž, ki je igrala na
orgle in vodila zbor otrok, v katerem
sem tudi sama pela. Ponudila mi je,
naj sama poprimem za delo. Nisem
bila najbolj prepričana, saj tudi in-
štrumenta nisem obvladala. Toda v
mladostni zagnanosti sem se preiz-
kušala. Spominjam se svojega prvega
nastopa. Oče me je prišel naskrivaj
poslušat. Ko sem ga zagledala, sem
bila užaljena, saj sem vedela, da me
je prišel preverit. Bog ve, kakšno je
bilo to igranje, saj sem imela le do-
brih 12 let.

Ko sem leta 1952 končala učitelji-
šče, sem se zaposlila na Občinski DEKLI[KI ZBOR GIMNAZIJE TOLMIN na Republi{ki reviji PZ Slovenije v Zagorju ob Savi leta 1970. Foto: arhiv Vere Clemente Koji}

Utrinki

razmi{ljanju s podatkom, da se
prag starosti otrok, ki postajajo od-
visni od heroina, danes ni‘a na 13
in 14 let ter da na to drogo pogosto
preidejo z ekstazija. Strinjal se je s
Samom, da je star{em najte‘je priz-
nati si, da je njihov otrok odvisnik.
“Ko star{i ugotovijo zasvojenost, je
‘e prepozno. Takrat ni umika, re{itev
je terapevtska skupnost,” je povedal
o~e z mo~no voljo. Za to, da so mu
sina poslali v komuno, se je moral
namre~ mo~no potruditi, kajti sprva
mu tega niso odobrili z utemeljitvijo,
da njegov Daniel “ni na dnu”. Dani-
elova pot se je za~ela {ele s pomo-
~jo o~eta Franca, ki ga je le spravil
v Italijo.

O~e Franc, ‘upnik iz Portoro‘a, se z
odvisnostjo ukvarja ‘e trinajst let in

je bil pobudnik Don Pierinovih sku-
pnosti Sre~anje v Sloveniji. Po nje-
govih podatkih se je do danes pri-
bli‘no 900 ljudi iz Slovenije ‘e vklju-
~ilo v Don Pierinov program. V
Sloveniji imamo {tiri skupnosti, peto
na~rtujejo v Mariboru in {e drugo
skupnost za dekleta v Istri, okoli 50
skupnosti je v Italiji.

V Francevem ‘upni{~u dela nekda-
nja odvisnica Tanja, ki zasvojence
pripravlja v komuno. Sama se je za-
~ela zdraviti pozno, po devetih letih
droge in sedmih letih metadona.
^eprav se je odvadila z veliko te‘a-
vo in to na ‘eljo drugih, je danes
vesela, da je tako, poleg tega pa jo
njeno sedanje delo izpolnjuje.

Miha, terapevt v ambulanti za bole-
zni odvisnosti v Novi Gorici, je pou-

daril, da so za re{evanje problema-
tike pomembne pobude civilne dru-
‘be. Njihova ambulanta nudi odvi-
sniku prostor, da dozori in vidi, da
razen komune ni druge poti. Miha
se trenutno veliko ukvarja s predlo-
gom novega nacionalnega progra-
ma, ki bo do leta 2008 za~rtal delo
na podro~ju odvisnosti. Pravi, da je
vsaka ustanova, ki se ukvarja s to
problematiko, zelo dobrodo{la,
vendar je pomembno, da so te med
seboj povezane in da dobro sodelu-
jejo. Svojih “obiskovalcev” namre~
ne smejo zmesti z razli~nimi infor-
macijami. Po terapevtovih navodilih
mora biti pomo~ zasvojencu s trdo
drogo sicer takoj{nja, vendar
moramo poklicati strokovnjaka, ki
bo vedel, kako delovati. V Sloveniji

se sedaj z metadonom zdravi okoli
800 ljudi. Miha pa je zbrane prese-
netil s podatkom, da je danes
marihuana na trgu enakovredna
heroinu, saj je kar dvanajstkrat
mo~nej{a od tiste iz sedemdesetih
let in tako imenovana doma~ica
zasvoji osemnajstkrat hitreje od
alkohola. Pri marihuani je pomem-
bno vedeti tudi to, da na Nizozem-
skem legalizirana “trava” raste pod
nadzorom dr‘ave in se njeni u~inki
ne morejo primerjati z u~inki tiste na
na{em trgu.

V Tolminu se s to problematiko
ukvarja Lokalna akcijska skupina,
ki zdru‘uje predstavnike Centra za
socialno delo, {olstva, zdravstva,
ob~ine, policije, {tudentov in kluba
zdravljenih alkoholikov. Po besedah
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skupščini v Tolminu. Ker sem ostala
doma, se mi je porodila misel, da bi
ustanovila pevski zbor. Zbrale smo
se prijateljice iz otroštva in začele va-
diti kot dekliški oktet. 8. marca 1953
smo se ob dnevu žena prvič javno
predstavile.

Jeseni istega leta sem pričela pou-
čevati na osnovni šoli v Idrskem,
hkrati pa po posredovanju profesorja
Maksa Pirnika honorarno opravljala
pouk glasbe in pevskega zbora na ta-
kratni nižji gimnaziji v Kobaridu.

Leta 1954 sem bila premeščena v
Tolmin na nižjo glasbeno šolo, kjer
sem poučevala klavir. Ker nisem ime-
la dovolj znanja, mi je pri delu poma-
gal profesor Pirnik. V letih 1955 in
1956 sem se enkrat tedensko vozila
v Ljubljano, kjer sem ob strokovno
dobri profesorici Viti Benedik hitro
napredovala.

Leta 1957 sem se vpisala na Višjo
pedagoško šolo v Ljubljani in febru-
arja 1960 diplomirala. Vrnila sem se
v Tolmin in dobila službo na učitelji-
šču v Tolminu kot učiteljica glasbe-
nega pouka. Tu sem začela z vode-
njem pevskih zborov.

Koliko pevcev pa je pelo v vaših
zborih?

Če bi jih postavila v vrsto, bi bila
ta zelo dolga, kajti v 50 letih mojega
delovanja se je zvrstilo mnogo pev-
cev. Najbolj sem vesela tistih, ki so
ubrali mojo pot in kot zborovodje us-
pešno delujejo v primorskem glasbe-
nem prostoru.

Ni vam bilo lahko študirati v povoj-
nih časih.

Ne, vendar je bila glasba ves čas
tista svetla točka. Še danes se zate-
kam k njej. Uživam, če se lahko pre-

pustim zvokom. Glasba je zame du-
ševna hrana. S tem se ukvarjam že
več kot 50 let in mislim, da se bom
še, v kolikor mi bo le zdravje to do-
puščalo. Ko sem konec januarja do-
polnila 70 let, sem povabila svoje
pevce, da smo ob kozarčku kakšno
rekli, še več pa zapeli. 80 let kot zbo-
rovodja po vsej verjetnosti ne bom
dočakala, saj je delo preveč zahtevno.
Prav zato sem sedaj naredila bilanco
svojega dela. Za naprej pa tako: kar
bo, bo.

Glasba je abstraktna. Ne moreš je
prijeti, dojameš jo z ušesi. Ko gre mi-
mo tebe, ti ostane v spominu. Biti
moraš natančen, saj se pozna vsaka
površnost. Zvok se pojavi in ga ni
več, ne moreš ga popraviti.

Koliko zborov imate sedaj?
Trenutno vodim dva zbora: Žensko

vokalno skupino Breginj in Mešani
pevski zbor (MePZ) upokojencev
Tolmin. Breginjski zbor je zame iz-
ziv. Pred šestimi leti, ko sem začela
z vajami, me je bilo strah, da ne bom
zmogla. Pevke niso znale peti v več-
glasju. Potrebno je bilo veliko dela,
da sedaj čisto zapojejo. Z njimi imam
veselje. Pojemo lažji, večinoma na-
rodni program, saj jih je številčno
malo in ne zmorejo zahtevnejšega.
Zadovoljne so. Tudi jaz sem sedaj
manj obremenjena, ko gremo na
oder, saj me ponavadi ne pustijo na
cedilu. Potrebno pa je veliko dela,
predvsem na glasovni tehniki.

Kako pogosto imate vaje?
Z dekleti se dobivamo enkrat te-

densko in takrat skušam čim več na-
rediti. Imamo veliko vpevanja, da ši-
rimo glasovni obseg. Težko je poka-
zati, kako naj delajo, da bo dobro. Z

leti se mi je zelo izostril posluh, tako
da slišim, če je ton višji ali nižji,
slišim prijeto višino.

Kako pa je bilo v začetku?
Ko sem začela, vsega tega ni bilo.

Če si imel dobre pevce, si lahko de-
lal. Če si imel slabše pevce, pa je šlo
bolj počasi. Ko danes poslušam pos-
netke svojih zborov iz tistega časa,
ki jih hranijo v arhivu radia v Ljublja-
ni in Kopru, ugotavljam, da znam se-
daj malo drugače narediti. Za tiste
čase so zbori kar lepo zapeli. Od ta-
krat so se stvari spremenile. Na vajo
boljših zborov pride učitelj solo petja,
dela z njimi in jih pripravi. Zborovo-
dji ostane samo še oblikovanje.

Ko hodim po seminarjih, vidim, da
imajo sedaj mladi zborovodje veliko
možnosti. Lahko gredo na izpopol-
njevanje v tujino in prenašajo novosti
k nam. Imamo dobre mentorje in tu-
di na seminarjih nam veliko povedo.
Tvoja naloga pa je, da to najprej sam
osvojiš, da lahko delaš s pevcem.

Vam je šola dala vse, kar ste pri
vašem delu potrebovali?

So stvari, ki jih nismo imeli niti
na višji pedagoški šoli, niti na muzi-
kologiji. Na višji pedagoški so nas
učili za potrebe pouka glasbe, muzi-
kologija pa je bila bolj znanstvena ve-
da. Večinoma nismo dobili tistega,
kar smo rabili pri vsakdanjem delu.
Pri delu z zborom so mi koristili se-
minarji, ki sem se jih in se jih še ve-
dno udeležujem. Pred pevsko sezono
doma zbiram program, ki ga bom
študirala in ga preigram na klavirju.
Prej poskušam, ali bo zboru pesem
glasovno in tehnično ustrezala. V
program skušam zajeti vse žanre: od
počasnih, melodičnih, pa do hitrej-

ših. Pevec se ne sme uspavati na po-
časnih tonih.

Se program določa sezonsko?
Da. Čez poletje pripravim pesmi,

ki jih bom v sezoni naštudirala. Po-
navadi s študijem začnem konec sep-
tembra. Letos smo začeli prej, saj
smo imeli dva zelo pomembna na-
stopa. Z MePZ upokojencev smo na-
stopili v Cankarjevem domu. V Ko-
mendi pa smo na reviji zborov upo-
kojencev Slovenije zastopali Primor-
ske upokojenske zbore. Ta dva nasto-
pa sta nam vzela precej časa. Bila pa
sem tudi pod šokom zaradi smrti v
družini. Tako sem s študijem progra-
ma začela kasneje. V letošnji sezoni
bom z obema zboroma najprej na-
stopila na reviji Primorska poje. Pevci
imajo s to revijo možnost nastopanja
v drugem kraju, pred drugo publiko
in tam pokazati, kaj znajo.

Prav gotovo je veliko odvisno od te-
ga, koliko so pevci šolani.

Vedeti moraš, kakšne pevce imaš
pred seboj; kaj lahko narediš z mla-
dim pevcem, kaj s šolanim, kaj s sta-
rejšim, kaj z neukim. Postaviti se mo-
raš na pravo mesto, da vidiš, kam se
lahko usmeriš s svojimi sposobno-
stmi in s pevci, s katerimi delaš. Pri
MePZ upokojencev pojejo starejši
pevci. Z leti glas odpoveduje. Potre-
bno je izpiliti njihove glasove. Proble-
mi se pojavljajo zlasti pri visokih žen-
skih in moških glasovih. Sposobni so
pesmi zapeti mehko in muzikalno
občutno.

Še vedno me mika delo z mladimi
pevci. V Tolminu dela nekaj kvalite-
tnih zborov in vsi dobri pevci so pra-
ktično pobrani. Nekako se mi zdi, da
sedaj kvalitetno capljam na mestu.

Utrinki

predsednice Bo‘ene Isteni~ je
njihova naloga preventivno delova-
nje. In prav tu je tokrat pri{lo do
odstopanja. Organizatorji smo bili s
prireditvijo v celoti zadovoljni, prav
tako s sodelovanjem ob~instva,
vsekakor pa smo pri~akovali ve~ji
obisk na primer u~iteljev, profesor-
jev in tudi dijakov, ki jim vsako novo
znanje in dodatna informacija s po-
dro~ja odvisnosti od drog prav go-
tovo ne bi {kodila.
[pela Kranjc, Klub tolminskih {tudentov

NA LEDENO - MRZLI
PREIZKU[NJI
Slap ob Idrijci – ^etrto soboto v ja-
nuarju smo se novinarji EPI-centra
ponovno podali na Slap, da se
prepri~amo, ali bodo fantje, ki so se

‘e drugi~ v leto{njem letu prijavili na
zimske skoke, v mrzlo reko Idrijco
tudi tokrat zares sko~ili. Radoved-
nost je na kraj preizku{nje zvabila
kar nekaj gledalcev, ki so odeti v
topla obla~ila vzpodbujali tri pogu-
mne‘e, izmed katerih sta si dva kar
v kopalkah, eden pa v neoprenu
ogledovali teren. Naj bralcem pove-
mo, da se je temperatura zraka na
ta dan spustila na -5 stopinj Celzija,
Idrijca s 3 stopinjami pa je vse prej
kot vabila v svoj hladen objem. Ser-
gej Manfreda iz Modreja, Marjan
Gutnik s Stare Vrhnike in Toma‘
[pelko iz Ljubljane so se za silo po-
greli ob ognju pri reki, nato pa po-
gumno drug za drugim stopili na
manj{o odsko~no desko, kasneje
pa tudi na sam most in se pognali v

objem mrzlih tokov. Po za~etnih
pomislekih so Sergej, Marjan in
Toma‘ v vodo skakali kot za stavo.
In glede na to, da v prihodnjih dneh
baje nih~e izmed njih ni potreboval
zdravni{ke pomo~i, lahko pritrdimo
somi{ljenikom, da mrzla voda
osve‘i in nam utrjuje telo. Vsi malo
bolj strahopetni pa ob tem doda-
jamo: “Vse ob primernem letnem
~asu!”
Na prvi dan v novem letu (takrat so
se namre~ prvi~ odlo~ili za tak{en
podvig) so fantje za svoj pogum
prejeli vsak po tri medalje: prvo za
drznost, drugo za slog in tretjo za
skupno uvrstitev. Tokrat pa so se
zadovoljili kar z mrzlo kopeljo. In kaj
naj ob vsem tem sploh {e dodamo?
Besedilo in foto: Patricija RejecTRIJE KORENJAKI ...
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Zato pa pri svojih zborih delam pred-
vsem na interpretaciji.

Koliko pesmi naštudirate v sezoni?
Ponavadi izberem do tri pesmi so-

dobnih skladateljev, na primer Alda
Kumarja, Jakoba Ježa, Alojzija Sre-
botnjaka ali Ambroža Čopija ... Nji-
hov pristop v glasbenem smislu je
modernejši, prijemi so bolj zahtevni.
To je svet poltonov, ki jih preprost
pevec še ne zadene natančno. Potre-
bne so vaje. Za študij takih pesmi ra-
bim približno dve leti. Poleg tega po-
skušam obdelati v eni sezoni osem
do deset preprostejših interpretacij.
Če vidim, da pesem ni izdelana, jo
pustim za naslednjo sezono. Občutiti
moraš, kdaj stvar dozori.

Ko stopim na oder, še vedno za-

sezoni po 40 nastopov. Živeli smo v
času številnih proslav. Veliko smo so-
delovali z zamejstvom. Spomnim se,
ko smo za prvi november šle z de-
kleti pet na grobove padlih partiza-
nov v Benečijo. Ko smo se vrnile do-
mov, smo se počutile notranje boga-
te. To smo naredile za svojo dušo in
v spomin tistim, ki jih ni več.

Udeleževala sem se tudi večjih na-
stopov. Ko sem poučevala na učitelji-
šču in kasnejši gimnaziji, smo štiri-
krat peli na zvezni reviji v Celju, kjer
so nastopali zbori iz vse takratne Ju-
goslavije. Udeleževala sem se republi-
ških revij v Zagorju, ki so bile odsko-
čna deska za Celje. Z Ženskim uči-
teljskim pevskim zborom sem bila
trikrat nagrajena z bronastin odličjem

Povsod sem bila zraven: pri gleda-
lišču, igrala sem v ansamblu, igrala
sem orgle, harmoniko, začela sem se
učiti violo ... Povsod sem čutila izziv.
Nisem se vdajala malodušju. Ko sem
šla študirat muzikologijo, sem imela
30 let. Študij sem končala v štirih le-
tih; tri dni sem učila v Tolminu, da
sem opravila šolsko obveznost, tri dni
pa sem bila v Ljubljani, da sem šla
na glavna predavanja.

Kdaj ste se začeli učiti igrati klavir?
Hodila sem v glasbeno šolo. Moja

prva učiteljica klavirja je bila Marta
Filli, kasneje sem imela srečo, da
sem prišla v roke profesorju Pirniku.
Znal me je pritegniti. Ukvarjala sem
se tudi s športom. Imela sem dobro

obilo zadovoljstva.

So se vam pevci kdaj uprli?
Tudi to se je zgodilo. Včasih jim

ni bila všeč pesem ali tempo dela, pa
smo se pogovorili. Ko sem začela de-
lati na učiteljišču, so bili dijaki le ma-
lo mlajši od mene. Bili smo nekako
ista generacija in smo se lažje razu-
meli. Ko pa sem zadnja leta učila na
gimnaziji, so nastajale težave. Ena ura
tedensko je bila premalo, da bi dija-
kom predstavila vsaj v grobem veliči-
no glasbenega stavka. Krive pa so bile
neprimerne ure mojega pouka, utru-
jenost, šolske naloge, preverjanja ...
Ko pa je ura uspela, sem bila vesela.
Odkrivala sem ljudi, za katere sem
čutila, da imajo pravi odnos do glas-
be. Sedaj sem kot svetovalka na revi-
jah zelo vesela, če srečam zboro-
vodjo, ki je šel skozi “moje roke”.

To je življenje glasbenika, ki je
lepo, zelo lepo. Mislim, da sem bila
bogato poplačana tudi z dobro zape-
to pesmijo.

Za svoje delo ste dobili celo vrsto
priznanj.

Veliko. Zadnje je bilo lanskoletno
jubilejno priznanje Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti ob 50-let-
nici delovanja. Mislim, da sem si s
svojim delom priznanja tudi zaslu-
žila. Trdo sem delala. Rezultati ne
pridejo sami od sebe. Dosti sem na-
redila za svojih 70 let. Sedaj je pred
menoj še nekaj let. Od zdravja je
odvisno, kako bom še lahko delala
in vztrajala. Se pa ne dam. Še bom
delala!

Katero priznanje vam največ po-
meni?

Zelo vesela sem naziva svetnica,
ki mi ga je podelilo Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport. To je naj-
višje priznanje, ki ga lahko dobi pro-
svetni delavec za svoje delo. Dobila
pa sem še vrsto drugih priznanj: Sre-
brno značko Posočja (1976), Občinsko
priznanje OK ZSMS za mentorstvo
(1977), Občinsko priznanje OF (1979),
Srebrno in zlato priznanje za sodelo-
vanje na republiški reviji PZ Slovenije
v Zagorju (1980), Zlato Gallusovo
značko za več kot 25 letno glasbeno
ustvarjanje, Občinsko priznanje (1982),
Gallusovo listino (1986) in Red zaslug
za narod s srebrno zvezdo (1989).

To so lepi spomini in ni mi žal, da
sem svoje življenje posvetila glasbi.
Če bi se še enkrat rodila, bi ubrala
isto pot.

Naj na tem mestu dodamo le še že-
ljo, da bi nas glasba vaših zborov še
dolgo bogatila.
Intervju pripravila: Mateja Kutin

na republiškem tekmovanju v Mari-
boru. Z zborom MePZ upokojencev
se udeležujemo primorskih revij upo-
kojenskih zborov, kjer režija določi,
kdo so bo udeležil republiške revije.

Imeli ste poklic, ki ste mu bili pre-
dani s srcem in dušo.

Svoj poklic moraš imeti rad in tako
ti delo ni težko. Bili so časi, ko nismo
poznali honorarja. Učili smo ure in
ure, ker smo čutili, da je to potrebno.
Tudi pevci so bili bolj zainteresirani.
Učenci so bivali v dijaškem domu in
zvečer jim ni bilo težko priti na vaje.
Iz Volč so na primer prihajali s kolesi
v vsakem vremenu. Če nam je uspe-
lo, smo bili vsi enako navdušeni, če
nam ni, je bila to nova izkušnja. Veči-
noma so ravnatelji petje podpirali.

Poskusili ste se tudi na gledaliških
odrih.

profesorico Vlado Rustjevo. Oklevala
sem, ali naj grem študirat na Fakul-
teto za šport ali glasbo. Izbrala sem
glasbo.

Profesor Pirnik je bil mrkega pogle-
da, bil pa je nežna duša. Do mene je
bil človeški, pomagal mi je kot men-
tor in kot človek. Bil je eden tistih
ljudi, ki so mi dali zagon in moč. Ko
si mlad, se še loviš in iščeš pot. On
mi jo je nakazal.

Bil je tudi skladatelj.
Vse kar je napisal v kasnejših letih,

sem izvajala s svojimi zbori. Proti
koncu svojega življenja je skladal te-
hnično zahtevnejše pesmi, kot bi pre-
izkušal zborovodje in pevce. Študij
takih pesmi je zanje dobra šola. Vča-
sih jih pevci nimajo radi, ker zahte-
vajo več dela, koncentracije, pevske
sposobnosti. Če ti uspe, ti prinese

čutim tisto tesnobo, kot v prvih letih
svojega delovanja. Iz dvorane začu-
tim izziv, ki se prenese vame. Za tre-
nutek premišljujem, ali bom zmogla.
To v trenutku izgine, ko zamahnem
z roko.

Ta pozitivna trema je nujna.
Da. Pri delu z zborom je potrebna

velika koncentracija. Misliti moraš na
veliko stvari; da daš pravilno intona-
cijo, da se zavedaš besedila, da ube-
reš pravi ritem ... Vseeno se lahko
zgodi kaj neprijetnega, ko odpove
človeški faktor. Enkrat se mi je zgo-
dilo, da sem na koncertu napačno in-
tonirala. V takem primeru se je publi-
ki najbolje opravičiti in ponovno za-
četi.

Sploh veste, koliko nastopov ste imeli?
Ogromno. Samo z gimnazijskim

dekliškim oktetom sem imela v eni

@ENSKI U^ITELJSKI PEVSKI ZBOR TOLMIN. Foto: arhiv Vere Clemente Koji}
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T adej se je do Gibraltarske oži-
ne zaradi zime pripeljal s kom-
bijem. Pot je z motorjem nada-

ljeval čez Maroko, Zahodno Saharo
in Mavretanijo. Čakajo pa ga še izzivi
v Senegalu, Mali, Burkini faso, Slono-
koščeni obali, vse tja do Kejebija v
Gani. O dogodivščinah na njegovi poti
vas bomo obveščali tudi v EPI-centru.

Sekcija za tropsko medicino
To je združenje študentov višjih

letnikov Medicinske fakultete in Vi-
soke šole za zdravstvo, ki od leta
1990 organizira redne strokovno-
humanitarne odprave v države v raz-
voju. Doslej so študentje opravili ve-
čje število uspešnih projektov v ra-
zličnih državah Afrike, Azije in Latin-
ske Amerike. Tokratno sedemčlansko
odpravo bo dvomesečna pot vodila
v Gano na območje ob jezeru Volta.
Po dvotedenskem uvajanju v eni iz-
med njihovih bolnišnic bodo oprav-
ljali samostojno delo ob pomoči že
omenjene lokalne humanitarne orga-
nizacije in tamkajšnjih zdravnikov.
Skrbeli bodo za medicinsko oskrbo,
izobraževanje in osveščanje lokalne-
ga prebivalstva o ustrezni prehrani,
higieni, preprečevanju širjenja nalez-
ljivih bolezni …

Africatmin
Do Gane je dolga pot {e posebej, ~e se tja odpravi{ kar z motorjem. In prav za tak{en podvig se je
odlo~il Tadej Begu{ iz Tolmina, ki zaklju~uje {tudij na Visoki {oli za zdravstvo v Ljubljani. S skupino

{tudentov iz Medicinske fakultete in pod okriljem Sekcije za tropsko medicino sodeluje v

humanitarnem projektu GANA 2004. S svojim znanjem, izku{njami in materialnimi dobrinami bodo

skupaj s humanitarno organizacijo Divog iz Gane pomagali ljudem v okolici jezera Volta. Tadejeva

pot v Gano pa bo trajala veliko dlje in bo potekala druga~e kot poti ostalih ~lanov.

Priprave na potovanje
Del priprav na projekt Africatmin

se je z odhodom Tadeja zaključil. Os-
tale pa bodo potekale vse tja do zače-
tka marca, ko se bodo na pot podali
tudi vsi ostali člani odprave. Da je
projekt zaživel, je bilo potrebno opra-
viti ogromno dela. K sodelovanju so
morali pritegniti sponzorje, kajti s
študentskim žepom se kljub enolet-
nemu trdemu delu na raznih grad-
biščih “računica” ne izide. Ob tem
je treba poudariti, da je za delo po-
prijela celotna družina. In ta družina
je prerasla v novo “Tadejevo druži-
no”.  V njej so se zbrali vsi prijatelji
in ljudje dobre volje. Vsak je pomagal
na svoj način; prvi z delom, drugi z
materialom, tretji z denarjem …

Kako se je za~elo?
Lea, Andrejka in Jana so izdelo-

vale voščilnice iz svile in naravnih
materialov. Špela je prevzela oglaše-
vanje in administracijo. Lojze je na
Bovškem zbiral surove ovčje kože in
jih pripravil za nadaljnji odkup. Isto-
časno pa je povezoval tudi celoten
projekt. Marko in Mitja skrbita za
urejanje spletnih strani http://www.
kizej.net/africatmin. “Rošo” se je kot
tihi sponzor trudil v ročnih delih.
Najodgovornejše delo pa je prevzel
“Toč”. S kirurško natančnostjo je
namreč pregledal in pripravil motor.
“Šušmarstvo Punkl” je nato motor
obdalo s posebnim “ruštom” za varo-
vanje motorja in prevoz tovora.

Cepljenja, mre`e proti
komarjem, mraz in vro~ina

Seveda je moral Tadej ob vseh teh
pripravah poskrbeti tudi za zaščito
svojega zdravja. Opravil je številna
cepljenja proti raznim zelo nevarnim

HUMANITARNI PROJEKT GANA 2004 so podprla tudi {tevilna podjetja, organizacije in posamezniki.

15. 1. 2004

Pozdrav v Slovenijo iz vroče Za-
hodne Sahare. Danes malo poprav-
ljam motor in se pripravljam za vstop
v Mavretanijo, saj pravijo, da ni nič
kaj prijazna na meji.

No, izognil sem se snegu v Atlasu
ne pa tudi slani, ki me je na poti iz
Nadorja v Merzugo na vzhodu Maro-
ka prav pošteno prezebla. Danes sem
prevozil kar 733 km, tako da resni-
čno rabim malce počitka.

Prvič so me tudi okradli. Tako je,
če hočeš biti dober! Z otroki sem delil
sadje, ti pa mi lepo odnesejo knjigo za
učenje francoskega jezika. Sedaj sta
mi ostala samo še slovar in zvezek.
No, sem pa vsaj malo lažji!

Tudi bencin je tukaj poceni. Samo
110 SIT za liter. Trenutno moram potr-
kati, saj z motorjem zaenkrat še nisem
imel večjih težav, razen na samem
začetku. Spuščala je zadnja guma.

Sedaj iščem sopotnike, da bomo

skupaj prečkali puščavo. Takoj za me-
jo baje nastopijo piste, jaz pa imam
samo kompas in karto merila 1:4 mi-
lijone. V načrtu imam najprej pisto
ob obali od Noaodibuhuja proti
Nouakchottu. Kdaj bom tam, pa je
odvisno od tega, ali bom dobil koga
za družbo s “terencem”, saj sam ne
moreš preko puščave. V kolikor imate
v Sloveniji sneg, naj vam povem, da
je tu tako vroče kot pri nas poleti.
BSLAMA iz Dakhle Tadej
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boleznim, ki so še vedno prisotne
prav v ekvatorijalnem pasu Afrike.
Brez tega pa tudi ne bi mogel dobiti
vstopnih vizumov za večino afriških
držav. Za takšno odpravo se potre-
buje tudi posebna oprema. Ta mora
biti kvalitetna, lahka in čim manjša.
Ne smemo namreč pozabiti, da je po-
trebno vse to spraviti na motor. In
kaj vse je Tadej odpeljal s seboj? Po-
sebne moto torbe, nepremočljive
transportne torbe, spalno vrečo, ki
mora prenašati nizke nočne puščav-
ske temperature (- 5°C) in tropsko vro-
čino, mreže pred komarji, posebne
črpalke za pripravo pitne vode …

Odhod
Točno ob polnoči na božič je ve-

lika družba prijateljev Tadeja kljub
zelo hladnemu vremenu bučno po-
spremila na dolgo pot. Tretjega ja-
nuarja bi ta moral vstopiti v Maroko
in pričeti svoje potovanje, vendar se
je zataknilo pri administraciji. Kljub
veljavni vizi se je moral s trajektom
vrniti nazaj v Evropo. Ker je motor
ostal na afriški celini, je v notranjost
Španije prišel kar na “avtoštop”. Ko
je na Maroški ambasadi dobil doda-
ten žig, se je ponovno vrnil čez Gi-
braltar in po štirih dneh končno na-
daljeval s potjo.

Natančno prevožene poti še ne
poznamo, saj je Tadej želel nadokna-
diti zamudo in je pohitel proti zaho-
dni afriški obali. Ob zaključku pisa-
nja prispevka, je dospel na jug Mav-
retanije, vmes pa je prevozil tudi 700
km popolne puščave, brez vodnjakov
s pitno vodo in brez bencinskih čr-
palk. Več o doživljajih na tej poti pa
v naslednji številki EPI-centra.

Lojze Begu{ in Patricija Rejec

Foto: arhiv dru`ine Begu{ SKUPINA PRIJATELJEV je Tadeja pospremila do Malage.

[PANIJA
(25.12.2003 – 5.1.2004)

Po dveh nočeh spanja v nemogočih
položajih v kombiju smo v poznih ve-
černih urah le prispeli do Barcelone.
In ker smo vsi bolj popotniškega du-
ha, smo v “hostlu” zavrnili ponudbo
15 € na noč ter si nekaj kilometrov
iz centra Barcelone kar sami poiskali
hotel (parkirni prostor ob morju). Ne-
kaj čudovitega je bilo vstati s pogle-
dom na morje! Tadej je jutro izkori-
stil za nabiranje kondicije, mi pa smo
se pri 22°C “martinčkali” na klopci.
Po celodnevnem potepanju po Barce-
loni, smo se vrnili na že znani parkir-
ni prostor ter se sprostili ob požirkih
priljubljene španske pijače sangrije.

Valencija je pokrajina z neskončni-
mi nasadi pomaranč. Seveda smo to
enkratno priložnost izkoristili za ra-

butanje. Po panoramskem ogledu me-
sta Valencije smo se ustavili v L’ocea-
nograficu - akvariju ter si ogledali raz-
lične vrste rib. Tema nas je kaj hitro
dohitela, zato smo noč prespali kar
v nasadu pomaranč ob cesti.

Zjutraj smo si privoščili samopo-
strežni zajtrk - sveže pomaranče z dre-
ves - ter nadaljevali pot proti Granadi.
Ko smo prispeli, smo ravno še ujeli
lep sončni zahod nad mestom.

Do Malage, naše končne postaje ni
bilo več daleč. Ob nenehnem sprem-
stvu morja smo se odločili za kosilo
na plaži. Načrt nam ni ravno uspel,
saj je močno pihalo, zato smo si raje
poiskali primerno zavetje nekje med
bloki bližnjega mesta. Hotel s petimi
zvezdicami nam je kar padel v oči,
saj smo spali pod štirimi palmami,
le nekaj korakov proč od morja, v

mestecu El Palo (nekaj km pred Ma-
lago). Spoznali smo se s prijaznim
Manolom iz Malage, ki nam je po-
stregel s školjkami, rakci ter tradici-
onalno paello. Ker je restavracija v
njegovi lasti in v tem času ni glavne
turistične sezone, smo za dva dni Ta-
dejev motor parkirali kar ob “šank”.
Naslednja dneva smo tako izkoristili
za poležavanje na plaži ter spreha-
janje po Malagi.

Silvestrovo je bilo seveda nepoza-
bno. Zadnja dva dneva pa smo se
posvetili pripravam na Tadejev od-
hod. In tako je odšel … Z upanjem v
očeh in malce strahu na obrazu. Mi
pa smo se skozi Madrid vrnili nazaj
do Barcelone in se spotoma ustavili
v Figuerasu, kjer smo si ogledali mu-
zej Salvadorja Dalíja.
Jana ^arga

TO^ JE S KIRUR[KO NATAN^NOSTJO pregledal in pripravil motor. VALENCIJA ([PANIJA) – Dru{~ina si je tabor uredila kar v nasadu pomaran~.
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K inološka zveza Slovenije (KZS) je bila
ustanovljena leta 1946. Tudi po vojni so
zvezo sestavljali predvsem klubi ljubiteljev

različnih pasem psov. 31 let kasneje se je KZS
bistveno reorganizirala. Sprejet je bil namreč sklep
o  ustanavljanju kinoloških društev, v katere so se
vključevali ljubitelji športnih psov in lovsko kinolo-
ških društev. V slednje so se vključevali lovci, lju-
bitelji ter lastniki lovskih psov. Kinološka zveza
Jugoslavije je bila že leta 1929 članica Mednaro-
dne kinološke zveze FCI (Federation  Cynologique
Internationale). Kinološka zveza Slovenije je posta-
la njena pridružena članica leta 1992, leta 1995 pa
njena polnopravna članica. Iz podatkov za leto
2001 lahko razberemo, da je to leto KZS združevala
100 društev in klubov. Med njimi 17 Lovsko kino-
loških društev (LKD).

Lovsko kinolo{ko dru{tvo
V Novi Gorici je bilo leta 1978 ustanovljeno LKD

Gorica - Nova Gorica. Prvi predsednik društva je bil
priznani kinolog in kinološki sodnik Anton Oseli.
Društvo deluje na območju 34 lovskih družin iz
Vipavske doline, Goriškega ter celotnega Posočja
vse do Trebuše, Petrovega Brda in Trente. V te lov-
ske družine je včlanjenih okoli 2200 lovcev. Med
njimi tudi 330 članov LKD. To so predvsem vod-
niki, ki imajo lovske pasme psov. Društvo vsako
leto organizira tudi več kinoloških prireditev. Na
njih kinološki sodniki telesno ocenijo lovske pse
in jih po posebnih pravilnikih tudi preizkusijo v
praktičnem delu, ki se odvija v lovišču. V okviru
LKD v Volčah že nekaj let poteka tudi osnovno
šolanje (poslušnost) lovskih psov.

Predsednik društva Angel Vidmar nam je pove-
dal, da so v lanskem letu v društvu imeli eviden-
tiranih 478 lovskih psov. Med njimi največ goničev
(več kot polovico), sledijo jim prinašalci in šarivci,
ptičarji, terierji ter jazbečarji.

Vidmar je tudi poudaril, da se v okviru KZS še
vedno prizadevajo, da bi FCI, spremenila nepravi-
čno odločitev. Ta je namreč brez soglasja Slovenije
določila, da so pasme psov istrski kratkodlaki in
istrski resasti gonič ter posavski gonič avtohtone
pasme lovskih psov, ki pripadajo državi Hrvaški.
Zveza pa razpolaga z dokumentarnim gradivom,

Lovsko kinolo{ko dru{tvo

Lovci in njihovi pasji kolegi
Kot za~etek razvoja lovske kinologije lahko zapi{emo letnico 1907, ko je bilo v Ljubljani

ustanovljeno Slovensko lovsko dru{tvo. Njegova ustanovitev je bila tudi za~etek

organiziranega lovstva na Slovenskem. V teh okvirih so se za~ele aktivnosti za razvoj

lovske kinologije. Najprej so bili aktivni predvsem ljubitelji psov pti~arjev. Prav ti so 23.

februarja 1921 ustanovili Klub ljubiteljev pti~arjev. To letnico je Kinolo{ka zveza

Slovenije dolo~ila kot za~etek organizirane kinolo{ke dejavnosti v Sloveniji.

iz katerega je razvidno, da se je vzreja in vzgoja
teh psov začela prav v Sloveniji.

Tradicionalni lov
Ali je človek postal lovec zaradi svoje inteligence

ali je razvil inteligenco zaradi lova? Lov je ljudi
povezal. Učil jih je odgovornosti do solovcev in
divjadi. Ta se je kazala v skrbi, da je treba divjad
uloviti oziroma po neuspešnem lovu najti. Najdena
divjad je namreč pomenila preživetje. V ta namen
je človek (lovec) začel uporabljati pri lovu tudi
pomočnika psa. Izkoriščati je začel njegova čutila
in ga skozi zgodovino z načrtno selekcijo obliko-
vati po svojih potrebah.

Po končanem šolanju in vodenju se tako vodnik
kot pes med seboj uskladita in pripravita na težko
nalogo, ki ju čaka, ko zasledujeta obstreljeno div-
jad. Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih (leto
2002) predpisuje obvezno uporabo preizkušenih
vodnikov in psov za delo po krvnem sledu. Po-

iskati morajo tako zastreljeno veliko divjad kot tudi
izvesti kontrolne preglede vseh domnevno zgre-
šenih strelov na visoko divjad. Z zakonom je dolo-
čeno, da mora tudi na vseh ostalih lovskih aktiv-
nostih sodelovati preizkušen lovski pes (pogoni,
lov na pernato divjad, kot so na primer race …).

In kako izgleda delo psa krvosledca? Ranjeno
divjad mora izslediti, če se ta dvigne, jo mora glas-
no in vztrajno goniti, jo zaustaviti ter glasno zadr-
ževati na mestu vse do prihoda svojega vodnika.

Na preizku{nji
Vodniki lovskih psov, ki so člani LKD Gorica -

Nova Gorica, se vsako leto udeležujejo tudi števil-
nih lovsko kinoloških prireditev in tekmovanj. Na
slednjih so še posebej uspešni člani iz Zgornjega
Posočja. Osnovni namen takšnih prireditev je oce-
nitev praktične uporabnosti lovskega psa katerekoli
pasme za delo na svojem področju; goničev na

(od leve proti desni) PAVEL [KOLJ^, IVO LEBAN IN LJUBO MRAKI^ so na dr`avni vsestranski uporabnostni preizku{nji
jazbe~arjev zasedli vsa tri prva mesta. Vsi trije psi izhajajo iz doma~e vzreje psarne Vol~anske, katere lastnik je Ivo Leban.

(nadaljevanje na naslednji strani spodaj)
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gonji, jamarjev v rovu, bavarskih barvarjev po krv-
ni sledi ptičarjev v prinašanju …

NA MEDNARODNI TEKMI BARVARJEV TREH DE@EL je Ervin Feregotto premagal vso konkurenco, saj je dosegel vse
mo`ne to~ke, ki jih je mo~ dobiti na tak{ni preizku{nji.

Lovski pes je pri svojem delu izpostavljen veli-
kim naporom, zato njegova delovna aktivnost traja

od 8 do 10 let. Vodniki, katerih psi pokažejo zelo
dobre zasnove že na prvih preizkušnjah in doseže-
jo dobre ocene, se pomerijo s konkurenco najprej
na lokalni ravni. Prva mesta na državnih tekmova-
njih pa so vstopnica na mednarodne tekme. Naj
bralcem ob tem povemo, da so v državnem merilu
prav vodniki s svojimi jazbečarji in bavarskimi bar-
varji iz Zgornjega Posočja že vrsto let vodilni:

Vojko Mrakič iz Bovca je bil državni prvak v
delu po krvni sledi leta 1998,

Ivan Leban iz Volč je osvojil naslove državnega
prvaka na državni vsestranski preizkušnji jazbe-
čarjev v letih 2000, 2001 in 2002, leta 2003 pa še
naslov državnega prvaka na tekmi z barvarji,

Erik Golob z Volarji ima naslov državnega prva-
ka v delu pri goničih za leto 2001,

Ljubo Mrakič je v letih 2000 in 2001 na državni
vsestranski preizkušnji jazbečarjev dvakrat osvojil
drugo mesto,

Ervin Feregotto pa se lahko ponaša s prestižnim
naslovom prvaka mednarodne tekme Slovenija,
Italija, Avstrija za leto 2003 in z drugim mestom
na državnem tekmovanju barvarjev, ki je prav tako
potekalo v lanskem letu.

Patricija Rejec
Foto: Zasebni arhiv Ivana Lebana

Vsi na zrak za zdrav korak

Z a ogled znamenitosti (Kobariški muzej,
rimska naselbina na Gradiču, italijanska
kostnica, Tonovcov grad, italijanska obram-

bna črta, soteska Soče, slapovi potoka Kozjak in
Napoleonov most) ob petkilometrski poti potrebu-
jemo približno tri ure. Lahko pa si ogledamo samo
posamezne spomenike.

Gradi~ in italijanska kostnica
Izlet začnemo na osrednjem trgu v Kobaridu. Povz-

pnemo se po poti, ob kateri se nahajajo postaje kri-
ževega pota. Po nekajminutni hoji pridemo na Gra-
dič, kjer stoji cerkev svetega Antona in italijanska
kostnica. Ostaline, najdene na vzpetini, potrjujejo
prazgodovinsko in antično poselitev območja. O
velikosti in pomenu naselbine priča veliko grobišče
(1405 grobov) spodaj ob Soči, ki so ga raziskovali pred
stoletjem. Velik del ostalin naselbine je bil uničen
ob gradnji kostnice, v kateri so našli prostor posmr-

Po Kobari{ki zgodovinski poti
PrPrPrPrPred dobrim deseed dobrim deseed dobrim deseed dobrim deseed dobrim desetletletletletletjem stjem stjem stjem stjem stttttaaaaa T T T T Turisurisurisurisuristi~no dru{tti~no dru{tti~no dru{tti~no dru{tti~no dru{tvvvvvo Ko Ko Ko Ko Kobarid obarid obarid obarid obarid ininininin K K K K Kobari{kiobari{kiobari{kiobari{kiobari{ki     muzej muzej muzej muzej muzej za~ela urza~ela urza~ela urza~ela urza~ela urejaejaejaejaejatititititi
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tni ostanki 7014 italijanskih vojakov, padlih na soški
fronti v Zgornjem Posočju. Kostnica je bila dokonča-
na leta 1938, odprl pa jo je sam Benito Mussolini.

Vi{inska utrdba na Tonovcovem gradu
Smerokazi nas nato usmerijo proti Tonovcovem

gradu, strmemu skalnatemu griču nad Sočo, ki so
ga zaradi izjemne naravno zavarovane lege skozi dol-
ga stoletja uporabljali kot pribežališče ali naselbino.
Poselitvi sledimo od srednje kamene dobe do poz-
nega srednjega veka. Najpomembnejšo vlogo je To-
novcov grad imel v poznoantični dobi in v času pre-
seljevanja ljudstev (4. do 6. stoletje našega štetja).
Po propadu rimskega cesarstva je bila tu zgrajena
naselbina z več kot dvajsetimi stanovanjskimi hi-
šami in cerkvami. Na lažje dostopnih mestih je na-
selje varovalo obzidje. Arheološke raziskave, ki so
dolgoročno načrtovane, dokazujejo, da spada Tonov-
cov grad med najpomembnejše in najbolje ohranje-

ne višinske poznoantične utrdbe v vzhodnih Alpah.

Skozi jarke do So~e in Kozjaka
S Tonocovega gradu se po stezi, po kateri so

hodili že staroselci in so jo dogradili italijanski vo-
jaki, spustimo do Soče. Na obeh bregovih najdemo
ostaline italijanske tretje obrambne črte. Reko
prečkamo po 52 metrov dolgi brvi, pred leti zgra-
jeni prav na mestu, kjer je že bila postavljena med
prvo svetovno vojno. Čudovit je pogled na Sočo,
ki se pri Trnovem zaje v globoko sotesko s števil-
nimi tolmuni, brzicami in ogromnimi skalami v
strugi, končuje pa se z 200 metrov dolgimi koriti
pri Napoleonovem mostu.

Po nekaj minutah hoje ob strugi potoka Kozjak
pridemo do kamnitega mostu iz leta 1895, pod kate-
rim pada prvi slap. Še nekaj sto metrov naprej pa nas
steza pripelje do ozke soteske in velike dvorane, v
katero pada 15 metrov visok Veliki Kozjak, najbolj

(nadaljevanje s prej{nje strani)



( 25 )

slikovit slap v Sloveniji. Dno dvorane zaliva prostran
modrozelen tolmun, stene pa so zasigane. Potok,
ki izvira visoko pod Krnčico na višini 2142 metrov,
sicer teče skozi več korit in pada v šestih slapovih,
vendar sta obiskovalcem dostopna le omenjena dva.

Tod so korakale Napoleonove ~ete
Vrnemo se do brvi, potem pa nadaljujemo po

levem bregu Soče, kjer tudi najdemo ostaline itali-
janske obrambne linije. Mimo kampa Koren pride-
mo do Napoleonovega mosta. Najožji del korit Soče

pod Kobaridom je že v davnini prečkal most. Na
tem mestu so v burnih zgodovinskih časih in tudi
med prvo svetovno vojno mostove rušile in postav-
ljale različne vojske. Po prehodu Napoleonovih čet,
ki so korakale proti prelazu Predel, se je med do-
mačini udomačilo poimenovanje Napoleonov most.

Od Kobarida nas loči le še par minut hoje. V
kolikor vam bo ostalo še kaj energije, si lahko za
zaključek ogledate gotovo vsem poznan Kobariški
muzej, ki se ponaša z Valvasorjevo nagrado in na-
grado Sveta Evrope.

INFOFLE[:
• Kobari{ka zgodovinska pot je sicer urejena,

vendar previdnost ne bo odve~. V zimskih dneh

je pot v sen~nih krajih lahko poledenela, v

primeru snega pa ponekod celo neprehodna.

• Po poti se lahko sprehodite sami. V Kobari{-

kem muzeju, kjer najdete zlo`enke o poti, vam

bodo postregli s {tevilnimi informacijami, pri

njih pa lahko najamete tudi vodnika.

TONOVCOV GRAD sodi med najpomembnej{e in najbolje ohranjene vi{inske poznoanti~ne utrdbe v vzhodnih Alpah. Foto:
Mateja Kutin

SLAP KOZJAK vas o~ara v vsakem letnem ~asu. Foto: Andrej
Kutin

Mateja Kutin

Utrinki

ZADNJE NOVOLETNO
SRE^ANJE PRED VSTOPOM
V EVROPSKO UNIJO
Kobarid – V soboto, 17. januarja, je v Kulturnem
domu v Kobaridu potekalo 34. sre~anje
Slovencev Videmske pokrajine in Poso~ja, ki so
ga organizirali Zdravko Likar, na~elnik Upravne
enote Tolmin, ter ‘upani vseh treh ob~in: Danijel
Krivec, Pavel Gregor~i~ in Ernest Kemperle.
Polna dvorana je tudi tokrat potrdila njegov
pomen. Med obiskovalci smo sre~ali {tevilne
znane obraze z obeh strani meje, med njimi:
predsednika vlade Republike Slovenije, mag.
Antona Ropa, direktorico Urada za Slovence po
svetu, Jadranko [turm Kocjan, predsednika
Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Rudija
Pav{i~a, predsednika Sveta slovenskih
organizacij, Sergeja Pahorja, predsednika Sveta
slovenskih organizacij Videmske pokrajine,
Giorgia Banciga, in senatorja v rimskem
parlamentu, Milo{a Budina. @e v preteklosti so
ta sre~anja pomembno prispevala h krepitvi
sodelovanja med Slovenci na obeh straneh meje.
Tokrat so se prijatelji zadnji~ sre~ali pred
raz{iritvijo Evropske unije. Meja bo padla,
sre~anja pa bodo ostala. Padec meje bodo 30.

aprila skupaj proslavili na vrhu Matajurja.

Mag. Rop je v svojem govoru spregovoril o tem,
kaj naj bi Slovencem prinesel vstop v Evropsko
unijo. Prepri~an je, da bo sodelovanje in pove-
zovanje med Slovenci na obeh straneh dana{nje
meje le {e mo~nej{e. Ovira pa je lahko slaba
prometna povezanost. Pri tem se je spomnil na
pozabljene ceste ~ez @ago, Solarje in Lig.
Izgovorov za dosedanje zanemarjanje po padcu
meje ne bo ve~.

Profesor Giorgio Bancig je opozoril na {tevilne
te‘ave, s katerimi se, kljub Za{~itnemu zakonu,
sre~ujejo Slovenci v Italiji, na nerazvitost, na
slabe prometne povezave … Spomnil je na te‘ak
polo‘aj Slovencev v Kanalski dolini po poletni
katastrofi, ki potrebujejo pomo~ tudi na{e dr‘ave.
Mag. Rop je Rudiju Bartalothu, predsedniku
Dru{tva Planika iz Kanalske doline, obljubil
finan~no pomo~. Simboli~no pomo~, knjige za
njihovo knji‘nico, pa mu je izro~il Zdravko Likar.

Besedilo in foto: Mateja Kutin

ZDRAVKO LIKAR, NA^ELNIK UPRAVNE ENOTE TOLMIN,
JE RUDIJU BARTALOTHU, PREDSEDNIKU DRU[TVA PLA-
NIKA iz Kanalske doline  s kupom novih knjig simboli~no pri-
sko~il na pomo~ pri obnovi doline po avgustovski katastrofi.
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LANSKI PUSTNI SPREVOD se je spomnil tudi na `ivljenje Tolmincev pod Avstroogrsko.

Obi~aji

S tari ljudje pravijo, da je bil
nekoč vsak praznik resnično
praznik in pust zares pust. V

pustnem času so se vrstila ženitova-
nja z veselimi, bučnimi in kmečkimi
svatbami. Dobro so jedli in si privo-
ščili okusnih, mastnih jedi. V tistem
času so tudi precej plesali.

Na debeli četrtek so na mizo po-
stavili “budle” (okrogli cmoki iz po-
parjene koruzne moke z vgnetenimi
ocvirki, rezinami klobas in rozinami),
na “debelnico” svinjsko meso in “ocvir-
kovco”, na pust pa svinjsko meso. Po
vaseh so kuhali predvsem svinjsko
glavo. V tem času niso pozabili na
razno cvrtje, iz kuhinj so dišale
“štraube”, krofi, miške ali “flancele”
na Bovškem. Gostilničarji so kuhali
“pokuhanco” (polenta iz ajdove ali
koruzne moke, v katero so vkuhali
narezane klobase in prekajena rebrca).

Številni pustni običaji so bili zna-
čilni za Zgornje Posočje. Poglejmo,
kako so pred stoletjem v Tolminu
praznovali ta veseli dan. Na debeli
četrtek so vodili vola. Štirje možje,
dva spredaj, dva zadaj, so na rame-
nih držali dva droga, se prekrili z be-

uradniki in obrtniki, delavci in pre-
prosti ljudje brez stanovskih razlik.
Odhod je bil slovesno vesel. Zaigrala
je godba, zavriskali so, počili z biči
in oddrdrali skozi trg, skozi Zalog,
naprej čez Dobrave, mimo Modreja
na Most na Soči, tam zavili preko
mostu na drugi breg Soče, se vzpeli
do Kozaršč, od tam v Volče in ob
mraku prispeli v Tolmin. Pri vsaki
gostilni so se vozovi ustavili, igrala
je godba, zadonela je pesem, odme-
val je smeh, teklo je vince, ki so jim
ga gostilničarji nudili zastonj, saj jim
je ta dan že tako navrgel precej
“cvenka”. Ob vrnitvi na trg, so jih
gledalci obmetavali z drobnimi bon-
boni “šibrami”. Zadnjo “koršo” so or-
ganizirali pred prvo svetovno vojno.

Zvečer je bil pri Podšolarju ples,
ki je trajal samo do polnoči, saj je
takrat nastopila pepelnica. V dvorano
so prinesli pusta in ga potem obesili
na murvo, ki je stala v kotu pred De-
vetakovimi hlevi. Naslednjega dne so
ga položili na glavnem trgu na pare.

Povzetek ~lanka Marije Rutar Obi~aji na
Tolminskem, objavljenega v knjigi Tolmin-
ska je pesem, pripravila Mateja Kutin.

Pustovanje neko~

lo rjuho, spredaj pa naredili volovsko
glavo. Vola je vodil poseben gonjač.
Obšli so ves trg in se ustavili pred
mnogimi gostilnami (takrat je bilo v
Tolminu kar 13 gostiln). Privabljali so
radovedneže ter vzbujali veselje in
razigranost. Običaj so kmalu po prvi
svetovni vojni opustili.

Na pustni dan so prirejali tako
imenovano “koršo” (tek, pohod) oko-

li Bučenice, ki je vsako leto vzbujala
veliko radostnega pričakovanja. Po
vsej verjetnosti je izvirala iz čitalniške
dobe. Zgodaj popoldne se je “korša”
odpeljala iz Tolmina. Na čelu spre-
voda je stala kočija z ženinom in ne-
vesto. Za njo so se vrstili vozovi “loj-
trniki”. Na prvega so naložili godbo
na pihala, na drugega pevski zbor,
na ostalih pa so sedeli mladi in stari,

Gradimo ljudem prijazno
informacijsko prihodnost.

OBLJUBLJAMO:

Sodobna znanja, spretnosti in iznajdljivost so osnova za uspeh. Za ohranjanje in
izbolj{evanje konkuren~nosti v digitalnem svetu je poleg tega potrebno biti povezan,

sodelovati in komunicirati. Pogoj za vklju~itev je ra~unalni{ka pismenost in komunikativnost.
Ne le temeljna, tudi naprednej{a in specialisti~na. Na{i izobra`evalni programi, lastni in

licen~ni, vam bodo pomagali dosegati vizijo in poslanstvo, slediti koraku moderne ekonomije
in ga morebiti kdaj v bodo~nosti tudi usmerjati.

Izobra`evanje za potrebe informacijske dru`be:
- Ra~unalni{ke {ole za ciljne skupine
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- Seminarji in delavnice za zahtevnej{e uporabnike
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- Projektna {ola
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Evropsko ra~unalni{ko spri~evalo ECDL.
Informacijska podpora “managementu izobra`evanja” in “upravljanju ~love{kih virov”.
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težavami pri oskrbovanju. “V opisu
gorskih krajev, skozi katere naj bi šla
francoska armada, francoski stotnik
Simed med drugim piše: ‘Prebivalci
gorskih krajev se trudijo obstati na
skromni zemlji, ki jim jo je podarila
narava: siromašni so, preživljajo se le
z obdelovanjem zemlje in tistim, kar
jim nudi živina. V gorskih krajih pre-
našajo možje na hrbtih svoje pridel-
ke, predvsem pa to naporno delo
opravljajo ženske’.”

Osvojiti trdnjavo ni bilo lahko, saj
so jo branile odločne in hrabre posa-
dke. Pa tudi samo območje je bilo tež-
ko dostopno. V knjigi lahko prebere-
mo, kako naj bi Francozi dosegli tr-
dnjavo Predel. “Ustno izročilo pravi,
da so Francozi dosegli Predel po str-
mi stezi, ki iz Spodnjega Loga vodi
pod Jerebicami proti prelazu. O tej
smeri oziroma o francoskem pohodu
sicer ni nobenega pisnega poročila, v
vasi pa še pripovedujejo: ‘Ložan, iz-
dajalec, je peljal Francoze iz Spo-
dnjega Loga pod Jerebico in dalje čez
Ruševo glavo do Predela, Avstrijcem
za hrbet!’”

NASLOV: Predel 1809. Avstrijsko-
francoski voja{ki spopadi na slo-
venskem ozemlju. AVTOR: dr. Vasja

Klavora. IZDALA: Mohorjeva zalo-
`ba. KRAJ IN LETO IZDAJE: Celovec
2003. CENA: 6.727 SIT.

Ob~ina Bovec in slo-
venski zamejci v Italiji
Priro~nik za sodelovanje

Občina Bovec je konec leta 2003 iz-
dala Priročnik za sodelovanje. Izde-
lan je bil v okviru projekta “Študija

izvedljivosti čezmejnega sodelovanja
Občine Bovec s slovenskimi zamejci
v Italiji”. Namenjen je prebivalcem in
obiskovalcem občine Bovec, društvom
in podjetjem na območju občine ter
zamejskim društvom in podjetjem
slovenske manjšine v Italiji z območja
dežele Furlanije – Julijske krajine (Vi-
demska, Goriška, Tržaška in Porde-
nonska pokrajina). Projekt se je začel
z odobritvijo Sklada za regionalni ra-
zvoj in ohranjanje poseljenosti sloven-
skega podeželja v mesecu februarju
2003 ter se je zaključil decembra 2003.

Kot je zapisala Cecilija Ostan, vi-
šja sodelavka za gospodarstvo in ra-
zvoj pri Občini Bovec ter skrbnica pro-
jekta, “Občina z izdelanim projektom
nadaljuje že obstoječe povezave s slo-
venskimi zamejci v kulturi in športu
ter vzpostavlja nove stike na podro-
čju malega gospodarstva in turizma.
Sodelovanje za obmejno območje po-
meni krepitev narodne zavesti, razvoj
na gospodarskem in negospodars-
kem področju, kot tudi blažitev pre-
hoda ob vstopanju Slovenije v Evrop-
sko unijo. Rezultati študije izvedljivo-
sti kažejo na izredno bogastvo novih
razvojnih priložnosti Občine Bovec in
slovenskih zamejcev v Italiji v prime-
ru njihovega sodelovanja v skupnih
projektih. Čezmejno sodelovanje teh
partnerjev ponuja možnost trajnost-
nega razvoja širšega obmejnega pro-
stora s slovensko poselitvijo, sloven-
ski jezikovni skupnosti v Italiji pa
daje prepoznavnost in s tem možnost
za enakopravno obravnavo v novem,
skupnem političnem prostoru Evrop-
ske unije. Območje tromeje Sloveni-
ja/Italija/Avstrija si lahko z bogast-
vom kulturne raznolikosti vseh na-
rodnostnih skupnosti pridobi enkrat-
no priložnost za vzpostavitev evroob-
močja, s tem pa zagotovi krepitev za-
hodnega obmejnega ozemlja tako
kulturno, politično, kot tudi gospo-
darsko in prometno, kar je tudi stra-
teški cilj Občine Bovec.”

Poleg uvodne predstavitve projekta
publikacija vključuje prispevke sode-
lavcev z različnih področij (kultura,
šport, turizem, malo gospodarstvo) z
obeh strani meje. S svojimi prispevki
so Priročnik sooblikovali naslednji
avtorji: Nataša Komac (Slovenska
jezikovna skupnost v Italiji), Marjan
Bevk (Umetniška ustvarjalna pove-
zava zamejstva in Posočja), Siniša
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Predel 1809
Avstrijsko-francoski vojni spopadi

na slovenskem narodnosten ozemlju

Zdravnika, kirurga v bolnišnici
Šempeter pri Gorici, primarija dr.
Vasjo Klavora poznamo po njegovih
uspešnih knjigah o bojih med prvo
svetovno vojno v Posočju: Plavi križ
(1991), Koraki skozi meglo (1995),
Škabrijel (1997) in Plavi križ, dopol-
njena izdaja (2000). Tri so prevedene
v nemški jezik, ena v italijanski. Pred
kratkim se nam je predstavil svojo no-
vo knjigo Predel 1809, s podnaslovom
Avstrijsko-francoski vojni spopadi
na slovenskem narodnostnem oze-
mlju. V njej nam predstavlja spopade
francoske vojske z avstrijskimi voja-
škimi enotami v Zgornjem Posočju, s
poudarkom na letu 1809. Nihče se do-
slej še ni lotil tako podrobnega razi-
skovanja spopadov na tem območju.
Poleg številne, predvsem tuje literatu-
re je raziskal tudi arhivske vire. Po
besedah Branka Marušiča je ”knjiga
izrazito vojnozgodovinska, besedilo
spremlja, kot njegovo obvezno dopol-
nilo, cela vrsta ilustracij in skic. Z ve-
liko izvirnimi prednostmi se vključu-
je na eni strani v sklop zgodovinske
literature o obdobju francoske okupa-
cije slovenskih ozemelj, na drugi stra-
ni pa je temeljno pri poznavanju
vojne in vojaške zgodovine sloven-
skih ozemelj, zlasti zahodnih.” Knji-
go je dr. Klavora posvetil prebivalcem
Loga pod Mangartom v spomin na 17.
november 2000, ko je vas prizadela
naravna katastrofa.

“Za umikajočimi se enotami no-
tranje-avstrijske armade, je začela
pohod francosko-italijanska armada.
Tako je meseca maja 1809. leta fran-
coska armada, ki so ji bile priključene
tudi italijanske enote, nemirno in
stalno se spreminjajočo mejo med
Kraljestvom Italije in avstrijskim ce-
sarstvom spet prekoračila in tako so
Francozi že tretjič prišli na slovensko
ozemlje. Zdaj se je bojna sreča nagni-
la na stran Francozov, francosko-itali-
janska armada italijanskega podkra-
lja princa Eugena je začela protina-
pad in pohod skozi Kanalsko, Soško
in Vipavsko dolino proti osrčju av-
strijskega cesarstva.” Avtor knjige
omenja vse tri glavne smeri. 1. di-
vizija, ki ji je poveljeval francoski ge-
neral Seras, je korakala po Soški do-
lini proti Predelu. Srečevala se je s

Germovšek (Sodelovanje s slovenski-
mi zamejci v kulturi ter kulturnem in
športnem turizmu), Damjana Fortu-
nat Černilogar (Zgodovina in turi-
zem v Soški dolini – kulturna dedišči-
na Zgornjega Posočja), Marko Pret-
ner (Razvoj dodatne turistične ponu-
dbe), Stanka Pretner (Uvajanje eko-
loškega kmetovanja in razvoj dopol-
nilnih dejavnosti na kmetijah), Jurij
Kunaver (Poročilo o možnostih za
čezmejno sodelovanje v naravoslov-
ju), Marko Pretner (Pešpoti na Bov-
škem), Mitja Lo Duca (Delovni načrt
za izdelavo tekaških prog v Zadnji
Trenti – Zapodu), Roman Medved
(Povezovanje podjetij na Bovškem),
Erik Švab (Čezmejno sodelovanje na
gospodarskem področju), Andrej Šik
(Dobre izkušnje graditve obrtnih con
slovenskih zamejcev na Tržaškem) in
Božo Bradaškja (Projekt izdelave
skupne spletne strani Občine Bovec v
sodelovanju s slovenskimi zamejci v
Italiji).

NASLOV: Ob~ina Bovec in slovenski
zamejci v Italiji. Priro~nik za sodelo-
vanje. IZDALA: Ob~ina Bovec. KRAJ
IN LETO IZDAJE: Bovec 2003. NA-
KLADA: 600 izvodov. Priro~nik lahko
dobite na Ob~ini Bovec pri Ceciliji
Ostan.

Trebu{ki zbornik
Začetki Alpskih mladinskih razi-

skovalnih taborov  na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin segajo v leto
1985, ko je bil v organizaciji gibanja
“Znanost mladini” organiziran prvi
tabor v Bovcu (1985-1987). Glavni po-
budnik in organizator tega prvega tri-
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letnega sklopa terenskih raziskav, dr.
Jurij Kunaver, je v uvodnem prispev-
ku prvega zbornika zapisal: “Naš
namen je bil prispevati k boljšemu
poznavanju tega dela Posočja, in to
na strokovni, znanstveni podlagi, ter
vzpodbuditi nova raziskovanja. Bov-
čane in okoličane želimo opozoriti na
posebnosti njihove pokrajine in njih
samih, ki se jih morda doslej niso za-
vedali, a so vredne posebne skrbi in
negovanja.”

Ta, v začetku zastavljen namen je
postal in ostal glavni cilj vseh ostalih
raziskovalnih taborov v krajih v Zgor-
njem Posočju. V letih od 1988 do 1990
so mladi raziskovali v dolini Tolmin-
ke in Zadlaščice, nato v Podbrdu in
okolici, od 1996 do 1998 leta pa je po-
tekal zadnji tovrstni raziskovalni ta-
bor v Dolenji Trebuši. Da pridobljeno
znanje in védenje po končanem razi-
skovalnem delu ne bi utonilo v poza-
bo, so rezultati dela na terenu zbrani
in objavljeni v zbornikih, ki so izšli
po zaključku raziskovanj na posame-
znem območju. Delo na prvem taboru

Radovan Lipušček spregovoril o or-
ganizaciji in ciljih tabora, mentorja
zgodovinske in biološke skupine pa
sta podrobneje opisala delo v sku-
pinah.

V drugem sklopu so dobili mesto
predvsem naravoslovni prispevki.
Najobsežnejša je temeljita geografska
predstavitev območja KS Dolenja Tre-
buša, katere avtor je Radovan Lipu-
šček. Sledijo trije članki geologa dr.
Saša Šturma o geološki zgradbi oze-
mlja Trebuše, geomorfoloških značil-
nostih doline Trebušice in sledovih
vulkanizma na tem območju. Zadnji
prispevek drugega sklopa sta prispe-
vala raziskovalca Biološkega instituta
ZRC SAZU dr. Igor Dakskobler in
mag. Boško Čušin. Izčrpnemu član-
ku z naslovom Rastlinstvo in rastje
Dolenje Trebuše in njene okolice je
dodan obsežen seznam ugotovljenih
rastlinskih vrst tega območja.

Tretji, najobsežnejši sklop, je posve-
čen družboslovnim vsebinam. Sla-
vistka Helena Čujec Stres je v svojem
prispevku Utrinki narečnega govora v
Dolenji Trebuši predstavila značilno-
sti trebuškega govora in ljudsko pes-
niško ustvarjalnost, sestavni del član-
ka pa je tudi slovar narečnih besed
Dolenje Trebuše in okolice. V članku
dr. Saša Šturma Steklarska obrt v do-
lini Trebušice, je predstavljena nek-
daj zelo pomembna, danes pa pov-
sem pozabljena in na tem območju
redka dejavnost, ki je dajala nekdaj
kruh številnim Trebušanom. Mag.
Damjana Fortunat Černilogar se je
v svojih prispevkih dotaknila več ra-
zličnih tem iz preteklega življenja lju-
di v dolinah Idrijce, Hotenjke in Tre-
bušice. V okviru zgodovinske skupine
je proučevala spreminjanje hišnih
številk v posameznih obdobjih, pred-
stavila je zgodovino cerkve sv. Jako-
ba, razvoj šolstva ter bogato društve-
no življenje Trebuše v prvi četrtini pre-
teklega stoletja. Krajši članek obrav-
nava tudi življenje Trebušanov v času
1. svetovne vojne. Etnologinja Karla
Kofol je v svojem prispevku spregovo-
rila o zasebnem življenju posamezni-
kov in družin v 19. in na začetku 20.
stoletja. Posebno pozornost je name-
nila temam kot so samomor, duševna
prizadetost, spolnost in čustvovanje,
ki so bile doslej zaradi različnih razlo-
gov slabo predstavljene ali zamolča-
ne. Tretji sklop pa zaključujeta še dva

članka geografa Radovana Lipuščka.
V prvem je avtor predstavil zgodovino
ideje o postavitvi hidroelektrarne v
dolini Idrijce ter polemike in razpra-
ve, ki so se ob tem porajale. V zad-
njem članku Demografske značilnosti
Dolenje Trebuše pa je predstavil in
analiziral rezultate ankete, ki so jo
opravili člani geografske skupine.

V treh letih terenskih raziskav na
AMRT v Dolenji Trebuši je tako ta pe-
ster in slikovit delček Tolminske spo-
znalo 19 dijakov in dijakinj iz razli-
čnih slovenskih srednjih šol. Njihovim
mentorjem, strokovnjakom za razli-
čna področja, se je ob pomoči in sode-
lovanju z mladimi raziskovalci ponu-
dila možnost zanimivega terenskega
dela. Končni rezultat skupnih priza-
devanj pa je Trebuški zbornik, ki s
svojimi prispevki kar se da celovito in
vsestransko predstavlja življenje v do-
linah Idrijce, Hotenjke in Trebušice.

Karla Kofol, Tolminski muzej

NASLOV: Trebu{ki zbornik; Alpski
mladinski raziskovalni tabor Dole-
nja Trebu{a 1996 - 1998. IZDAJATELJ
IN ZALO@NIK: Tolminski muzej.
UREDNI[KI ODBOR: Bo{ko ^u{in,
Damjana Fortunat ^ernilogar, Kar-
la Kofol, Radovan Lipu{~ek, Sa{o
[turm. NAKLADA: 500 izvodov.
Knjiga je naprodaj v Tolminskem
muzeju ter v knjigarnah v Tolminu.
CENA: 2.730 SIT.

Trinkov koledar 2004
Kulturno društvo Ivan Trinko Če-

dad je v začetku letošnjega leta pred-
stavilo nov Trinkov koledar. V njem
najdete poleg koledarja tudi prispev-
ke avtorjev z obeh strani meje. Med
drugim si lahko preberete, kaj so za-
pisali Zdravko Likar (Kako smo
mehčali mejo), Vida Škvor (Ljudje
Breginjskega kota, Terskih dolin in
krajev ob Nadiži smo si ostali blizu),
Silvester Gaberšček (Sveta Marjeta
pod Stolom), Janez Dolenc in Ana
Zuzzi (Dve rezijanski živalski pravlji-
ci), Jernej Mlekuž (Le še ena živ-
ljenjska zgodba?), Nataša Komac
(Pouk slovenskega jezika v Kanalski
dolini), Martina Knavs in Miha Mli-
nar (Turjeva jama – prazgodovinska
vez Posočja z Benečijo), Damjana
Fortunat Černilogar (Kmečko upor-
ništvo na Tolminskem) ter Karla Ko-

fol (Kosmačeva domačija, dom pisa-
telja Cirila Kosmača). V publikaciji
najdemo tudi slovensko bibliografijo
Videmske pokrajine. Izdajo Trinko-
vega koledarja je omogočilo Ministr-
stvo za kulturo Republike Slovenije.

V času, ko odštevamo dneve, ki nas
ločijo od vstopa v Evropsko unijo, je
vsekakor zanimiv prispevek Zdravka
Likarja z naslovom Kako smo meh-
čali mejo. V njem se je ozrl na dogo-
dke, ki so zaznamovali življenje ob
meji v zadnjih štirih desetletjih. “Meja
med Jugoslavijo in Italijo je bila do
leta 1955 popolnoma zaprta. Odnosi
med obema državama so bili zaradi
nerešenih mejnih vprašanj po drugi
svetovni vojni zelo slabi. Leta 1953 ob
tržaški krizi je celo pretilo, da bo za-
radi mejnih vprašanj med državama
izbruhnila vojna. Odnosi so se izbolj-
šali po letu 1954. Za takojšnje tesnej-
še stike obmejnih občin je bila prav
gotovo povod italijanska kostnica v
Kobaridu. Že 4. novembra 1956 je
Generalni konzul Republike Italije iz
Kopra položil kot predstavnik itali-
janske vlade venec na kostnici v Ko-
baridu. Leta 1960 se je te svečanosti
udeležil tudi čedajski župan in se-
nator Pelizzo s sodelavci. Prva zabe-
ležka v občinskem arhivu omenja
spominsko slovesnost na italijanski
kostnici v Kobaridu 3. novembra
1962, ki jo je organizirala občina Če-
dad in jo vodil župan in senator Gu-
glielmo Pelizzo. Z njim so bili pred-
stavniki še 20 drugih občin. V Koba-
ridu jih je sprejel predsednik tolmin-
ske občine Franc Rutar s sodelavci.”

Prvi koraki pri navezovanju so bili
težki, stiki pa zelo uradni. Danes je
drugače. “Mnogo stvari se je spreme-

v Bovcu je predstavljeno v zborniku
Pokrajina in ljudje na Bovškem (izšel
je leta 1988), raziskave v okolici Tol-
mina so predstavljene v  zborniku Do-
lini Tolminke in Zadlaščice (1993),
za območje Podbrda pa je bila zaen-
krat izdana le manjša brošura, saj ob-
sežnejše besedilo še čaka na objavo.

Trebuški zbornik je zadnja tovrstna
publikacija. Izšel je leta 2003 kot četr-
ta samostojna publikacija Tolminske-
ga muzeja. V njem je v treh po vsebini
ločenih sklopih  predstavljeno delo in
izsledki triletnih terenskih raziskav. V
prvem sklopu je organizator tabora
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nilo. Predvsem opažam, da se je krog
znancev, prijateljev, sodelavcev in po-
slovnih partnerjev zelo, zelo povečal.
V srednji in zahodni Evropi je zavla-
dalo ugodno vzdušje, kjer se naro-
dnosti in manjšine obravnavajo kot
tvorni element evropskega združeva-
nja. Zato naj bo pot združevanja tudi
lepša prihodnost ob izginjajoči slo-
vensko-italijanski meji! Nikoli več si
ne želimo mračnih let! Predvsem pa
naj nam prihodnost nameni strpnost,
razsodnost in – MIR!!!”

NASLOV: Trinkov koledar za leto 2004.
IZDALO IN ZALO@ILO: Kulturno
dru{tvo Ivan Trinko, ^edad. UREDILI:
Lucia Trusgnach in Iole Namor
(odgovorna urednica).

De`ela `ive vode
Dežela žive vode je nov turistični

prospekt Lokalne turistične organi-
zacije (LTO) Sotočje, v katerem se
tolminski vsebini pridružuje še ponu-
dba kobariškega območja.

Prospekt skozi kvalitetno fotografijo

in kratke, zgoščene tekste (opis, zgo-
dovina, naravna in kulturna dedišči-
na, predlog izletov) najprej predstav-
lja območje po posameznih zaključe-
nih celotah. Občina Kobarid je razde-
ljena na Breginjski kot, Kobarid (v ta
del sta vključena tudi Trnovo ob Soči
in Livško) in vasi pod Krnom. Tol-
minski del je enako kot v predhod-
nem prospektu razdeljen na širše ob-
močje Tolmina, Most na Soči, Baška
grapo, Šentviško planoto in Trebušo.
V osnovni predstavitveni del so vklju-
čeni tudi muzeji. Najširše sta pred-
stavljena največja, Kobariški in Tol-
minski muzej, zajete pa so tudi vse
zasebne zbirke (Alberto Pico, Boto-
gnice, Tolminsko mostišče), vsa skr-
bništva tolminskega muzeja na tem
območju (Rutarjeva in Gregorčičeva
rojstna hiša, halštatska hiša, Ko-
smačeva rojstna hiša), pa tudi Bre-
ginjski muzej in črna kuhinja na Ro-
bidišču. Kulturno dimenzijo prospe-
kta zaokrožuje predstavitev nekaterih
lokalnih umetnikov: Stanke Golob,
Dušana Gerlice in Alenke Gololičič.

V drugem delu so predstavljeni turi-
stični programi in sicer vodni športi
(rafting, kajak, kanjoning …), ribo-
lov, kolesarstvo, pohodništvo, šport-
no plezanje, jamarstvo, jadralno pa-
dalstvo in priprave športnikov.

Tretji del prospekta je vložek, v
katerem so predstavljeni ponudniki
oziroma vsi člani LTO Sotočja. Za vlo-

Utrinki

PREBUJANJE Z ALPSKIM
VALOM
Tolmin – Radia Alpski val ni potre-
bno posebej predstavljati, saj ve~i-
na vas dobro pozna tudi njegovo
programsko shemo. Dosedaj je bilo
oddajanje omejeno na popoldneve
in celodnevni program ob vikendih.
Kmalu pa lahko pri~akujete spre-
membo. Program Alpskega vala bo
obsegal tudi dopoldneve, tako da
bo prek na{ih frekvenc sli{na le ma-
ti~na radijska postaja. Vsako jutro
vas bomo od 6 ure dalje prebujali, z
vami odhajali v slu‘bo, {olo in na
druge aktivnosti. Jutranji program
bo dnevno prina{al servisne infor-
macije, ki so pomembne in prijetne
za za~etek dneva. Ob dobri glasbi
vam bomo posredovali aktualne
informacije glede vremena, cest, ne
bodo pa manjkale niti novice in po-
ro~ila o dnevnih zabele‘kah Opera-
tivno - komunikacijskega centra. V
dopoldanskem delu programa vam
bomo predstavljali zanimive goste,
dogodke, skupaj se bomo odprav-
ljali v kino, prostor pa bodo dobile
tudi svetovalne oddaje in reporta‘e.
Tiste najbolj zanimive bomo v pri-
mernem terminu tudi ponovili. Lo-

kalne novice bodo na sporedu ob
11. in ob 17. uri, poskrbeli pa bomo,
da boste obve{~eni tudi o drugem
dogajanju po Sloveniji in svetu.

V preteklem letu smo za vse upora-
bnike interneta uvedli mo‘nost
poslu{anja na{ega programa prek
svetovnega spleta. Na strani
www.alpskival.net morate poiskati
rubriko “Alpski val v ‘ivo” in ‘e se
boste prek dovolj kvalitetne poveza-
ve lahko priklju~ili na na{ program.
To omogo~a poslu{anje Alpskega
vala {irom po svetu. Do danes se
nam je oglasilo ‘e kar nekaj zdom-
cev iz [vedske, Kanade, ZDA,
Argentine in Avstralije, saj jim to
predstavlja stik z domovino.

Alpski val gre naprej, zato dobrodo-
{li vsak dan, cel dan.
Miro Kristan, Radio Alpski val

RADIO KOBARID

faks: 05/ 38-00-291

radio.kobarid@siol.net

www.radiokobarid.si

žek so se odločili zato, ker v tej vsebini
pričakujejo bistveno več sprememb
kot v osnovnem delu, kar bo v bodoče
zmanjšalo stroške priprav za nadalj-
nje izdaje. S fotografijo, osnovnimi
podatki in natančnimi naslovi so
predstavljeni hoteli, penzioni in gosti-
šča, apartmaji, zasebne sobe, turisti-
čne in v turistično ponudbo vključene
kmetije, kampi, planinske koče, go-
stinska ponudba, športne agencije, ri-
bogojstvo in ribolov, wellnes, prevoz-
niki, turistične agencije in informa-
cijski center.

Janko Humar, LTO Soto~je

AVTOR TEKSTOV IN KONCEPTA:
Janko Humar. PREDSTAVITEV PONU-
DNIKOV: Klavdija Le{nik in Mateja
Leban. FOTOGRAFIJE: Matev` Le-
nar~i~, Janko Humar, Sergej ^ujec,
Edo Kozorog, Andrej Fratnik in
Stojan Kenda. IZDELAVA ZEMLJE-
VIDOV: Mateja Sirk-Fili. NAKLADA:
50.000 izvodov v {tirih jezikovnih
razli~icah (slovenska, angle{ka,
nem{ka in italijanska).

POSEBNI POPUST CLIO DO 350.000,00 SIT
LET. 03 DODATNI POPUST 200.000,00 SIT

SKUPAJ DO 550.000,00

DIESEL AKCIJA ZA VSA VOZILA RENAULT.

NOVOST!!
CLIO 1,5 DCI 100KM

@E V PRODAJI

Prodajno servisni center Tolmin, d.o.o.
PE Tolmin: 05 38 00 026, Poljubinj 89 f
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V petek, 6. februarja 2004, je bil v Ura-
dnem listu RS objavljen Javni razpis
za spodbujanje usposabljanja zapo-
slenih v podjetjih na obmo~ju ob~in
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2004.
Javni razpis je prvi izmed treh razpisov
na podro~ju razvoja ~love{kih virov v
sklopu razvojnega programa SO^A
2004. V poznih poletnih mesecih mu
bosta sledila {e javna razpisa za spod-
bujanje zaposlovanja visoko izobra-
‘enih kadrov in za {tipendiranje.

Kdo se lahko prijavi na razpis?
Na razpis, kjer so letos na razpolago
sredstva v vi{ini 13 mio SIT, se lahko
prijavijo gospodarske dru‘be in sa-
mostojni podjetniki, ki bodo v leto-
{njem letu zaposlene vklju~evali v
razli~ne programe usposabljanj*. Na
razpisu je mo‘no pridobiti nepovrat-
na sredstva za sofinanciranje splo-
{nih in posebnih usposabljanj za-
poslenih. Splo{no usposabljanje je
namenjeno pridobitvi splo{nega zna-
nja, ki ni uporabljivo samo na seda-
njem oziroma bodo~em delovnem
mestu zaposlenega v podjetju, am-
pak nudi znanja, prenosljiva v druga
podjetja ali podro~ja dela in torej zna-
tno izbolj{ujejo mo‘nost zaposlitve
delavca. Posebno usposabljanje pa
je namenjeno pridobitvi teoreti~nega
in prakti~nega znanja, ki ga zaposleni
potrebuje na sedanjem oziroma bo-
do~em delovnem mestu v podjetju.

Kak{no vi{ino sredstev lahko dobi
podjetje na razpisu?
Velika podjetja lahko dobijo za splo-

{na usposabljanja povrnjenih najve~
60 odstotkov upravi~enih stro{kov, za
posebna usposabljanja pa 35 odstot-
kov. Mala in srednja podjetja pa za
splo{na usposabljanja lahko prido-
bijo povrnjenih najve~ 80 odstotkov,
za posebna pa 45 odstotkov upravi-
~enih stro{kov. Med upravi~ene stro-
{ke sodijo stro{ki usposabljanj (brez
davka na dodano vrednost) in potni
stro{ki oseb, ki se usposabljajo na
odobrenih usposabljanjih. Potni stro-
{ki ne smejo presegati 10 odstotkov
celotnih upravi~enih stro{kov posa-
meznega vlagatelja.

Novost v leto{njem razpisu je, da med
upravi~ene stro{ke ne sodijo stro{ki
lastnega dela podjetja, ki se prijavlja
na razpis.

V razpisu je – podobno kot v lanskem
letu – opredelitev, naj posamezni vla-
gatelj praviloma ne bi dobil ve~ kot
1.000.000 SIT. ^e pa bo prijav manj,
lahko posamezna gospodarska dru-
‘ba ali samostojni podjetnik dobi tudi
vi{ji znesek.

Obdobje, v katerem morajo biti izve-
dena usposabljanja, za katera vlaga-
telj pridobi povrnjen del upravi~enih
stro{kov
V javnem razpisu bo mo‘no uveljav-
ljati upravi~ene stro{ke za usposa-
bljanja, ki bodo izvedena v ~asu od
1. januarja do 30. oktobra leto{njega
leta. To pomeni, da bodo gospodar-
ske dru‘be in samostojni podjetniki
lahko uveljavljali povra~ilo upravi~e-

nih stro{kov za usposabljanja zapo-
slenih, ki so se ‘e pri~ela v tem letu,
in za usposabljanja, v katera se bodo
zaposleni {ele vklju~ili, vendar bodo
zaklju~ena do konca oktobra.

Kriteriji izbora
Pri izboru gospodarskih dru‘b in sa-
mostojnih podjetnikov, ki se bodo pri-
javili na javni razpis, bo strokovna ko-
misija upo{tevala {tiri merila, in sicer:
• reference,
• razvojno vizijo vlagatelja s poudar-

kom na strategiji razvoja kadrov,
• podro~je usposabljanja in
• predhodna vlaganja v izobra‘eva-

nje in usposabljanje kadrov.

Da bo komisija lahko ocenila posa-
mezne vloge, bodo gospodarske dru-
‘be in samostojni podjetniki, ki se
bodo prijavili na razpis, morali:
• predstaviti svoje podjetje,
• opredeliti svojo vizijo, poslanstvo in

strategijo s poudarkom na strategiji
razvoja ~love{kih virov,

• predstaviti usposabljanja, v katere
bodo vklju~evali svoje zaposlene v
letu 2004, opredeliti {tevilo zapo-
slenih, ki bodo v ta usposabljanja
vklju~eni, stro{ke teh usposabljanj in
podati {e nekatere druge podatke ter

• prikazati podatke o dosedanjih vla-
ganjih v ~love{ke vire, to je v izobra‘e-
vanje in usposabljanje zaposlenih.

Rok prijave
Javni razpis je odprt do 9. marca 2004,
kar pomeni, da morajo popolne vloge
prispeti na Javno Agencijo RS za re-

gionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, do vklju~no tega dne do
12.00 ure (velja prispetje po po{ti ali
oddaja v tajni{tvo navedene agencije)
v ustrezno ozna~eni kuverti, kot je to
navedeno v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo, v kateri so
podrobneje navedeni pogoji prijave,
lahko zainteresirani dobijo na Poso{-
kem razvojnem centru, lahko jo po-
sredujemo po elektronski po{ti, do-
stopna pa je tudi na internet naslovu
www.sigov.si/arr. Dodatne informacije
v ~asu odprtja razpisa lahko dobite
vsak delovni dan med 9. in 12. uro tudi
na Poso{kem razvojnem centru ali na
Javni agenciji RS za regionalni razvoj.

Odpiranje vlog in obve{~anje o izboru
Strokovna komisija bo vloge odpirala
11. marca, vlagatelji pa bodo o rezul-
tatih obve{~eni v roku 45 dni po odpi-
ranju vlog, to je v drugi polovici aprila.

Vabimo gospodarske dru‘be in samo-
stojne podjetnike k prijavi na razpis.
Mag. Almira Pirih

* Gospodarske dru‘be in samostojni podje-
tniki morajo izpolnjevati dolo~ene kriterije, in
sicer: niso v ste~ajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije, ne prido-
bivajo dr‘avne pomo~i za podjetja v te‘avah
in niso v stanju kapitalske neustreznosti po
10. ~lenu Zakona o finan~nem poslovanju
podjetij. Poleg tega morajo imeti v ~asu ve-
ljavnosti instrumenta registriran sede‘ ali sa-
mostojno enoto v Poso~ju, prav tako pa ne
smejo imeti neporavnanih zapadlih obvez-
nosti do Republike Slovenije.

Javni razpis ZA SPODBUJANJE USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH V
PODJETJIH na obmo~ju ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2004

Utrinki

REZULTATI
NOVOLETNIH OKRASITEV
Tolmin – V prej{nji {tevilki EPI-
centra smo pisali o nate~aju Turi-
sti~nega dru{tva (TD) Tolmin za
najlep{e novoletno okra{eno stano-
vanjsko hi{o, ulico, gostinski lokal,
izlo‘bo in stanovanjski blok. Konec
decembra se je tri~lanska komisija
Upravnega odbora TD Tolmin, ki so
jo sestavljali Iztok Kozorog, Mafal-
da Lipu{~ek in Igor Rutar, spreho-
dila po Tolminu ter izbrala najlep{e
in najbolj domiselne okrasitve.

Poglejmo, kdo je v posamezni kate-
goriji zasedel prvo mesto:
• stanovanjska hi{a na Petelincu {t. 7,
• ulica Albina Rejca,
• izlo‘ba cvetli~arne Brin,
• bar Paradiso in
• stanovanjski blok na Gregor~i~evi 4.

Uredni{tvo EPI-centra

Obvestila

TRETJI NO^NI VZPON
NA ^RVOV VRH
[entvi{ka planota – V soboto, 10.
januarja, je Turisti~no dru{tvo
[entvi{ka planota v sodelovanju z
Lovsko dru‘ino Planota in Pa{no
skupnostjo Ponikve pripravilo tretji
no~ni vzpon na najvi{ji vrh [entvi-
{ke planote, 974 metrov visok ^rvov
vrh. Izrazito spontano in brez velikih
ciljev zastavljeno ponovoletno dru-
‘enje Planotarjev je na veliko prese-
ne~enje organizatorjev preraslo v
eno izmed najbolj mno‘i~nih zim-
skih prireditev na Tolminskem.

K leto{nji nenadejano visoki udele‘-
bi pohodnikov (med 400 in 500),
med katerimi so bili naj{tevil~nej{i
tu ‘ive~i in izseljeni Planotarji, pri-
dru‘ili pa so se jim {e {tevilni obi-
skovalci iz okoli{kih krajev v dolini,
je zagotovo v veliki meri prispevalo

skoraj pravlji~no zimsko vreme.
Udele‘enci se lanskoletnega poho-
da spominjajo predvsem po izredno
mrzlem in neprijaznem vremenu
(pihal je mo~an veter, temperatura
pa se je gibala okrog -12 °C),
leto{nji pa jim bo  zagotovo ostal v
spominu kot prelep zimski ve~er z
ravno prav{njo koli~ino suhega
snega ter debelo in svetlo luno.
Bakle so bile na poti od lovske ko~e
na Ponikvah, kjer je bilo zborno me-
sto, pa vse do vrha najvi{je to~ke
Planote, zaradi z luno osvetljene
pokrajine skoraj odve~.

Pohodniki so se proti ^rvovemu
vrhu povzpeli z razli~nih strani
[entvi{ke planote. Najbolj zagnana
je bila zagotovo skupina ~lanov
Planinskega dru{tva (PD) Podbr-
do, ki je pe{ premagala strm vzpon
s Koritnice do najvi{je to~ke [entvi-
{ke planote. Pohoda so se organizi-

rano udele‘ili tudi ~lani PD Tolmin,
ki so vzpon na ^rvov vrh uvrstili v
svoj redni letni program. Najvi{ji
predeli [entvi{ke planote so bili
tisto soboto obiskani tako kot le
redko kdaj. Povsem polna je bila ne
samo lovska ko~a, v katero smo se
po vzponu vrnili, ampak tudi ko~i
Smu~arskega skakalnega kluba
ter ~lanov Radio kluba Porezen-
Krn, ki stojita v neposredni bli‘ini.

Kljub nekaj polomljenim kostem in
te‘avam s poledenelo cesto bo
leto{nji vzpon na ^rvov vrh marsi-
komu ostal v najlep{em spominu.
Tako lepo vreme bomo organizatorji
za naslednje leto le te‘ko “zrihtali”,
obljubljamo pa, da bomo bolje kot
letos, saj nas je tako velik obisk
mo~no presenetil, poskrbeli za vse
la~ne, ‘ejne in ‘eljne zabave.
Karla Kofol, Turisti~no dru{tvo
[entvi{ka planota
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Datum Kraj Prireditev Informacije

14. 2. (16h in 18h)

14. 2. (20.00)

14. 2. (20.00)

14. 2.

14. 2. (20.00)

14. in 15. 2.

15. 2.

15. 2. (17.00)

2. pol. februarja

17. 2.

18. 2. (18.00)

20. 2. (16.00)

20. 2. (19.00)

20. 2.

21. 2.

21. 2. (7.00)

21. 2. (9.00)

21. 2.

21. 2. (20.00)

22. 2.

konec februarja

24. 2. (15.30)

24. 2. (19.00)

24. 2. (20.00)

27. 2. (17.00)

27. 2. (19.00)

27. 2. (20.00)

28. 2. (7.00)

28. 2. (20.00)

28. 2.

29. 2.

29. 2. (20.00)

1. 3.
(16.00 – 18.00)

3. 3. (18.00)

5. 3. (20.00)

MANGART

BOVEC, Kulturni dom

KOBARID, Kulturni dom

DRE@NI[KE RAVNE, JEZERCA,
MAGOZD

TOLMIN, Dvorana Grad

PECA – UR[LJA GORA

LIVEK – ^EPLE[I[^A

TOLMIN, Kinogledali{~e

TOLMIN, Tolminski muzej

TOLMIN, KOBARID, BOVEC

KOBARID, O[ Simon Gregor~i~

BORJANA, Gostilna Lavren~i~

KOBARID, Kulturni dom

BOVEC, Kulturni dom

DRE@NICA

TOLMIN, izpred Kluba

KNE@A

TOLMIN, KOBARID, BOVEC

TOLMIN, Dvorana Grad

MEJA

TOLMIN, {olski center

TOLMIN, pri fontani

DRE@NICA

DRE@NI[KE RAVNE

BOVEC, Kulturni dom

TOLMIN, Knji`nica Cirila Kosma~a

TOLMIN, diskoteka Bugatti

TREVISO

BOVEC, Kulturni dom

KOBARID, Kulturni dom

POLDANOVEC

DOLENJA TREBU[A

KOBARID

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

TOLMIN, Kinogledali{~e

KT[: 05/ 38-10-030

JSKD, KD Bovec: 041-728-615

Ob~ina Kobarid: 05/ 38-90-106

Ravenski pustovi: 040-234-065

Pavel Rutar: 041-392-035,
Lojze Begu{: 041-906-626

PD Tolmin (~et..: 17h - 19h): 05/ 38-83-211

TD Livek, Bruno Grosar: 041-573-940

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

TZGP: 041-462-683,
TD Tolmin: 041-352-580

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

RD Breginjski kot: 041-990-422,
05/ 38-82-132

O[ Kobarid,
Ob~ina Kobarid: 05/ 38-90-106

KD: 041-728-615

Jernej Bric: 041-337-389

KT[: 05/ 38-10-030

Erik Mavri – Frik: 031-524-260

TZGP: 041-462-683,
TD Bovec: 041-785-465

Pavel Rutar: 041-392-035,
Lojze Begu{: 041-906-626

PD Tolmin (~et..: 17h - 19h): 05/ 38-83-211

KT[: 05/ 38-10-030

Pavel Rutar: 041-392-035,
Lojze Begu{: 041-906-626

Jernej Bric: 041-337-389

Ravenski pustovi: 040-234-065

KD: 041-728-615

KT[: 05/ 38-10-030

KT[: 05/ 38-10-030

RD Breginjski kot: 041-990-422,
05/ 38-82-132

KD: 041-728-615

JSKD OI Tolmin: 05/ 38-01-170

Tolminski muzej: 05/ 38-11-360

PD Tolmin (~et..: 17h - 19h): 05/ 38-83-211

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

ZKD Tolmin: 05/ 38-11-901

No~no sankanje z Mangarta

Revija pevskih zborov Zgornjega Poso~ja

Komedija Na{i trije angeli v izvedbi Gledali{ke skupine Kanal

Pustovanje: 7.30 odhod iz Raven v Magozd; 8.00 do 10.00
Magozd; 10.30 do 11.45 Jezerca; 12.45 do 13.45 zgornje
Ravne; 14.00 glavna prireditev v spodnjih Ravnah

Pust za pustarje u Tminu: Plesna ‘upca

Planinski pohod na Peco in Ur{ljo goro (zahtevna tura)

Pust na meji: 11.00 za~etek v ^eple{i{~u; 11.30 sprevod v
^eple{i{~u; 13.00 odhod na Livek; od 13.30 dalje sprevod
na Livku in zabava

Revija pevskih zborov Zgornjega Poso~ja

Predstavitev furlanskih zbornikov

Predstavitev brkinskih {koromatov: 10.00 Tolmin,
12.00 Kobarid, 15.00 Bovec

Demonstracija priprave zdravih jedi Zdravo kuhanje,
izvajalec Mlinotest Ajdov{~ina

Kuharski te~aj: dekoracija tort

Predstavitev kulturnega projekta Pesnik in pisatelj iz
Kreda je Andrej ^ebokli

Gledali{ka komedija Kako bi se znebili tujca v izvedbi
gledali{~a Satirikon iz Ljubljane

Dre‘ni{ki pust (celodnevna prireditev)

Izlet v Planico (prijave spejemajo na Klubu med uradnimi
urami, cena prevoza 500 SIT)

Pokal Slovenije v natan~nem pristajanju z jadralnimi
padali (v primeru slabega vremena prelo‘eno na 22. 2.)

Predstavitev korantov iz Dravskega polja: 10.00 Tolmin,
12.00 Kobarid, 15.00 Bovec

Pust za pustarje u Tminu: Plesna ‘upca

Planinski pohod na Mejo (zahtevna tura)

Delavnice za osnovno{olce: Origami

Pust za pustarje u Tminu

Dre‘ni{ki pust: pustna sodba in pustni pogreb

Pustni pogreb

Otro{ka gledali{ka predstava Trnulj~ica - gledali{~e iz Deskel

Predavanje dr. Izroka Ostana: Krepitev ‘ivljenjske mo~i

Koncert skupine Skat

Ogled slikarske razstave impresionistov Zlato in modrina

Zabavna prireditev Tudi v Bovcu z “in frizuro”

Gledali{ka predstava Boj za ljubezen - Bene{ko gledali{~e

Planinski pohod na Poldanovec (zahtevna tura)

Predstavitev Trebu{kega zbornika

Ocena telesne zmogljivosti s pomo~jo testa hoje na 2 km,
izvajalka Mira [turm Kranjc z ekipo ZD Tolmin, Lea Peternel

Predavanje Pridelava zelenjave za lastne potrebe,
predavala bo Andreja Ba{a, univ. dipl. ing. agr., terenska
svetovalka Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

Gledali{ka predstava Pacient v ~akalnici v izvedbi
Gledali{~a Koper (za izven)

Koledar prireditev
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Datum Kraj Prireditev Informacije

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 20. marca!

6. 3. (20.00)

7. 3.

9. 3.

10. 3. (16.30)

10. 3. (18.00)

11. 3.
(16.00 – 18.00)

11. 3. (17.00)

12. 3. (20.00)

13. 3. (18.00)

14. 3.

15. 3.
(16.00 – 18.00)

17. 3.
(18.00 – 20.00)

19. 3. (20.00)

19. 3. (20.00)

20. 3.

21. 3.

22. 3.
(16.00 – 18.00)

24. 3. (18.00)

26. 3. (20.00)

27. 3.

28. 3. (17.00)

1. 4.
(16.00 – 18.00)

4. 4.

4. 4.

6. ali 7. 4.

BOVEC, Kulturni dom

PO VOJKOVIH POTEH

TOLMIN, Kinogledali{~e

TOLMIN, Kinogledali{~e

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

DRE@NICA

BOVEC, Kulturni dom

TOLMIN, Kinogledali{~e

BOVEC, Kulturni dom

SNE@NIK

KOBARID

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

KNE@A

TOLMIN, Kinogledali{~e

BOVEC, Kulturni dom

POREZEN

BREGINJ

KOBARID, Dom Andreja Manfrede

TOLMIN, Kinogledali{~e

Po stopinjah VALENTINA STANI^A

DRE@NICA, cerkev srca Jezusovega

DRE@NICA

SPP, Prekmurje, [tajerska

KAL (Italija)

TOLMIN, Kinogledali{~e

JSKD, KD Bovec: 041-728-615

PD Tolmin (~et..: 17h - 19h): 05/ 38-83-211

JSKD OI Tolmin: 05/ 38-01-170

ZKD Tolmin: 05/ 38-11-901

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

JSKD, KD Bovec: 041-728-615

JSKD OI Tolmin: 05/ 38-01-170

KD: 041-728-615

PD Tolmin (~et..: 17h - 19h): 05/ 38-83-211

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

JSKD OI Tolmin: 05/ 38-01-170

Lojze Begu{: 041-906-626

KD: 041-728-615

PD Tolmin (~et..: 17h - 19h): 05/ 38-83-211

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

JSKD OI Tolmin: 05/ 38-01-170

PD Tolmin (~et..: 17h - 19h): 05/ 38-83-211

JSKD OI Tolmin: 05/ 38-01-170

ZD Kobarid: 05/ 38-85-013,
ZD Tolmin: 05/ 38-81-120

PD Tolmin (~et..: 17h - 19h): 05/ 38-83-211

Ob~ina Kobarid: 05/ 38-90-106

JSKD OI Tolmin: 05/ 38-01-170

Koledar prireditev

Gledali{ka predstava Dekle iz Trente - gledal. skupina Trenta

Planinski pohod Po Vojkovih poteh (lahka tura)

Gledali{ka predstava Snegulj~ica in sedem gozdnih sade-
‘ev v izvedbi gledali{ke skupine Zvonko iz Gimnazije Tolmin

Gledali{ka predstava Lisi~ka zvitorepka v izvedbi
gledali{~a Moje gledali{~e (za mali abonma in izven)

Predavanje Kroni~ne nenalezljive bolezni in lokalna
problematika, predaval bo Marjan Lazar, dr. med., spec.
gin. por., Medicus Partner

Ocena telesne zmogljivosti s pomo~jo testa hoje na 2 km,
izvajalka Doroteja Batistuta, Medicus Partner

Obmo~no sre~anje otro{kih folklornih skupin Zg. Poso~ja

Obmo~no sre~anje odraslih folklornih skupin in ljudskih
pevcev Zgornjega Poso~ja

Diapredavanje

Planinski pohod na Sne‘nik (lahka tura)

Ocena telesne zmogljivosti s pomo~jo testa hoje na 2 km,
izvajalka Mira [turm Kranjc z ekipo ZD Tolmin, Lea Peternel

Kontrola ocene rizi~nosti za kroni~ne nenalezljive
bolezni (merjenje RR, telovadba, nasvet Jurija Hafnerja,
dr. med., spec. spl. med.)

Primorska poje

Predstavitev Kino dru{tva Zvezda Tolmin s premiero
igranega dokumentarnega filma Kandelabr

Gledali{ka komedija Sre~a iz Salomonovega oglasnika v
izvedbi gledali{ke skupine iz Dekanov

Planinski pohod na Porezen (lahka tura)

Ocena telesne zmogljivosti s pomo~jo testa hoje na 2 km,
izvajalec Sre~ko Rosi~

Edukativna delavnica za ‘enske – samopregledovanje
dojk udele‘encev, izvajali jo bosta Dragica Taljat, dr. med.
spec. gin. por. in Ksenja Kragelj, med. ses. babica

Medobmo~no sre~anje odraslih gledali{kih skupin

Planinski pohod Po stopinjah Valentina Stani~a (lahka tura)

Primorska poje

Ocena telesne zmogljivosti s pomo~jo testa hoje na 2 km,
izvajalka Doroteja Batistuta, Medicus Partner

Pohod po vrhovih raz{irjene SPP (Prekmurje, [tajerska)
(lahka tura)

Razglasitev nagrajencev mednarodnega literarnega
nate~aja Kal v poeziji - umetnost brez meja

Medobmo~no sre~anje otro{kih gledali{kih skupin

Utrinki

OSNOVNO[OLSKO DR@AVNO
PRVENSTVO V [AHU
Kranj – Na osnovno{olskem dr‘av-
nem {ahovskem prvenstvu, ki je po-
tekalo 24. in 25. januarja v Kranju,
so se {ahisti pomerili v dveh skupi-
nah. V skupini A so nastopili regijski
prvaki v kategoriji do 15 let in po
klju~u dolo~eni drugouvr{~eni iz teh
tekmovanj. V skupino B sta se uvr-
stila po dva iz kategorije do 15 let in

prva dva iz kategorije do 12 let.
V skupino A, kjer je nastopilo 20 igral-
cev, se je iz Osnovne {ole (O[) Tol-
min uvrstil Erik Hozjan. Igral je zelo
dobro in v izredno hudi konkurenci
s 4,5 to~kami zasedel 11. mesto.
V skupini B sta iz O[ Tolmin igrala
dva {ahista. Izkazal se je Andrej
Pav{i~, ki je osvojil 6,5 to~ke in za-
sedel odli~no 3. mesto. Lep uspeh
je dosegel tudi mladi Domen Ga-

ber{~ek, ki je osvojil 4,5 to~ke in
zasedel 31. mesto od 58 nastopajo~ih.
Jo‘ef Ur{i~, [ahovsko dru{tvo

MEDNARODNI NATE^AJ
ZA USTVARJALCE POEZIJE
Ob~ina Podbonesec (Italija) je v
sodelovanju z Ob~ino Kobarid ob-
javila literarni Mednarodni nate~aj
“Kal v poeziji – umetnost brez me-

ja”. Vabljeni ste vsi ustvarjalci poezi-
je. Rezultate nate~aja bodo razgla-
sili 4. aprila 2004 v Kalu (Italija).
Prijavnico in dve svoji neobjavljeni
pesmi dostavite na Ob~ino Kobarid
(Trg svobode 2, Kobarid) najkasne-
je do 25. februarja 2004. Pla~ilo
vpisnine bo poravnala Ob~ina, ki bo
pesmi dostavila Ob~ini Podbone-
sec. Dodatne informacije dobite na
telefonski {tevilki: 05/ 38-90-106.


