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SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja

Smaragdni odsev je informativno glasilo 
Občine Kobarid. Izdala in založila: Obči-
na Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 
Uredniški odbor: Nataša Hvala Ivančič, 
Božica Špolad Žuber, Danica Hrast (v času 
odsotnosti Urške Lazar Živec). Jezikovni 
pregled: Polona Hadalin Baša s.p.. Tisk: Ro-
mikron d.o.o.  Naklada: 1.500 izvodov.
Smaragdni odsev je vpisan v razvid medi-
jev pri Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport RS pod zaporedno 
številko 841. 

Občinski praznik je med drugim tudi pri-
ložnost, da županja pregleda opravljeno 
delo in predstavi naloge Občine Kobarid v 
prihodnosti. Ob prazniku smo se tako po-
govarjali z županjo Darjo Hauptman, ki ko-
bariško občino vodi dve leti. 

V prihajajočem mesecu bo minilo dve leti od vaše izvolitve na mesto 
županje Občine Kobarid. Ste si ob prevzemu funkcije predstavljali, kaj 
vse vas čaka?

Zavedala sem se, da je delo županje zelo naporno in odgovorno, da 
zahteva veliko energije, odrekanja ter sprejemanja. Nisem pa pričako-
vala, da bom v prvi vrsti strelovod za vse, kar se je v občini dogajalo 
pred mojim mandatom in za vse, kar se dogaja sedaj. Kandidirala sem 
iz enega samega razloga, da bi se trudila in delala za dobro naših ljudi 
ter krajev, da bi vsi skupaj boljše in lepše živeli. To tudi počnem in ve-
sela sem, da imam toliko energije ter, da mi zdravje to dopušča. 

Pred volitvami vam je uspelo volivce prepričati z vašim volilnim pro-
gramom. Nam zaupate, katere predvolilne obljube vam je uspelo v 
tem dvoletnem obdobju uresničiti? 

Kljub temu, da bom županja komaj dve leti, sem vesela in zadovolj-
na, ko se ozrem po naši lepi občini. Najprej sem hvaležna vsem svojim 
sodelavcem in sodelavkam, s katerimi se vsak dan trudimo, da smo 
prijazen ter učinkovit servis v dobro vseh občanov in se trudimo stro-
kovno ter zakonito opravljati svoje naloge. Vesela sem, da mi je uspelo 
vzpostaviti neposreden stik z občani, saj sem vedno na voljo za ose-
ben ali telefonski pogovor vsakemu, ki si to želi ali potrebuje. Obiskala 
sem tudi zelo veliko različnih dogodkov in spoznala zelo veliko spo-
sobnih ter pridnih občanov, ki se zelo trudijo in veliko časa ter energi-
je porabijo za dobro vseh nas. Prepričana sem, da mi je s svojim spre-
jemanjem različnosti uspelo ustvariti dobro komunikacijo z vsemi. 
Zelo sem zadovoljna, ker se na vseh področjih delovanja ustvarja po-
zitivna klima − sodelovanje, povezovanje in skupno ustvarjanje. V slo-

POGOVARJALI 
SMO SE Z ŽUPANJO 
DARJO HAUPTMAN

Spoštovani!

Letos smo izdali že tri številke 
Smaragdnega odseva. V njem smo 
obveščali o delu občinske uprave 
in sproti seznanjali z dogajanjem v 
občini. V tokratni, praznični izdaji 
objavljamo obsežen intervju z 
gospo županjo Darjo Hauptman, 
ki je spregovorila o delu občinske 
uprave, občinskega sveta in njenem 
dvoletnem delu na Občini Kobarid. 
Praznično izdajo občinskega glasila 
posvečamo društvom ter klubom, 
ki v letu 2012 praznujejo okroglo 
obletnico delovanja. O svojem delu 
so nekaj napisali tudi za nas in tako 
svoje spomine, v sliki in besedi, delili 
z nami. 
Posebno pozornost posvečamo 
tudi dobitnikom zahval županje, 
prejemnikom denarne nagrade, 
priznanj in plakete Občine Kobarid, 
zato smo jih tudi podrobneje 
predstavili.
Ob tej priložnosti vsem jubilantom 
in dobitnikom občinskih priznanj 
ter nagrad iskreno čestitamo in jim 
želimo še veliko ustvarjalnih let. 

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani želimo vam prijetno branje 
in vas vabimo, da se nam pridružite 
na dogodkih, ki smo jih v tem 
prazničnem mesecu pripravili skupaj 
z društvi in posamezniki.

Uredniški odbor
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SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja

gi je moč in kakor več glav več ve, tako več rok več 

naredi. Pokazalo se je, da se tista področja, kjer so 

posamezniki, društva in krajevne skupnosti (KS) pri-

pravljene sodelovati s svojimi idejami in prostovolj-

nim delom, veliko hitreje razvijajo. Zato sem iskreno 

hvaležna vsem, ki so za dobro svojih krajev in vasi, 

pripravljeni sodelovati z Občino.

V minulih dveh letih se je zelo veliko naredilo na 

kulturnem in turističnem področju. Zelo se je pove-

čal kulturni utrip posameznikov in krajev, uredilo pa 

se je tudi precej nove turistične infrastrukture: pro-

metne signalizacije, nekaj novih pešpoti, kolesar-

skih poti, tematska pot, opazovalnica ptic ... Že dva-

krat zapored beležimo povečano prodajo turističnih 

kapacitet in prepoznavnost naše lepe občine, ki se 

je letos uvrstila med tri najlepše turistične kraje v 

Sloveniji.

Turizem poskušamo nadgraditi tudi s ponudbo 

doma pridelane in ekološke hrane ter zato precej 

energije usmerjamo v razvoj samooskrbe in oživi-

tev tržnice. S tem namenom smo se vključili v pro-

jekt pravične trgovine, ki bo od pridelovalcev odku-

pila vso, doma pridelano hrano.

Dokončali smo obnovo stavbe občinske uprave, 

pridobili gradbeno dovoljenje za nov stanovanjski 

blok in nov vrtec z glasbeno šolo, ki bo prva faza 

Medgeneracijskega središča. Pripravili smo tudi 

projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo 

telovadnice in osnovne šole v Kobaridu. Uredili smo 

športno igrišče v Breginju, športno igrišče z otroški-

mi igrali v Magozdu in aktivno sodelovali pri uredi-

tvi športnega ter otroškega igrišča v Trnovem. Zelo 

dobro sodelujemo z vsemi zavodi in občinami v Po-

sočju ter Benečiji. S slednjimi smo razvili vrsto kul-

turnih, športnih in turističnih vezi ter skupaj pripra-

vili kar nekaj projektov. Zelo intenzivno pa smo so-

delovali tudi z Državno tehnično pisarno in ministr-

stvom, da je pred stoletnico prišlo do obnove bazi-

like Srca Jezusovega v Drežnici.

Mislim, da je še ogromno uresničenega, o čemer 

vam redno poročamo na naši spletni strani, v našem 
lokalnem časopisu Smaragdni odsev in v Sočasni-
ku.

Kaj vam v tem delu mandata ni šlo najbolje od rok. 
Česa še niste uspeli uresničiti?

Pred nastopom funkcije sem si predstavljala, da 
stvari potekajo veliko hitreje, kot se v resnici odvija-
jo. Postopki so skoraj za vse projekte zelo dolgotraj-
ni. V določene projekte je vloženo veliko energije in 
dela, pa kljub temu konkretnih rezultatov še ni. Zelo 
si želimo, da bi sprejeli občinski prostorski načrt. 
Kljub vsem prizadevanjem ga še vedno nimamo. 

Iščemo investitorje in si prizadevamo, da bi se go-
spodarstvo v občini razširilo ter se posledično zago-
tovila nova delovna mesta, a nam to še ni uspelo. 
Treba bo urediti parkirišča za osebna vozila in avto-
buse ter zgraditi avtobusno postajališče. Pripravlja-
mo projektno dokumentacijo, do izvedbe pa je žal 
še daleč. 

Mercator svoj center gradi že dolgo časa in tudi 
sedaj izgradnjo povezuje z izgradnjo krožišča. Za iz-
gradnjo krožišča in južne obvoznice potekajo inten-
zivni pogovori z DRSC-jem. 

Intenzivno razmišljamo o demografskem proble-
mu in se trudimo, da bi postali prijazni do mladih. 
Žal so to procesi, ki trajajo zelo dolgo. 

Turistična signalizacija. Foto: arhiv Občine Kobarid
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Za uspešno delo Občine je izredno pomembna tudi 
učinkovita in strokovna občinska uprava. S kakšnim 
kadrovskim potencialom razpolaga Občina?

Na Občini se že vse od nastopa moje funkcije sre-

čujemo s kadrovskim primanjkljajem, ker je bilo kar 

nekaj odsotnosti zaradi dolgotrajnih bolniških in 

porodniških dopustov. Še vedno je nezasedeno de-

lovno mesto direktorja, razpis zanj pa načrtujemo v 

prihodnjih mesecih. Kljub odsotnostim pa je vse 

delo razdeljeno med ostale zaposlene in kvalitetno 

opravljeno v zakonskih rokih. Glede na obseg na-

log, ki ga imajo zaposleni na Občini, so vsi maksi-

malno obremenjeni. Na Občini imamo tudi režijski 

obrat, s pomočjo katerega je po KS narejenega veli-

ko. Režijski obrat dela po letnem programu, ki ga 

izdelamo s pomočjo potreb KS. Ker imamo v javni 

upravi omejeno zaposlovanje, se organiziramo v 

skladu z možnostmi, ki so nam na razpolago. Tako je 

naša Občina »nekakšna učna baza« za opravljanje 

pripravništva in obveznih učnih praks. Trenutno 

imamo skupaj z Zavodom za gozdove zaposlenega 

pripravnika, ki opravlja enoletno prostovoljno pri-

pravništvo. Obvezno učno prakso omogočamo tudi 

študentu ekonomije. Možnosti pa dajemo tudi mla-

dim iskalcem zaposlitve, da se na Občini zaposlijo 

preko javnih del. 

V tem dveletnem obdobju je bilo sklicanih že 17. re-
dnih sej občinskega sveta in ena izredna seja. Kako 
ocenjujete delo občinskega sveta in sodelovanje s 
svetniki?

V občinskem svetu sta dve svetnici in štirinajst 

svetnikov. Poudariti velja, da v tem dvoletnem ob-

dobju ni bilo nikdar problemov s sklepčnostjo sej 

občinskega sveta. Pa tudi sicer je odsotnost svetni-

kov minimalna in so le te povezane z objektivnimi 

razlogi. Svetniki in svetnici večinoma zelo odgovor-

no pristopajo k obravnavi vseh predlaganih gradiv 

in k sprejemanju odločitev, pomembnih za življenje 

in delo naših občanov. Mislim, da se skoraj vsi zave-

dajo dejstva, da so bili prav tako kot jaz izvoljeni, da 
bi se trudili in delovali za dobro občine. Naša občina 
prav gotovo ni izjema in se tudi pri nas dogaja, da se 
pač vsi z vsem predlaganim ne strinjajo. Sprejemam 
konstruktivno kritiko in argumentirane proti pre-
dloge. Pri delu občinskega sveta si želim, da bi vsi 
svojo energijo usmerjali v dobro delo vseh, v korist 
naših občanov in ni mi všeč širjenje neresničnih in-
formacij. Zaključim lahko z ugotovitvijo, da naš ob-
činski svet večinoma dela uspešno.

SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja

Glavna letošnja investicija Vodovod in kanalizacija pri Mal-
nih in na Volaričevi ulici je končana. Foto: arhiv Občine Koba-
rid

Občina v proračunu kar nekaj sredstev nameni ure-
janju komunalne infrastrukture. Katere večje nalož-
be so se izvajale letos?

Vsako leto se izvaja več naložb v komunalno infra-
strukturo, pa je kljub temu treba na tem področju 
postoriti še zelo veliko. Žal je naša občina zelo velika 
in razvejana, cene za komunalno ureditev pa zelo 
visoke. V teku je naložba na Koseču, kjer se bo uredil 
vodovod in cesta. Glavna letošnja naložba, Vodovod 
pri Malnih in na Volaričevi ulici, je končana in je za-
jemala vodovod, kanalizacijo in cesto. Na področju 
naložbenega vzdrževanja vodovodov se je letos de-
lalo v novi Borjani, Sedlu, Logjeh, Mlinskem, na Svi-
nem, v Drežnici in Jevščku, na kanalizacijskem 
omrežju pa v Borjani, Breginju, Mlinskem in Drežni-
ci. Vzdrževalna dela so potekala tudi na čistilni na-
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pravi v Kobaridu in Drežniških Ravnah. Na področju 
vodooskrbe je predvidena tudi zamenjava cevovo-
da pri cerkvi v Sužidu. Pripravljeni so tudi projekti za 
vodohran Repec in Logje ter idejni projekti za kana-
lizacijsko omrežje v Trnovem in na Livškem. Kar ne-
kaj sestankov in dejavnosti pa je začetih tudi za iz-
gradnjo prepotrebnega vodovoda v vasi Krn, kjer je 
treba v nadaljevanju pridobiti vse služnosti. Vsi ti 
projekti pomenijo veliko dodano vrednost za vsako 
mikro lokacijo, kjer so se izvajali in se še izvajajo, kot 
tudi za občino kot celoto.

Občina Kobarid ima dokaj ambiciozno zastavljen 
razvojni program. Izvedba prenekaterega projekta 
je odvisna od sofinanciranja iz evropskih sredstev. 
Kako uspešna je bila letos Občina pri pridobivanju 
evropskih in drugih sredstev iz razpisov in s kakšni-
mi težavami se srečujete pri tem?

Največja naložba, ki se je zaključila v septembru 
2012, je vsekakor kanalizacija pri Malnih v skupni 
vrednosti 728.000,00 evrov, od tega 640.000,00 
evrov nepovratnih sredstev.

Veliko je bilo vloženih sredstev tudi v obnovo ce-
stne infrastrukture, in sicer 265.025,00 evrov, od te-
ga 214.000,00 evrov nepovratnih sredstev. Letos so 
bila vložena v obnovo in posodobitev lokalnih cest 
na Koseču in v Smastu.

Iz naslova Interregovih programov (Evropsko teri-
torialno sodelovanje, Program čezmejnega sodelo-
vanja Slovenija−Italija 2007−2013) je bila izvedena 
kolesarska pot Interbike pod Matajurjem v višini 
45.300,00 evrov, od tega 43.035,00 evrov nepovra-
tnih sredstev.

Kmetijski programi LEADER LAS v skupni vredno-
sti 128.218,00 evrov, od tega 101.223,00 evrov ne-
povratnih sredstev, zajemajo projekte, kot so: Pre-
hrana in tradicija v Zgornjem Posočju, Povezujemo 
kobariško podeželje, Sir Tolminc − kralj planinskega 
raja, Podeželski elektronski vodič, Lokalno pridela-
na hrana v šole in vrtce, Grape − dobro pridelano 
doma, Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in do-
mače obrti ter gastronomije ob smaragdni poti, 
Podpora prireditvam NVO na območju LAS.

V naslednjih dveh letih imamo na podlagi razpi-

SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja

Brv v Nadiških koritih. Foto: arhiv Občine Kobarid
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sov že potrjene naslednje programe − Interreg 

(Evropsko teritorialno sodelovanje, Program čez-

mejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007–2013): 

CAMIS, povodja reke Soče – vstopno izstopna me-

sta in obnova stare brvi pri Trnovem, BIMOBIS − ko-

lesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo, 

ENJOY TOUR − postavitev opazovalnega čebelnja-

ka in dostopne poti na Idrskem, 

ZBOR ZBIRK NA LIVKU − obnova stare šole v več-

namenski objekt v skupni vrednosti 247.635,00 

evrov, od tega 221.003,00 evrov nepovratnih sred-

stev.

Če bodo rezultati iz naslova razpisov pozitivni, bo-

mo izvedli tudi tematske poti na Livku, v Trnovem in 

obnovili Nježino hišo na Livku, vse v skupni vredno-

sti 311.054,00 evrov, od tega 248.844,00 evrov ne-

povratnih sredstev. Za tematsko pot Idrsko pa ima-

mo že odobrena sredstva iz naslova LEADER LAS v 

višini 32.806,00 evrov, od tega 23.599,00 evrov ne-

povratnih sredstev.

Največja naložba bo vsekakor izgradnja novega 

vrtca z glasbeno šolo v vrednosti 2.331.519,00 evrov, 

od tega 832.974,00 evrov nepovratnih sredstev, la-

stnih 1.498.545,00 evrov. Iz razpisa Eko sklada za 

energetsko sanacijo objektov pa bomo pridobili še 

250.000,00 evrov nepovratnih sredstev.

Vlagali bomo tudi v energetsko sanacijo Osnovne 

šole Simona Gregorčiča in telovadnice v Kobaridu. 

Na različnih razpisih je možno pridobiti veliko ne-

povratnih sredstev. Problem za občine predstavljajo 

zamude pri izplačilih že odobrenih sredstev, saj mo-

rajo občine založiti svoja sredstva in na podlagi pla-

čanih računov izstavljati zahtevke. 

Pravkar se je končala turistična sezona. Turizem je 
ena od pomembnih gospodarskih panog, od katere 
živi že kar precejšen odstotek naših občanov. Lahko 
podate prve ocene letošnje turistične sezone.

Postregla bom kar z najnovejšimi podatki, ki so 

zelo spodbudni. V prvih osmih mesecih letošnje se-

zone v občini Kobarid beležimo 85.136 nočitev, kar 

je 8 % več kot v enakem obdobju lani. Največji od-

stotek porasta beležimo julija za 8 % več kot v ena-

kem obdobju lani in avgusta za 18 % več kot lani. 

Kampi so imeli do konca avgusta 2012 za 11 % več 

nočitev, v apartmajih pa je bilo skoraj 10 % več no-

čitev. Povprečna doba bivanja ostaja približno ena-

ka kot v letu 2011 – 2, 61 dni, v letu 2012 pa 2, 66 

dni. Statistika gostov pa je naslednja: največ smo 

imeli slovenskih, sledijo jim nemški, avstrijski, itali-

janski, nizozemski, francoski, angleški, češki, belgij-

ski in ameriški gostje. 

Po vsem tem lahko upravičeno trdim, da je turi-

zem v vzponu, da naši občani verjamejo v možnosti 

in priložnosti, ki jih daje turizem in so vanj pripra-

vljeni vlagati. Veseli me, da se s temi izzivi sooča tu-

di vedno več mladih. 

Kako lahko Občina pripomore k razvoju gospodar-
stva in turizma?

Občina nima veliko možnosti, da bi lahko nepo-

sredno vplivala na razvoj gospodarstva. Zelo smo 

se trudili, da bi prodali parcele v obrtni coni v Koba-

ridu, pa so bile ponujene cene za potencialne kupce 

žal previsoke. Občina lahko potencialno pripomore 

h gospodarskemu razvoju z izgradnjo prepotrebne 

komunalne infrastrukture, kar pa tudi počnemo v 

okviru razpoložljivih možnosti. Dobro se zavedam 

dejstva, da so do Kobarida zelo slabe cestne pove-

zave, zato se na vseh nivojih trudim in zavzemam za 

izgradnjo boljše cestne infrastrukture. Kljub temu 

pa imamo v občini kar nekaj uspešnih podjetij, na 

katere smo lahko upravičeno zelo ponosni. 

Več možnosti imamo na področju razvoja turizma. 

Zelo uspešno delamo na projektu turistične in ob-

vestilne signalizacije. Turizem in gostinstvo spod-

bujamo tudi z raznimi projekti, kot so kolesarska 

pot Inter Bike, tematska pot Kobariško blato, Livek 

ter Trnovo, obnova stare brvi poti pod Trnovim, ko-

lesarska pot Libušnje–Koseč, projekt urejanja starih 

SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja
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pešpoti in planinskih poti … pa tudi z bogato prire-
ditveno dejavnostjo v veliki meri dodatno pripomo-
remo k pestrejši turistični ponudbi ter tako turistom 
prikazujemo živo kulturno dediščino, kulturni utrip 
krajev in ljudi. Redno se srečujemo tudi s turistični-
mi ponudniki in jim prisluhnemo v njihovih idejah, 
pobudah.

Na področju te panoge nas čaka še veliko dela. S 
sosednjimi občinami moramo nadaljevati z deli v 
zvezi z režimom na reki Soči. To mislim, da je za nas 
ena od prioritetnih nalog. Sama Občina pa intenziv-
no dela na odkupih zemljišč v Trnovem in urejanjih 
vstopno izstopnih mest ob reki Soči. 

LTO Sotočje Tolmin-Kobarid ima pomembno vlo-
go pri razvoju turizma v naši občini, ki skuša v najve-
čji meri slediti sprejeti Strategiji razvoja turizma v 
občini Kobarid za obdobje 2010–2015. Drugi po-
memben partner na tem področju pa je tudi Med-
občinska uprava Tolmin, Kanal, Kobarid in Bovec s 
pristojnostmi in pooblastili.

Na področju predšolskega varstva in osnovnega šo-
lanja ima Občina pomembno vlogo: zagotoviti na-
šim najmlajšim in strokovnim delavcem kar najbolj-

še pogoje za delo. Katere pomembne projekte bi na 
tem področju izpostavili?

Program predšolske vzgoje in obveznega devet-
letnega izobraževanja se izvaja na centralni osnovni 
šoli v Kobaridu in na treh podružnicah to je v Bregi-
nju, Drežnici in Smastu. Največje sanacije in vzdrže-
valnih del je bila deležna osnovna šola v Kobaridu, 
medtem, ko so vrtec v Kobaridu in podružnične šo-
le bile deležne le najnujnejših posegov. Vsi ti objekti 
so potrebni precejšnjih vlaganj tako v energetsko 
sanacijo stavb, kot tudi notranjo ureditev in opre-
mo. Moj prvi izziv je prav gotovo vzpostavitev Med-
generacijskega centra v Kobaridu, v katerem se bo 
najprej zgradil vrtec z glasbeno šolo. Po izgradnji 
vrtca, katerega gradnja naj bi se začela v letu 2013, 
se bo v sklopu tega centra nadaljevalo z izgradnjo 
enote Doma upokojencev Podbrdo. Vzporedno s 
pripravami na naložbo vrtca delamo tudi na naložbi 
doma upokojencev.

Pri šoli bi rada še enkrat omenila, da smo pripravi-
li projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo 
telovadnice in osnovne šole v Kobaridu. Sama pa 
imam v mislih tudi že podružnične šole in kako v 
prihodnjih letih čim prej pristopiti k njihovi ener-

Peta mednarodna turistična borza aktivnega oddiha v naravi NATOUR ALPS. Foto: arhiv LTO Sotočje

SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja
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getski sanaciji in izkoristiti finančne ugodnosti, ki 
nam jih daje Evropska unija. 

Velik poudarek in pomen dajete tudi delovanju Kra-
jevnih skupnosti ter se redno srečujete z njihovimi 
predsedniki. Menite, da je omogočen enakomeren 
razvoj vseh področij v občini? 

V naši občini deluje deset KS, ki smo jih letos tudi 
podrobneje predstavili na spletni strani. Vse KS so 
zelo aktivne in s svojim delom v veliki meri pripo-
morejo k boljši kakovosti življenja. S predsedniki KS 
se na Občini redno srečujemo in na delovnih sreča-
njih sproti razčiščujemo nastalo problematiko ter 
skupaj načrtujemo delo. V tem dvoletnem obdobju 
se redno udeležujem zborov krajanov in sej svetov 
KS, če sem nanje povabljena. 

Težko bi odgovorila ali je omogočen enakomeren 
razvoj vseh področij, kajti problemov in potreb je 
toliko, da jih ni mogoče vseh rešiti hkrati. Si pa moč-
no prizadevam, da poskušamo narediti največ, kar 
se da. Je pa količina opravljenega dela v posamezni 
KS odvisna prav od sodelovanja med KS in Občino. 
Nekateri predsedniki so zelo zagnani in pridni ter 

nas pri izvedbi projektov spodbujajo, z nami sode-

lujejo in nam pomagajo. Neposredni stiki s krajani 

in vodstvom KS mi ogromno pomenijo, saj le tako 

zaznam resnične stiske in potrebe krajanov v njiho-

vem okolju. To bo moja redna praksa tudi v priho-

dnje. 

Uvedli ste tudi novost – denarno nagrado Občine 
Kobarid mladim diplomantom. Prav gotovo je vaša 
velika želja, da bi čim več mladih zadržali doma. 

V mojem mandatu smo imeli dve okrogli mizi, kjer 

so se predstavili mladi, ki uspešno ustvarjajo in de-

lujejo v naši občini. Od njih je prišla pobuda, da bi 

lahko uvedli simbolno denarno spodbudo diplo-

mantom in srečanja z njimi. Pobudo sem sprejela z 

velikim veseljem in ker so jo potrdili tudi občinski 

svetniki, smo prvo srečanje z diplomanti že organi-

zirali. Podelili smo šest denarnih nagrad, do konca 

leta pa je predvidenih še devet podelitev. To je prvi 

stik z mladimi, ki uspešno končajo svoj študij. Mo-

ram povedati, da so to zelo prijetna srečanja, kjer se 

srečamo in poklepetamo o zaključku študija in na-

črtih za prihodnost. Zelo si želim, da bi občina z 

mladimi začela intenzivno sodelovati in da bi znala 

ustvariti take pogoje, da bi se po končanem študiju 

vrnili v domače kraje, doma zaposlili ter ustvarili po-

goje za uspešno življenje.

Z željo, da bi skupaj z mladimi ustvarjali boljšo pri-

hodnost in zmanjšali demografijo so v teku pripra-

ve za ustanovitev Mladinskega sveta Kobarid. Usta-

novitvena seja je predvidena konec novembra 2012. 
Vizija in poslanstvo Mladinskega sveta je pridobiti 

čim večje število mladinskih organizacij in društev v 

občini, zagovarjanje interesov vseh mladih ter reše-

vanje problemov na vseh področjih: zaposlovanje, 

stanovanjska problematika, družabno življenje, 

projekti ... Med mladimi smo opravili tudi raziskavo 

in njene izsledke na kratko povzemam:

• mladi menijo, da bi morala Občina bolj aktivno so-

delovati pri mladinski politiki;

SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja

Režijski obrat Občine Kobarid veliko dela naredi po Krajev-
nih skupnostih. Foto: Slavko Matelič
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nje prostega časa v naravi. Na tem mestu bi želela 
pohvaliti tudi bogate programe Kobariškega muze-
ja, Fundacije Poti miru v Posočju, LTO Sotočje, Tri-
glavskega narodnega parka, Posoškega razvojnega 
centra, Knjižnice v Kobaridu, Osnovne šole Simona 
Gregorčiča, Glasbene šole Tolmin, Zavoda Feniks in 
vse, ki s svojimi dejavnostmi prispevajo h kakovosti 
življenja v naših krajih. 

SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja

• želijo si dodatne finančne spodbude za samoza-

poslovanje in podjetništvo ter

• pomoč pri odpravi stanovanjskega problema.

Razveseljivo pa je dejstvo, da je kar 56,03 % mla-

dih zainteresiranih za sodelovanje pri mladinski or-

ganizaciji, ki bi delovala v korist mladih in dajala 

pobude Občini. In prav vsakega sem zelo vesela.

Občani so zelo dejavni v številnih kulturnih, špor-
tnih in turističnih društvih. Menite, da je v proračunu 
namenjenih dovolj sredstev za tovrstne programe?

Naša občina se lahko ponaša s številnimi kulturni-

mi, športnimi, turističnimi, planinskimi in gasilskimi 

društvi, društvom upokojencev, Karitasom, Rdeči 

križem, Radio amaterji ... Če bi delali natančno stati-

stiko, bi iz nje lahko razbrali kolikšno število članov 

vseh generacij, je vključenih v društva, kolikšno šte-

vilo prostovoljnih ur je vloženih v njihove progra-

me. V praznični izdaji Smaragdnega odseva poseb-

no pozornost namenjamo društvom, ki letos pra-

znujejo okrogle jubileje. Vem, da si vsa ta društva 

nedvomno zaslužijo večje finančne podpore, a žal 

naše finančne možnosti ne dopuščajo večjih dona-

cij, sredstev. 

Kobarid se lahko ponaša z zelo bogato prireditveno 
dejavnostjo in izobraževalnimi programi. V svojem 
dosedanjem mandatu ste uvedli kar nekaj novosti. 
Imate na tem področju še kakšne skrite načrte?

Glede na to, da smo turistična občina, imamo tudi 

na področju prireditvene dejavnosti kar nekaj od-

mevnih prireditev in festivalov. Omenila bi Kulturno 

poletje, Legenda.fest, Festival soške postrvi, Festival 

pohodništva in še bi lahko naštevala. Mogoče bi 

omenila, da smo letos v okviru projekta LEADER iz-

dali Koledar prireditev v občini Kobarid. Cilj izdaje je 

bil v sodelovanju, povezovanju in koordinaciji pro-

gramov prireditev v občini. V Kobaridu pa se je ok-

tobra odvijala tudi Poslovna borza Natour Alps – 5. 

Mednarodno turistična borza za aktivno preživlja-

Odprtje medgeneracijskega središča v Kobaridu. Foto: arhiv 
Občine Kobarid

Vseskozi ste si močno prizadevala tudi, da bi občina 
Kobarid postala mladim in starejšim prijazna. Tudi 
na tem področju se je v zadnjem letu kar precej na-
redilo za boljšo kakovost življenja vseh generacij. 
Nam zaupate vaše načrte za naprej.

O delu z mladimi sem že govorila. Občina Kobarid 
si prizadeva postati prijazna tudi starejšim in v zvezi 
s tem vodi kar nekaj projektov. Vključili smo se v 
združenje občin, prijazne starejšim in ustanovili 
klub seniorjev. 

Septembra smo v Domu Andreja Manfreda odprli 
Medgeneracijsko središče Kobarid, v katerem naj bi 
se srečevale vse generacije naših občanov. Medge-
neracijsko središče je zametek Medgeneracijskega 
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centra, ki ga bomo zgradili na kompleksu današnje-
ga vrtca in nekdanje policijske postaje. V Medgene-
racijskem središču bodo program sooblikovali Po-
soški razvojni center, Zavod Feniks Kobarid, Območ-
no združenje Rdečega križa Tolmin, Društvo upoko-
jencev in številni posamezniki. 

vedno med nami ob vikendih. Kako vam uspe vse to 
usklajevati in si ob tem najti čas tudi za družino?

Dogajanje v naši občini je resnično pestro in ne-
malokrat se zgodi, da obiščem tudi pet dogodkov v 
enem dnevu. Včasih so dnevi tako gosti, da pridem 
domov šele zvečer, včasih mi po dopoldanskih ob-
veznostih uspe »skočiti« domov in skuhati kosilo ali 
oprati perilo. Toda nič mi ni težko. Če človek sprej-
me tako službo, mora vedeti, da to sodi zraven. Ob-
časno me doma pogrešajo, ker sem v prejšnji službi 
več časa posvečala družini. To poskušam nadome-
stiti med dopustom in ob prostih dnevih.

Ste mati, žena, županja. Ali ob natrpanem urniku in 
družinskih obveznostih lahko rečete, da imate kaj 
prostega časa? Si kakšno minuto zase in kako jo 
preživite?

Vsak človek mora najti čas, da se umiri, posveti sa-
memu sebi in svojemu telesu. Najrajši tečem in 
smučam, zelo rada pa tudi hodim, planinarim, pla-
vam. Športno udejstvovanje mi veliko pomeni in 
vsak prost trenutek izkoristim za fizično dejavnost.

Kaj bi ob občinskem prazniku sporočili občankam 
in občanom?

ŽIVIMO V LEPI OBČINI.
OBOGATIMO TO LEPOTO Z DOBRIMI ODNOSI 

IN SPREJEMANJEM DRUG DRUGEGA.
ODVRZIMO STARE ZAMERE IN SVOBODNO 

ZADIHAJMO V NOV DAN!
Z ROKO V ROKI,

Z NASMEHOM NA OBRAZU,
Z MIROM V SRCU.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam 
in vam želim,

da bi znali posnemati našega poeta − 
ljubiti naravo, ljudi ter domovino!

Gospa županja, najlepša hvala za pogovor.

Nataša Hvala Ivančič

Kobariška tržnica. Foto: arhiv Občine Kobarid

Eden izmed vaših projektov je tudi oživitev kobari-
ške tržnice in boljša samooskrba občanov. Tudi na 
tem področju imate še kar nekaj idej, pobud.

Moja velika želja je, da bi kobariška tržnica zažive-
la v polni meri. Prvi koraki v tej smeri so že narejeni. 
Vzporedno s spodbujanjem ponudbe na tržnici in 
domačinov, da bi čim več doma pridelane hrane 
ponudili na tržnici, bo treba iskati tudi načine, kako 
privabiti domačine k večjemu nakupu na tržnici. 
Prav tako mislim, da bi bilo treba spodbujati posa-
meznike, da bi čim več hrane pridelovali doma in te 
pridelke prodajali našim turističnim ponudnikom. 
Nekaj takšnih primerov dobre prakse na tem podro-
čju že imamo.

Že prej smo omenili, da je v naši občini zelo pestro 
dogajanje na kulturnem in športnem področju, 
mednarodnem sodelovanju. Odpirajo se razne poti, 
dogajajo se zbori krajanov, otvoritve in podobno. 
Povsod ste zraven, vedno želite vse podoživeti s svo-
jimi občani. Vemo, da ste na Občini po cele dneve, 

SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja
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Leto 2012 si bo marsikdo zapomnil tudi po dogod-
kih, ki so jih ob svojem jubilejnem prazniku organizira-
la društva in klubi. Ponosni smo, da so v naši občini de-
javni posamezniki, člani društev in klubov, ki s svojo 
dobro voljo, požrtvovalnostjo in prostovoljnim delom 
dajejo občini dodano vrednost in skupaj bogatijo ži-
vljenje vseh nas, ki tukaj živimo in delamo.

Letos v naši občini slavi pet društev in dva kluba: 
Prostovoljno gasilsko društvo Drežnica praznuje 100-
letnico, Planinsko društvo Kobarid se veseli 60-letnega 

NAŠA DRUŠTVA PRAZNUJEJO

100 LET GASILSTVA V DREŽNICI

jubileja, Mešani pevski zbor Planinska roža pa prepe-
va že 20 let. Imamo tudi dva jubilanta z 10-letnim de-
lovanjem, to sta Klub malega nogometa Oplast Koba-
rid in Športno društvo Breginjski kot.

Želimo si, da bi se te dejavnosti v čim večji meri pre-
našale tudi na mlajše generacije in se tako ohranile 
tudi v prihodnosti.

Vsem letošnjim jubilantom iskreno čestitamo in jim 
pri njihovem požrtvovalnem delu želimo obilo uspe-
hov ter zadovoljstva.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Drežnica de-
luje že od leta 1912, saj je že leta 1911 takratna Ob-
čina Drežnica kupila prvo ročno brizgalno, leta 1913 
pa je bil obstoj društva tudi pravno potrjen. Komaj 
je PGD Drežnica dobro začelo delovati, se je začela 
1. svetovna vojna in prebivalstvo je bilo izseljeno v 
Breginjski kot in Italijo, vojaški obvezniki so bili vpo-
klicani v vojsko, izpraznjene drežniške vasi pa je na-
polnila italijanska vojska. Po končani vojni leta 1921 
so člani PGD prosili občino za denarno pomoč, saj je 
bila med vojno uničena vsa gasilska oprema, razen 
brizgalne, ki je bila skrita v enem od gospodarskih 
poslopij. Drežnica je kmalu za tem začela čutiti faši-
stične pritiske in društvo je bilo uradno ukinjeno ter 
prepovedano. Šele leta 1953 so zagnani fantje po-
novno oživili gasilsko dejavnost in oblikovali gasil-
sko desetino, ki je štela 18 članov. Leta 1980 je bila 
dana pobuda o ponovni ustanovitvi PGD in s po-
močjo Gasilske zveze (GZ) Tolmin, ki jim je zagotovi-
la osnovno gasilsko opremo, je leta 1983 društvo 
spet začelo delovati. Povezalo se je s PGD Kobarid in 
PGD Breginj, med katerimi so se poleg skupnega Parada.
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Brizgalna.

dela spletle tudi prijateljske vezi, ki se kažejo še da-
nes. Društvo je delovalo in pojavila se je želja po po-
stavitvi gasilskega doma, ki bi nudil boljše pogoje 
za delovanje društva, hkrati pa bi bil tudi prostor za 
delovanje lokalne skupnosti, športnih in kulturnih 
društev. Tako je bil s trdim delom prostovoljnega 
dela članov društva, pomočjo PGD Kobarid in PGD 
Breginj, športnega društva Drežnica, pevskega zbo-
ra, krajevne skupnosti in raznih sponzorjev, leta 
1997 zgrajen gasilski dom. Kako potrebna je bila 
gradnja gasilskega doma, se je pokazalo že leta 
1998, ko je Drežnico prizadel močan potres. Gasilski 
dom je ostal nepoškodovan in služil je tako za skla-
dišče humanitarne pomoči, kot za sestanke vodstva 
popotresne obnove ter samih gasilcev, ki so na po-
moč prihajali od drugje. 

Praznovanje 100-letnice pomeni sto let prosto-
voljnega dela, človekoljubnega in nesebičnega pre-
dajanja vsakomur, ki se znajde v stiski. Treba je ceni-
ti vso to požrtvovalnost pogumnih in zagnanih fan-
tov ter mož, ki v teh za prostovoljstvo težkih časih 
najdejo čas, voljo in energijo za pomoč tako posa-

mezniku kot družbi. Društvo danes šteje čez 70 čla-
nov, od katerih je 30 operativnih. 

Kljub težkim časom, društvo deluje utečeno in s 
svojim znanjem opravlja vse preventivne ter reše-
valne naloge tako doma, kot izven operativnega 
območja občine. Poleg intervencij v domačem oko-
lju, od katerih je treba izpostaviti dva večja potresa, 
plaz na Koseču, požar na Krasjem vrhu in kar nekaj 
požarov na stanovanjskih ter gospodarskih poslo-
pjih, je društvo sodelovalo tudi pri večjih interven-
cijah, kot so na primer požari na Krasu, plaz v Logu 
pod Mangartom, poplave v Železnikih, orkanska 
burja na Goriškem, poplave na Vipavskem in požar 
na Sveti Gori. Glavna naloga društva je, da stalno iz-
vaja vaje, izobraževanja, vzdržuje vozila in opremo 
ter preverja hidrante, pozabiti pa ne sme tudi na 
družabno funkcijo. Ker je bila vedno ena izmed od 
glavnih skrbi društva pridobivanje in vzgoja novih 
mladih članov, se društvo trudi gasilstvo približati 
mladim že v prvih razredih osnovne šole. 

Kljub dobri opremi in usposobljenosti je gasilec 
postavljen pred veliko večje in težje izzive kot je bil 

SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja
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nekoč. Zato se poleg rednih usposabljanj v društvu 
udeležujemo gasilskih vaj (GZ) Kobarid in usposab-
ljanja za gasilske specialnosti na Igu. Tako imamo v 
društvu gasilce, ki so usposobljeni za delo z izolirani-
mi dihalnimi aparati, za podporo pri helikopterskem 
gašenju, gasilce bolničarje, gasilce s specializacijo za 
delo z motorno žago, mentorje mladine itd. PGD Dre-
žnica se poleg številnih priznanj in zahval, ki jih je do-
bilo od drugih društev in organizacij, lahko pohvali 
tudi z Gasilskim odlikovanjem I. stopnje, ki ga je pre-
jelo leta 1997 za vestno in požrtvovalno delo v gasil-
ski organizaciji in Gasilsko plamenico I. stopnje, ki mu 

60 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA KOBARID

je bila podeljena leta 2002 za posebne zasluge pri 
gašenju in reševanju. Civilna zaščita (CZ) je društvo 
nagradila z bronastim in srebrnim znakom CZ. 

Poleg nujnih intervencijskih pomoči društvo de-
luje tudi pri drugih dejanjih na domačem področju. 
Tako vsako leto ob prazniku sv. Florijana pripravi ga-
silsko mašo, ki se jo udeležijo tudi gasilci PGD Koba-
rid, PGD Breginj in PGD Selo. Že od samega začetka 
je društvo tudi soorganizator vsakoletne kulturne 
prireditve Amaterski oder v naročju Krna, kjer poskr-
bi za postavitev prireditvenega šotora in organiza-
cijo večernega plesa. Člani društva sodelujejo tudi 
kot redarji na kolesarskih in tekaških tekmovanjih. 
Vsako leto v mesecu požarne varnosti obiščejo otro-
ke v podružnični šoli v Drežnici in jim predstavijo 
gasilsko dejavnost.

Letošnjo stoletnico smo okronali z nabavo nove-
ga vozila za gašenje gozdnih požarov, za kar so za-
služni številni prizadevni domači gasilci in sponzor-
ji, predvsem pa GZ Kobarid ter Občina Kobarid.

Jernej Bric, PGD Drežnica
Foto: Damjan Koren

Planinsko društvo Kobarid je bilo ustanovljeno 14. 
decembra 1952. Že prvo leto delovanja je štelo več kot 
sto članov, v rekordnem letu 1985 kar 653 članov, 
danes pa se število članov giblje med 200 in 300. 
Društvo je od ustanovitve do danes največjo pozor-
nost posvečalo mladini. Vseskozi organiziramo šte-
vilne izlete, poletne in zimske tabore, planinske šole 
ter tečaje. Na kobariški osnovni šoli imamo izvrstne 
mladinske vodnike in dobre mentorje. Če merimo 
uspešnost dela mladinskega odseka po številu 
vključenih v razne vzgojne oblike, potem lahko mir-
no trdim, da je naš mladinski odsek že štiri desetle-
tja eden najbolj delavnih in uspešnih v Sloveniji. 

Tabor planina Kuhinja, 1998: pohod na planino Slapnik 
(1260 m).

Blagoslov novega vozila.
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Društvo je že ob ustanovitvi želelo imeti svojo pla-
ninsko postojanko. Nešteto prostovoljnih delovnih 
ur je bilo potrebnih, da je zrasel planinski dom na 
Vrsnem, prva in druga koča na planini Kuhinja, bi-
vak na Črniku, koča na Stolu, bivak Hlek pod Vršanjo 
glavo in bivak pod Muscem. Skrbimo tudi za planin-
ske poti v krnskem in stolovem pogorju, na Krasjem 
vrhu ter Matajurju. Vsakoletno vzdrževanje in ozna-
čevanje poti od naših markacistov terja mnogo tru-
da in zagnanosti.

Društvo se ni nikoli zapiralo v svoje meje. Je odpr-
to in goji dobre odnose s Planinsko zvezo Slovenije, 
sosednjimi društvi in še posebej z beneškimi pla-
ninci. Od sredine petdesetih let prejšnjega stoletja 
pa vse do danes nas je vleklo na beneško stran. Naš 
odnos je obojestranski. Nismo le sodelavci, postali 
smo pravi planinski in družinski prijatelji. Na Ma-
tajurju ni več meje. Obstaja enotna planinska sre-
nja, ki govori isti jezik. Žuboreča beneška narečja se 
prepletajo z livškim, drežniškim, kobariškim in ko-
tarskim. 

SMARAGDNI  ODSEV – Prazn ična  i zda ja

Odprtje koče Planinskega društva Kobarid na planini Kuhinja, 3. junij 1984.

Kaj društvo drži skupaj? Predvsem vodstvo in za-
nimivi programi delovanja. V zgodovini društva je 
bilo predvsem od predsednikov in odbora odvisno, 
kako je društvo cvetelo ali venelo. Bili so vzponi in 
padci. Bili so časi polni zanosa, pa tudi časi polni 
obupa in malodušja. A je vedno zmagalo prepriča-
nje, da mora društvo živeti. Društvo je doživelo le-
pe, prelepe trenutke, a bili smo tudi žalostni in potr-
ti. Izgubili smo nekaj izrednih planinskih tovarišev, 
doletele so nas nesreče, zgorela nam je koča, a smo 
se vedno pobrali. Lepi trenutki in uspehi so nas pol-
nili z zanosom. 

Danes živimo v resnih časih, a imamo srečo. Obda-
ja nas čudovita narava, čiste reke in potoki ter gore, 
ki se pnò nad našo dolino. Gore nam dajejo moč za 
previharjenje vseh težav, ki jih prinaša naš vsakdan.

Planinsko društvo Kobarid je združba veselih, mla-
dih in starejših ljubiteljev gora, narave ter vesele 
družbe. Živelo bo še dolgo, dolgo …

Zdravko Likar, PD Kobarid
Foto: arhiv PD Kobarid
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ŽE 20 LET NAS DRUŽI IN POVEZUJE GLASBA – 
KD MePZ PLANINSKA ROŽA

današnje razmere kar številčen pevski sestav, ki se 

je podal na trnovo pot glasbenega poustvarjanja. 

Leto dni za tem smo začutili potrebo po boljši orga-

niziranosti, saj je zbor za svoje potrebe potreboval 

prostor za vaje in gmotno podporo. Registrirali smo 

se pod imenom Planinska roža, po naslovu čudovite 
pesnitve našega pesnika Gregorčiča, pod katerim 
se je skrivalo njegovo neuslišano hrepenenje, sim-
bolizira pa tudi skrivnostno lepoto naših gora in 
krajev ob Soči ter Nadiži. V okviru Zveze kulturnih 
društev Tolmin smo se tako pridružili pevskim se-
stavom, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja nastali v 
Posočju. Mirjana Antih Čebokli, ki od samega začet-
ka vodi zbor je bila ena od mladih zborovodkinj, ki 
so se šolali in strokovno usposabljali za zahtevno 
delo z zbori, je postavila zborno petje iz ozkega 
okvira tradicionalnega ljudskega in narodnobudi-
teljskega petja. Na novih temeljih in na višjem stro-
kovnem nivoju se je začela vzgoja pevk in pevcev. 
Druži nas veselje do glasbe in želja po odkrivanju 

Petje je oblikovanje tonov in melodij s človeškim 
glasom, tem čudovitim instrumentom, ki nam je bil 
položen v zibelko in je človeka popeljal na pot civi-
lizacije, olajšal preživetje in lepšal življenje. Ta in-
strument je vedno na našem dosegu, je zastonj in 
ga lahko uporabimo v vsakem trenutku. Z njim izra-
žamo svoja čustva, veselje, žalost, otožnost in po-
nos, v zboru pa ustvarjamo posebno energijo, ki nas 
povezuje že 20 let.

Letos mineva 20 let odkar je skupina fantov in de-
klet iz naše doline, na pobudo Mirjane in Toma za-
čutila to prvinsko potrebo po pevskem izražanju. 
Kred, s svojo bogato kulturno in predvsem pevsko 
tradicijo, je bil takrat žarišče nečesa novega z moč-
nim nabojem mladostne zagnanosti in veselja do 
zborovske pesmi. Otroška zvedavost in igrivost je 
združila vaške fante ter dekleta v petju. Medtem ko 
je Tomo nagovarjal pevke in pevce iz cele doline za 
sodelovanje v zboru, je Mirjana prevzela strokovno 
vodstvo in tako je pred 20 leti nastal 25 članski, za 

Zborovska delavnica s Stojanom Kuretom 2012.
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skritih lepot zborovskega petja, kar nas povezuje v 
prijetno pevsko druženje. Vse to počnemo prepro-
sto zato, ker imamo petje radi in ga potrebujemo, 
saj temeljno osmišlja naše življenje. Tudi takrat ko 
se spoprimemo z bolj zahtevnimi izzivi, saj je petje v 
zboru smiselno, če hoče pevec iz sebe narediti ne-
kaj več in če se hoče spoprijeti z izzivi, ki jih prinaša 
glasbena poustvarjalnost.

Področje zborovskega petja je široko, raznoliko in 
vredno je ohraniti to mavrično pahljačo, ki ob raznih 
priložnostih bogati naš kulturni vsakdan. Pevke in 
pevci vam želimo povedati to mavrično glasbeno 
zgodbo, želimo, da ji prisluhnete, da bi začutili lepo-
to tega glasbenega izraza. Leta 2004 smo se preiz-
kusili tudi na zborovskem tekmovanju v Postojni in 
se potrdili z osvojeno srebrno plaketo. Žal zboro-
vsko petje izginja, tako kot izginjajo vaški trgi in go-
stilne, od koder se je včasih slišalo ubrano petje. Na-
domeščajo ga nove glasbene zvrsti in instrumental-
na glasba, velike zbore pa nadomeščajo vokalne 
skupine. Tako smo žal prikrajšani za enkratno doži-
vetje in vzdušje, ki ga ustvarjamo veliki zbori. Opo-

Tekmovanje v Postojni 2004. Srebrno priznanje.

gumljajo nas redki posamezniki, redki mladi, ki se 
odločajo za to pot in se družijo v naših vrstah. Toda 
časa se ne da zavrteti nazaj, naše okolje in mi z njim 
se spreminja tako hitro, da se tega komaj zaveda-
mo, a vseeno uporno kljubujemo nezadržnemu 
trendu individualizacije.

Ostajamo optimisti, z močno voljo, da bomo ob 
pomoči novih, mladih še naslednjih 20 let ohranjali 
in bogatili ter vam posredovali to plemenito izročilo 
ob naših predstavitvah na koncertih in raznih prire-
ditvah. Želimo si, da bi bili še naprej naše zvesto ob-
činstvo, zato vas vabimo, da sprejmete izziv, zberete 
pogum in se nam pridružite.

Vsak jubilej je priložnost za pogled v preteklost, 
na prehojeno pot, na tegobe in radosti, ki so nas 
spremljale in na izkušnje, ki so nas obogatile. Misel 
pa je usmerjena tudi v načrte za prihodnost, ki se 
nam odpira in na ovire, ki so pred nami. 

S petjem v zboru si lepšamo in osmišljamo življe-
nje, ustvarjamo in delimo kulturne vrednote, ki so 
že stoletja globoko zasidrane v naši tradiciji. Ali je 
današnji čas sploh še primeren za zborovsko petje 
in kako ohraniti našo zborovsko tradicijo? To so 
vprašanja, ki si jih zastavlja skoraj vsak zbor, nanje 
pa odgovarja na vsaki vaji in vsakem nastopu.
Silvo Fratina, KD MePZ Planinska roža
Foto: arhiv KD MePZ Planinska roža
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KOBARIŠKIH DESET − KMN OPLAST KOBARID

Klub malega nogometa (KMN) Oplast letos pra-

znuje deseto obletnico svojega delovanja. Leta 

2002 ga je ustanovila skupina športnih zanesenja-

kov in v desetih letih se je povzpel med najboljše 

futsal klube v državi. Temelji na prostovoljnem delu 

in veliki podpori lokalnega okolja.

Deseto obletnico svojega obstoja smo obeležili s 

slovesnostjo − tekmo za super pokal proti državnim 

prvakom iz Litije in premierno predstavitvijo 30-mi-

nutnega dokumentarnega filma Kobariških deset. V 

njem so zbrani nepozabni trenutki našega kluba, le-

pe tekme, vzponi in padci …, ki so nas navdali s pri-

jetnimi občutki in marsikomu so se zarosile oči. 

V desetletni zgodovini kluba smo si prislužili veliko 

pokalov, ki so bili ob tej priložnosti razstavljeni v avli 

Kulturnega doma, kjer so si obiskovalci lahko ogleda-

li tudi številne medijske objave dosežkov kluba, do 

katerih nas je pripeljala desetletna močna volja in 

trdo delo. Številni obiskovalci so bili navdušeni in sliša-

ti je bilo izjavo, da so ti rezultati pravi kobariški čudež, 

s katerim se je KMN Oplast Kobarid uvrstil v Evropo.

Že v prvem letu obstoja se je klub vključil v tek-

movanje v 2. Slovenski malonogometni ligi zahod, 

kjer je dosegel 3. mesto. V drugi sezoni si je v re-

dnem delu prvenstva priboril pravico do kvalifikacij, 

preko njih pa se je uvrstil v prvo ligo. V isti sezoni je 
prišel do finala v pokalnem tekmovanju in v prvem 
soškem derbiju klonil proti Puntarju ter zasedel 2. 
mesto. Naslednje sezone je bil klub vedno med pr-
vimi petimi v Sloveniji in med štirimi najboljšimi v 
pokalnem prvenstvu, kjer je bil dvakrat tudi prvak. 
Največji dosežek kluba pa je naslov članskega dr-
žavnega prvaka, ki smo ga osvojili v sezoni 
2009/2010, potem ko smo v štirih nepozabnih tek-
mah premagali dotedanjega državnega prvaka 
Puntarja. Kot slovenski državni prvak smo leta 2010 
nastopili v Evropskem pokalu državnih prvakov in 
zasedli 19. mesto, v zadnjih dveh sezonah pa so čla-
ni dosegli tretje in drugo mesto. Uspešni so tudi 
mladi igralci kluba, saj imajo doslej v različnih staro-
stnih kategorijah šest naslovov državnih prvakov. 

Želimo si ostati v vrhu najboljših futsal klubov v 
Sloveniji in ohraniti dosedanji sloves stabilnega kluba. 
Poudarjamo, da bistvo našega delovanja ni zgolj v 
doseganju dobrih rezultatov na športnem področju, 
ampak tudi v sodelovanju pri dvigu kakovosti življe-
nja v lokalnem okolju. V klubu smo ponosni, da mla-
dim ponujamo možnost, da s pomočjo športa raste-
jo in se razvijajo v zrele in odgovorne osebnosti.

Branko Velišček, KMN Oplast Kobarid
Foto: arhiv KMN Oplast Kobarid

KMN Oplast Kobarid v Bratislavi. 
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Zadnjo nedeljo v avgustu se tradicionalno v Breginju zbere 
množica kolesarjev. Na fotografiji okrepčevalnica kolesar-
skega maratona Povoletto-Breginj-Povoletto. Pomoč KK So-
ča Kobarid pri izvedbi rekreativnega maratona.

Od leta 2009 ŠD Breginjski kot organizira malonogometni 
turnir na asfaltnem igrišču v Breginju. Letos je potekal prvi 
dnevno-nočni turnir, saj so v preteklem letu ob pomoči Ob-
čine Kobarid uredili razsvetljavo.

10 LET ŠPORTNEGA DRUŠTVA BREGINJSKI KOT

Marsikomu, ki slabo pozna zgodovino Športnega 
društva (ŠD) Breginjski kot, se morda zdi čudno, kje 
je društvo nabralo toliko let. Mnogim namreč ni po-
znano dejstvo, da je ŠD Breginjski kot pravni nasle-
dnik ŠD Podbela, ki je bilo ustanovljeno 20. aprila 
2002 v Podbeli. Preoblikovanje oziroma spremem-
be (statuta, imena, zakonitega zastopnika, naslova 
...) so se na pobudo mladih kotarskih športnikov 
zgodile 16. septembra 2009 na izredni seji društva, 
predvsem zaradi tega, da na območju Breginjskega 
kota ne bi delovali dve društvi z enako oziroma po-
dobno usmeritvijo. Poleg omenjenega pa si je ŠD 
Podbela takrat želelo novega zagona.

Večina sedanjih članov se zgodovine v celoti niti 
ne zaveda, se pa vsi predlagatelji preoblikovanja ŠD 
Podbela v ŠD Breginjski kot dobro zavedamo zgo-
dovine društva in jo spoštujemo. ŠD Podbela je v 
prvih letih delovanja (in tudi že mnogo let pred ob-
stojem društva) v Podbeli organizirala turnirje, ki so 
v vseslovenskem merilu neponovljivi − posebni 
predvsem zaradi številčne udeležbe ekip in obisko-

valcev. Žal je ta turnir zaradi različnih razlogov na 
vrhuncu razpoznavnosti in obiska dočakal konec. 
Zaradi tega odmevnega dogodka, ki ga je prirejalo 
društvo pod vodstvom prvega predsednika Valterja 
Kramarja, in številnih drugih pozitivnih stvari, ki jih 
je to društvo dalo Podbeli in celotnemu Breginjske-
mu kotu, smo ponosni na to bogato zapuščino.

 Danes ŠD Breginjski kot šteje nekaj več kot 50 čla-
nov, ki se tako ali drugače vključujemo v različne 
dejavnosti. Društvo se trudi predvsem za dvig nivo-
ja urejenosti in raznolikosti športne infrastrukture v 
Breginjskem kotu ter z organizacijo različnih izletov, 
dogodkov in dejavnosti, ki bi ustrezale čim širši po-
pulaciji.

Upamo in želimo si, da nam energije ter volje ne 
zmanjka in bomo v naslednjih 10 letih naredili še 
veliko za Breginjski kot ter našo zagnanost prenaša-
li na mlajše generacije in tako pripomogli k oživitvi 
našega Kota.

Srečko Gašperut, ŠD Breginjski kot
Foto: arhiv ŠD Breginjski kot
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Svečana podelitev plakete, priznanj, denarnih nagrad in zahval županje bo v petek, 19. 10. 2012, ob 18. uri 
v Kulturnem domu v Kobaridu.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

NAGRAJENCI OBČINE KOBARID ZA LETO 2012

je leta 1983 društvo spet začelo delovati. Društvo je 

delovalo in pojavila se je želja po postavitvi gasilskega 

doma, ki bi nudil boljše pogoje za delovanje društva, 

hkrati pa bi bil tudi prostor za delovanje lokalne sku-

pnosti, športnih in kulturnih društev. Tako je bil s pro-

stovoljnim delom članov društva, pomočjo PGD Ko-

barid in PGD Breginj, športnega društva Drežnica, 

pevskega zbora, krajevne skupnosti in raznih spon-

zorjev, leta 1997 zgrajen gasilski dom. Kako potrebna 

je bila gradnja, se je pokazalo že leta 1998, ko je Dre-

žnico prizadel močan potres. Gasilski dom je ostal ne-

poškodovan in služil je tako za skladišče humanitarne 

pomoči, kot za sestanke vodstva popotresne obnove 

ter samih gasilcev, ki so na pomoč prihajali od drugje. 

PGD Drežnica se poleg številnih priznanj in zahval, 

ki jih je dobilo od drugih društev ter organizacij, lahko 

pohvali tudi z Gasilskim odlikovanjem I. stopnje, ki 

ga je leta 1997 prejelo za vestno in požrtvovalno delo 

v gasilski organizaciji ter Gasilsko plamenico I. sto-

pnje, ki mu je bila podeljena leta 2002 za posebne za-

Desetina leta 1956. Foto: arhiv PGD Drežnica

PLAKETO OBČINE KOBARID PREJME
PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO DREŽNICA
za dolgoletno požrtvovalno delo društva ob 
100-letnici delovanja.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Drežnica de-
luje od leta 1912, leta 1913 pa je bil obstoj društva 
tudi pravno potrjen. Kmalu po začetku delovanja 
društva se je začela 1. svetovna vojna, v kateri je bila 
uničena vsa gasilska oprema, razen brizgalne, ki je 
bila skrita v enem od gospodarskih poslopij. 

Po končani vojni leta 1921 so vse sile usmerili v oži-
vitev gasilstva, vendar so zaradi fašističnih pritiskov 
in ukinitve društva ter prepovedi opravljanja te dejav-
nosti šele leta 1953 ponovno oživili gasilsko dejav-
nost in oblikovali gasilsko desetino, ki je štela 18 čla-
nov. Leta 1980 je bila dana pobuda o ponovni usta-
novitvi PGD Drežnica in s pomočjo Gasilske zveze 
Tolmin, ki jim je zagotovila osnovno gasilsko opremo, 

Vaja leta 2003. Foto: arhiv PGD Drežnica
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okviru Združenih zborov Gornjega Posočja sodelo-
val v programu državne proslave ob priključitvi Pri-
morske k matični domovini v Kobaridu, zapel je v 
Evropskem parlamentu, na Sveti gori je izvajal zah-
teven requiem, sedaj že evropsko priznanega skla-
datelja Avgusta Ipavca. V okviru Združenih zborov 
in v sodelovanju s Pihalnim orkestrom Tolmin je na-
stopil v Novi Gorici in izvajal priredbe muzikalov in 
popevk. Zbor sodeluje tudi s pevci iz Dolenje Trebu-
še, s katerimi je pripravil koncert priredb beneških 
ljudskih in umetnih pesmi. Koncert je imel več po-
novitev doma in v zamejstvu, saj želijo spodbujati 
oblikovanje enotnega slovensko-zamejskega kul-
turnega prostora.

Letos junija je zbor z odmevnim samostojnim 
koncertom v cerkvi sv. Antona v Kobaridu obeležil 
25-letnico svojega delovanja in občinstvo navdušil 
z izbranim programom in kakovostjo. Koncert so za-
radi izjemnega zanimanja septembra ponovili tudi 
v Tolminu. Pevski zbor ima željo in voljo ohraniti 
kvalitetno petje tudi v prihodnje. 

Koncert ob 25-letnici delovanja. Foto: arhiv KD MePZ Sveti 
Anton Kobarid

sluge pri gašenju in reševanju. Civilna zaščita (CZ) je 

društvo nagradila z bronastim in srebrnim znakom CZ.

Društvo ima ambiciozno zastavljeno delo z mladi-

mi in velike načrte na področju posodabljanja opre-

me, izobraževanja ter tekmovalne dejavnosti.

Praznovanje 100-letnice pomeni sto let prosto-

voljnega dela, človekoljubnega in nesebičnega pre-

dajanja vsakomur, ki se znajde v stiski. Treba je ceni-

ti vso to požrtvovalnost pogumnih in zagnanih fan-

tov ter mož, ki v teh, za prostovoljstvo težkih časih 

najdejo čas, voljo in energijo za pomoč tako posa-

mezniku kot družbi. 

PRIZNANJE OBČINE KOBARID PREJME
MEŠANI PEVSKI ZBOR 
SVETI ANTON KOBARID
ob 25-letnici delovanja in ohranjanja pevsko-
kulturne tradicije v občini Kobarid.

Zametki Mešanega pevskega zbora (MePZ) Sveti 

Anton Kobarid segajo v leto 1986, ko so pod stro-

kovnim vodstvom Damjane Uršič začeli delovati kot 

cerkveni mladinski pevski zbor.

Od preprostega dvoglasnega petja so se s pridnim 

delom razvili v mešani pevski zbor, ki je s svojimi na-

stopi kmalu postal poznan tudi v drugih krajih na 

Tolminskem in v zamejstvu. Zbor, poleg sakralne 

glasbe, v program uvršča tudi druge zvrsti zboro-

vske glasbe, tako narodno posvetno pesem sloven-

skih skladateljev, s posebnim poudarkom na lokal-

nih avtorjih, izvaja priredbe domačih in tujih po-

pevk, črnske duhovne pesmi ter avtorske skladbe in 

priredbe sedanjega zborovodja Mateja Kavčiča. 

Leta 2004 je njegovo vodenje prevzela Metka 

Ivančič, od jeseni 2009 pa zbor vodi Matej Kavčič. 

Lahko rečemo, da je zbor vsa ta leta redni gost Revi-

je pevskih zborov Gornjega Posočja in revije Primor-

ska poje. Pod vodstvom Mateja Kavčiča je zbor v 
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PRIZNANJE OBČINE KOBARID PREJME
SILVA RUSTJA
za požrtvovalno 40-letno delo na zdravstvenem 
področju v Kobaridu in okolici.

Kadar govorimo o človečnosti in zdravstveni oskr-
bi na Kobariškem ne moremo mimo gospe, višje 
medicinske sestre Silve Rustja. Res je, da je gospa 
Silva mlajšim generacijam manj znana, so pa zato 
bolj živi spomini nanjo, ko beseda o njej steče pri 
starejših.

Njena 40-letna predanost zdravstvenemu poklicu 
in ljudem je na prebivalcih Kobariškega pustila velik 
pečat. 

Bila je tako rekoč vse. Patronažna in medicinska 
sestra, socialna in kulturna delavka, predavateljica, 
začetnica humanitarne krvodajalske akcije na Ko-
bariškem in ne nazadnje tudi dobra žena in mati. 

Silva Rustja - ljudi je na domu obiskovala z motorjem. 
Foto: osebni arhiv

Silva Rustja z možem. Foto: osebni arhiv

Odlikovale so jo prijazne besede in strokovnost. 
Ljudje so ji zaupali, marsikomu je bila v oporo v naj-
težjih trenutkih življenja in se z marsikatero mamico 
veselila ob pogledu na razigrane otroke. Poznali so 
jo tudi na Bovškem vse do Trente. Svojemu delu je 
bila predana z vsem srcem in v tistih težkih časih, ko 
je ljudi obiskovala še s kolesom in motorjem in raz-
mere v zdravstvu niso bile rožnate, je svojo pozitiv-
no energijo, voljo in optimizem ponesla ljudem v 
domove tako na Kobariškem kot tudi drugje. 

V težkih ambulantnih razmerah je opravljala tria-
že in vsakoletna cepljenja šolskih otrok in mladim 
mamicam predavala o vzgoji, pravilni pripravi pre-
hrane, oblek, higieni, pogostih boleznih, zobovju … 
S predavanji je širila ideje medsebojne pomoči in 
človečnosti po načelih ustanovitelja Rdečega križa.

Ljudje na Kobariškem se jo še danes radi spomi-
njajo. Čeprav se je leta 1991 preselila v Ljubljano, 
Kobarid in Kobaridce še vedno rada obišče. 
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PRIZNANJE OBČINE KOBARID PREJME
MARJAN ČEBOKLI
za dolgoletno aktivno delovanje v Krajevni sku-
pnosti Breginj, Prostovoljnem gasilskem društvu 

Breginj in pri drugih humani-
tarnih dejavnostih v občini 
Kobarid.

Marjan Čebokli je zelo aktiven 
upokojenec, ki s svojimi priza-
devanji pomembno sooblikuje 
življenje in delo v Krajevni sku-
pnosti Breginj. Rojen je leta 

1953 v Borjani, danes pa svoje življenje preživlja z 
družino v Sedlu v Breginjskem kotu. 

Več kot 30 let se aktivno in z vsem srcem predaja 
gasilstvu v Prostovoljnem gasilskem društvu Bre-
ginj, kjer opravlja številne pomembne naloge od 
šoferja, strojnika do praporščaka. 

Vrsto let je aktiven član Krajevne Skupnosti Breginj 
in zadnja dva mandata njen nenadomestljiv pod-
predsednik. Njegove ideje, za dosego ciljev v okviru 
razpoložljivih zmožnosti, izdatno pripomorejo k iz-
boljšanju življenjskih in bivanjskih razmer v Breginj-
skem kotu in na širšem območju občine Kobarid. 

Da je nadvse človekoljuben, čuteč in milosrčen člo-
vek dokazuje tudi dejstvo, da je že od mladosti reden 
krvodajalec. Kri je daroval že več kot 60-krat in za to 
prejel tudi posebno plaketo in kar si šteje v čast, je 
to, da je s tem mnogim ljudem rešil življenje.

Leta 1993 se je usposobil za radioamaterja in je 
danes tudi v upravnem odboru radio kluba Krn Ko-
barid. V organih Civilne zaščite je s svojo dejavno-
stjo in umirjenostjo zaslužen, da je v kriznih dnevih 
bojev za osamosvojitev Slovenije prišlo do mirne 
razrešitve sporov med bivšo Jugoslovansko armado 
in krajami na ozemlju mejnega prehoda z Italijo.

Marjan ima različne vrline in spretnosti. Zaradi 
njegove nepristranskosti in občutka za dobro vseh 
ga ljudje cenijo ter spoštujejo.

DENARNO NAGRADO OBČINE 
KOBARID PREJME
KRAJEVNA SKUPNOST 
BORJANA-PODBELA
za najbolj aktivno in ustvarjalno krajevno 
skupnost v občini Kobarid.

Marjan Čebokli. 
Foto: osebni arhiv
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KS Borjana-Podbela. Foto: arhiv Občine Kobarid

Krajevna skupnost (KS) Borjana-Podbela aktivno 
deluje vsa leta svojega delovanja, saj so bili na po-
budo in s pomočjo KS vodeni veliki in za krajane 
obeh vasi izredno pomembni projekti. Omenili bi 
samo nekatere največje pridobitve: izgradnjo tele-
fonije v Borjani in Podbeli, vidnost prvega in druge-
ga programa RTV Slovenija, obnova po potresu leta 
1976 porušene cerkve sv. Helene na Lupu, izgradnjo 
avtobusnega postajališča v Borjani ter izgradnjo 
ekoloških otokov v Borjani in Podbeli. Z močnim an-
gažiranjem predsednikov sveta, članov sveta KS in 
seveda krajanov obeh vasi je bilo skozi vsa ta leta 
zabetoniranih kar nekaj kilometrov vaških ter goz-
dnih poti.

V celotnem obdobju delovanja se KS posveča ak-
tualnim problemom, ki jih vedno skuša reševati v 
korist občanov. 

V času božičnih in novoletnih praznikov člani sveta 
KS vsako leto obiščejo vse krajane starejše nad 80 
let − tiste, ki so doma pa tudi tiste, ki so v domovih 
upokojencev − ter obdari vse osnovnošolske otroke. 
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KS pri uresničevanju svojih nalog tesno sodeluje z 
Občino Kobarid in številnimi drugimi subjekti tako 
v ožjem kot širšem lokalnem okolju.

DENARNO NAGRADO OBČINE 
KOBARID PREJME
KRAJEVNA SKUPNOST 
IDRSKO-MLINSKO
za najbolj aktivno in ustvarjalno krajevno 
skupnost v občini Kobarid.

Krajevna skupnost (KS) Idrsko-Mlinsko je od leta 
2003 začela aktivno delovati na različnih področjih. 
Velika pridobitev je bila obnova kanalizacije, vodo-
voda in asfaltacija ulic na Idrskem, ki se je izvajala s 
pomočjo evropskih sredstev in sredstev Občine Ko-
barid. Pri realizaciji tega projekta je bilo nedvomno 
potrebno veliko sodelovanja, podpore in razume-
vanje tako KS kot tudi krajanov. KS je vodila tudi vse 
potrebne dejavnosti za odkup in prepotrebno ob-
novo objekta KS.

Izključno s prostovoljnim delom vaščanov je bilo 
zgrajeno betonsko igrišče za košarko in mali nogo-
met, pohvalijo pa se lahko tudi z urejenim otroškim 
igriščem z igrali za najmlajše. V tem obdobju je vod-
stvu KS uspelo postaviti avtobusno čakalnico in ta-
ko rešiti velik problem varnosti otrok pri odhodu v 
šolo in prihodu domov, za večjo varnost pa so v de-

lu vasi zgrajeni tudi pločniki. Za umirjanje prometa 
so postavili tri merilnike hitrosti, in sicer dva na Mlin-
skem in eden na začetku Idrskega.

Skupaj s Športnim društvom Idrsko so uredili peš-
pot Idrsko–Kobarid, V Bečju so uredili sprehajalne in 
tekaške poti ter piknik prostor, začeli pa so tudi gra-
dnjo novega travnatega igrišča. 

KS Idrsko-Mlinsko se lahko ponaša tudi z dokaj ča-
stitljivo obletnico nogometnega turnirja. Skupaj s 
Športno turističnim društvom Idrsko so že v pripra-
vah na 40-letnico tradicionalnega nogometnega 
turnirja v Bečju, ki se bo zgodil leta 2014. V KS je tudi 
bogata prireditvena dejavnost, dalj časa pa imajo 
tudi že svojo spletno stran. Vodstvu KS Idrsko-Mlin-
sko je uspelo v obeh vaseh ustvariti ustvarjalno 
vzdušje, s pomočjo katerega krajani skupaj z vod-
stvom v veliki meri pripomorejo k izboljšanju kako-
vosti bivanja v omenjenih vaseh.

DENARNO NAGRADO OBČINE 
KOBARID PREJME
KRAJEVNA SKUPNOST 
LADRA-SMAST-LIBUŠNJE
za najbolj aktivno in ustvarjalno krajevno 
skupnost v občini Kobarid.

V zadnjih šestih letih so krajani Krajevne skupno-
sti (KS) Ladra-Smast-Libušnje za dvig kakovosti živ-
ljenja v svojih vaseh, opravili več kot 2.500 prosto-
voljnih delovnih ur. Naj navedemo samo nekatere 
najpomembnejše pridobitve. V celoti so obnovili 
večnamenski objekt Ladra, ki danes služi tako v 
športne kot druge namene; svojim mlajšim sokraja-
nom so uredili otroško igrišče in igrišče za odbojko 
na mivki; s finančno podporo Občine Kobarid so as-
faltirali ceste v vseh treh vaseh in igrišče pri šoli, na 
šolskem igrišču pa so uredili tudi razsvetljavo. 

Obnovili in opremili so mrliško vežico pri svetem 
Lovrencu; skupaj z lastnikom so prenovili zbiralnico 
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KS Idrsko-Mlinsko. Foto: arhiv Občine Kobarid
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mleka v Smastu; s pomočjo Občine Kobarid pa so 
prenovili vaški objekt na Libušnjem in pomožni 
objekt Ladra. Delno je bila prenovljena tudi vaška 
kanalizacija v Smastu, skupaj z režijskim obratom 
Občine Kobarid pa so uredili tudi podporni zid 
Ladra−Kamno. 

KS se lahko pohvali tudi z bogatim družabnim ži-
vljenjem. V njihovi organizaciji je bilo izvedenih kar 
pet vaških praznikov in dve gledališki predstavi. 

Krajani KS Ladra-Smast-Libušnje radi s ponosom 
poudarijo, da so nekatere projekte, izvedene na ob-
močju njihove KS, tudi finančno podprli.  

ZAHVALO ŽUPANJE PREJME
VAS ROBIDIŠČE
za oživljanje vasi.

Naša najzahodnejša vasica v državi je v zadnjih le-
tih naravnost zacvetela. Pridni vaščani so v oživlja-
nje vasi vložili veliko energije in lahko rečemo, da 
ima danes vas že pomlajeno dušo. Letos so se v vasi 
po zaslugi in pod vodstvom doktorice Staše Mesec 
odvijali številni pomembni tabori ter delavnice. Po-
tekale so terenske vaje študentov geografije, ki so 
kartirali okoliške poti in popisali stare pešpoti. Celo-
tna vas je bila delovni atelje za 20 študentov, ki so se 
preizkusili v tradicionalnem oblikovanju lesa in ka-
mna, obnovili pa so tudi predmete iz črne kuhinje. 

Na kmetiji Cencič je potekal prostovoljni delovni ta-
bor, pripravili pa so tudi druge izobraževalne pro-
grame. Kmetija med drugimi redno gosti tudi mla-
de iz svetovne organizacije WOOF. Konec poletja je 
kulturno društvo Stol Breginj v vasi postavilo razstavo 
starih fotografij in muzej na prostem, že vrsto let pa 
je tudi organizator tradicionalnih Kotarskih dnevov. 

Študentje, ki so v vasi opravljali delovno prakso iz 
področja regionalnega razvoja, pa so pripravili 
etnološko-zgodovinski vodnik. Povsem upravičeno 
trdimo, da se le malokatera vas lahko ponaša s tako 
zanimivim in kakovostnim dogajanjem. 

Razvoj turizma in kmetijstva predstavljata nov ra-
zvojni potencial ter zagon vasi. Tako Robidišče s svo-
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Robidišče leta 1951. Foto: Boris Orel

Stonewood. Foto: Matej ŽupecKS Ladra-Smast-Libušnje. Foto: arhiv Občine Kobarid 
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jo odmaknjeno lego danes predstavlja enega od red-
kih živih spomenikov, ki v ljudeh vzbujajo občudo-
vanje, nostalgijo po starih časih, navadah in običajih. 

Vas je zanimiva za preživljanje počitnic in za dnev-
ne goste, ki se radi naužijejo miru ter se v pridihu 
odmaknjenosti srečajo z naravo in ekološko pride-
lano hrano, ki jo z vso ljubeznijo ter pozornostjo pri-
delata in predelata pridna kmetovalca Pavla ter Igor 
s svojimi pomočniki.

ZAHVALO ŽUPANJE PREJME
KRAJEVNA SKUPNOST LIVEK
za najboljše sodelovanje z Občino Kobarid.

Posebnost Krajevne skupnosti (KS) Livek je v tem, 
da vsako pobudo in konkretno idejo Občine Koba-
rid sprejme z odprtimi rokami. Aktivno so se vključi-
li v reševanje Kavke, izvedbo delavnic Živimo zdra-
vo, pridobivanje raznih soglasij in služnosti ter s 
svojim delom podprli marsikatero naložbo. Na Liv-
ško so vpeljali tudi zelo bogato kulturno življenje in 
odlično povezali krajane in vsa društva. 

V Šturmih so s prostovoljnim delom izvedli del no-
ve vaške kanalizacije, na Livških Ravnah so lani s 
prostovoljnim delom krajanov izvedli vaško kanali-
zacijo, letos pa zgradili betonski podporni zid. Do 
konca leta bodo povezali betonski in obstoječi ka-
mniti zid s stopnicami. Na Jevščku so izvedli del me-
teorne kanalizacije in zabetonirali vaško pot. Sode-
lovali so tudi pri odkupu propadajoče karavle na 
Jevščku, Nježine hiše in ureditvi meje med javnim 
dobrim ter zasebnimi lastniki na Livških Ravnah ter 
pri Peratih. Slednje bo v prihodnjem letu omogočilo 
ureditev vaške poti na Livških Ravnah in nujno raz-
širitev ceste do pokopališča pri Peratih. Trenutno 
potekajo dela na izgradnji kolesarskega poligona 
nasproti nogometnega igrišča na Livku, ki bo služil 
sproščanju odvečne energije livških otrok. KS inten-
zivno sodeluje tudi pri projektiranju in izgradnji vo-

dohrana Jevšček.
Omembe vredni so letošnji projekt: izvedba Te-

matske poti Livek in priprava projektov za Nježino 
hišo, ki predstavlja biser kulturne dediščine na Liv-
škem. Veliko energije je bilo vložene v projekt za ob-
novo in spremembo namembnosti nekdanje osnov-
ne šole na Livku, ki bo sedaj namenjena KS, muzej-
ski zbirki, turistični info točki za Livško in Benečijo 
ter rekreacijski dejavnosti. 

Livčani se lahko ponašajo tudi z zelo bogatim kul-
turnim delovanjem, raziskovanjem legend in sode-
lovanjem s prijatelji iz sosednje Benečije. Vsako leto 
organizirajo tradicionalno srečanje s sosedi s Topo-
lovega. Letos so pripravili tudi zanimivo predavanje 
urednika Doma o 400-letih zamejske in livške zgo-
dovine pod Benečani.

Poleti so s kulturnim programom obeležili prazno-
vanje župnijskega praznika sv. Jakoba. V sklopu pra-
znika so pripravili prireditev Legenda.fest z bogato 
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Livek. Foto: arhiv KS Livek

Pravljica o Krivopeti. Foto: arhiv Občine Kobarid
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razstavo o livški zgodovini pod Benečani in razstavo 
kulturne dediščine, zgodbo o zadnji prebivalki Nje-
žine hiše, krstno predstavo pravljice o livški Krivo-
peti ter slikarsko razstavo domačinke Alenke Hrast. 
Zelo aktivni so tudi člani Športnega društva Livek in 
Kulturnega društva Gorenj konc Perati, v sklopu ka-
terega na Livškem deluje tudi pevski zbor. Livčani 
se uspešno spogledujejo z založniško dejavnostjo. 
V tiskani obliki so izdali pravljico o Krivopeti in po-
natis legende Livško jezero.

ZAHVALO ŽUPANJE PREJME
TURISTIČNO DRUŠTVO 
PLANINSKI RAJ VRSNO
za najboljšo prireditev v občini Kobarid.

Organizacijo prireditve Legenda.fest − Vrsno 2012 
so se v Turističnem društvu Planinski raj − Vrsno pod 
vodstvom mlade koordinatorke Tine Sivec, lotili na 
pobudo Občine Kobarid in Kulturnega društva Stol 
Breginj. Namen prireditve je bil zopet združiti in po-
vezati ljudi na Vrsnem ter prikazati stare običaje, je-
di in življenje na vasi. 

Uspelo jim je. 
Na prireditvi so sodelovale štiri generacije, najmlaj-

ša deklica s štirimi in najstarejši z enainosemdesetimi 
leti. Domačini, oblečeni v starih oblačilih, so prikazali 
stara opravila: star način kuhanja žganja in pletenja 
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Legenda.fest Vrsno. Foto: arhiv TD Planinski raj Vrsno

Predelava volne. Foto: Pavel Četrtič

košar, stare otroške igre, pranje perila v lesenem 

škafu … pridne gospodinje pa so štepale na šivalni 

stroj na nožni pogon in v brštolinu pripravljale sveže 

spraženo, zmleto in skuhano kavo ter ječmen.

Spretne vrsenske babice in mame so pod starim 

ganjkom strigle ovce, prale volno, jo oskubile, poče-

sale, spredle na kolovratu, navile štrene na motovilo 

in spletle nogavice. Fantje izpod Krna so zapeli in po 

celi vasi se je slišala pesem ter harmonika.

Na koncu vasi so postavili štant, v katerega je bil 

vpet drat (jeklenica), ki je nad vasjo speljan iz seno-

žeti. Vaščani so prikazali spuščanje brjmna in prevoz 

z vozom z lesenimi kolesi, katerega sta vlekla dva 

konjička. Na travniku so kosci in grabiči uprizorili 

pravo »življenje v senožetih« − košnjo, klepanje ko-

se, obračanje in grabljenje sena, izdelovanje ostrga-

če ter kope. Pojedli so tudi kosilo, ki so jim ga na 

glavah prinesle žene iz vasi. Odvijale so se kmečke 

igre, v katerih so tekmovalci bžgali koruzne storže, 

navijali klopce volne, žagali z ročno žago in vlekli 

vrv. Zadišalo je tudi po vrsenskih budljah z repo in 

klobaso ter popečenim krompirjem s skuto in lo-

vskem golažu Lovskega društva Smast.

V bogatem kulturnem programu so posebno po-

zornost namenili vrsenskemu pesniku Simonu Gre-

gorčiču.

Na Vrsnem je tako 11. avgusta 2012 vladalo resnič-

no pozitivno vzdušje, ki ga je lahko občutil čisto vsak, 

ki se je prepustil in potapljal v pretekle spomine. 
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MOJA DEŽELA – 
LEPA IN GOSTOLJUBNA 2012

Tudi v letošnjem letu je Turistična zveza Slovenije 
pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republi-
ke Slovenije (RS) Danila Türka in v sodelovanju z Mi-
nistrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – 
Direktorat za turizem in internacionalizacijo razpisala 
tekmovanje na področju turizma, urejanja in var-
stva okolja Moja dežela – lepa in gostoljubna 2012.

Smisel in dolgoročno sporočilo projekta je ureje-
no in gostoljubno okolje, ki je pogoj za uspešen ra-
zvoj turizma. Osnova projekta je tekmovanje slo-
venskih mest in krajev na področju urejanja prosto-
ra, okolja in gostoljubnosti. Projekt prerašča v vse-
slovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljub-
nost ter na svoj način odkriva širino in vsebinski 
smisel slogana Turizem smo ljudje.

Ocenjevalna komisija Turistične zveze Slovenije je 
ocenjevala mesta in kraje po Sloveniji. Med njimi tu-
di Kobarid, ki je v kategoriji turistični kraji dose-

KOBARID MED TREMI NAJLEPŠIMI 
TURISTIČNIMI KRAJI V SLOVENIJI

gel odlično tretje mesto, takoj za Piranom in Ble-
dom ter prvo mesto v kategoriji turistični kraji – 
glas ljudstva. Ponosni in veseli smo, da so opazili 
vsa naša prizadevanja ter prijaznost zaposlenih v 
turizmu. Verjamemo, da bomo v prihodnjem letu 
skupaj naredili še veliko in dosegli, da bo Kobarid še 
prijaznejši tako za domačine kot za obiskovalce.

Hvala in čestitke vsem, ki na kakršenkoli način pripo-
morete k temu, da je Kobarid opažen in pohvaljen. 
Nataša Hvala Ivančič
Foto: arhiv LTO Sotočje - TIC Kobarid
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

ČETRTEK, 4. 10. 2012, ob 10.00
Kulturni dom Kobarid, Kobarid
Srečanje unesco šol iz Slovenije
Informacije: OŠ Kobarid (Simon Skočir)

PETEK, 5. 10. 2012, ob 17.00
Fundacija Poti miru v Posočju, Kobarid
Praznovanje 60-letnice 
ustanovitve PD Kobarid
Informacije: PD Kobarid

SOBOTA, 6. 10. 2012, ob 11.00
Kobarid-Drežniške Ravne
Tradicionalna 37. Kolesarska 
dirka za Pokal Občine Kobarid
Informacije: KK Soča

SOBOTA, 6. 10. 2012, 10.00−12.00
Kobariška tržnica, Kobarid
Dan prostovoljstva 
Informacije: Občina Kobarid

NEDELJA, 7. 10. 2012, ob 9.00 
Zaključek Festivala pohodništva 
Informacije: Fundacija Poti miru v Posočju in 
turistična kmetija Jelenov Breg z Avse

NEDELJA, 7. 10. 2012
Kobariška tržnica, Kobarid
Sejem starin 
Informacije: TZGP

SOBOTA, 13. 10. 2012, ob 19.00
Kulturni dom Kobarid, Kobarid
Dnevi kulturne dediščine − 
gledališka predstava 
Informacije: KTD Sveti Volar

OD PONEDELJKA, 15. 10. 2012, DO 
PETKA, 19. 10. 2012, ob 16.00
Osnovna šola Kobarid, Kobarid
Projekt Simbioz@ - brezplačne 
računalniške delavnice
Informacije: Špela Ohojak (040-163-031)

TOREK, 16. 10. 2012, ob 17.00
Dom Andreja Manfrede, Kobarid
Ustanovitev bralnega kluba v 
Kobaridu z gostjo Manco Košir
Informacije: Knjižnica Kobarid (05/38-90-190)

ČETRTEK, 18. 10. 2012, ob 17.30 
Kobariški trg ob spomeniku Simona 
Gregorčiča, Kobarid
Prireditev »prižgimo lučko pesniku«
Informacije: OŠ Kobarid (Marinka Velikonja) 

PETEK, 19. 10. 2012
Osnovna šola Kobarid, Kobarid
Pravljice iz Rezije
Informacije: Zavod Feniks 

PETEK, 19. 10. 2012, ob 18.00
Kulturni dom Kobarid, Kobarid
Slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Kobarid in podelitev 
občinskih priznanj ter nagrad za 
leto 2012
Informacije: Občina Kobarid

SOBOTA, 20. 10. 2012, ob 11.00
Kostnica nad Kobaridom, Kobarid
Spominska slovesnost na kostnici
Informacije: Zdravko Likar

SOBOTA, 20. 10. 2012, ob 15.00
Kobariški muzej, Kobarid
Dan muzeja
Informacije: Kobariški muzej 

SOBOTA, 20. 10. 2012, ob 19.00
Kulturni dom Kobarid, Kobarid
Dnevi kulturne dediščine − 
gledališka predstava
Informacije: KTD Sveti Volar

NEDELJA, 21. 10. 2012, ob 10.30
Cerkev Marije Vnebovzete v Kobaridu
Sveta maša za vse občanke in občane

SREDA, 24. 10. 2012, ob 15.00
Dom Andreja Manfrede, Kobarid
Delavnica »Oglaševanje in 
promocija na spletu za 0 eur«
Informacije: Sklad dela Posočje (05/38-41-511)

ČETRTEK, 25. 10. 2012, ob 17.00
Večnamenski prostor OŠ Kobarid, 
Kobarid
Rezijanski ples
Informacije: Zavod Feniks 

PETEK, 26. 10. 2012, ob 19.00
Kulturni dom Kobarid, Kobarid
Koncert ob 20-letnici delovanja 
MePZ Planinska roža
Informacije: KD MePZ Planinska roža

PETEK, 26. 10. 2012, ob 19.00
Fundacija Poti miru v Posočju, Kobarid
Miha Obid: Pesniško potovanje
Informacije: Fundacija Poti miru v Posočju

SOBOTA, 27. 10. 2012, ob 19.00
Kulturni dom Kobarid, Kobarid
Dnevi kulturne dediščine − 
gledališka predstava
Informacije: KTD Sveti Volar

Vljudno vabljeni!
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