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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, 
Urška Lazar Živec, Andrejka Mežnar
Jezikovni pregled: Polona Hadalin Baša 
Fotografije: arhiv Občine Kobarid
Tisk: Romikron d.o.o.
Naklada: 1.550 izvodov
Smaragdni odsev je vpisan v razvid medijev 
pod zaporedno številko 841. 

Spoštovane 
občanke, 
spoštovani 
občani!

Skoraj leto dni je minilo, odkar ste mi znova zaupali vodenje Občine Kobarid in z vso od-
govornostjo sem sprejel to funkcijo. Dovolite mi, da se Vam ob tej priložnosti ponovno 
zahvalim za zaupanje in podporo. 

Za razvoj in uspeh občine ter kakovost življenja smo pomembni vsi, ki tu živimo, delamo in 
ustvarjamo. Zato sem takoj ob prevzemu funkcije imenoval kolegij, ki ga sestavljajo predstavniki 
različnih političnih strank, s katerim redno sodelujem in skupaj pripravljamo načrte za prihodnje. 

Občina Kobarid je, primerjalno gledano, glede na svojo velikost med fi nančno skromnejšimi 
občinami. Letos smo na račun glavarine in 21. člena Zakona o fi nanciranju občin izgubili pribli-
žno 300.000 evrov, kar je za nas zelo veliko. Kljub temu smo izpeljali naložbe v skupni vrednosti 
1.110.000 evrov, ki jih v nadaljevanju predstavlja občinska uprava pod vodstvom direktorja Si-
mona Škvora in optimistično gledamo naprej v leto 2016. 

Pred nami je trimesečno obdobje, ko bomo, skladno z našo strategijo in novo fi nančno perspek-
tivo 2014‒2020, pripravili predlog proračuna Občine Kobarid za leto 2016. Poskusili bomo pri-
dobiti sredstva za projekte daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), čezmejne kolesar-
ske poti, posvetili se bomo strategiji kmetijstva, rešitvi poplavnega območja, gradnji stanovanj-
skega bloka, širitvi obrtne cone, ustanovitvi čezmejnega parka Nadiža ...

Pričakujemo pomoč vseh služb, ki so pomembne pri pripravi projektov in so bile v preteklosti 
na razpisih že uspešne. Pri tem je potrebnega veliko znanja pa tudi sreče. Pomembno nam je 
ustvarjanje novih delovnih mest in zagotavljanje primerne infrastrukture za kakovostno življe-
nje občanov ter obiskovalcev, ki jih je iz dneva v dan več. 

Ob tem se iskreno zahvaljujem podžupanu Marku Miklaviču, občinskim svetnicam (Vanessi 
Marcola, Olgi Ručna, Zdenki Brešan, Danici Hrast), svetnikom (Branku Veliščku, Marijanu Če-
bokliju, Aleksu Volariču, Darku Smrekarju, Darku Rosiču, Jerneju Bricu, Slavku Mateliču, Dani-
lu Ivančiču, Marijanu Lazarju, Ediju Melincu, Pavlu Tonkliju) in direktorju občinske uprave Si-
monu Škvoru s sodelavci, predsednikom odborov, odbornikom, predsednikom komisij, članom 
ter vsem, ki na kakršen koli način pripomorete k boljšemu življenju v občini in vas obenem vse 
skupaj vabim k sodelovanju tudi v prihodnje.

Letošnji občinski praznik je v znamenju praznovanja 20-letnice delovanja Občine Kobarid. Po-
nosni smo lahko na vse, kar smo skozi teh dvajset let naredili na vseh področjih. Ne smemo pa 
pozabiti zgodovine naših krajev in prav je, da se ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo na 
rojstni dan goriškega slavčka Simona Gregorčiča, s kulturnim programom spomnimo tudi dru-
gih kobariških kulturnih rojakov ‒ Hrabroslava Volariča, Josipa Pagliaruzzija - Krilana in Ivana 
Volariča - Fea. Ravno v času občinskega praznika svoj 25. rojstni dan praznuje tudi Kobariški 
muzej, ki ga vsako leto obišče vedno večje število obiskovalcev iz celega sveta. Ob tej priložnosti 
iskreno čestitam vsem, ki sooblikujete zgodovinsko zgodbo naših krajev in skrbite za dediščino 
soške fronte.

Spoštovane občanke, spoštovani občani. Ohranimo kulturo naših krajev, spoštujmo zgodovino 
in tradicijo ter se v prihodnosti povezujmo in delajmo za lepši skupni jutri. 

Ob prazniku Občine Kobarid vsem skupaj, še posebej letošnjim nagrajencem, ki so leto še pose-
bej zaznamovali, iskreno čestitam in želim veliko ustvarjalnih ter uspešnih let.

Vaš župan Robert Kavčič

Spoštovani!

Letošnja praznična številka občinskega 
glasila Smaragdni odsev je prva v 
novem mandatu župana Roberta 
Kavčiča, zato smo uvodni del prepustili 
njemu. V nadaljevanju glasila je 
predstavljeno delo Občinske uprave 
Občine Kobarid v preteklem letu ‒ 
večje naložbe in projekti ter delo po 
posameznih področjih. Posebno mesto 
je namenjeno letošnjim občinskim 
nagrajencem.
Informacije o delu uprave lahko čez 
leto spremljate na spletni strani občine 
www.kobarid.si, njeni Facebook strani 
in v publikaciji Posoškega razvojnega 
centra ‒ SOČAsniku.
Želimo vam prijetno branje in lep 
praznični oktober. 

Uredniški odbor



3

DELO OBČINSKE UPRAVE

Delo 
občinske uprave 
v letu 2015
Simon Škvor, direktor občinske uprave

Razvojno naravnan občinski proračun 
je Občinski svet Občine Kobarid spre-
jel na 4. redni seji 31. 3. 2015. Poleg 

sredstev za zagotavljanje rednih, zakonsko 
določenih obveznosti občine vključuje sred-
stva za odprte projekte, sanacijo parkirišča 
Kuhinja, naložbe v kulturno, športno in turi-
stično infrastrukturo, naložbeno vzdrževanje 
komunalne infrastrukture ter vodovodov in 
druge naložbe krajevnih skupnosti ter turi-
stičnih društev, ki so pomembne za razvoj 
občine. Poleg tega zagotavlja tudi sredstva za 
pripravo razvojnih projektov.  

V mesecu juliju je bil sprejet rebalans pro-
računa Občine Kobarid za leto 2015, ki je bil 
usklajen in pripravljen na predlog uporabni-
kov proračunskih sredstev. Ker pa se nekateri 
projekti in potrebe sproti spreminjajo, je letos 
pred nami še drugi rebalans proračuna Obči-
ne Kobarid za leto 2015, ki ga bomo prilago-
dili aktualnim razmeram in potrebam. 

Letos načrtujemo 1.110.000 evrov naložbe-
nih sredstev, od katerih smo dobri dve tretjini 
skozi različne naložbene ukrepe že realizirali.

Občinska uprava čez celo leto uresničuje 
zastavljene cilje in skrbi, da izvajanje nalog 
poteka po zakonskih določbah.

V tem letu smo izpeljali prevetritve nekate-
rih pomembnejših pravilnikov in odlokov. 
Smo v izvedbeni fazi posodobitve glavne pi-
sarne, elektronskega arhiva dokumentov in 
poslovanja z e-računi. Smo v fazi ureditve sis-
temskega spremljanja in posodobitve vseh 
pogodbenih razmerij. Pripravili smo celoten 
popis občinskega premoženja, v prihodnjem 
letu pa načrtujemo tudi ureditev najemnih 
razmerij.  

Občina je, z namenom zagotovitve proste 
intervencijske poti, ki do Zdravstvene postaje 
Kobarid vodi preko parcele v zasebni lasti, ak-
tivno pristopila k iskanju rešitve, ki bi bila 
sprejemljiva za lastnike in prijazna do upo-
rabnikov zdravstvenih storitev. 

V luči nove fi nančne perspektive 2014–
2020 intenzivno pripravljamo in načrtujemo 
strateške projekte na področju turizma, ener-
getike in kmetijstva, več manjših pa tudi na 
okoljski ter komunalni infrastrukturi. Ob tem 
smo obudili tudi stike z Zavodom za ribištvo 

v zvezi z ureditvijo ribogojnice. 
Letos smo na terenu z javnimi deli okrepili 

režijski obrat, ki je po celotnem območju ob-
čine pomagal pri urejanju pešpoti, kolesarskih 
poti, nudil pomoč Ustanovi »Fundacija Poti 
miru v Posočju«, društvom in krajevnim sku-
pnostim pri urejanju vasi. Zasaditev in uredi-
tev cvetličnih gredic na kobariškem trgu ter 
ulicah Kobarida smo zaupali domačinki Da-
mjani Skubin, skrb za urejenost in vzdrževa-
nje pa smo prevzeli na občini. 

V sklopu ureditve je bil junija dokončno 
požagan tudi kostanj. Na tem mestu je ureje-
na začasna minimalna zasaditev, s katero smo 
ohranili urejenost trga. Predvidoma jeseni 
bodo odstranjene korenine kostanja in pri-
pravil se bo teren za novo zasaditev drevesa.

Žal se je tudi v naši občini letos pojavil van-
dalizem. Skupaj z vsemi pomembnimi dele-
žniki smo iskali rešitev in se usmerili v iskanje 
alternativ. 

Občina Kobarid na Trgu svobode 2 v Kobaridu.

Po hudi bolezni se je avgusta od nas po-
slovila dolgoletna sodelavka Nataša Ta-
ljat, ki je bila na Občini Kobarid zaposle-
na od decembra 2001. Pokrivala je po-
dročja gospodarstva, turizma, kmetijstva 
in stanovanjske politike, s svojim zna-
njem in izkušnjami pa je bila nepogre-
šljiva v času potresa. Neizmerna volja in 
pripravljenost pomagati, je mnoge obča-
ne večkrat pripeljala do njenih vrat, ki so 
bila vedno odprta za vse. Pustila je mo-
čan in neizbrisen pečat, zato jo bomo 
ohranili v lepem spominu.
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OKOLJE IN PROSTOR

Investicije in 
projekti v letu 2015
Marko Lavrenčič, okolje in prostor

Zakljuuje se sanacija 
infrastrukture po žledolomu 
 

Leta 2014 so naravne nesreče močno priza-
dele tudi našo občino, te dni pa se zaključuje 
sanacija nastale škode, ki so jo žled, sneg in 
neurja pustila za seboj. 

V sklopu intervencijskih del je bil saniran 
plaz, ki je po žledolomu februarja 2014 zasul 
odsek lokalne ceste Kobarid–Drežnica. Pr-
va faza sanacije se je zaključila tik pred kon-
cem leta 2014 in številnim prebivalcem pod 
Krnom omogočila varen prehod do svojih 
domov. Občina Kobarid je letos novelirala sa-
nacijski elaborat zaradi povečane erozije na 
brežini in izvedbe zavarovanja. V septembru 
je izvajalec začel z izvedbo druge faze, ki zaje-
ma postavitev varnostnih ograj in s tem za-
ključek sanacije plazu. 

Sanirani sta bili lokalni cesti Breginj–Lo-
gje in Ladra–Vrsno–Krn. Na cesti Breginj‒
Logje je bilo sanirano vozišče, urejeno zavaro-
vanje brežine s težkim šesterokotnim cinka-
nim pletivom, urejen manjši usad in ostala 
dela, ki so bila predvidena v elaboratu. 

Med naseljema Vrsno in Krn je na novo 
urejena preplastitev cestišča, zamenjana po-
škodovana oprema ter izvedena sanacija od-
vodnjavanja. Sanacije cest po žledolomu so 
fi nancirane iz proračunske rezerve Republike 
Slovenije in občinskega proračuna za leto 
2015. 

Zaradi dotrajanosti mostu in nevarnosti 
padanja kamenja je bila izvedena intervencij-
ska sanacija kamnitega Napoleonovega mo-
stu na Nadiži, ki ni le vez med bregovoma, 
ampak vez s preteklostjo in hkrati nepogre-
šljiv arhitekturni spomenik. 

Poplavna študija zahodnega 
dela Kobarida

V okviru čezmejnega projekta Camis se je 
Občina Kobarid lotila reševanja problema 
poplavnega območja in v prvi fazi naročila 
izdelavo poplavne študije zahodnega dela Ko-
barida. V njej so defi nirani poplavni dogodki 
s povratnimi dobami 10, 100 in 500 let, izde-
lane karte poplavne nevarnosti in razredov 

Saniran odsek lokalne ceste Kobarid–Drežnica.

Lokalna cesta Vrsno–Krn v času sanacije.

Sanirana cesta Breginj–Logje.
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zagotavljanje prevoznosti in dostopnosti ter 
zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega 
sistema na okolje. Občina je pripravila plan-
ski načrt vzdrževanja občinskih cest, ki 
ga je čez letošnje leto redno izvajala in s tem 
zagotovila normalno prevoznost ter redno 
vzdrževanje občinskih cest. 

S širitvijo brežine na odseku ceste Jevšček–
Piki in stabilizacijo vozišča je saniran usad 
Jevšček v skupni dolžini 65 metrov, urejena je 
cesta na planino Božca (Stol), gozdna ce-
sta Avsa–Matajur, zgrajena je gozdna vlaka 
Libušnje–Koseč. 

Sanacija in posodobitev ceste Sužid se 
bo predvidoma začela v oktobru 2015 in za-
ključila v letu 2016. V sklopu obnove bo ure-
jeno globinsko in površinsko odvodnjavanje, 
bankine, prepusti, sanacija in širitev ceste ter 
asfaltiranje.

Urejanje parkiriš 
V centru Kobarida se dnevno srečujemo s 

pomanjkanjem urejenih parkirnih mest za 
osebne avtomobile, zato smo že pristopili k 
postopni ureditvi parkirišča ob Kulturnem 
domu Kobarid in parkirišča na Volaričevi uli-
ci. Na parkirišču ob Kulturnem domu so 
že urejeni robniki, uredilo pa se bo še odvo-
dnjavanje. V drugi fazi naložbe bo parkirišče 
dobilo končno podobo s preplastitvijo, zari-
som talne signalizacije in ozelenitvijo.

Za parkirišče na Volaričevi ulici smo že 
pridobili gradbeno dovoljenje. Z deli bomo 
začeli v oktobru in jih v letu 2016 zaključili.

Parkirišče Zaročišče, ki je prvotno na-
menjeno vsem obiskovalcem slapa Kozjak, je 
v času turistične sezone zelo obremenjeno in 
premajhno. Zato je Občina Kobarid v njegovi 
neposredni bližini odkupila zemljišče, na ka-
terem bo v prihodnjem letu uredila dodatna 
parkirišča za osebne avtomobile.  

Parkirišča ob Nadiži smo uredili in opre-
mili s parkomati. Skladno z Odlokom o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o prome-
tnem in obrežnem režimu na območju Obči-
ne Kobarid smo poenotili način in višino 
plačevanja nadomestila za uporabo urejenih 
dostopnih mest.

Parkirišče Kuhinja je dvoletni projekt, ki 
je v teku in se bo zaključil v marcu 2016. Ob-
čina Kobarid se je kot partnerica v projekt 
vključila v skladu s svojo jasno vizijo, da se na 
podlagi dobro ohranjene narave območje 
pod Krnom razvija v smeri sonaravnega tu-
rizma oziroma trajnostnega razvoja. 

Dosedanje degradirano območje opušče-
nega peskokopa pri planini Kuhinja oziroma 
pod območjem naravne vrednote Krn‒More-
na, bo sonaravno urejeno v parkirišče, ki bo 
omogočilo urejeno parkiranje avtomobilov 
in s tem odmik ter omejevanje motorizirane-

poplavne nevarnosti. Študija je pokazala, da je 
poplavna ogroženost zahodnega dela Kobari-
da velika, saj je to območje preplavljeno že pri 
povratnih dobah krajših od desetih let. Celo-
vito reševanje poplavne ogroženosti je kom-
pleksen projekt, ki traja praviloma od tri do 
pet let in zahteva veliko mero družbenega so-
glasja. Prizadevanja Občine Kobarid bodo 
tudi v prihodnje usmerjena v ustrezne proti-
poplavne ukrepe. 

Vzdrževanje cest 
V občini Kobarid imamo okoli 85 kilome-

trov občinskih cest, za katere skrbi Režijski 
obrat Občine Kobarid. Vzdrževanje obsega 
krpanje udarnih lukenj z vročo in hladno bi-
tumensko maso, preplastitve, sanacije usadov, 
čiščenje prepustov ... Cilj na področju vzdrže-
vanja občinskih cest je ohranjanje ustrezne 
cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni 
zlasti v preprečevanje propadanja cestne in-
frastrukture, izboljšanje prometne varnosti, 

Sanacija usada Jevšček na odseku ceste Jevšček–Piki.

Parkirišče na Volaričevi ulici bo v letu 2016 dobilo novo podobo.

Urejena parkirišča ob Nadiži.
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ga prometa in parkiranja od območja narav-
ne vrednote. Obenem bo omogočilo tudi pri-
hod in obračanje vozil morebitnega javnega 
prevoza ter zasebnih kombijev. Na parkirišču 
bo na voljo 60 parkirnih mest.

Javna razsvetljava
V občini Kobarid smo skladno z Uredbo o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževa-
nja začeli z zamenjavo svetilk. Uredba določa, 
da je treba svetilke za razsvetljavo cest in jav-
nih površin zamenjati najkasneje do 31. 12. 
2016. Prve svetilke, ki so neskladne z uredbo, 
bodo letos zamenjane v naselju Idrsko; v letu 
2016 pa po ostalih področjih občine, glede na 
višino proračunskih sredstev.

Urejanje vaških in trških jeder 
Občina Kobarid si je letos zastavila dolgo-

ročen projekt urejanja trškega in vaških jeder. 
Na podlagi dosedanjih pobud in osnov bo 

Novo vodstvo štaba Civilne 
zašite Obine Kobarid 

S 1. junijem 2015 se je v celoti zamenjal štab 
Civilne zaščite Občine Kobarid. Za poveljni-
ka je bil imenovan Marko Lavrenčič, za na-
mestnika poveljnika Vid Medveš, za člana 
tehnično reševalnega področja sta bila ime-
novana Marko Matajurc in Marijan Če-
bokli, za člana s področja socialnozdravstve-
ne problematike pa Marijan Lazar.

 Že v preteklosti so občino Kobarid priza-
dele številne naravne nesreče, pri čemer se je 
izkazalo, da je dobro sodelovanje štaba civilne 
zaščite z županom ključnega pomena.

Defibrilatorji na Kobariškem
AED ‒ avtomatski zunanji defi brilator je 

prenosna elektronska naprava, ki je sposobna 
zaznati zastoj srca pri človeku in ga s pomočjo 
električnega sunka ponovno pognati in s tem 
rešiti življenje. V občini Kobarid imamo sku-
pno šest defi brilatorjev, in sicer v centru Ko-
barida (na stavbi Občine Kobarid), Podbeli 
(na objektu v vasi), Breginju (na gasilskem do-
mu), na Livku (na stavbi nekdanje šole), Vr-
snem (na gasilskem domu) in v Drežnici (na 
gasilskem domu).

Po besedah predsednika Krajevne skupno-
sti Trnovo ob Soči Marka Matajurca v letu 
2016 planirajo nakup defi brilatorja tudi v Tr-
novem ob Soči.

Idejni projekt ureditve Kobariškega trga arhitekta Roka 
Klanjščka.

pripravljena urbanistična idejna rešitev. Letos 
bodo izdelani idejni urbanistični predlogi za 
ureditev Kobarida in Breginja, za katere se 
predvideva, da bodo v letu 2016 prešli v iz-
vedbeno fazo urejanja. Idejne zasnove uredi-
tve se bodo v prihodnje nadaljevale za druge 
kraje. Namen projekta je ohranjanje identitete 
krajev in z uporabo določenih elementov ur-
bane opreme gradnja skupne identitete obči-
ne. Na podoben način nameravamo pristopiti 
tudi k urejanju infrastrukture na parkiriščih, 
kolesarskih poteh in pešpoteh.

Naložbeno vzdrževanje 
komunalne infrastrukture in 
vodovodov 

V proračunu Občine Kobarid za leto 2015 
so se zagotovila sredstva za naložbeno vzdr-
ževanje komunalne infrastrukture in vodo-
vodov v skupni višini 218.340 evrov, ki jo po 
naročilu Občine Kobarid izvaja Komunala 
Tolmin, javno podjetje, d.o.o. Naložbeno vzdr-
ževanje vodovodov je letos obsegalo oštevil-
čenje javnih izlivkov v Krajevni skupnosti 
Drežnica ‒ v vaseh Drežnica, Jezerca in Ma-
gozd. Na Vrsnem se je za ureditev dezinfekcije 
na vodovodnem sistemu pridobila dokumen-
tacija za razpis del in začetek gradnje, ki se bo 
zaključila predvidoma spomladi 2016. 

Na dezinfekcijski postaji Kobarid se je 
vgradilo UV-dezinfekcijsko postajo, ustrezno 
modifi cirano armaturno celico, narejena pa je 
bila tudi povezava z zračnim kablovodom 
med črpališčem in vodohranom. Elektroin-
štalacijska dela in montaža avtomatskega klo-
rinatorja bodo izvedena v oktobru 2015. Na 
območju Krajevne skupnosti Kred-Staro selo 
je bilo razširjeno vodovodno omrežje od vasi 
Staro selo do novega krožišča. Za namen na-
ložbenega vzdrževanja vodovodov je občina 
zagotovila sredstva v višini 165.340 evrov.

Naložbeno vzdrževanje kanalizacije obsega 
asfaltiranje trase kanalizacije in vodovoda v 
Sužidu, zgrajenega leta 2013 in znaša 4.000 
evrov. 

V Zbirnem centru Volče, ki ga sofi nancirajo 
vse tri posoške občine, je bila izvedena nujna 
razširitev deponije za potrebe odlaganja za-
bojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Zaradi 
izravnave terena je bil izveden širok strojni 
odkop in kamnita zložba. V okviru priprave 
programa monitoringa podzemne vode na 
odlagališču sta se izvedli dve novi opazovalni 
vrtini, na samem vodotoku pa dve merilni 
mesti, ki sta potrebni za monitoring površin-
skih voda. Del deponije se je zaprl z izdelavo 
prekrivke in odvodnjavanjem meteornih vo-
da.

Poveljnik Civilne zaščite Občine Kobarid Marko Lavren-
čič (desno) in namestnik poveljnika Civilne zaščite Obči-
ne Kobarid Vid Medveš (levo)

Defi brilator na stavbi Občine Kobarid.
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GOSPODARSTVO

Novice iz 
gospodarstva
Tomaž Skočir, gospodarstvo in Mateja Leban, v. d. direktorja LTO Sotočje

Sodelovanje z 
gospodarstveniki na 
Bavarskem 

Občina Kobarid si prizadeva navezati stike 
s podobnimi občinami v Evropi in po svetu. 
Ena od njih je tudi Občina Brannenburg na 
Bavarskem, s katero Občina Kobarid sodeluje 
že nekaj let. Občini povezuje zgodovina in 
prav v letih, ki zaznamujejo 100-letnice prve 
svetovne vojne, so srečanja še pogostejša, od-
pirajo pa se nove priložnosti za sodelovanje na 
drugih področjih, predvsem v gospodarstvu.

Z namenom pospeševanja gospodarstva v 
Posočju je kobariška občina k sodelovanju 
povabila posoške gospodarstvenike, v no-
vembru pa bo za zainteresirane organizirala 
srečanje gospodarstvenikov iz Posočja z go-
spodarstveniki iz vzhodne Bavarske, okolice 
Rosenheima, mesta s 60.000 prebivalci, ki ima 
dobre povezave v svet in je za naše gospodar-
stvo pomemben partner.

Povabilu so se odzvala tudi številna podje-
tja iz naše občine, ki bodo v novembru oseb-
no navezala stik s podjetniki in upamo, našla 
novo poslovno priložnost. 

Zadruga – Lesno predelovalna 
veriga 

Na občini smo pristopili k ustanovitvi za-
druge Lesno predelovalne verige in k sodelo-
vanju povabili lokalna podjetja ter posame-
znike, ki v tej panogi vidijo možnost za razvoj. 
Z ustanovitvijo zadruge se kažejo možnosti za 
zagotavljanje rednega čiščenja gozdov, doda-
tne zaposlitve, proizvodnjo energije in toplote 
ter dobavo toplote zainteresiranim podjetjem 
v obrtni coni in občinskim stavbam. Na Ob-
čini Kobarid verjamemo v razvoj zadruge, 
zato vse sile usmerjamo v izvedbo zastavlje-
nega. V letu 2015 bo pripravljena Idejna za-
snova projekta (IDZ) in Projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD), ki bo izveden 
v letu 2016. 

Turistina prometna 
signalizacija 

Letos bo z informacijsko turističnimi tabla-
mi opremljen Breginjski kot. Nadaljevali smo 

z delom na terenu v Trnovem ob Soči. S strani 
pristojnih služb je bil konec letošnjega poletja 
že opravljen terenski ogled, na katerem so se 
določila mesta, kjer bo turistična signalizacija 
postavljena. Postavitev turistične signalizacije 
v Trnovem ob Soči je predvidena v letu 2016.  

Vzdrževanje turistinih poti v 
obini

Na okrogli mizi »Turizem v naši občini« je 
bila s strani župana imenovana komisija za 
pregled stanja pešpoti in kolesarskih poti. Ko-
misija je obstoječe poti pregledala in jih kate-
gorizirala. Na podlagi tega se je oblikoval se-
znam poti, ki so jih pregledale in vzdrževale 

pristojne občinske službe. V prihodnjem letu 
načrtujemo sistemsko ureditev vzdrževanja 
turistične infrastrukture. 

Uspešna turistina sezona 
Lepo vreme je v Kobarid privabilo številne 

domače in tuje goste in z letošnjo glavno turi-
stično sezono smo zelo zadovoljni, saj smo že 
konec avgusta presegli lanskoletne številke.

V obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 smo 
zabeležili 23 odstotkov več nočitev kot v ena-
kem obdobju lani. Do 31. 8. smo v Kobaridu 
skupno zabeležili več kot 94.000 nočitev, kar 
je celo za 5 odstotkov več kot v lanskem letu. 
Domačih nočitev je bilo 28.467, kar pomeni 
29 odstotkov več kot leto prej. 70 odstotkov je 
tujih nočitev. Prevladujejo nemški državljani 
(24 odstotkov), sledijo jim Avstrijci (9 odstot-
kov), Nizozemci (6 odstotkov) in Italijani (5,5 
odstotka). V letu 2015 je svoja vrata na novo 
odprlo sedem apartmajev, en hostel in en kamp. 
Največ obiskovalcev še vedno prenoči v kampih, 
kar predstavlja dobro polovico vseh obiskoval-
cev, sledijo nočitve v apartmajih, sobah, poči-
tniških hišah, hotelu, penzionih in gostiščih. 

V turistično informacijskem centru se je 
obisk glede na lani povečal. Največ je kolesar-
jev in pohodnikov ter obiskovalcev znameni-
tosti, predvsem zgodovinskih, vse več obisko-
valcev pa si želi tudi osvežiti v Nadiži.

Dolino Soče obišče vse več kolesarjev in pohodnikov. Foto: Željko Cimprič

Vzdrževanje pešpoti v občini Kobarid. Foto: Katja Petrovc



8

NEGOSPODARSTVO

Novice iz 
negospodarstva
Urška Lazar Živec in Jana Fratina, negospodarstvo

Zaete projekte smo pripeljali 
do cilja 

V letu 2015 smo na Občini Kobarid s po-
močjo evropskih sredstev uspešno zaključili 
začete projekte prejšnjega mandata.

•  Kulturna dediščina v zbirkah med Al-
pami in Krasom – ZBORZBIRK
V sklopu projekta so bile popisane zbirke 

štirih zbirateljev kulturne dediščine: Krajni-
kova zbirka iz Kobarida, Šavlijeva zbirka z 
Idrskega in Marcolova ter Mazorova zbirka iz 
Breginja. Popisi predmetov so opremljeni z 
narečnimi nazivi in dopolnjeni s pripove-
dnim izročilom. Restavrirani, digitalizirani in 
montirani so arhivski avdiovizualni posnetki, 
posnete so video predstavitve izbranih pred-
metov. Zbirke so katalogizirane in predstav-
ljene v knjižnem vodniku, na zgibankah in 
spletni strani http://zborzbirk.zrc-sazu.si. 

Občina Kobarid je izdala poštno znamko z motivom Nježne hiše.

Športno in otroško igrišče v vasi Svino.
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Čebelnjak na kobariški tematski poti Kobariško blato.

Občina Kobarid je odkupila in obnovila 
Nježno hišo na Jevščku, ki je razglašena za 
kulturni spomenik lokalnega pomena in v va-
si ohranja eno redkih etnoloških zapuščin, ki 
prikazuje nekdanji način življenja na Livškem. 
Občina Kobarid je v promocijski namen Nje-
žne hiše izdala poštno znamko z njenim mo-
tivom, ki je dopolnila nekatere zbirke zbirate-
ljev in na razglednicah Kobarida že zaokrožila 
po svetu. Vrednost celotnega projekta je zna-
šala 240.000 evrov, od tega je Občina Kobarid 
pridobila približno 164.000 evrov nepovra-
tnih evropskih sredstev. 

•  Obnova in razvoj vasi – Ukrep 322
Občina Kobarid je v letu 2014 na javni raz-

pis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v okviru Javnega razpisa za ukrep 
322 – Obnova in razvoj vasi prijavila naložbo 
Rekonstrukcija ukinjene šole na Livku, opre-
ma večnamenskega objekta v Drežniških 
Ravnah ter izgradnja športnega in otroškega 
igrišča v vasi Svino. Vrednost celotne naložbe 
je znašala 340.280 evrov, od tega je Občina 
Kobarid dobila odobrena sredstva v višini 
163.434 evrov, razliko pa je zagotovila skozi 
občinski proračun. Naložba se je izvajala dvo-
letno in se je zaključila v maju 2015. 

•  Interreg – Enjoy tour 
Naložba je bila odobrena v okviru Opera-

tivnega programa Slovenija-Italija 2014‒2020. 
Namen projekta je bil spodbujanje čebelar-
stva na Kobariškem. 

V sklopu projekta je bil na temo čebelarstva 
razpisan fotografski natečaj, na kobariški te-
matski poti Kobariško blato pa sta bila posta-
vljena čebelnjak in informativna tabla, na ka-
teri je javnosti predstavljena zgodovina čebe-
larstva na Kobariškem. 

S projektom smo obogatili turistično po-
nudbo kraja, predvsem z vidika urejenosti 
turističnih poti, in dodatno ponudbo izobra-
ževanj s področja čebelarstva za interesne 
skupine. Vrednost celotnega projekta je zna-
šala 16.500 evrov, od tega je Občina Kobarid 
pridobila odobrena nepovratna sredstva v vi-
šini 14.025 evrov.

Obina zagotovila dodatna 
sredstva za predšolsko vzgojo 
otrok 

Na podlagi vpisa otrok v centralni Vrtec pri 
osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid je 
bil z novim šolskim letom oblikovan nov po-
lovični oddelek za predšolske otroke druge 
starostne stopnje. V sodelovanju z Glasbeno 
šolo Tolmin, oddelek Kobarid, se je našla 
ustrezna prostorska rešitev za omenjeni polo-
vični oddelek in občinski svetniki Občine 
Kobarid so s sprejetjem rebalansa proračuna 

Občine Kobarid zagotovili dodatna prora-
čunska sredstva za izvedbo omenjenega pro-
grama ter s tem zavodu omogočili, da je v svoj 
program sprejel vse vpisane predšolske otro-
ke. 

Podružnina šola Drežnica 
V letošnjem šolskem letu je bila na Podru-

žnični šoli Drežnica zamenjana dotrajana 
strešna kritina. Občina Kobarid je skupaj z 
Osnovno šolo Simona Gregorčiča Kobarid 
uspešno zaključila naložbo in uporabnikom 
šole zagotovila ustrezne pogoje za izvajanje 
osnovnošolskega izobraževanja ter predšol-
ske vzgoje. Konec meseca oktobra pa bo pred-
vidoma asfaltirano šolsko dvorišče. 

Šolski prevozi v šolskem letu 
/

Občina Kobarid je v šolskem letu 2014/2015 
za šolske prevoze namenila 280.035 evrov, kar 
predstavlja okoli sedem odstotkov proračuna 
Občine Kobarid. V letu 2015 je občina na 
podlagi oddanega javnega naročila zasledo-
vala cilj optimizacije in racionalnejše izvedbe 
šolskih prevozov. Na podlagi prizadevanj je 
optimizirala stroške šolskih prevozov v šol-
skem letu 2015/2016 v višini 36.665 evrov in 
obenem ohranila vse dosedanje relacije ter 
način izvajanja šolskih prevozov šoloobve-
znih otrok. 

Obina Kobarid podpisala 
Sporazum o izvedbi odpusta 
dolgov

Občina Kobarid je po predhodno spreje-
tem sklepu Občinskega sveta Občine Kobarid 
pristopila k podpisu Sporazuma o izvedbi od-
pusta dolgov, na podlagi katerega se bo izve-
del odpis dolgov med upniki s terjatvami do 
občanov, ki so se znašli v hudi materialni in 
socialni stiski. 

Odpis se določi na podlagi vloge za odpis 
dolgov, ki jo dolžniki na naslov upnika lahko 
vložijo najkasneje do 31. 10. 2015. Vloga za 
odpis dolgov je na voljo na spletni strani Ob-
čine Kobarid www.kobarid.si, več podatkov o 
odpisu dolgov pa je na voljo na spletni strani 
www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.
html.

Sklep o višini odpisa dolgov bo sprejel Ob-
činski svet Občine Kobarid potem, ko bo iz 
zbranih vlog za odpis dolgov razviden skupni 
znesek dolga in posledice za občinski proračun.

Zamenjava dotrajane strešne kritine na Podružnični šoli Drežnica.
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Nagrajencem bomo nagrade podelili na slavnostni seji 
Občinskega sveta Občine Kobarid.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Naziv astni oban Obine Kobarid 
prejme Marijan Stres 

 za izjemno delo na področju gasilstva, zaščite in reševanja 
ter družbeno koristnih dejavnosti v občini Kobarid. 

 
Naziv astni oban Obine Kobarid 

prejme Pavel Gregori
 za izjemen prispevek k razvoju, promociji in ugledu občine Kobarid 

ter povezovanju občine v širšem družbenem prostoru. 

Plaketo Obine Kobarid 
prejme Vojko Hobi

za vsestransko udejstvovanje in požrtvovalno delo na širšem družbenem 
ter humanitarnem področju. 

Priznanje Obine Kobarid 
prejme Miranda Leban, dr. med., spec. ped.,

za dolgoletno uspešno in predano delo na področju zdravstvenega varstva otrok 
ter mladine v občini Kobarid. 

Priznanje Obine Kobarid 
prejme Mirko Kurini

za prispevek k ohranjanju kulturno-zgodovinske in etnološke dediščine na Drežniškem.

Denarno nagrado Obine Kobarid 
prejme Otroški pevski zbor Osnovne šole Simona Gregoria Kobarid in 

zborovodkinja Karmen Ostrožnik
za 20 let uspešnega delovanja 

ter strokovnega dela na področju glasbene vzgoje.

Denarno nagrado Obine Kobarid 
prejme Borut Skoir

za prizadevno delo na področju glasbene in likovne umetnosti 
ter kulturnega življenja v Kobaridu.

Denarno nagrado Obine Kobarid 
prejme Planinsko društvo Kobarid – odsek Breginj

za uspešno delo na področju organiziranega planinstva in urejenosti 
planinske infrastrukture v Breginjskem kotu ter njegove promocije.

Nagrajenci 
Občine Kobarid 
za leto 2015
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Dogajanje skozi 
slike

Tradicionalno srečanje starejših občank in občanov občine Kobarid v organiza-
ciji Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Tolmin in Občine Kobarid. Novoletni sprejem novorojenčkov pri županu Občine Kobarid.

45. tradicionalno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja.
Ob slovenskem kulturnem prazniku je na odru Kulturnega doma v Kobaridu 
potekala kulturna prireditev Fuzija, ki so jo sooblikovali domači ustvarjalci.

Župan se dvakrat letno sreča z diplomanti iz kobariške občine.

Na kobariškem trgu smo prisluhnili koncertu stočlanske zasedbe pihalnega 
orkestra Koper, pod taktirko Nejca Sukljana, in pihalnega orkestra Divača, pod 
taktirko Borisa Benčiča. 

Junija smo na reki Soči gostili Svetovni pokal v spustu na divjih vodah – Soča 
2015. Podelitve kolajn so potekale na kobariškem trgu, kjer se je vzporedno 
odvijal Kobariški sejem. 

Župan Robert Kavčič in ravnateljica Melita Jakelj sta sprejela zlati maturantki 
Veroniko Šavli in Blažko Šturm (iz leve prosti desni: Luka Šavli, zlata maturant-
ka Veronika Šavli, župan Robert Kavčič, ravnateljica Melita Jakelj, zlata matu-
rantka Blažka Šturm in Leon Šturm).
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Napovednik 
dogodkov

Tudi v letu 2015 se je na Kobariškem od-
vilo veliko dogodkov za različne gene-
racije in okuse. K organizaciji dogod-

kov so letos pristopila številna domača društva, 
zavodi, krajevne skupnosti, podjetja in posa-
mezniki. S tem so izkazali pripadnost kraju, 
kjer živijo in sooblikujejo družabno življenje. 

Na področju sofi nanciranja prireditev je bil 
letos pripravljen in sprejet enoten Pravilnik o 
dodelitvi sredstev za prireditve in druge de-
javnosti, ki pospešujejo kulturni, športni ter 
turistični razvoj in promocijo občine Koba-
rid. S sprejetjem tega pravilnika so bila poe-
notena merila za dodelitev sredstev društvom, 
posameznikom, zavodom in gospodarskim 
družbam, ki z organizacijo dogodkov oboga-
tijo družabno življenje na Kobariškem.

Prek objavljenega javnega razpisa smo fi -
nančno podprli 23 dogodkov – od kulturnih 
prireditev do športnih in zabavnih dogodkov, 
razstav, ohranjanja kulturne ter zgodovinske 
dediščine … Dogodki so bili raznoliki in raz-
pršeni po celotnem območju občine. 

Tako kot pretekla leta je bila občina tudi le-
tos organizatorka ali soorganizatorka enajstih 
večjih dogodkov, pomembnih za občino in 
širšo promocijo.

Kulturno, 
športno in 
zabavno 
dogajanje na 
Kobariškem
Nataša Hvala Ivančič, odnosi z javnostmi, 
protokol, prireditve

DRUŽBENE DEJAVNOSTI DOGODKI V OKTOBRU

V okviru letošnjega praznovanja Občine Kobarid se je odvilo že veliko dogodkov, ki 
so obogatili kulturno, športno in zabavno življenje v občini. Predstavljamo vam in 
obenem vas vabimo na dogodke, ki se bodo odvijali v nadaljevanju prazničnega 

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

PETEK, 16. 10. 2015, ob 18.00, Kulturni 
dom Kobarid, Kobarid: 
Slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Kobarid in podelitev 
občinskih priznanj in nagrad za 
leto 2015.
Informacije: Občina Kobarid.

NEDELJA, 18. 10. 2015, ob 15.00, 
Livek: Burnjak na Livku.
Informacije: Krajevna skupnost Livek 
(Katja Roš).

TOREK, 20. 10. 2015, ob 18.00, 
Dom Andreja Manfrede Kobarid, 
Kobarid:
Predavanje »Živeti z demenco«, 
predavateljica Petja Obreza, dr. med., 
spec. nevrologije. 
Informacije: Center za socialno delo Tolmin 
(Vilma Svetičič, 041 304 750).

SOBOTA, 24. 10. 2015, ob 11.00, Kost-
nica nad Kobaridom, Kobarid:
Spominska slovesnost na kostnici.
Informacije: Zdravko Likar.

SOBOTA, 24. 10. 2015, ob 15.00, 
pred Žganovo hišo, Kobarid:
Dan muzeja – Odprtje razstave 
Italijanska armada v Zgornjem 
Posočju 1915–1917 in predstavitev 
brošure ob 25. letnici delovanja 
Kobariškega muzeja. 
Informacije: Kobariški muzej. 

SOBOTA, 24. 10. 2015, ob 18.00
Dom Andreja Manfrede Kobarid, 
Kobarid
Letno predavanje Društva 
ledvičnih bolnikov Posočja
Informacije: Božidar Kanalec (05 389 14 06)
 
SOBOTA, 24. 10. 2015, ob 19.00
Kulturni dom Kobarid, Kobarid
Dobrodelni koncert Dar srca
Informacije: Društvo za osebnostni razvoj
Evangelij danes (Andrej Zelenjak 041 859 961)

PETEK, 30. 10. 2015, ob 19.00, 
Dom Andreja Manfrede Kobarid, 
Kobarid:
Glasbeno literarni recital 
ljubezenske poezije Ladin večer.
Informacije: KD NIT Posočje Benečija Rezija.

Vljudno vabljeni!Jestivalski predpasnik.


