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Mirne
božične praznike
in
srečno novo leto
2018!
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Spoštovane občanke,
spoštovani občani!

L

eto 2017 se počasi poslavlja. Pred
nami je praznični čas poln lepih želja
in toplih stiskov rok, ko si bomo vzeli
čas za druženja ter praznovanja. Kobarid je
zažarel v prazničnih lučkah, decembrski
koledar pa je poln dogodkov za vse generacije in okuse.
Ko se v mislih sprehodim skozi leto 2017,
z zadovoljstvom ugotavljam, da je bilo uspešno. V sodelovanju z občinskimi svetniki,
odborniki, sodelavci na občinski upravi,
nadzornim odborom in komisijami, krajevnimi skupnostmi ter društvi in vsemi
vami, ki sooblikujete vsakdan naše občine,
smo naredili veliko. Ponosen sem, da smo
znali in zmogli doseči vse zastavljene cilje
oziroma se jim približati v tolikšni meri, da
bomo o njihovi izvedbi lahko poročali v
prihodnjem letu.
V nadaljevanju občinskega glasila smo
pripravili pregled naložb in drugih dejavnosti, ki so bile izvedene v tem letu. Glede
na dejstvo, da naših razvojno naravnanih
projektov, s katerimi smo želeli graditi na
trajnostni mobilnosti, outdoor turizmu in
urejanju turistične infrastrukture, niso prepoznali na tokratnem javnem razpisu čez-
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mejnega programa Interreg Slovenija-Italija, smo sami, z občinskimi sredstvi, naredili
veliko. Ponovno smo dokazali, da lahko s
sodelovanjem in skupnimi močmi ter razumevanjem in prizadevanjem naredimo veliko za dobro vseh občank in občanov.
Mnogo stvari nam je uspelo. Nekatere zelo
dobro, druge bi lahko bile še boljše. Vedno
pa smo strmeli k temu, da naredimo največ,
kar je v danem trenutku mogoče.
Posebej pa sem zadovoljen, da so dogovori z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo letos končno obrodili sadove.
V državnem proračunu so zagotovljena
sredstva za rekonstrukcijo ceste skozi Borjano, ki se bo predvidoma začela spomladi
prihodnje leto, in rekonstrukcijo ceste Livek‒Livške Ravne. Prizadevamo si, da se v
prihodnje prioritetno pristopi tudi k ureditvi razbremenilne ceste v Kobaridu ter statusa državne ceste skozi Kobarid.
V novo leto vstopamo s sprejetim proračunom Občine Kobarid za leto 2018, ki
nam omogoča, da bo delo neprekinjeno
potekalo naprej. Nadaljevali bomo z zastavljenimi projekti in verjamem, da je pred
nami še eno pestro, a uspešno leto.

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Hvala vam za vse, kar ste dobrega naredili za našo občino. Tudi v prihajajočem letu
se bomo skupaj trudili, da bo življenje v naši lokalni skupnosti kakovostno in prijetno.
Dejstvo je, da nihče ne more narediti
vsega, toda vsak lahko naredi nekaj.
Verjamem, da bomo tudi v letu 2018 skupaj naredili največ za dobro vseh.

Naj bodo prazniki prežeti
z mirom in toplino.
Zdravje, veselje, razumevanje,
sreča, strpnost in ljubezen
pa naj vas spremljajo
skozi celo leto 2018!

Vaš župan Robert Kavčič

OKOLJE IN PROSTOR

Spoštovani,
leto je naokoli in pred vami je nova
številka občinskega glasila Smaragdni
odsev, v kateri vam predstavljamo
izvedene projekte ter dejavnosti
občinske uprave Občine Kobarid
in načrte Občine Kobarid za naprej.
Posebno mesto smo namenili ureditvi
kobariškega trga, prenovi javne
razsvetljave in telovadnice ter obeležitvi
stoletnic prve svetovne vojne, ki so
Kobarid postavile na zgodovinski
zemljevid sveta.
Informacije o delu občinskega sveta,
župana in občinske uprave redno
objavljamo na spletni in Facebookovi
strani Občine Kobarid ter v publikaciji
Posoškega razvojnega centra
– SOČAsniku.
Želimo vam prijetno branje in mirne
božične praznike ter veselo novo leto
2018!
Uredniški odbor
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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,
Andrejka Mežnar, Tomaž Skočir
Jezikovni pregled: Polona Hadalin Baša
Fotografije: arhiv Občine Kobarid, Matjaž
Sovdat, Miha Uršič, Jurij Fratina, Miljko
Lesjak, Foto Červ
Postavitev: Gaya d.o.o.
Tisk: Romikron d.o.o.
Naklada: 1.550 izvodov
Smaragdni odsev je vpisan v razvid medijev
pod zaporedno številko 841.

Naložbe v
infrastrukturo
Marko Lavrenčič in Simon Škvor

Komunalna, vodovodna in
cestna infrastruktura v obini
Kobarid
Občina je ob sprejemu proračuna Občine
Kobarid za leto 2017 izdelala letni načrt vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in načrt investicijskega vzdrževanja komunalne ter
vodovodne infrastrukture. Vzdrževanje je vse
leto potekalo po načrtu in je v celoti realizirano.
Na Ulici Sergeja Mašere v Kobaridu, v neposredni bližini lanskoletne posodobitve lokalne ceste proti vrtcu, je bila izvedena rekonstrukcija vodovoda in asfaltacija odseka ceste.
Vrednost celotne naložbe je znašala okoli 30
tisoč evrov, sredstva zanjo je občina zagotovila v letnem proračunu.
Na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Kobarid je bil ob
Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid
urejen pločnik, ki vodi od Gregorčičeve ulice
do šole in pločnik po Ulici Sergeja Mašera, ki
povezuje šolsko pot.
Dostop do Doma Andreja Manfrede je bil

posodobljen z umestitvijo nove klančine, ki je
nepogrešljiva predvsem za gibalno ovirane
osebe in starše z otroškimi vozički. Ob novem
dostopu je urejeno tudi parkirno mesto, namenjeno invalidom.
Na Milanovi ulici je bila jeseni zaključena
preplastitev odseka ceste od križišča pri Ribogojnici Soča do varovanih stanovanj. Sredstva
za naložbo v višini okoli 8 tisoč evrov je Občina Kobarid zagotovila v letnem proračunu.
Na isti ulici, od hišne številke 4 do hišne številke 12, je občinski svet na pobudo prebivalcev in pozitivnega mnenja strokovnih služb
vzpostavil cono 30, tj. območje najvišje dovoljene hitrosti 30 km/h.
Izvedena je bila sanacija posedka ob cevnem prepustu na odseku od železnega mostu
do križišča na lokalni cesti Breginj–Logje–
Breginj in preplastitve cest pod svetim Lovrencem, v Sedlu ter na odseku Kobarid–Svino.
V Starem selu je potekala zamenjava vodovoda in obenem gradnja električne napeljave
ter telekomunikacijske infrastrukture. Zame-

Rekonstrukcija vododvoda in asfaltacija odseka ceste na Ulici Sergeja Mašere v Kobaridu.
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njavo vodovoda je ﬁnancirala Občina Kobarid, naložba pa je znašala okoli 27 tisoč evrov.
Prav tako se je obnovil del vodovoda v Sedlu
(vrednost naložbe je 16 tisoč evrov) in Podbeli, kjer se je poleg tega urejala tudi kanalizacija
(vrednost naložbe je 35 tisoč evrov).
V Breginju se zaključuje zamenjava vodovoda in preplastitev dela občinske ceste od
odseka državne ceste do breginjskega jedra
ter preplastitev dela javne poti od gasilskega
doma do hišne številke Breginj 95. Skupna
vrednost naložbe znaša 91 tisoč evrov. Občina je sredstva zagotovila iz 21. člena Zakona o
ﬁnanciranju občin in proračuna Občine Kobarid za leto 2017. V prihodnjih dneh bo zaključena tudi naložba izgradnje vodohrana v
Borjani, ki je znašala 78 tisoč evrov.
Zadnja letošnja naložba je gradnja kanalizacije s črpališčem in rekonstrukcija vodovoda z oštevčenjem objektov na Idrskem. Skupna vrednost naložbe je znašala okoli 30 tisoč
evrov.
V neposredni bližini kobariškega središča,
za Kulturnim domom, se je dokončno uredilo
parkirišče, kjer so uporabnikom na voljo
brezplačna in časovno neomejena parkirišča.
Vrednost naložbe je znašala 20 tisoč evrov,
občina pa jih je zagotovila v proračunu za leto
2017.

Preplaščen odsek Milanove ulice.

Gozdna cesta Ozben
V občinskih proračunih za leti 2017 in
2018 so občinski svetniki zagotovili sredstva
za izdelavo gozdne ceste na Ozben, ki vodi do
vzletišča za padalce. Ocenjena vrednost dvoletnega projekta znaša 59 tisoč evrov. Prvi del
naložbe je potekal letos in je vključeval odstranitev grmičevja in dreves po celotni trasi,
ureditev brežine, prepustov, izdelavo odtočnih jarkov ter valjanje vozišča. Pot je bila urejena v tolikšni meri, da je organizator svetovnega pokala v natančnosti v pristajanju z jadralnimi padali, Društvo Adrenalin Paragliding Team Gornje Posočje, uspešno izpeljal
tekmovalni del in si tako zagotovil tekmovanje v letu 2018, ko bo Kobarid gostil najboljše
jadralne padalce iz cele Evrope.
Občini Kobarid so na pomoč pri izvedbi
izdelave gozdne ceste na Ozben priskočili:
Krajevna skupnost Drežnica, ki je navezala
stik z lastniki zemljišč, strokovne službe Zavoda za gozdove Slovenije, Enota Tolmin in
društvo Adrenalin Paragliding Team Gornje
Posočje.

Gradnja kanalizacije s črpališčem in rekonstrukcija vodovoda z oštevčenjem objektov v vasi Idrsko.

Kobariška zgodovinska pot in
druge pešpoti ter kolesarske
poti v občini
Kobariška zgodovinska pot je ena najbolj
obiskanih turističnih pešpoti v občini Kobarid. Letos jo je od Turističnega društva Koba-
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Dokončno urejeno parkirišče za Kulturnim domom Kobarid.

Kobariški »plac«

SLIKA 5

Urejena gozdna cesta na Ozben.

Podhod je prava turistina
atrakcija
Dobro sodelovanje lokalne skupnosti in
osnovne šole, ki se aktivno vključuje v življenje kraja, je tudi v letu 2017 poželo sadove.
Ureditev podhoda, pod katerim se dnevno
sprehaja veliko občanov in obiskovalcev, je bil
za osmošolce generacije 2003 in njihovo
mentorico Petro Škrjanc pravi izziv, ki pa so
ga z veseljem sprejeli. Danes se Kobarid ponaša z najlepšim podhodom daleč naokoli, saj je
okrašen z barvitimi keramičnimi ribicami,
med katerimi »plava« tudi zlata ribica, ki naj
bi po ljudskem izročilu prinašala srečo.
V šolskem letu 2017/2018 bo generacija 2004
uredila še drugo stran podhoda in ga skupaj z
Občino Kobarid otvorila ob praznovanju 50letnice OŠ Simona Gregorčiča Kobarid.

Septembra 2017 je Občina Kobarid, skladno s potrjenim načrtom, ki ga je zasnoval
arhitekt Rok Klanjšček, začela z urejanjem trškega jedra Kobarida, ki predstavlja smiselno
nadaljevanje lani prenovljenega prireditvenega prostora. Uredile so se površine med župniščem in severno fasado cerkve, odvodnjavanje, elektroinštalacije, postavila se je tudi
nova urbana oprema, ki že služi svojemu namenu. Na osrednjem trgu se je dokončno odstranilo korenino starega kostanja in uredilo
ter postavilo nove klopce. Kobarid je z ureditvijo trškega jedra dobil povsem novo, sodobno podobo in kakovosten osrednji prostor, na
katerem bodo v prihodnje potekali kulturni
dogodki ter druženja.
Naložba je znašala okoli 220 tisoč evrov.
Sredstva zanjo je občina zagotovila iz 21. člena Zakona o ﬁnanciranju občin in proračuna
Občine Kobarid za leto 2017.

Prenova javne razsvetljave
Javna razsvetljava je bila v občini Kobarid v
veliki meri zastarela, stroškovno neučinkovita, energetsko potratna in neskladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zato je bila njena prenova nujno potrebna.
Občina Kobarid je avgusta 2017 objavila
javno naročilo male vrednosti Prenova javne
razsvetljave v občini Kobarid s ciljem, da zagotovi sodobno javno razsvetljavo, ki bo ob
sočasnem zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in znižanju porabe električne energije
ter izpustov ogljikovega dioksida omogočala
kakovostno osvetlitev javnih površin.
V sklopu prenove je bilo 506 obstoječih
svetilk javne razsvetljave zamenjanih z novi-

Zamenjan podest pri slapu Kozjak.

rid v upravljanje prevzela Občina Kobarid in
jo v sodelovanju z Ustanovo »Fundacija Poti
miru v Posočju«, Kobariškim muzejem ter
ekipo javnih delavcev redno vzdrževala. Pred
turistično sezono je bila celotna trasa očiščena, zamenjane so bile nekatere usmerjevalne
table, prebarvana je bila brv čez reko Sočo, nameščeni so bili nosilni klini za jeklenico na
stopnicah. Zamenjan je bil tudi dotrajan podest pri slapu Kozjak in jeklenice v neposredni bližini slapu.
Javni delavci Občine Kobarid in Fundacije
so skozi celotno turistično sezono redno
vzdrževali kolesarske in pešpoti v občini, ki
jih pohodniki ter kolesarji najpogosteje obiskujejo in so bile del povezane ponudbe javnega prevoza Hop ON, Hop OFF Kobarid.
Podhod so uredili osmošolci OŠ Kobarid generacije 2003 z mentorico Petro Škrjanc.
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mi svetilkami z LED- moduli. Zamenjava je
bila izvedena po načelu svetilka za svetilko.
Odjemna mesta, prižigališča in nadzemna ter
podzemna kabelska infrastruktura se je v celoti ohranila.
Prenova javne razsvetljave je bila izvedena
po celotni občini, razen v naseljih na Livškem
in vaseh Vrsno ter Krn, kjer se tovrstna zamenjava zaradi neugodnih vremenskih vplivov
(pogostih strel) ne izvaja.
Poraba električne energije na prebivalca je
v letu 2016 znašala 92,6 kWh, pri čemer je zakonsko dovoljena poraba 44,5 kWh. Pričakuje se, da letna poraba električne energije za
javno razsvetljavo na prebivalca po prenovi
javne razsvetljave ne bo presegala 30 kWh.
Vrednost prenove javne razsvetljave v občini Kobarid je znašala 124 tisoč evrov. Sredstva
zanjo je občina zagotovila iz 21. člena Zakona
o ﬁnanciranju občin in proračuna Občine
Kobarid za leto 2017.

Urejena površina med župniščem in severno fasado cerkve.

Delo režijskega obrata
V letu 2017 sta bila v okviru režijskega
obrata zaposlena dva delavca, ki so se jima kasneje priključili še trije v okviru progama javnih del. Dela jim res ni manjkalo, saj so skozi
celo leto opravljali nadzor nad lokalnimi cestami – ogledna služba, vzdrževalna dela na
lokalnih cestah in poteh, čiščenje cest, odtočnih jarkov ter kanalov, vzdrževanje in postavitev prometne signalizacije v celotni občini –
tako na lokalnih cestah kot poteh in v naseljih.
V okviru manjših naložb je režijski obrat izvajal pripravljalna dela za montažo nove ograje
na mostu v Ladri in nudil pomoč pri montaži
nove ograje na mostu Kobarid–Svino.
Delo obsega tudi redno vzdrževanje občinskih stavb ‒ Doma Andreja Manfreda, Zelene
hiše, občinske stavbe na Trgu svobode v Kobaridu, Kulturnega doma Kobarid, objekta
Kadore na Livku in Športne dvorane Kobarid
ter upravljanje s parkirišči oziroma urejenimi

V vasi Ladra je bila zamenjana varnostna ograja na mostu čez potok Ročica.
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Okolica kostanja je letos dobila novo podobo.

dostopnimi mesti v občini Kobarid, in sicer z
Zaročiščem, dostopnim mestom na Robiču –
Pri Zderu, pri Napoleonovem mostu v Podbeli in mostu v Logjeh. V okviru upravljanja
parkirišč so bila vzdrževalna dela opravljena
že pred sezono (popravilo ograj in tamponiranje) med turistično sezono pa se je izvajal
vsakodnevni nadzor in upravljanje s parkomati, košnja ter čiščenje parkirišč.
Režijski obrat že drugo leto zapored izvaja
urejanje in vzdrževanje javnih površin v Kobaridu ter vzdrževanje in urejanje športnega
parka v Kobaridu. Delo zajema čiščenje ulic
in javnih površin ter redno košnjo, popravilo
robnikov, ograj ipd. V sklopu urejanja javnih
površin režijski obrat izvaja tudi košnje v Breginju, Idrskem in Podbeli.
Znotraj področja vzdrževanja turistične infrastrukture so delavci režijskega obrata po-

skrbeli za turistične poti in kolesarske poti
Kobarid–Robič–Podbela, Napoleonov most–
Pradolina, Napoleonov most–Logje in Kobarid–Idrsko. Opravili so vzdrževalna dela pred
sezono in redna vzdrževalna dela (košnja,
tamponiranje, ogledi) med turistično sezono.
V okviru Kobariške zgodovinske poti se je
v okviru režijskega obrata izvajala pomoč pri
večjih naložbeno-vzdrževalnih delih. Prav tako so skupaj z Ustanovo »Fundacija Poti miru
v Posočju« izvajali pomožna dela na soški poti (Kobarid–Trnovo), s Turističnim društvom
Drežnica urejali pot v Koseških koritih.
Čez celo leto je režijski obrat zagotavljal
servisno službo za vse prireditve, ki jih je
(so)organizirala Občina Kobarid in nudil pomoč pri drugih prireditvah v občini, predvsem z zagotavljanjem prevozov ter postavitvijo potrebne opreme.

GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Novice iz
gospodarstva in
kmetijstva
Tomaž Skočir, Nataša Hvala Ivančič in Anja Skočir, Turizem Dolina Soče TIC Kobarid

Parkirni režim v obini Kobarid
Po večletnih razpravah in potrditvi občinskega sveta je občina uvedla nov parkirni režim. Na dveh parkiriščih v središču Kobarida
(na Volaričevi ulici in Trgu svobode) je postavila parkomat, kjer je treba vsak dan od 1.
aprila do 31. oktobra med 8. in 22. uro plačati
parkirnino v višini 0,50 evra na uro.
Z uvedbo parkirnega režima so občani občine Kobarid in zaposleni v naselju Kobarid
pridobili možnost nakupa letne dovolilnice
(velja za tekoče koledarsko leto) za parkiranje
po ceni 10 evrov ‒ do konca meseca novembra je to možnost izkoristilo 144 uporabnikov.
Letna dovolilnica imetnikom prinaša določene ugodnosti, in sicer neomejeno parkiranje
na določenih območjih kratkotrajnega parkiranja (modra cona) ter enourno brezplačno
parkiranje na parkirnih površinah, kjer se
plačuje parkirnina (Volaričeva ulica in Trg
svobode). V tem primeru je treba poleg dovolilnice namestiti parkirno uro z označenim
časom začetka parkiranja.
Kljub začetnemu razburjenju ob uvedbi
novega parkirnega režima se je izkazalo, da je
pripomogel k izboljšanju stanja v središču
Kobarida, kar so številni občani zaznali in
spremenjen režim kasneje tudi pohvalili.
Parkirni režim ob reki Nadiži in v Zaročišču je v letu 2017 ostal nespremenjen, s sredstvi, pridobljenimi iz naslova parkirnin, pa so
bili pokriti tekoči stroški vzdrževanja parkirišč in dostopnih mest, najem kemičnih stranišč ter komunalne storitve.

SLIKA 10

Parkomat je postavljen na dveh parkiriščih v središču Kobarida, na Volaričevi ulici in Trgu svobode.

Hop ON, Hop OFF KOBARID
tudi v letu 
Avtobus Hop ON, Hop OFF Kobarid je tudi letos središče povezal s podeželjem, oddaljenimi turističnimi točkami, kopališčem na
Nadiži in izhodišči za pohodniške ter kolesarske izlete. Avtobus je vozil vsak dan od 24. junija do 3. septembra 2017 ter ob sobotah in
nedeljah v septembru. Cena enosmerne vozovnice je znašala en evro, za otroke do desetega leta starosti pa je bil prevoz brezplačen.
Avtobus je omogočal tudi brezplačen prevoz
koles.

Avtobus Hop ON Hop Hop OFF Kobarid je vozil v času od 24. junija do 3. septembra ter ob sobotah in nedeljah v
septembru, od januarja do marca pa dvakrat tedensko za starejše občane.

Občina Kobarid je za ta namen v proračunu za leto 2017 namenila okoli 40 tisoč evrov.
Natisnila je nove brošure z urnikom in zemljevidom z označenimi pešpotmi in kolesarskimi potmi. Največ potnikov je Hop ON,
Hop OFF Kobarid peljal do planine Kuhinja,

na Drežniško, v Breginjski kot in na Livško.
Skupaj s prijatelji iz zamejstva smo si prizadevali, da v letu 2017 z avtobusom Hop ON,
Hop OFF Kobarid povežemo občino Kobarid s sosednjo Benečijo. Organizacijo in plačilo prevozov po Benečiji so prevzeli čezmejni
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partnerji, Zavod SMO iz Špetra in Občina Tipana, s katerima so bile usklajene linije in točke, kjer sta se avtobusa srečala. Prizadevali si
bomo, da projekt zaživi v letu 2018, saj bi za
obe strani pomenil dodano vrednost in tesnejšo povezavo naših krajev ter ljudi.

DOLB ‒ mikrodaljinsko
ogrevanje na lesno biomaso
Kobarid
Občina Kobarid je v letu 2017 nadaljevala z
dejavnostmi na področju izgradnje centra za
mikrodaljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
Ogrevanje na lesno biomaso je naravi prijazno, saj ne povzroča dodatnih emisij ogljikovega dioksida in prinaša dolgoročno cenovno
stabilen način ogrevanja, pripomore k ustvarjanju novih virov v kmetijskem ter gozdnem
gospodarstvu, krepi podjetja s tega področja
in tako prispeva k preprečevanju grozečega
zapuščanja podeželja in padanja kupne moči.
Predpogoj za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo projekta
je ustanovitev javnega podjetja, ki bo tudi investitor izvedbe. Občinski svetniki so zato na
majski redni seji v drugem branju sprejeli
predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN in s tem dali Občini Kobarid zeleno luč za nadaljevanje postopkov. Ustanovljeno javno podjetje DEJMAN d.o.o. je v
stoodstotni lasti občine in bo tako investitor
izvedbe kot upravljavec objekta in procesov
ter izvajalec lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo na območju dela
naselja v Kobaridu.
Iz daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
se bodo ogrevale javne stavbe, ki se trenutno
ogrevajo na utekočinjen naftni plin iz skupnega plinohrama: OŠ Simona Gregorčiča
Kobarid s telovadnico, Vrtec pri OŠ Simona
Gregorčiča Kobarid in Dom Andreja Manfrede.
Ocenjena vrednost naložbe znaša okoli 320
tisoč evrov in vključuje izgradnjo kotlovnice
na lesno biomaso, moči 300 kW, ter izgradnjo
291 metrov toplovoda. Gradbeno dovoljenje
za center, ki se bo nahajal v neposredni bližini
telovadnice, je občina že pridobila, nepovratna sredstva za njeno izvedbo pa bo skušala
pridobiti na razpisu v okviru Operativnega
programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.

Kobarid med najprijaznejšimi
turistinimi kraji
Kobarid je bil letos izbran za sodelovanje v
akciji Turistična patrulja dnevnika Svet24, v
sklopu katere so tuji turisti obiskali različne
kraje v Sloveniji in ocenili njihovo turistično
ponudbo.
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Podžupan Občine Kobarid Marko Miklavič v družbi županov in predstavnikov nagrajenih občin.

Lepo vreme, neokrnjena narava in bogata ponudba je v Kobarid privabila rekordno število obiskovalcev.

Slovaka Damjan in Marak sta Kobarid obiskala v juliju in mu podelila 83 točk od stotih.
Bila sta navdušena nad urejenostjo kraja, ponudbo kulturnih vsebin, kulinarično ponudbo, prijaznostjo in profesionalnostjo zaposlenih v TIC Kobarid ter bogato ponudbo, zgodovinsko zanimivo pokrajino in gostoljubnostjo domačinov. Kot največjo pomanjkljivost
sta navedla slabe prometne povezave, zato sta
v Kobarid prišla kar na avtostop.
V kategoriji najprijaznejša občina je Kobarid zasedel 3. mesto. Priznanje je v soboto, 23.
septembra, na Bledu iz rok organizatorjev v
imenu Občine Kobarid prevzel kobariški
podžupan Marko Miklavič.

Zavod za turizem Dolina Soe
Posoški občinski sveti so na skupni seji 21.
decembra 2016 v Bovcu soglasno potrdili

ustanovitev novega skupnega zavoda Turizem Dolina Soče. Nov zavod je s 1. julijem
2017 nadomestil LTO Sotočje (Tolmin-Kobarid) in LTO Bovec. Za vršilca dolžnosti direktorja novega zavoda je bil imenovan Janko
Humar.
Letni proračun novega zavoda znaša okoli
635 tisoč evrov. Za skupne stroške največ prispeva Občina Bovec (50 odstotkov), Občina
Kobarid in Občina Tolmin pa po 25 odstotkov. Po podobnem ključu je razdeljen tudi
13-članski svet zavoda, ki ga zastopa 6 članov
iz Bovškega, 3 s Kobariškega in Tolminskega
ter 1 predstavnik zaposlenih. Za odločanje o
vseh pomembnejših zadevah je potrebna
dvotretjinska večina.
Vsaka občina posebej pokriva stroške delovanja in programe svojega TIC. Namen
skupnega zavoda s sedežem v Bovcu je izbolj-
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šati pogoje za nadaljnji razvoj in trženje posoških občin, saj združuje vso ponudbo doline
pod enotno destinacijsko znamko Dolina Soče. Pomembne naloge javnega zavoda so tudi
pospeševanje razvoja integralnih turističnih
proizvodov preko občinskih meja, vključevanje doline Soče v slovensko turistično in promocijsko strategijo, prijave na javne razpise
ter posledično večji prispevek k dolgoročnemu razvoju destinacije.

Ponovno rekordna
turistična sezona
Ob zaključku glavne turistične sezone podatki zopet kažejo na vnovičen rekordni obisk
tako doline Soče kot Kobarida, saj je lepo vreme v naše kraje privabilo veliko število obiskovalcev od vsepovsod.
V letu 2017 je bilo zabeleženih kar tretjino
več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Samo v občini Kobarid je tako zabeleženih več
kot 150.000 prenočitev. Med navedenimi je
72 odstotkov tujih prenočitev, v porastu pa je
delež domačih, ki jih je za 24 odstotkov več
kot leto prej, in sicer 37.905. Med tujimi gosti
so letos prevladovali nemški državljani (26
odstotkov), povečal se je odstotek Nizozemcev (8 odstotkov), sledijo Avstrijci (7 odstotkov) in Italijani (5 odstotkov).
Letos je svoja vrata na novo odprlo 14 ponudnikov. Največ obiskovalcev še vedno prenoči v kampih, kar predstavlja več kot polovico vseh obiskovalcev, sledijo prenočitve v
apartmajih, sobah, počitniških hišah, hotelu,
penzionih in gostiščih.
V TIC Kobarid se je obisk glede na lansko
leto (od januarja do konca avgusta) povečal
za kar 70 odstotkov. Med njimi je največ obiskovalcev Kobarida in doline Soče, pohodnikov in kolesarjev ter obiskovalcev znamenitosti, predvsem Kobariške zgodovinske poti.
Zaradi obeleževanja 100. obletnice konca bitke pri Kobaridu je bil letos povečan obisk tistih gostov, ki so se zanimali za zapuščino prve svetovne vojne. Prav tako se je povečalo
število gastronomskih turistov, kar gre pripisati tudi razglasitvi Ane Roš iz Hiše Franko za
najboljšo cheﬁnjo leta. Zabeležen je bil tudi
porast tujih novinarjev, ki jim je dolina Soče
vedno bolj zanimiva destinacija.
Avtobus Hop ON, Hop OFF Kobarid je letos zopet uspešno povezoval Kobarid in okoliške vasi. Med obiskovalci je bil zelo pozitivno sprejet zaradi izboljšanja povezav ter navezav na kolesarske in pešpoti ter njegove trajnostne naravnanosti. Turistična sezona je bila
uspešno podaljšana s Festivalom pohodništva ter Jestivalom okusov in umetnosti, ki ga
je letos obiskalo rekordno število obiskovalcev.

Novice iz
negospodarstva
Jana Fratina in Nataša Hvala Ivančič

Kulturno, športno in zabavno
dogajanje na Kobariškem
Občina Kobarid je v letu 2017 organizacijsko in ﬁnančno podprla številne dogodke, ki so obogatili kulturno, športno ter zabavno dogajanje na Kobariškem.
Posebna pozornost je bila namenjena
obeleževanju 100. obletnic prve svetovne
vojne. V spomin in opomin na krute dogodke izpred sto let so v Kobaridu potekali
številni dogodki.
Pestro je bilo tudi dogajanje po krajevnih
skupnostih. V Drežnico je prireditev Poletje
v naročju Krna že tretje leto zapored privabila številne ljubitelje kulture in zabave. Na
Vrsnem so domačini pripravili kulturnoetnološko prireditev Legenda.fest, s katero
so obudili stare običaje in navade ter obiskovalcem ponudili tradicionalno domačo
hrano. V Breginjskem kotu so obiskovalci
zaplesali na Burjanskem sejmu. Na Livškem
so se z dogodkom Na Jevšček! spomnili na
stoto obletnico konca soške fronte.
Poletje v Kobaridu se je začelo s Kobariškim sejmom in tekom, ki je združil številne
športne in zabavne vsebine ter Kobarid napolnil s številnimi obiskovalci. V nadaljevanju poletja so kino pod zvezdami, koncert
in ples popestrili dogajanje v kraju. Prvič
smo v Kobaridu gostili simpozij z naslovom
Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja ter si ob Mrzlem studencu ogledali
kulturni dogodek v spomin na prednike, ki
so častili drevo in studenec.
Jesen je zaznamoval kulinarični festival
Jestival okusov in umetnosti, ki tradicionalno promovira lokalne kulinarične dobrote s
poudarkom na kobariškem štruklju.
Sredstva za Kobariški sejem in tek, dogodek ob Mrzlem studencu ter Jestival okusov
in umetnosti so bila zagotovljena na projektu KUL.TRA – Kultura in tradicija, ki ga
soﬁnancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj Dolina Soče. V sklopu projekta je bila
nabavljena tudi nova oprema za potrebe
prireditev na prostem: dve pokriti in več navadnih stojnic, ozvočenje, platno s projek-

torjem ter oprema za osvetlitev, ki bo namenjena društvom in organizatorjem v celotni
občini.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje ter Rdeči križ Slovenije vsako leto
organizirata državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in
rdečega križa. Na pobudo župana Občine
Kobarid Roberta Kavčiča je letošnje preverjanje potekalo v Kobaridu, kjer se je pomerilo trinajst najboljših ekip z regijskih preverjanj. Ekipe so se na sedmih deloviščih
uspešno soočale s posledicami potresa in
poškodbami, ki so jih utrpeli prebivalci. Vse
ekipe so odlično opravile nalogo, najboljša
pa je bila ekipa RKS ‒ OZ Zagorje ob Savi
II.
Decembrski praznični čas se je začel z
Miklavževo tržnico, prižigom novoletnih
lučk, obiskom svetega Miklavža in bogato
sejemsko ponudbo s spremljevalnim kulturnim programom. Pred nami je decembrski program za najmlajše, ko bo otroke obiskal in obdaril dedek Mraz (21. decembra).
V ponedeljek, 26. decembra, bo v župnijski
cerkvi Marije Vnebovzete v Kobaridu potekal Božični koncert Juana Vasleta in zborov
iz občine Kobarid. Koncert ob prazničnem
božičnem času organizira Občina Kobarid.

Športna dvorana Kobarid
Kobariška športna dvorana je bila v zadnjih letih deležna temeljite prenove. Energetski sanaciji je letos sledila prenova garderob in sanitarij ter zamenjava dotrajanega
parketa.
Dvoletna naložba prenove garderob in
sanitarij je potekala v dveh fazah ter je zajemala celovito prenovo garderob in sanitarij,
izvedbo novega prehoda v veliko dvorano,
prenovo strojnih in elektroinštalacij v novih
prostorih ter novo talno kanalizacijo. Skupna vrednost naložbe je znašala 161 tisoč
evrov. Del sredstev je občina pridobila iz
javnega razpisa Fundacije za šport (skoraj
26 tisoč evrov), razliko pa je zagotovila s povratnimi sredstvi iz 23. člena Zakona o ﬁnanciranju občin.
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Župan se vsako leto sreča s starejšimi občankami in občani.

Prva futsal tekma na novem parketu med KMN Oplast Kobarid in FutureNet Maribor.

Oktobra in novembra je v telovadnici potekala zamenjava dotrajanega parketa. Skupna vrednost naložbe je znašala 73 tisoč
evrov. Občina Kobarid je del
sredstev, okoli 42 tisoč evrov, pridobila na razpisu Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport,
razliko pa je zagotovila v rebalansu II. proračuna Občine Kobarid
za leto 2017.
Z zamenjavo poda, ki je ključen za kakovostno vadbo, je telovadnica, ki se uporablja za šolske
namene, vadbe društev, klubov,
klubska tekmovanja in rekreacijo
ter izvajanje šolskih in kulturnih
prireditev, dobila dokončno podobo.
Obnovljena športna dvorana
Kobarid je bila v petek, 1. decembra 2017, uradno odprta. Po uvodnih besedah župana Občine
Kobarid, Roberta Kavčiča, ki ni
skrival zadovoljstva, da je športni
objekt dobil novo podobo, so si
ljubitelji futsala ogledali tekmo
med domačim klubom KMN
Oplast Kobarid in FutureNet
Maribor.

ki si želijo trisobna stanovanja v
velikosti od 55 do 85 m2. Glede
na izražen interes bo s projekti
mogoče začeti že v letu 2018. Izgradnja bi se predvidoma soﬁnancirala s sredstvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
in soudeležbo zainteresiranih, pri
čemer bi bila stanovanja v prvi
fazi dana v najem, kasneje pa je
predvidena možnost odkupa.

Župan je sprejel
prvošolke, pospremil
generacijo  in se
sreal z diplomanti ter
najstarejšimi obani
Župan Občine Kobarid se pogosto in rad srečuje s svojimi občani, še posebej jim izkazuje pozornost ob različnih življenjskih
prelomnicah. Z najmlajšimi občani se sreča na novoletnem sprejemu novorojenčkov. Na letošnji
sprejem je bilo povabljenih 27
otrok, rojenih v času od 15. novembra 2016 do 15. novembra 2017.
Prvi šolski dan je namenjen

pozdravu prvošolčkom. V šolskem letu 2017/2018 jih je v šolske klopi iz občine Kobarid prvič
sedlo 56. Poleg pozdrava jim je
župan ob vstopu v šolo izročil
darilo občine ‒ letno premijo za
nezgodno zavarovanje, ustvarjalno knjigo, odsevni brezrokavnik
ter kresničko za varnost in vidnost v prometu.
Župan se s šolarji sreča tudi ob
zaključku osnovnošolskega izobraževanja. V šolskem letu
2015/2016 je čestitke namenil 36
osnovnošolcem, pri tem pa posebno pozornost namenil najboljšim učencem generacije 2002
in jim ob tej priložnosti podaril
spominsko darilo občine ‒ uokvirjen portret Simona Gregorčiča.
Občina Kobarid že od leta
2012 vsako leto denarno nagradi
diplomante dodiplomskega in
podiplomskega študija, ki imajo
stalno bivališče v občini Kobarid.
Denarno nagrado v višini sto
evrov je v letu 2017 prejelo 19 di-

Izgradnja novega
stanovanjskega bloka
v Kobaridu
Junija 2017 je Občina Kobarid
na spletni strani objavila poziv za
najem oziroma nakup stanovanj
v na novo predvidenem stanovanjskem bloku z osmimi oziroma šestnajstimi stanovanji. Pozivu
se je odzvalo dvanajst interesentov,
ki so bili v septembru povabljeni
na razgovor s prošnjo, da predstavijo svoje potrebe. Konkretne
potrebe je izrazilo osem občanov,
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Župan je posebno pozornost namenil najboljšim učencem generacije 2002.

plomantov. Župan je na skupnem
srečanju v sproščenem vzdušju
poklepetal o njihovem študiju,
načrtih za prihodnje in vključenosti v lokalno okolje.
Posebno pozornost župan namenja tudi najstarejšim občanom; z občani, starimi 80 let in
več se sreča na tradicionalnem
novoletnem srečanju starejših
občanov, ki ga skupaj z občino
organizira Rdeči križ – Območna izpostava Tolmin, stare 90 let
in več pa osebno obišče ob njihovem rojstnem dnevu.

Novo vodstvo
Medobinske uprave
obin Bovec, Kobarid,
Tolmin in Kanal ob
Soi
V začetku avgusta 2017 je mesto direktorice Medobčinske
uprave občin Bovec, Kobarid,
Tolmin in Kanal ob Soči zasedla
Suzana Konec. Ob nastopu funkcije se je najprej seznanila z zaposlenimi, delovnim okoljem in
najaktualnejšimi zadevami. Med
prednostne naloge je vključila
krepitev in reorganizacijo redarske službe. S konstruktivnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi želi doseči prijetnejše
bivanje in varnost domačinov ter
obiskovalcev naše doline. S 1. januarjem 2018 se bo sedež Medobčinske uprave iz Bovca preselil
v Kobarid ‒ v drugo nadstropje
Doma Andreja Manfrede, Gregorčičeva ulica 20. Pisarna Zavoda za gozdove pa se s 1. januarjem
seli v pritličje občinske stavbe na
Trg svobode 2 v Kobaridu.

Nagrajenci
Občine Kobarid za leto 2017
Občina Kobarid praznuje svoj praznik 15. oktobra na rojstni dan pesnika Simona Gregorčiča.
Letošnja osrednja prireditev ob prazniku, Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Kobarid s podelitvijo
občinskih nagrad in priznanj, je potekala 12. oktobra v Kulturnem domu Kobarid.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Plaketo Obine Kobarid je prejela Ljudmila Volari
za dolgoletno, predano in uspešno delo v Društvu upokojencev Kobarid.
Priznanje Obine Kobarid je prejela Lovska družina Kobarid
za 70 let uspešnega delovanja in skrb, ki jo namenja varstvu divjadi ter narave
v občini Kobarid.
Priznanje Obine Kobarid je prejel Valentin Zdravko Mazora
za predano zbiranje, ohranjanje in predstavljanje kulturnozgodovinske dediščine
Breginjskega kota ter občine Kobarid.
Denarno nagrado Obine Kobarid je prejel Milan Skok
za dolgoletno in predano delo v Klubu malega nogometa Oplast Kobarid.
Denarno nagrado Obine Kobarid je prejela Gledališka skupina Slavek
OŠ Simona Gregoria Kobarid z mentorico Natašo Špolad Manfreda
za 10 let uspešnega delovanja na gledališkem področju.

Zahvalo župana je prejel Stanko Rakušek
za nesebično pomoč ljudem, ko jo najbolj potrebujejo.
Zahvalo župana je prejel Davorin Koren
za prispevek k vzpostavljanju in spodbujanju sinergije med ohranjanjem biotske
raznovrstnosti ter gospodarskim razvojem v občini Kobarid.
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V spomin in opomin
na dogodke izpred
sto let
Nataša Hvala Ivančič

K

obarid je bil letos središče spomina
na dogodke izpred sto let. Krvava zgodovina nas je postavila na zgodovinski
zemljevid sveta, v ljudeh pa pustila globoke

rane. Z namenom, da se tovrstni dogodki ne bi
nikoli več ponovili, smo organizirali oziroma
se vključili v številne dejavnosti, ki so nosile
sporočilo miru, mednarodnega sodelovanja,

človekoljubja in prijateljstva. Občina Kobarid
je dogodke podprla tako organizacijsko kot ﬁnančno, v sodelovanju s Kobariškim muzejem,
Fundacijo in številnimi drugimi akterji.

in sprejemanju drugih. Poleg življenja samega je mir največja vrednota
človeka, ki ima v naših krajih posebno noto, ki jo občuti sleherni obiskovalec. Prijazni, pogumni in uspešni ljudje so danes naš ponos, ki ustvarjajo in
gradijo življenje v krajih ob Soči, obdanimi z naravnimi lepotami visokih
gora in rek ter bogastvom kulturne dediščine. Krvava zgodovina pa nas je
naučila, da se znamo še bolj potruditi in s sosedi ter ostalimi narodi Evrope
skupaj živeti v miru, strpnosti in medsebojnem prijateljstvu.«
Zbrane je nagovorila tudi ministrica za obrambo in predsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne Andreja Katič: »Pomembno je zavedanje, da si vsi delimo del sveta, na katerem živimo. Da si prizadevamo ohranjati mir in ga pomagamo vzpostavljati tam, kjer ga kljub vsem naporom mednarodne skupnosti še vedno ni.
Kajti vsi smo del istega človeštva. Niti posameznik niti en sam narod brez
sodelovanja z drugimi ne moreta ujeti sreče.«
Nagovor župana Občine Kobarid Roberta Kavčiča.

O

srednji dogodek, koncert vojaških orkestrov iz šestih držav z
naslovom Zbogom orožje, je potekal 9. julija v Kobaridu pod
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja, ki je bil tudi slavnostni govornik na prireditvi. Kobarid
so obiskali številni obiskovalci in visoki gostje, ki so se poklonili žrtvam
ter trpečim v prvi svetovni vojni.
Na začetku je zbrane pozdravil in nagovoril župan Občine Kobarid
Robert Kavčič, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen miru: »Mir pa
ne pomeni le odsotnost vojne, mir temelji na občutku varnosti, spoštovanju

Slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Nagovor ministrice za obrambo in predsednice Nacionalnega odbora za obeleževanje
100-letnic 1. svetovne vojne Andreje Katič.
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Slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je
poudaril, da je vojna strašen pekel, moralno dno naše civilizacije in
zdrs dobrega in vrednega ter je skoraj nič ne opravičuje: »Takrat so
manjkale močne nadnacionalne institucije, ki pa jih danes imamo. Manjkalo je zavedanje, da so okvirji mednarodnih institucij in nadnarodnih
povezav vzpostavljeni zato, da spore rešujemo po mirni poti. Manjkalo je
prepričanje, da je vladavina prava močnejša od vsake druge vladavine,
celo vladavine orožja. Predvsem pa, da smo mi tisti, ki ji dajemo moč.«
Na koncertu je nastopilo več kot dvesto glasbenikov iz šestih držav:
Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije in gostiteljice Slovenije.

Promenadni koncert Orkestra oboroženih sil Republike Hrvaške.

Najprej so se predstavili posamezno, na koncu pa so pod vodstvom dirigentke Orkestra Slovenske vojske Andreje Šolar skupno izvedli tri
koračnice, koncert pa so sklenili z evropsko himno Odo radosti.
Koncert Zbogom orožje so ob stotem jubileju enega največjih vojaških spopadov na slovenskih tleh organizirali Nacionalni odbor za
obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne, Ministrstvo za obrambo,
Ministrstvo za kulturo (Odbor za državne proslave), Občina Kobarid,
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Kobariški muzej in Posoški
razvojni center.
Večer pred osrednjim dogodkom je na kobariškem trgu potekal promenadni koncert Orkestra oboroženih sil Republike Hrvaške, ki mu je
sledila projekcija dokumentarnega ﬁlma Preboj pri Kobaridu, 4. del iz
dokumentarne serije RTV Slovenija Slovenci in prva svetovna vojna
1914–1918 v režiji Valentina Pečenka.
V soboto, 23. septembra, je v okviru evropskega projekta Združenja
profesionalnih pevskih zborov TENSO 14‒18: Poezija in glasba na Go-

Mednarodni zborovski festival Zbogom orožje,.

riškem in v Posočju potekal Mednarodni zborovski festival Zbogom
orožje, pozdravljena pesem. Festival zborovske pesmi je bil poklon
vsem žrtvam prve svetovne vojne. Transverzala po Poti miru je združila več kot 600 pevcev, ki so zapeli na osmih različnih lokacijah – tudi v
Kobaridu.
24. oktobra so se v Kobaridu odvijali številni spominski dogodki ob
100. obletnici bitke pri Kobaridu in koncu soške fronte. Ob 11. uri smo
se s prižigom luči miru poklonili vsem žrtvam prve svetovne vojne in
se zahvalili za mir.
V popoldanskem času je množica občanov in obiskovalcev Kobarida

Koncert Da bi se nikdar več ne ponovilo.

Razstava na Gregorčičevi ulici je poleg drugih razstav v Kobariškem muzeju in Fundaciji Poti miru skozi celo leto opominjala na dogodke izpred 100 let.

Pri Italijanski kostnici nad Kobaridom je oktobra potekala tradicionalna spominska slovesnost ob 100. obletnici kobariške bitke in v spomin padlim v prvi svetovni vojni, ki jo
že več desetletij prireja Italijanski konzulat v Kopru..

na Gregorčičevi ulici sprejela tekače ‒ madžarske vojake, ki so od 11. do
24. oktobra pretekli pot od Budimpešte do Kobarida. Na krajših postankih pa so se ob spominskih obeležjih poklonili padlim med prvo
svetovno vojno. Pred Kobaridom so se jim pridružili tudi drugi tekači in
vojaki Slovenske vojske. Isti dan so pot med Tolminom in Kobaridom
v spomin na padle na soški fronti prehodili predstavniki nemške vojske.
Spominski dan se je sklenili z večerno spominsko mašo in koncertom Da bi se nikdar več ne ponovilo Okteta Simon Gregorčič Kobarid,
Dua Bakalina ter Mešanega zbora Tourdion Cavalicco.
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Dogajanje skozi
slike

Novoletni sprejem novorojenčkov generacije 2016 pri županu Robertu Kavčiču.

Kobariški pust 2017 je zavzel kobariške ulice. Pustovanja so se odvijala tudi na
Drežniškem in na Vrsnem.

V okviru 10. Beneških dnevov je na odru Kulturnega doma Kobarid nastopilo
Beneško gledališče.

Župan je čestital najboljši cheﬁnji na svetu, po izboru revije The World’s Best
Restaurants, Ani Roš.

Mesec kulture smo odprli z Revijo pevskih zborov Zgornjega Posočja, ki jo
vsako leto organizira JSKD OI Tolmin ob podpori posoških občin.

V okviru Zelenega aprila so za čisto okolje poskrbeli tudi skavti in drugi številni prostovoljci.

V okviru marčevskega vladnega obiska občine Kobarid je predsednik Vlade
Republike Slovenije dr. Miro Cerar obiskal Mlekarno Planika Kobarid.

Minister brez resorja Gorazd Žmavc, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtonimi slovenskimi narodnimi skupnostmi v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, je v okviru
vladnega obiska obiskal najzahodnejšo vas v Sloveniji ‒ Robidišče.
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V Zeleni hiši je vrata odprl Info center trajnostne mobilnosti Naj vas narava
zapelje.

Štab Civilne zaščite Občine Kobarid je skupaj s podporno službo aktivno sodeloval na regijski vaji Potres Posočje 2017.

Kobariški tek, ki vsako leto poteka v okviru Kobariškega sejma, je v Kobarid
privabil številne ljubitelje športa.

Župan se je ob koncu uspešne sezone KMN Oplast Kobarid srečal z igralci,
trenerji in vodstvom kluba.

Župan se je udeležil šolskega parlamenta.

V stavbi nekdanjega gostišča Kadore, ki jo je leta 2017 odkupila Občina Kobarid, so člani Operativne gasilske enote Livek, ki deluje pod okriljem PGD Kobarid, v uporabo prevzeli gasilsko orodišče in obnovljeno gasilsko vozilo.

Avgusta je v Kobaridu potekal simpozij Pozno pokristjanjevanje slovenskega
ozemlja in kulturni dogodek ob Mrzlem studencu.

Kobarid je septembra gostil svetovni pokal in predevropsko prvenstvo v natančnosti pristajanja z jadralnimi padali.

V najbolj futsalsko mesto je septembra prispel pokal za UEFA FUTSAL EURO
2018.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je v Kobaridu potekal Evropski dan
mobilnosti, ki je bil zaradi slabega vremena prestavljen v prostore kobariške
osnovne šole.
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DOGAJANJE SKOZI SLIKE

Kobarid je obiskala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nusdorfer, ki se je po
pogovorih z občani srečala tudi z županom Robertom Kavčičem.

Oktobra je Kobarid gostil 23. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči civilne zaščite in rdečega križa.

Jestival okusov in umetnosti je v Kobarid privabil rekordno število ljubiteljev
dobre hrane in kulture.

Kobarid v praznični preobleki.

VESELI DECEMBER

Napovednik dogodkov

V

okviru veselega decembra so se že odvili številni dogodki, ki so obogatili praznično vzdušje v naši
občini. V drugi polovici meseca se bo dogajanje nadaljevalo, zato vas lepo vabimo, da se nam pridružite. Koledar dogodkov lahko spremljate tudi na spletni strani Občine Kobarid www.kobarid.si.

ČETRTEK, 21. 12. 2017,
17.00, Kulturni dom Kobarid, Kobarid:
Otroška predstava »Rudi in
praznične kremšnite« ter obisk
dedka Mraza.
Informacije: Občina Kobarid, Nataša H. Ivančič
(05 38 99 226).
PETEK, 22. 12. 2017,
18.00, Dom Andreja Manfrede Kobarid,
Kobarid:
Potopisno predavanje Helene
Kenda »El Camino«.
Informacije: CSD Tolmin, Silvija Klemenčič
(041 300 114).
PETEK, 22. 12. 2017,
20.00, Športna dvorana Kobarid, Kobarid:
Tekma 14. kroga 1 sfl za sezono
2017/2018 KMN Oplast Kobarid:
KMN Sevnica
Informacije: KMN Oplast Kobarid.
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PONEDELJEK, 25. 12. 2017,
15.30, Drežniške Ravne:
Odprtje jaslic na prostem.
Informacije: Milenka Uršič.
TOREK, 26. 12. 2017,
17.00, župnijska cerkev Marije Vnebovzete,
Kobarid:
Božični koncert Juana Vasleta in
združenih zborov iz občine Kobarid.
Informacije: Občina Kobarid, Nataša H. Ivančič
(05 38 99 226).

PETEK, 29. 12. 2017,
20.00, Bar Lipa, Kobarid:
Prednovoletni večer s skupino
Johnny Bravo Band.
Informacije: Bar Lipa, Aljoša Kalan
(031 311 819).
SOBOTA, 30. 12. 2017,
20.00, Bar Lipa, Kobarid:
Prednovoletni večer z Blažem
Acoustic.
Informacije: Bar Lipa, Aljoša Kalan
(031 311 819).

PETEK, 29. 12. 2017,
9.00, Dom Andreja Manfrede Kobarid,
Kobarid:
Vaje za urjenje spomina.
Informacije: CSD Tolmin, Silvija Klemenčič
(041 300 114).

Vljudno vabljeni!

