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Smaragdni odsev je informativno 
glasilo Občine Kobarid. 
Izdala in založila: Občina Kobarid, Trg 
svobode 2, 5222 Kobarid. 
Uredniški odbor: Nataša Hvala Ivančič, 
Božica Špolad Žuber, Danica Hrast (v 
času odsotnosti Urške Lazar Živec). 
Oblikovanje in tisk: Romikron d.o.o.  
Naklada: 1.500 izvodov.
Smaragdni odsev je vpisan v razvid 
medijev pri Ministrstvu za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport RS pod 
zaporedno številko 841. 

SPOŠTOVANE 
OBČANKE, 
SPOŠTOVANI 
OBČANI!

Pred vami je prva, pomladna šte-

vilka občinskega glasila Smaragdni 

odsev. Upajmo, da je zima mimo in 

da je pred nami topla in lepa po-

mlad, ki bo prinesla veliko spomla-

danskih cvetlic, toplih žarkov in veselja.

Letošnjo zimo nas je narava resnično bogato obdarila s snegom in ga 

nam natresla v izobilju. Otrokom je prinesla veselje, odraslim pa skrbi in 

veliko zimske rekreacije. Velikokrat je bilo potrebno poprijeti za lopate že v 

zgodnjih jutranjih urah. Sedaj pa so snežinke že  zamenjali topli sončni 

žarki, ki bodo   ogreli prav vse kotičke naše lepe občine.

Pred nami so tudi velikonočni prazniki, prazniki svetlobe, upanja in ve-

selja. Z velikonočnimi prazniki je povezano tudi  veliko ljudskih običajev, 

šeg in navad in so pravo etnološko bogastvo različnih izročil, od poseb-

nih jedil, blagoslova ognja, izdelovanja pirhov, izjemno močno pa je tudi 

sporočilo velikonočnih dni.

Veliko noč vsak doživlja na svoj način, otroci jo vidijo s svojimi igrivimi 

očmi, odrasli drugače, gotovo pa  jo na prav poseben način doživljajo vsi, 
ki so se že srečali s težkim križem, s hudim trpljenjem, z izgubo najbližjih, 
z neozdravljivo boleznijo …

Zato, spoštovane občanke in spoštovani občani, vam ob velikonočnih 
praznikih želim, da veliko noč doživite na svojstven način in da v vaših 
prsih zažari luč, svetloba, mir in upanje, ki bo pregnala vse, kar vas žalosti, 
straši in prinaša negativne misli. Naj se trpljenje temnih dni konča z vsta-
jenjem in naj po naši občini žari veselje in se izrazi s prijaznim pogledom, 
z nasmehom na obrazu in s pozitivnimi mislimi … Ob tem pa se spomni-
mo tudi vseh, ki doživljajo stiske in si sami ne morejo pomagati. Naredi-
mo nekaj dobrega in ob tem osrečimo sebe in drugega.

Si človek lahko zaželi več kot to, da vse, kar mu življenje natrosi, lahko 
sprejme z notranjim mirom? Zato bi zelo rada prav vsakemu izmed vas 
stisnila roko, se mu nasmehnila in zaželela mir in vse dobro.

Vaša županja Darja Hauptman
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Na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Kobarid dne 28. 2. 2013 so občinski svetniki Občine Kobarid 
sprejeli Proračun Občine Kobarid za leto 2013.

V času javne razprave, ki je bila zaključena 15. januarja 2013, je županja Darja Hauptman sprejemala pri-
pombe in predloge k Proračunu Občine Kobarid za leto 2013. Ob koncu javne razprave je županja skupaj s 
svetovalci uskladila Predlog proračuna za leto 2013, ki so ga občinski svetniki obravnavali in ga skoraj so-
glasno sprejeli. Proračun je na prihodkovni in odhodkovni strani izravnan na 6,8 milijonov evrov in vključu-
je veliko investicijo, gradnjo novega Vrtca z glasbeno šolo, energetsko sanacijo telovadnice in druge manj-
še investicije pomembne za razvoj turizma v občini.

Svetniki Občinskega sveta Občine Kobarid so pri pripravi proračuna aktivno sodelovali in skoraj vsi njihovi 
predlogi so bili upoštevani. Po konstruktivni razpravi so občinski svetniki proračun sprejeli. »To za nas pome-
ni zeleno luč, da lahko pričnemo z aktivnim delom in uresničevanjem zastavljenih ciljev,« pravi županja Ob-
čine Kobarid, ki se vsem svetnikom iskreno zahvaljuje za vsa prizadevanja in dobro sodelovanje.

Metka Gregorčič

V MESECU FEBRUARJU JE BIL SPREJET 
PRORAČUN OBČINE KOBARID ZA LETO 2013

V letu 2013 se izvajajo na področju Občine Kobarid številni projekti, ki dajejo našim krajem dodatno 
vrednost. 

V okviru projekta PREHRANA IN TRADICIJA V ZGORNJEM POSOČJU smo kupili opremo za  kuhinjo in 
drobni inventar za predelavo živil rastlinskega izvora v Zeleni hiši. Kupljenih je bilo tudi 18 mobilnih stojnic, 
mobilna linija in  drobni inventar za predelavo sadja v sok. Izvedena so bila tudi izobraževanja po posame-
znih kmetijskih branžah (mlečni izdelki, sadjarstvo, zelenjadarstvo, zelišča, čebelarstvo, gobarstvo, mesna 
proizvodnja – suhomesni izdelki, predavanja HACCAP) in izobraževanja, vezana na tradicijo (Iz tradicije 
rojena sodobnost, Pleteni izdelki, Rokodelstvo). 

Širši javnosti bodo navade, vrednote, veščine in znanja iz naše lokalne preteklosti predstavljene v Koba-
ridu na tržnici. Izdana bo knjižica tradicionalnih receptov Jedi iz Zgornjega Posočja ter promocijska knjižica 
Iz tradicije rojena sodobnost – pridelano in prodano doma.

S  projektom PODEŽELSKI ELEKTRONSKI VODIČ smo pridobili opremo (6 mobilnih telefonov) za elek-
tronsko vodenje obiskovalcev po sprehajalnih poteh. Slikovni in zvočni prikaz vsebin naravnih in kulturnih 
znamenitosti je v treh tujih jezikih (angleščina, italijanščina, nemščina). Na področju Občine Kobarid sta 
trenutno  vključeni Kobariška zgodovinska pot in Koseška korita. V prihodnje bi bila smiselna tudi dopolni-
tev. Izposoja bo možna v TIC Kobarid.

V projekt ZGODOVINSKA POT IDRSKO je vključena izvedba stare poti med Kobaridom in Idrskim, na 
kateri bodo predstavljene  kulturne in zgodovinske  znamenitosti. Izdelane  in nameščene bodo informa-

PROJEKTI 
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cijske table, povabljeni pa boste tudi na zaključno prireditev ob otvoritvi.

V okviru projekta KROG - VZPODBUJANJE KMETIJSTVA, ROKODELSTVA IN DOMAČE OBRTI TER GA-
STRONOMIJE OB SMARAGDNI POTI je bil glede na potrebe bodočih ponudnikov lokalnih izdelkov in 
pridelkov izdelan svetovalni pripomoček za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

LOKALNO PRIDELANA HRANA V VRTCE IN ŠOLE
Skozi ta projekt bo potekalo informiranje vseh zaposlenih v šolah, staršev in otrok o obstoječih in poten-

cialni pridelovalcih ekološke in integrirano pridelane hrane ter informiranje zavodov o izhodiščih za zelena 
javna naročila.

KROG PARKOV – ERA
Namen projekta je širšo javnost ter predvsem šolsko mladino izobraževati in ozaveščati o pomenu varo-

vanja narave nasploh.
V  podružnični osnovni šoli Drežnica je bil za organiziranje in izvedbo mednarodnih naravoslovnih dni in 

delavnic za osnovnošolske otroke urejen informacijski prostor. 

PROJEKTI  INTERREG  2013 IN 2014
CAMIS
V sklopu investicije bomo obnovili staro brv pod vasjo Trnovo in posodobili opremo na vstopno - izsto-

pnih mestih na območju Občine Kobarid. Investicija je dvoletna.

BIMOBIS
Urejena bo kolesarska pot Tolmi –Kobarid po levem bregu Soče (oprema) in pot med čistilno napravo 

Kobarid in vasjo Idrsko. Investicija bo izvedena v letu 2013.

ENJOY TOUR
Postavljen bo  star čebelnjak in urejene dostopne poti pod vasjo Idrsko. Investicija je dvoletna.

ZBOR ZBIRK
Projekt zajema kulturno dediščino v zbirkah med Alpami in Krasom. Občina Kobarid predvideva poleg 

obnove bivše podružnične šole na Livku, popisati tudi 4 privatne zgodovinske zbirke zbirateljev s strokov-
no pomočjo Tolminskega muzeja.

Podrobneje bodo projekti predstavljeni v prihodnjih številkah Smaragdnega odseva.
Nataša Taljat

Največja investicija Občine Kobarid v letu 2013/2014 je gradnja novega vrtca z glasbeno šolo. V občin-
skem proračunu bo investicija vodena kot dvoletna, kar pomeni, da se začne v letošnjem in zaključi v na-
slednjem letu. Financiranje gradnje se predvideva z evropskimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, s sredstvi ukrepa 23. člena Zakona o financiranju občin in z lastnimi sredstvi. 

VRTEC Z GLASBENO ŠOLO V KOBARIDU
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Ministrstvo za obrambo je v mesecu marcu na 
Občino Kobarid brezplačno preneslo svoje nepre-
mičnine, ki v naravi predstavljajo kmetijsko zemlji-
šče in delno pozidano zemljišče kompleksa nekda-
nje stražnice Livek − Šturmi. Občina Kobarid bo te 
nepremičnine namenila razvoju kolesarskega, mla-
dinskega in nizko cenovnega turizma in se tako še 
tesneje povezala z Benečijo. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa 
je na Občino Kobarid brezplačno preneslo nepre-
mičnine bivše policijske postaje v Kobaridu. Na 
omenjeni lokaciji bo Občina Kobarid zgradila dom 
starejših občanov. Objekt bo v skladu z izdelano 
idejno zasnovo predstavljal del kompleksa 
»Medgeneracijski center Kobarid.« 

Anja Ograjšek

OBČINA KOBARID BOGATEJŠA ZA DVE 
DRŽAVNI NEPREMIČNINI 

Občina Kobarid v skladu s Pravilnikom o dodelitvi denarnih nagrad diplomantom, podeljuje enkratne 
denarne nagrade diplomantom s stalnim prebivališčem v občini Kobarid. Po podatkih Statističnega urada 
RS v Občini Kobarid letno povprečno diplomira 35 študentov. V letu 2012 je vlogo oddalo 16 diplomantov. 
Od sprejetja pravilnika sta bili organizirani dve srečanji, ki sta bili zelo zanimivi, saj so diplomanti sproščeno 
in na zanimiv način predstavili svoj študij in  diplomsko delo.

ENKRATNE DENARNE NAGRADE 
DIPLOMANTOM V OBČINI KOBARID

Podpis pogodb. Foto: arhiv Občine Kobarid
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Vrtec z glasbeno šolo bo lesen montažen objekt. Razpis za izbor izvajalca bo objavljen v mesecu marcu 
2013, začetek gradnje pa se predvideva v drugi polovici junija 2013. Gradnja s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja naj bi bila dokončana 31. 1. 2014.

Ker bo novi vrtec z glasbeno šolo na isti lokaciji kot obstoječi vrtec, bodo otroci iz  centralnega vrtca v 
času gradnje premeščeni v prostore Osnovne šole Kobarid. Načrt premestitve je bil predstavljen na seji 
Sveta zavoda šole in na rednem roditeljskem sestanku staršev.

Marko Lavrenčič
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Diplomante, ki še niste oddali vlogo za pridobitev 
enkratne denarne nagrade, naprošamo, da le to vlo-
žite v roku treh  mesecev od diplomiranja ter si s 
tem pridobite pravico do denarne nagrade in hram-
be svojega diplomskega dela v Knjižnici Kobarid. 
Naslednje srečanje bo predvidoma spomladi, da-
tum  bo objavljen na spletni strani Občine Kobarid.

Tomaž Skočir

Decembrsko srečanje diplomantov občine Kobarid. 
Foto: arhiv Občine Kobarid

Na Občini Kobarid nadaljujemo s prizadevanji za 
čim boljše sodelovanje z mladimi in zato smo pri-
pravili anketo za naše  mlade občane. 

632 mladim občankam in občanom, starimi med 
18 in 29 let, smo poslali anketni vprašalnik. Nanj se 
je odzvalo 122 mladih (19,3%), od teh je bilo 59,84 
% ženskega spola in 40,16 % anketirancev moškega 
spola. Povprečna starost anketiranih je bila 23,8 let; 
po izobrazbi pa je bilo največ anketirancev z sre-
dnješolsko izobrazbo (55,74%) in višjo in visoko izo-
brazbo (36,89%). Večina anketirancev (58,20 %) je 
študentov, sledijo zaposleni 29,51%, brezposelni 
10,66% in samozaposleni (1,64%).

Iz odgovorov ugotavljamo, da je splošna podoba 
Občine Kobarid  med mladimi zelo visoko ocenjena; 
v povprečju so mladi ponosni, da prihajajo iz Koba-
rida in okolice in na splošno se v občini dobro poču-
tijo.  Menijo pa, da bi morala občina še  bolj aktivno 
pristopiti k oblikovanju in izvajanju mladinske poli-
tike. Večina mladih si po študiju želi ostati in delati 
na Kobariškem, saj so na svoj kraj navezani. 

Anketiranci so mnenja, da je bilo na ravni Občine 
največ postorjenega na področju kulture, zabave in 

ANKETA O ZADOVOLJSTVU MLADIH 
V OBČINI KOBARID

prireditev ter javne infrastrukture. Manjšo uspe-
šnost pripisujejo ostalim področjem, predvsem pa 
menijo, da je bilo najmanj storjenega na področju 
stanovanjske politike in zaposlovanja.

Mladi so razvrstili 10 kratkoročnih in dolgoročnih 
ukrepov po nujnosti izvedbe. Na prva tri mesta so 
med kratkoročne ukrepe uvrstili dodatne finančne 
spodbude za samozaposlovanje in podjetništvo 
mladih, subvencioniranje obrestne mere za mlade 
družine, ki rešujejo prvi stanovanjski problem in so-
financiranje kadrovskih štipendij za lokalne defici-
tarne poklice.

Med dolgoročne ukrepe pa so na prva tri mesta 
uvrstili neprofitna stanovanja za mlade, subvencio-
niranje nakupa, izgradnje ali prenove stanovanj ali 
stanovanjskih hiš za mlade v lokalni skupnosti in 
ponudbo zazidljivih parcel. 

Anketiranci so z splošno razvitostjo Občine Koba-
rid na področju mladinskih dejavnosti srednje za-
dovoljni. Najbolj jim je pomembno varno okolje ter 
dobre zaposlitvene možnosti  in dostopnost stano-
vanj.

Mlade smo v anketi povprašali tudi o pripravlje-
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nosti sodelovanja pri mladinski organizaciji, ki bi 
delovala v korist mladih in dajala pobude občini. 
Odgovor je bil zelo optimističen, saj 56,03 % anketi-
ranih pripravljenih aktivno sodelovati v mladinski 
organizaciji.

Rezultati ankete so nas dodatno spodbudili, tako 
da smo na tem področju že nekaj naredili. Na sple-
tni strani Občine Kobarid smo odprli forum MLADI 
MLADIM, kamor lahko vsi vpišete svoje predloge, 

pobude in vprašanja. Želimo si, da bi forum zaživel 
in tako postal dodaten kontaktni kanal med občino 
in mladimi. 

V januarju 2013 je bil v Kobaridu ustanovljen tudi 
Mladinski svet Kobarid, ki je povezovalni člen med 
mladimi in Občino. Predsednica Sveta Tina Sivec in 
njen namestnik Ian Stergar vas bosta preko občinske 
spletne strani www.kobarid.si obveščala o delu Sveta. 

Tomaž Skočir

Raznovrstnost in velika količina odpadkov zahte-
va vedno več ukrepov, s katerimi lahko preprečimo 
njihove škodljive vplive.

Leta 2010  je Komunala Tolmin začela z uvajanjem 
sistema odvoza odpadkov, imenovanega Odvoz od 
vrat do vrat. Po tem sistemu, ki se uvaja postopoma, 
bosta v končni fazi pred vsakim odjemnim mestom 
(objektom) postavljeni dve posodi. V eno posodo se 
bodo lahko odlagali organski odpadki (rjava poso-
da), v drugo posodo pa ostanek odpadkov (zelena 
posoda). Skupni zabojniki za ostanek odpadkov se 
bodo ukinili, namesto njih pa postavili zabojniki za 
embalažo in papir. V prvi fazi po naseljih postavlja-
mo pred vsakim odjemnim mestom samo zelene 
zabojnike, v katere je do postavitve rjavih zabojni-
kov dovoljeno odlagati  tudi kuhinjske odpadke. V 
drugi fazi pa bomo poleg zelenih namestili še rjave 
posode, v katere se bodo odlagali organski odpad-
ki. Z uvajanjem novega sistema se je povečala po-
gostost odvoza, saj je potrebno tedensko pobirati 
zelene zabojnike, tam kjer niso še postavljeni rjavi 
zabojniki ter zabojnike, v katere se odlaga embala-
ža in papir. Zabojniki za steklo in tekstil pa se prazni-
jo enkrat na mesec. Ko bodo postavljeni tudi rjavi 

ODPADKI SO MOTEČ DEL NAŠEGA VSAKDANA
zabojniki, se bodo ti zabojniki odvažali tedensko, 
zeleni zabojniki za ostanek odpadkov pa dvakrat 
mesečno. Občina Kobarid tudi dvakrat letno odvaža 
kosovne odpadke in enkrat letno nevarne odpadke. 
Z uvedbo sistema od vrat do vrat  in pravilnega lo-
čevanja odpadkov se je količina ostalih odpadkov iz 
območja Občine Kobarid iz 1.247t v letu 2009 zniža-
la na 736t v letu 2012. 

Do 31. 1. 2013 se je ostanek komunalnih odpad-
kov odlagal na odlagališču komunalnih odpadkov v 
Volčah, s 1. 2. 2013 pa je stopila v veljavo prepoved 
odlaganja odpadkov na odlagališču, tako da se od-
padki odvažajo drugam. Cena za odvoz teh odpad-
kov je bistveno višja, kot je bila cena odlaganja na 
odlagališču v Volčah. Zaradi izgube pri stroških od-
voza in ravnanja z odpadki, ki jih po novem prevze-
ma podjetje Saubermacher (za prevzem, prevoz in 
obdelavo odpadkov 154 evrov po toni), se predvi-
deva dvig  cen s trenutne 2,87 evra/osebo na 4,48 
evra/osebo, o čemer bo moral razpravljati in odlo-
čati Občinski svet Občine Kobarid. Zato bo v bodo-
če zelo pomembno, kako čimbolj zmanjšati ostanek 
komunalnih odpadkov. 

Berti Rutar, Komunala Tolmin
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Na občini Kobarid so se v začetku meseca marca sestala turistična društva in društva,  ki imajo v svojih  
ustanovitvenih aktih opredeljeno tudi turistično dejavnost. Teh društev je pri nas veliko: na sončni strani  
delujeta Turistično društvo Planinski raj Vrsno in Turistično športno društvo Simon Gregorčič Smast. Na 
Drežniškem Turistično društvo Drežnica, na območju Idrskega Športno turistično društvo Idrsko, v Krajevni 
skupnosti Kobarid delujejo Turistično društvo Kobarid, Turistično športno društvo Gams Kobarid in Špor-
tno turistično društvo Sužid, na Trnovem Turistično društvo Trnovo v Breginjskemu kotu pa Turistično dru-
štvo Staro selo, Kulturno turistično društvo Sv. Volar Kred, Turistično društvo Nadiža - Nadiška korita, Turi-
stično društvo Nadiža Podbela, Turistično društvo  Breginj in  Razvojno društvo Breginjski kot.

Društva so v letu 2012 opravila ogromno število ur prostovoljnega dela za  čistilne akcije, za urejanje tu-
ristične infrastrukture, za organiziranje raznih prireditev,  za zasaditev zelenic in v številne druge namene.

Turistična društva, so na tem sestanku sklenila, da se tudi letos pristopi k čistilni akciji, ki bo potekala v 
soboto, 6. aprila 2013. Turistična društva vabijo, da se jim pri tej akciji pridruži čim večje število tako turistič-
nih, športnih, kulturnih in ostalih društev kot  tudi krajevnih skupnosti in posameznikov. Akcijo bo vodil 
Janko Volarič iz Medobčinskega redarstva.

Prijavite se do 3. aprila 2013 na e-mail: redarstvo@kobarid.si ali na gsm št. 041 728 613.
Občina je v svojem proračunu zagotovila namenska sredstva za izvedbo te akcije, zato bo tega dne zago-

tovljen odvoz odpadkov na deponijo pa tudi zadostna količina vrečk.  
Danica Hrast

TURISTIČNA DRUŠTVA NA KOBARIŠKEM IN 
LETOŠNJA ČISTILNA AKCIJA
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Občina Kobarid je v sodelovanju z agencijo Golea 
organizirala zanimivo in poučno delavnico na temo 
učinkovite rabe energije in predstavitvijo eko Spod-
bud in eko Kreditov za izvedbo ukrepov učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije. 

Veliko zanimanja je bilo za javni poziv za nepovra-
tne finančne spodbude občanom za nove naložbe, 
rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb. Prisotni so bili  
opozorjeni, da se do oddaje vlog ne sme pričeti z 
deli na in v objektih. Omenjena je bila tudi  novost 
na tem področju in sicer, da občan lahko dobi nepo-
vratno pomoč in kredit za en/več ukrepov, če znaša-
jo upravičeni stroški več kot 10.000 €.

EKO SPODBUDE IN EKO KREDITI

Udeležencem je bil predstavljen javni razpis za so-
financiranje daljinskega ogrevanja na lesno bioma-
so za leta 2011−2015 in kakšne so še možnosti za 
izvedbo teh projektov v Kobaridu.

Za dodatne informacije se občani lahko obrnete na:
- Eko sklad (01 241 48 61, 01 241 48 72,01 241 48 28, 

01 241 48 68) vsak dan med 8 in 12. uro ali www.
ekosklad.si, ekosklad@ekosklad.si

- Energetsko svetovalno pisarno Tolmin 
 (051 423 328,  05/ 388 26 38)
- Golea www.golea.si, e-mail: info@golea.si 
 (05/ 393 24 60)

Danica Hrast
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Posoški razvojni center – Oddelek za razvoj podeželja je 19. marca 2013 v Domu Andreja Manfrede (nad 
knjižnico) v Kobaridu, odprl informacijsko pisarno. Pisarna bo do nadaljnjega delovala vsak drugi torek 
med 9. in 13. uro. 

Občanom bo na voljo svetovanje in informacije s področja aktivnosti razvoja podeželja, registracije po-
slovnih dejavnosti na kmetiji, prijav na javne razpise, osnovne kmetijske dejavnosti, možnosti trženja kme-
tijskih pridelkov in izobraževanj, ki potekajo na območju.

Informacije in svetovanje nudimo tako fizičnim osebam kot skupinam in društvom. 
Letos se končuje programsko obdobje 2007–2013,  v teku pa so priprave na novo programsko obdobje 

2014–2020. Sedaj je čas, da v strategije umestimo naše prioritetne aktivnosti, ki jih bomo sledili do 2020. 
Zato ste vabljeni, da  s svojimi predlogi sodelujete. Za več informacij pokličite na 031 409 012.

Peter Domevšček, PRC

INFORMACIJSKA PISARNA PRC  ODDELEK ZA 
RAZVOJ PODEŽELJA V KOBARIDU

V letu 2012 so jubilej prazno-
vala štiri društva (ŠD Breginjski 
kot, KD MePZ Planinska roža, PD 
Kobarid in PGD Drežnica) in en 
klub (KMN Oplast Kobarid).

Jubilantom smo posebno po-
zornost namenili že v oktobrski 
številki občinskega glasila Sma-
ragdni odsev. Na prvem tovr-
stnem srečanju v naši občini se 
jim je županja osebno zahvalila 
za ves trud, čas, energijo, požr-
tvovalnost in dobro voljo. Ob tej 
priložnosti jim je podarila spo-

SPREJEM JUBILANTOV PRI ŽUPANJI

Predstavniki jubilejnih društev 2012. Foto: arhiv Občine Kobarid

minsko  darilo Občine Kobarid, kipec našega pesnika Simona Gregorčiča. Poudarila je, da njihovo delo 
predstavlja velik doprinos tako k prepoznavnosti kraja kot k  pestrejšemu dogajanju v občini. Uradni spre-
jem s podelitvijo se je zaključil s prijetnim druženjem članov društev, ki so si izmenjali izkušnje in skupaj z 
županjo nazdravili jubileju. 

Nataša H. Ivančič
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Na Občini Kobarid si prizadevamo, da smo učin-
kovit servis vsem našim občanom. Strankam nudi-
mo storitve, ki jih opravljamo v okviru nalog lokalne 
samouprave. Skupaj iščemo rešitve in se trudimo, 
da stranke odhajajo iz občine zadovoljne. Nekatera 
vprašanja zahtevajo tudi svoj čas, zato nanje odgo-
vorimo z manjšo zamudo. 

Ker si želimo biti še boljši, smo na spletni strani 
Občine Kobarid v času od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013 
objavili anketno vprašanje »Ste zadovoljni z delom 
Občinske uprave Občine Kobarid?« Na anketo je od-
govorilo 212 občanov. Iz rezultatov je razvidno, da 
je 124 sodelujočih (58,5 %) z delom Občinske upra-
ve zelo zadovoljnih, 46 sodelujočih (21,7 %) je zado-

ANALIZA ANKETE O ZADOVOLJSTVU 
OBČANOV Z DELOM OBČINSKE UPRAVE 
OBČINE KOBARID

voljnih in 42 sodelujočih (19,8 %) je nezadovoljnih. 
Analizirali smo tudi pisne pripombe in pohvale, ki 

jih  bomo pri nadaljnjem delu upoštevali.
Rezultat je na prvi pogled zelo spodbuden in 

zaposleni na upravi smo veseli, da je večina anketi-
ranih z našim delom zelo zadovoljnih. Ker pa želimo 
pridobiti konkretne  podatke in predloge, smo  pri-
pravili novo anketo, ki jo lahko izpolnite na naši 
spletni strani, www.kobarid.si, ali na sprejemnem 
pultu Občine Kobarid.

Verjamemo, da bo vaše mnenje pripomoglo k še 
boljšim rezultatom dela, zato se vam že vnaprej lepo 
zahvaljujemo za vaš čas in vaše poslane predloge. 

Nataša H. Ivančič

9. marca 2013 se je v kobariškem Kulturnem domu 
odvijal koncert, ki ga je vsem občankam in obča-
nom ob prazniku, dnevu žena,  podarila Občina Ko-
barid. Županja Občine Kobarid Darja Hauptman je 

KONCERT OB DNEVU ŽENA 

pozdravila vse prisotne in ženam voščila od prazniku.
Koncert je s pesmijo otvoril domači kantavtor 

Borut Skočir, nato pa se mu je na odru pridružil 
Mladinski pevski zbor OŠ Kobarid pod vodstvom 
Marjetke Rakušček in Aurore Calvet, nato pa je 
sledil nastop znanega slovenskega kantavtorja 
Aleksandra Mežka, ki že vrsto let živi in ustvarja v 
Londonu. Zvoki kitare so preplavili dvorano in obi-
skovalci so ob poslušanju njegovih starih kot novih 
uspešnic resnično uživali.

Program je povezovala članica Mkud Kobarid, 
Amadea Berginc. Koncert ob Dnevu žena je letos 
potekal drugič in glede na pozitiven odziv občank 
in občanov si želimo, da postane tradicionalen. 

Nataša H. Ivančič

SMARAGDNI  ODSEV – In for mator  Obč ine  Kobar id

Aleksander Mežek, Borut Skočir in Mladinski pevski zbor OŠ 
Kobarid. Foto: arhiv Občine Kobarid
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V februarju smo v Domu Andreja Manfrede v Koba-
ridu prisluhnili predavanju gospoda Jožeta Majesa, 
ki se ukvarja z nabiranjem in gojenjem zdravilnih 
rastlin ter izdelovanjem različnih zdravilnih priprav-
kov. Z njimi pomaga številnim pomoči potrebnim 
ljudem in jih uči uporabne botanike. V ta namen pri-
reja različna šolanja, predavanja in seminarje. 

Gospoda Majesa smo v Kobarid povabili na pobu-
do občanov, velika udeležba tako na predavanju 

NARAVA IN ZDRAVJE

kot na individualnem svetovanju je pokazatelj, da 
se tudi naši občani ukvarjajo z zdravilnimi rastlinami. 
Veseli smo pobude, da v poletnih mesecih srečanje 
nadgradimo z spoznavanjem zdravilnih rastlin v 
naravi in učenjem v praksi. 

Županja občine Kobarid je pobudo občanov o 
njegovem obisku v Kobaridu in nadgradnji preda-
vanja podprla. 

Nataša H. Ivančič
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Predavanje Jožeta Majesa v Kobaridu. Foto: arhiv Občine Kobarid

V sredo, 20. 2. 2013, je v Slovenskem kulturnem 
centru v Špetru potekal uvodni večer v tradicionalne 
Beneške dneve »Benečija v skupnem slovenskem 
kulturnem prostoru.« Poimenovali so ga Benečija – 
Posočje: En sam kulturni prostor. Beneški dnevi so se 
z bogatim programom nadaljevali na Kobariškem. 
Šeste Beneške dneve v Kobaridu je v Fundaciji Poti 
miru v Posočju odprla županja Občine Kobarid Dar-
ja Hauptman. Sledil je pogovor Zdravka Likarja, na-
čelnika UE Tolmin, z županom Občine Sovodnje 
Germanom Cendouom, županom Občine Podbene-

ŠESTI DNEVI BENEŠKE KULTURE V KOBARIDU

Gledališka predstava »Galanda iz Ažle – veliki župan Beneči-
je«. Foto: arhiv Občine Kobarid
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V  Občini Kobarid smo na predpraznični večer v 

dvorani Doma Andreja Manfrede v Kobaridu 

praznovali slovenski kulturni praznik, Prešernov 

dan. Obiskovalce je ob prazniku nagovorila županja 

Občine Kobarid Darja Hauptman, nato je sledil kla-

virski koncert domačega glasbenika Marka Kanalca. 

Ob kratkih napovedih in opisu posameznih skladb 

smo prisluhnili klavirski glasbi in dobro uro uživali v 

skladbah Johanna Sebastiana Bacha, Beethovna, 

Franza Schuberta, Franza Liszta in slovenskega skla-

datelja Alojza Srebotnjaka. Program je napovedoval 

in povezoval Ian Stergar, član Mkud Kobarid. 

V tednu slovenskega kulturnega praznika je 

Knjižnica Kobarid tudi letos organizirala Kobari-

ški knjižni sejem. Sejem je bil tudi letos zelo do-

bro obiskan in postaja tradicionalni dogodek v 

KLAVIRSKI KONCERT OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU 

Marko Kanalec. Foto: arhiv Občine Kobarid

sec Piergiorgiom Domenisom, podžupanom Občine 
Dreka Miho Korenom in predsednico Planinske dru-
žine Benečija Luiso Battistig. Župani so na kratko 
predstavili svojo občino, odprte projekte in možno-
sti razvijanja nadaljnjega sodelovanja in skupnega 
uresničevanja zastavljenih ciljev. Želja na obeh 
straneh meje je, da se Posočje in Benečija še bolj 
povežeta in skupaj uredita poti pod vrhom Matajur-
ja. Predsednica Planinske družine Benečija, Luisa 
Battistig, je povzela dvajset letno delovanje planin-
ske družine in odlično sodelovanje s Planinskim dru-
štvom Kobarid ter Zdravkom Likarjem. Za kulturni 
program je poskrbel zborček Podružnične šole Dre-
žnica pod vodstvom učiteljic Rine Berginc in Marti-
ne Rakušček ter harmonikarja Matjaža Rakuščka 
in Jaka Uršiča.

V petek, 22. 2. 2013, so se tradicionalni Beneški 
dnevi nadaljevali v Domu Andreja Manfrede v Ko-

baridu s predstavitvijo različnih publikacij kulturnih 
ustanov iz Benečije. Letos je bil poudarek na Trinko-
vem koledarju, ki sta ga zelo nazorno predstavili 
glavni urednici Lucia Trusgnach in Jole Namor. Z 
avtoricama se je pogovarjala Vida Škvor, predsedni-
ca KD Stol Breginj. V nadaljevanju je Ada Tomasetig 
predstavila zanimivo knjigo »Od Idrije do Nediže – 
Benečija – Slavia Friulana,« v kateri je zbrala skoraj 
600 pripovedi v dialektih.  Za kulturni program, ven-
ček ljudskih pesmi, je poskrbela Vokalna skupina 
Snežet pod vodstvom Miloša Lebana. 

Beneški dnevi so se zaključili v soboto, 23. 2. 2013, 
z zgodovinsko predstavo Giorgia Banchiga, v režiji 
Marjana Bevka, »Galanda iz Ažle – veliki župan Be-
nečije« v izvedbi Beneškega gledališča, ki v Benečiji 
deluje že več kot 30 let.

Nataša H. Ivančič

mesecu kulture.
Nataša H. Ivančič
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PUSTOVANJE NA DREŽNIŠKEM 

Pustovanja na Drežniškem imajo korenine v po-
ganskem obredju, običaji pa so se večinoma ne-
spremenjeni ohranili do današnjih dni. Teden dni 
pred pustno soboto so preganjali zimo v Drežniških 
Ravnah, tradicionalni Ravenski pust je tako kot vsa 
leta doslej organizirala fantovska skupnost. Pustni 
sprevod se je odpravil skozi Ravne po gozdni poti 
do Magozda, naprej v Jezerca in nato v zgornje Dre-
žniške Ravne. Zaključil se je v spodnjih Drežniških 
Ravnah, kjer je pustove kljub slabemu vremenu pri-
čakalo kar nekaj domačinov in obiskovalcev. 

Na pustno soboto se je pustovanje na Drežniškem 
nadaljevalo. Drežniški fantje, odeti v oblačila tradi-
cionalnih pustnih likov, so obljubo »Čez leto in dan 
pridemo spet na plan« držali. Tako je pustna sobota 
spet vrnila Drežnico v skrivnostni čas lesenih mask 
in drugih likov, ki so vsak s svojo nalogo narekovali 
tempo dogajanja v vasi. Pust v Drežnici pripravlja 
Drežniška fantovščina, organizacija neporočenih 
fantov, ki svoje izročilo že nešteto rodov prenaša na 
mlajše generacije. Okrog božiča so sprejeli v svoje 
vrste nove, sedemnajstletne  fante, ki se jim je s tem 
izpolnila ena največjih želja – sodelovati pri pusto-
vanju in postati enakopraven član fantovščine. 

Po sobotnih sestankih s povorkami in skrivnostnih 
pripravah je bila pustna sobota dan, ko se je pustni 
sprevod pokazal vaščanom in drugim obiskoval-
cem. »Ta lepi« so obiskali prav vsako hišo v vasi in s 
plesom ter glasbo voščili sreče in veselja v prihajajo-
čem letu. »Cgajnajrji« so marsikatero ušpičili in kaj 
izmaknili, tako, da je imel obilico dela tudi pustni 
policaj. Najznačilnejši drežniški pustni lik je »ta gr-
di«. S svojo strašljivo podobo, leseno masko, odeto 
v ovčjo kožo in z ovnovimi rogovi na glavi je v sobo-
to naganjal strah v kosti otrokom, ki so bežali pred 
njim. Popoldne so na vaškem trgu. »Cgajnarji« pri-

ZIMSKI DOGODKI SO ZA NAMI 

pravili šaljive dogodivščine, spet pa se je tudi »ta 
debel« preveč najedel in sta ga morala zdravnik in 
»rezjan« operirati.  Pustno rajanje se je zaključilo 
zvečer, ko so »ta lepi« obrali vse hiše, s še zadnjim 
sprevodom vseh mask skozi vas.

Zadnje dejanje tega pustnega časa v Drežnici je 
bila sodba na pustni torek zvečer. Sodišče je pustu 
očitalo kar sedemindvajset kaznivih dejanj, lepo 
zloženih v verze, in ga za vse naštete grdobije obso-
dilo na smrt z zamrznitvijo. Rabelj je sodbo izvršil, 
povorka žalostnih fantov pa je truplo rajnega pusta 
opolnoči zažgala na robu vasi. Leto in dan bo mir 
pred njim, vendar smo lahko gotovi, da bo ob začet-
ku naslednjega pustnega leta spet našel pot do 
Drežnice in v srca njenih prebivalcev.

Občina Kobarid se je nadvse pomembnega dela, ki 
ga na področju ohranjanja kulturne dediščine opra-
vlja Drežniška fantovščina, spomnila leta 2009, ko je 
slednja dobila priznanje Občine Kobarid. Drežniški 
pust je kot običaj, ki se zaradi svoje prepoznavnosti 
uvršča med pet najbolj prepoznavnih pustovanj v 
Sloveniji, vpisan tudi v register nacionalne nesnov-
ne kulturne dediščine,  kjer je zbrana zakladnica slo-
venske žive dediščine, ki se prenaša iz roda v rod in 
jo nosilci poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, na-
ravo in zgodovino. Projekt poteka pod okriljem In-
štituta za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU.

Jernej Bric, Drežnica
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Drežniški pust. Foto: Jernej Bric
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VRSNSK PUST boto, ko je pustna povorka hodila od hiše do hiše, 
kjer so jim v zameno za prinešeno pomlad in dobro 
letino ljudje podarili  jajca, vino, klobase in ostale 
kmečke pridelke. Na nedeljo je glavno dogajanje 
potekalo na vasi, kjer so se zbrali obiskovalci z vso 
pisano pustno druščino. Na večer pustnega torka 
smo umrlega pusta položili na pare sredi vasi. S pu-
stnimi pogrebnimi slovesnostmi smo ga zažgali na 
pepelnično sredo zvečer in s tem se je pustni čas za 
eno leto poslovil.

Vsi, ki ste zamudili letošnje pustovanje, ste vablje-
ni, da pridete na Vrsno pomagat preganjat zimo na-
slednje leto. Slike letošnjega pustovanja pa si lahko 
ogledate na spletni strani www.vrsno.si

 Na koncu pa, kot pravijo Vrsnci »Žibjo pust!« 
Tina Sivec, Vrsno

PUSTNI SPREVOD PO ULICAH 
KOBARIDA

Zavod Feniks je tudi letos organiziral pustno raja-
nje otrok in vseh generacij, ki jim je še mar šeg in 
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Pustni sprevod v Kobaridu. Foto: Matej Stres

Tudi letos je na Vrsnem potekalo tradicionalno pu-
stovanje. Izročilo sega daleč v zgodovino, kot dokaz 
pa obstaja tudi fotografija, ki je stara približno sto 
let. Včasih so sodelovali le vaški neporočeni fantje, 
zdaj pa sodeluje vsak, ki je dovolj star in si to želi, 
tudi dekleta. Zadnje četrt stoletja pa mladi na Vr-
snem ohranjamo ta vesel in pomlad bujajoč običaj. 

Vrsnski pust se je  začel že na četrtek pred pustnim 
torkom. Ta dan se imenuje “stricou pust.” Na ta večer 
oz. noč, strici (neporočeni možje in fantje) s kravjimi 
zvonci zvonijo po vasi. Nadaljeval se je s pustno so-

Vrsnsk pust. Foto: arhiv TD Planinski raj-Vrsno
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navad naših prednikov. Po ulicah in na trgu Kobari-
da je množica skoraj stotih udeležencev preganjala 
zimo in klicala pomlad. Organizatorji so letos prišli 
iz Kekčeve dežele in oživili življenje pastircev pod 
Prisankom. Prikazali so Kekčeve ukane, teto Pehto 
zeliščarico, Bedanca na poskok in zajčka v gajbi, Ro-
žleta z velikimi očmi in pridno Mojčco. Maškare so 
obudile star pustni običaj in kobariške ulice so se 
bile polne smeha, vrišča in dobre volje. Pust hrust, s 
Kekcem na čelu, juhej!

Pustni sprevod se je izpred šole odpravil po Šarfo-
vi, Stresovi ulici in na plac, kjer so zaplesali in svojo 
pot nadaljevali po Milanovi ulici in se zbrali v gasil-
skem domu. Tu jih je pričakala čajanka in domače 
pecivo, ki so ga spekle pridne mame.

 Ko so najmlajše maškare svoje poslanstvo opravi-
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Mkud-ove pustne palačinke. Foto: arhiv Občine Kobarid

le, so se na kobariški tržnici zbrali člani društva 
MKUD, ki so v pustnih odpravah pekli palačinke in s 
svojo dobro voljo in pustnim razpoloženjem marsi-
komu popestrili pustno soboto.

Vilma Purkart, Zavod Feniks

Letošnja zima, ki je bila radodarna s snegom, je v 
Drežnico po sedmih letih premora znova prinesla 
tekmovanje v smučarskih skokih. Ti imajo v Drežnici 
že dolgo tradicijo, saj so prvo tekmovanje v tej disci-
plini priredili že leta 1953, na sedanjih skakalnicah, 
za katere je načrte naredil Oto Giacomelli, pa tek-
mujejo od leta 1981. 

Sončna nedelja je v Drežnico privabila skoraj štiri-
sto gledalcev in kar 70 tekmovalcev, ki so se pome-
rili v osmih starostnih kategorijah. Mlajši udeleženci 
in superveterani so tekmovali na manjši, 12 metrski 
skakalnici, kadeti, mladinci, člani in veterani pa na 
večji, 25-metrski napravi. Najdaljši skok je meril kar 
27,5 metrov, videli smo tudi nekaj padcev, vendar 
se je vse skupaj končalo brez poškodb. Udeleženci 
tekmovanja so prišli tudi z Idrijskega, Šentviške pla-
note, Loga pod Mangartom in celotnega Posočja, v 
hudi konkurenci pa je absolutni zmagovalec postal 
domačin Boštjan Uršič.

Jernej Bric, Drežnica

TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH V DREŽNICI

Smučarski skoki Drežnica 2013. Foto: Jernej Bric
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Mesec marec vsako leto prinese veliko prazničnih 
dni, poleg tega pa dokončno odžene zimo in prinese 
pomlad. Z namenom, da bi obeležili te praznike je v 
Idrskem  16. marca skupina domačink iz Idrskega in 
Mlinskega organizirala manjšo prireditev za prebi-
valce Krajevne skupnosti Idrsko-Mlinsko. Prireditev 
je bila mešanica plesa, petja, glasbe in branja pesmi, 
za kar so poskrbeli mlajši otroci in mladina iz obeh 
vasi. Da pa ne bi ostalo le pri prebiranju pesmi, je 
poskrbel harmonikar iz Mlinskega, ki je s poskočnimi 

POZDRAV POMLADI V IDRSKEM

SMARAGDNI  ODSEV – In for mator  Obč ine  Kobar id

Prireditev v Idrskem. Foto: arhiv KS Idrsko-Mlinsko 

Športno društvo Livek je v nedeljo, 3. 3. 2013, or-
ganiziralo veleslalom na livškem smučišču. Zadnje 
takšno tekmovanje je potekalo na Matajurju leta 
2009. Tekme se  je udeležilo 115  tekmovalcev v 13 
kategorijah, najprej so se pomerili najmlajši smu-
čarji letnik 2004, nato vsi ostali, zaključili pa so  vete-
rani. Prvim trem najbolje uvrščenim iz vsake kate-
gorije smo na razglasitivi podelili medalje. Plaketo 
sta prejela tudi najstarejši udeleženec Ludvik Med-

VELESLALOM LIVEK 2013

ved ter najmlajši udeleženec Miha Mašera. Pokala 
za najboljši ženski čas je prejela Barbara Hrast, za 
najboljši moški čas pa Bojan Kutin. Prireditev si je 
ogledalo okoli 300 gledalcev, ki so bodrili tekmoval-
ce. Pri tem velja pohvaliti požrtvovalnost krajanov, 
ki so pomagali pripraviti prireditev ter znali poskr-
beti tudi za razpoloženje tekmovalcev in gledalcev.

Meta Pajer, Livek

Veleslalom Livek 2013. Foto: arhiv ŠD Livek
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domačimi vižami poskrbel za odlično vzdušje vseh 
obiskovalcev, ki so iz rok najmlajših nastopajočih na 
koncu prejeli še šopek sveže nabranih zvončkov. Po 
lanskoletni prireditvi, posvečeni trem idrskim pesni-

SMARAGDNI  ODSEV – In for mator  Obč ine  Kobar id

Transvestitska svatba, uprizoritev, ki smo jo ob-
činstvu premierno predstavili v Kobaridu 26. 1. 2013, 
je situacijska komedija, polna absurda, hitrih spre-
memb in posledično smeha. Gre za tabu temo, ki je 
pravzaprav aktualna tudi v današnjem času in druž-
bi, lahko pa seveda transvestijo razumemo tudi kot 
metaforo oziroma prispodobo za iskanje ter odkri-
vanje samega sebe. V gledališki predstavi sodeluje 
sedem članov MKUD-a Kobarid, šest igralcev ter 
tehnik. To je že naš tretji večji gledališki projekt in 
prav tako kot pri preteklih, smo tudi tokrat prejeli 
zgolj pozitivne komentarje. S Transvestitsko svatbo 
bomo gostovali v Desklah ter Bovcu, saj svoje ustvar-
janje želimo pokazali tudi izven »svoje« dvorane.

Evelin Kranjc, Mkud Kobarid

KUD Igralska skupina Drežnica pod vodstvom Ri-
ne Berginc je v novi preobleki in po krajšem premo-
ru spet navdušila obiskovalce v Kulturnem domu v 

PREMIERNE GLEDALIŠKE PREDSTAVE DOMAČIH 
KULTURNIH DRUŠTEV

Transvestitska svatba avtorja Vinka Möderndorferja v režiji 
Mkud Kobarid. Foto: arhiv Mkud Kobarid

kom, je bila tokratna pomladna prireditev drugi kul-
turno obarvan dogodek, ki je na enem mestu zbral 
večjo množico domačinov iz Idrskega in Mlinskega. 

Matic Volarič, Idrsko

Kaj se skriva za debelim trebuhom? Foto: arhiv KUD Igralska 
skupina Drežnica

Kobaridu. 16. in 17. marca smo na ogled postavili 
gledališko igro za otroke, mladostnike in odrasle 
Kaj se skriva za velikim trebuhom? avtorice Vike 
Grobovšek. V pravljični igri so se igralci preoblekli v 
mladostnike, ki se v svojem prostem popoldnevu 
igrajo »za pravljico,« kot rečejo na Drežniškem. 
»Nima veze, saj smo tudi mi otroci. Če pa nismo, se 
pa igrajmo, da smo.« 
»Jaz bom kralj.« — »Jaz pa kraljica.« 
»Kaj boš pa ti?« — »Daj, začnimo že!«

Gledalci v polni dvorani Kulturnega doma so se 
neizmerno zabavali in se iz srca nasmejali ter nas 
oba večera nagradili z bučnim aplavzom.

Rina Berginc, KUD Igralska skupina Drežnica

V mesecu kulture smo si v Kulturnem domu v Ko-
baridu ogledali tudi gledališko predstavo Žurerji, 
priredbo igre avtorice Olge Pavšič, v izvedbi Gledali-
ške skupine Slavček OŠ Simona Gregorčiča Kobarid.
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Prenašanje znanja o prometni varnosti mladim je 
ena od osnovnih nalog Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu. S tem ciljem je SPV CP pri-
pravil zanimivo preventivno predstavitev, imenova-
no »avtobusna učna ura,« za učence 2. in 3. razreda 
Osnovne šole Kobarid. Pri tej aktivnosti so se učenci 
praktično seznanili z  uporabo voznih kart, načinom 
vstopanja in izstopanja v avtobus, ravnanjem na av-

AVTOBUSNA UČNA URA V KOBARIDU

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je 13. 3. 2013 za učence 9. razredov in za učence 5. razre-
dov, ki letos opravljajo kolesarski izpit in bodo tako prvič samostojni udeleženci v prometu kot vozniki, 
pripravil zelo zanimivo predavanje Še vedno vozim, vendar ne hodim. Kakovost življenja posameznikov je v 
vse večji meri odvisna tudi od stopnje varnosti cestnega prometa. Kljub temu je  je kultura vožnje nemalo-
krat krivec hudih prometnih nesreč, ki puščajo za sabo trajne posledice. To je  spodbudilo idejo o gibanju »Še 
vedno vozim – vendar ne hodim.« Ljudje, ki so bili sami žrtve prometnih nesreč in najbolje vedo, kako se 
zaradi tega življenje spremeni,  želijo z lastno življenjsko izkušnjo vplivati na večjo prometni varnost in po-
zitivno vplivati na mlade, tako da jim varna vožnja postane vrednota. Vplivati želijo predvsem na bodoče 
mlade voznike v starosti od 15 do 22 let. Ko so učenci slišali zgodbe predavateljev, so kar malce v šoku po-
vedali, »da si res niso mislili, da se takšna zgodba res lahko naredi in kaj vse za sabo potegne. » Podpisali so 
tudi zaobljubo, s katero so obljubili, da bodo odslej bolj pozorni na cesti.

Janko Volarič, Medobčinska uprava Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

ŠE VEDNO VOZIM, VENDAR NE HODIM

SMARAGDNI  ODSEV – In for mator  Obč ine  Kobar id

Učenci 5. in 9. razreda OŠ Kobarid s predavatelji. Foto: Janko Volarič

tobusni postaji, zakaj so oštevilčena avtobusna po-
stajališča, kje so najbolj varni sedeži, kaj se zgodi, če 
se izgubi prtljaga, prečkanje prehoda za pešce na 
semaforiziranem križišču, hišnem redu na avtobu-
sni in železniški postaji.

Nekaj uvodnih besed o nevarnostih, ki prežijo na 
učence v cestnem prometu je najprej povedal avto-
busni prevoznik Harij Vencelj iz Bovca. Odpeljali so 
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se do Tolmina, nato pa  proti Železniški postaji Most 
na Soči, kjer je udeležence pričakal postajni načelnik 
Jandrič Dragan in podrobno pojasnil razlike med 
železniškim in cestnim prometom. Zanimiv je bil tudi 
ogled spominske sobe, nato pa so se učenci z vlakom 
peljali  do Kanala ob Soči in se tako praktično sezna-
nili z varnim načinom vstopanja in izstopanja iz vlaka. 

V Tolminu so si učenci ogledali prostore Gorske re-
ševalne službe, kjer jih je načelnik Žarko Trušnovec 
seznanil z njihovim delom. Na avtobusni postaji v Tol-
minu pa so z zanimanjem poslušali pojasnila šefa av-
tobusne postaje Janija Pliberška. S postaje so se učen-
ci preselili v prometno živo središče mesta, kjer sta jih 
redar Volarič Janko in policist Ivančič Darko popeljala 
preko prehodov in mimo semaforjev. Načrtovani 
prometni dan je tako spretno povezal dve vrste pro-
meta. Učenci so imeli priliko slišati veliko informacij 
o pravilih, ki veljajo na vsakem področju posebej. 

SMARAGDNI  ODSEV – In for mator  Obč ine  Kobar id

Učenci 2. in 3. razreda OŠ Kobarid na železniški postaji. Foto: 
Janko Volarič

Dan prometne varnosti v kobariški šoli je dogo-
dek, ki kaže, kako se lahko različne institucije  pove-
žemo in pomagamo  do znanj, ki so za današnji čas 
na prometnem področju nujno potrebna prav za 
vsakega, ki stopi v promet. 

Janko Volarič, Medobčinska uprava 

Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije GIZ za pohodništvo in ko-
lesarjenje organizirala tekmovanje na področju tu-
rizma, urejanja in varstva okolja. Tekmovanje je bilo 
organizirano v okviru projekta Moja dežela – lepa in 
gostoljubna v letu 2012, ocenjevali pa so najboljšo 
tematsko pot v letu 2012. Komisija je na slavnostni 
prireditvi v soboto, 26. januarja, na sejmu Turizem in 
prosti čas v Ljubljani Pot miru ocenila za najboljšo 
regijsko tematsko pot na območju Zgornjega Posočja.

100 km dolga Pot miru povezuje območja in ljudi 
ter bogato kulturno in naravno dediščino vzdolž 
nekdanje soške fronte. Posvečena je spominu na žr-
tve prve svetovne vojne. Predvsem pa spodbuja 
vrednoto miru in priložnosti za skupni razvoj. Voja-
ška pokopališča, kaverne, strelski jarki, kostnice, ka-
pele, spomeniki, muzeji na prostem in druga obe-
ležja predstavljajo pomembno snovno in nesnovno 
dediščino evropske zgodovine. Danes so s svojimi 

POT MIRU  NAJ REGIJSKA POT 2012

pričevanji, občutji in zgodbami hrbtenica Poti miru 
od Julijskih Alp do Jadrana. Pot miru je prava izbira  
za vse, ki želijo aktivno preživeti prosti čas, doživeti 
mogočne razglede in lepote narave, spoznati zgo-
dovino in kulturo, srečati domačine, izkusiti sedanje 
življenje in okusiti lokalne dobrote.

Jasmina Urbančič, Fundacija Poti miru v Posočju

Muzej na prostem Čelo, Tamino Petelinšek. 
Foto: arhiv Fundacije Poti miru v Posočju
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Med 9. in 12. majem 2013 bomo v dolini Soče go-
stili Evropsko prvenstvo v kajak spustu in sprintu, 
poimenovano Soča 2013. Pričakuje se 150 do 170 
tekmovalcev iz 16 do 18 držav. Tekmovalni del pr-
venstva Soča 2013 bo potekal v organizaciji Kajaka-
ške zveze Slovenije in Kajak kluba Soške elektrarne.  

Tekmovalno dogajanje bo na Kobariškem in Bov-
škem spremljal bogat zabavni program s športnimi 
aktivnostmi, kulturnimi predstavami in koncerti. Za 
spremljevalni program bosta poskrbeli Občina Ko-
barid in Občina Bovec v sodelovanju z lokalnimi in-
stitucijami. 

»Evropsko prvenstvo je za našo občino, športni 
turizem in promocijo izrednega pomena. Vas Trno-
vo ob Soči bo ponovno zaživela in se uvrstila na ze-

EVROPSKO PRVENSTVO SOČA 2013

mljevid pomembnih športnih destinacij« je pove-
dala županja Občine Kobarid Darja Hauptman. 

Podrobnejše napovedi o tekmovanju in dogaja-
nju v sklopu Evropskega prvenstva Soča 2013 si lah-
ko ogledate na spletni strani www.soca2013.si ali 
pa ga spremljate preko facebook strani SOCA Kayak 
RACE Fever.

Nataša H. Ivančič

PETEK, 5. 4. 2013, ob 19. uri, Fundacija Poti 
miru v Posočju, Kobarid: Predstavitev knjige 
Zdravilni viri Jožeta Muniha. 
Informacije: Fundacija Poti miru v Posočju

SOBOTA, 6. 4. 2013: Čistilna akcija v Občini 
Kobarid. Informacije in prijave: Janko Volarič 
(e-mail: redarstvo@kobarid.si; gsm: 041 728 613)

ČETRTEK, 11. 4. 2013, ob 19. uri, Zelena hiša, 
Kobarid: Duo Bakalina - otvoritev foto-
grafske razstave in kratka predstavitev 
albuma Žbrejnkl. Informacije: TNP Kobarid 

PETEK, 12. 4. 2013, ob 20. uri, Kobariški muzej, 
Kobarid: Predavanje Željka Cimpriča 
»Podobe iz Berlina«. Informacije: Kobariški muzej

SOBOTA, 13. 4. 2013, ob 19. uri, Dom Andreja 
Manfrede, Kobarid: Predavanje uni.dipl.teol. 
Andreja Zelenjaka »Zakaj Bog?« 
Informacije: Andrej Zelenjak (041 859 961) 

NAPOVEDNIK DOGODKOV  APRIL 2013
NEDELJA, 14. 4. 2013, ob 19. uri, Kulturni dom, 
Kobarid: Predstava »Slovenska muska od A 
do Ž« v izvedbi Lada Bizovičarja. 
Informacije: Miha Cuder (040 426 592)

SOBOTA, 20. 4. 2013, ob 9.30 uri, pri koči na Pla-
nini Kuhinja: Uradna otvoritev četrte pla-
ninsko–čistilne sezone »Očistimo gore in 
planine«. Po uspešnih treh sezonah akcije Očistimo gore 
in planine Zavarovalnica Triglav nadaljuje s to vsesloven-
sko ekološko akcijo. Začetek bo aktiven, saj bodo udeleženci 
očistili okoliške hribe in tako pokazali svoj odgovoren odnos 
do varovanja okolja. Ohranimo naše gore čiste! Povejte 
naprej! Več informacij o akciji lahko dobite na spletni strani 
www.ocistimogore.si ali na Facebooku.

TOREK, 23. 4. 2013, ob 19. uri, Dom Andreja Man-
frede, Kobarid: Uvodna literarna prireditev 
ob začetku projekta Primorci beremo. 
Informacije: Knjižnica Kobarid

Napovednik dogodkov spremljajte tudi na spletni strani 
Občine Kobarid www.kobarid.si.
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