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Ob
občinskem
prazniku vsem
občankam in občanom
iskreno čestitamo.
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Spoštovane občanke,
spoštovani občani!

Z

a nami je uspešno leto in vidni rezultati so plod dobrega sodelovanja
z občinskimi svetniki, odborniki,
sodelavci na občinski upravi, nadzornim
odborom ter komisijami in vsemi vami, ki
na vrata naše občine potrkate ter podate
svoje mnenje in predloge ter se aktivno
vključujete v vsakdan naše občine.
Skozi celo leto smo na Občini Kobarid veliko časa namenili pripravi projektov in konec septembra smo tri večje že oddali. Odločili smo se za razvojno naravnane programe, s katerimi bomo gradili na trajnostni
mobilnosti, outdoor turizmu in urejanju
turistične infrastrukture. V nadaljevanju jeseni bomo dokončali programe za razvoj
podeželja in jih prijavili na LAS program
(program za razvoj podeželja).
Za zelo uspešen se je izkazal pilotni projekt
uvedbe avtobusa Hop ON, Hop OFF, ki je
podeželje povezal s središčem občine. Vesel
in ponosen sem na celotno ekipo, ki je kar
nekaj časa razvijala idejo in jo po temeljitih
analizah plasirala na trg. Občinski svetniki
so idejo prepoznali in zanjo zagotovili sredstva v proračunu. Namen uvedbe javnega prevoza ni bil ustvarjati dobiček, temveč občanom
in obiskovalcem zagotoviti dodatno ponudbo.
Zato smo skupaj s svetniki določili simbolično ceno dnevne karte, ki je znašala en evro
na osebo. Ta odločitev se je izkazala za dobro
in vesel sem, da se je z avtobusom peljalo skoraj 2500 potnikov. Pošteno povem, da tako
pozitivnega odziva iz vseh strani in tako velike medijske pozornosti res nisem pričakoval.
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Letošnja turistična sezona je bila rekordna.
Kobariška je pokala po šivih. Na cesti smo
srečevali neverjetno veliko število kolesarjev, hribi so bili polni pohodnikov, v dolini
so turisti uživali ob Nadiži in Soči, odlični
kulinarični ponudbi naših gostiln … Mnogokrat se je zgodilo, da je bilo tudi povpraševanje za prevoz koles na Hop ON, Hop
OFF avtobusu preveliko, zato so se številni
domači kolesarji odpovedali prevozu in
svoj prostor odstopili turistom, ki so s kolesom raziskovali podeželje. Hvala občanom,
ki ste sprejeli turiste in jim na vsakem koraku izkazali gostoljubje, ki ga turistični kraj
potrebuje. Zadovoljni gostje so najboljša reklama in lepo je, ko nas po končanem obisku nagradijo in s svojim glasom razglasijo
za najlepši turistični kraj.
Urejena infrastruktura je prvi pogoj za kakovostno življenje občanov in turistov. Na
tem področju smo veliko postorili, več pa si
lahko preberete v nadaljevanju glasila. Skozi celo leto so potekali tudi dogovori in
usklajevalni sestanki na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo za ureditev
državnih cest v naši občini in v prihodnjih
letih se na državnih cestah obeta kar nekaj
naložb. V državnem proračunu je predvidena rekonstrukcija ceste skozi Borjano,
rekonstrukcija ceste Breginj‒Most na Nadiži, rekonstrukcija ceste Livek‒Livške Ravne.
Prav tako se načrtuje ureditev državne ceste
skozi Kobarid.
Na področju energetike nadaljujemo tudi z
vzpostavitvijo lesnopredelovalne zadruge.

V tem letu smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo centra za ogrevanje na lesno biomaso, ki bo v prihodnjem letu predvidoma že začel obratovati. Poleg prihrankov, ki jih projekt prinaša, želimo spodbujati tudi nabavo lokalne surovine.
Prav tako pripravljamo potrebne projekte
za energetsko sanacijo podružničnih šol.
Zaradi zahtev zdravstvene inšpekcije po
ureditvi sistema za preprečevanje legionele
v vodovodnem sistemu smo v poletnih mesecih začeli z nujno prenovo garderob in
sanitarij v kobariški telovadnici. Po letu dni
smo prišli do izvedbe prve faze ureditve kobariškega trga in tako prostor med Dializnim centrom Kobarid ter Zdravstveno
postajo Kobarid dobiva novo podobo. Novo podobo pa bo dobil tudi prostor pred
občino, kjer bomo letos posadili kostanj.
Veliko je pozitivnih zgodb, ki bogatijo naše
kraje in življenje vseh nas, ki tu živimo in
delamo. Seveda se spopadamo tudi s številnimi težavami ali bolje rečeno izzivi.
Verjamem, da jim bomo skupaj kos!
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Pred nami je čas praznovanja občinskega
praznika, rojstnega dne Simona Gregorčiča.
Ob prazniku Občine Kobarid vsem skupaj,
še posebej letošnjim nagrajencem, ki so s
svojim delom leto še posebej zaznamovali,
iskreno čestitam in želim veliko ustvarjalnih ter uspešnih let.
Vaš župan Robert Kavčič

DELO OBČINSKE UPRAVE

Spoštovani,
leto je naokoli in pred vami je nova
praznična številka občinskega glasila
Smaragdni odsev. V glasilu je po
področjih dela predstavljeno delo
občinske uprave Občine Kobarid in
njeni načrti za naprej. Posebno mesto
smo namenili obeležitvi 40. obletnice
potresa, ki je močno zaznamoval naše
kraje. Novembra bomo s številnimi
dogodki in izdajo posebne številke
Smaragdnega odseva obeležili 110.
obletnico smrti Simona Gregorčiča in
50. letnico preureditve njegove rojstne
hiše v muzej.
Informacije o delu občinske uprave,
župana in občinskega sveta redno
objavljamo na spletni in Facebookovi
strani Občine Kobarid ter v publikaciji
Posoškega razvojnega centra –
SOČAsniku.
Želimo vam prijetno branje in
lep praznični mesec.
Uredniški odbor

Vsebina
Nagovor župana ...................... 
Delo obinske uprave ........... 
Okolje in prostor .................... 
Gospodarstvo in
kmetijstvo .................................. 
Negospodarstvo .................... 
Družbene dejavnosti ........... 
obeležili smo . obletnico
rušilnega potresa ................ 
Nagrajenci Obine Kobarid
za leto  ............................. 
Dogajanje skozi slike .......... 
Napovednik dogodkov ....... 

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, arhiv PRC,
Igor Baloh
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.

Projekti v luči
nove finančne
perspektive
Simon Škvor, direktor občinske uprave

Območje Stola je zanimivo za pohodnike in kolesarje.

Padalstvo je eno od perspektivnih športnih panog na Kobariškem.

L

uspešno izpeljanega projekta turističnega avtobusa Hop ON, Hop OFF, ki se je v občini
izvajal letos.

eto 2016 je za občino Kobarid izrednega pomena, saj je leto zaznamovano z
zaključkom vseh projektnih aktivnosti,
soﬁnanciranih iz evropskih sredstev, ki so se
izvajale v okviru prejšnje ﬁnančne perspektive 2007 – 2013.
Zaključuje se še zadnji izvedbeni projekt
Parkiraj in doživi naravo, v sklopu katerega se
je zaključila ureditev parkirišča na planini
Kuhinja, v Zeleni hiši pa se ureja informacijski center o trajnostni mobilnosti. Več o projektu si lahko preberete v nadaljevanju.
V luči nove ﬁnančne perspektive smo v letu
2016 v intenzivnih pripravah, kjer smo v okviru prvega javnega razpisa čezmejnega programa Interreg Slovenija-Italija vključeni v tri
večje projekte:

. Projekt CORUMM ‒ trajnostna
mobilnost. Gre za prostorsko obsežen projekt, ki na slovenski strani zajema območje
Posočja, Bohinja in Goriške, njegov namen pa
je vzpostavitev trajnostne mobilnosti s sistemom javnega prevoza, ki bo prebivalcem in
obiskovalcem omogočal uporabo obstoječe
infrastrukture (kolesarske poti, pešpoti …)
ter boljši dostop do naravnih, kulturnih in
turističnih znamenitosti. Vzpostavljen pilotni
sistem javnega prevoza mora ponuditi optimalne rešitve za ustrezno koriščenje turistične infrastrukture ob hkratnem zmanjševanju
negativnih učinkov prometa. Občina Kobarid bo koordinirala vzpostavitev sistema za
Posočje, pri čemer bo izhodišče nadgradnja

. Projekt TU.SP.e.C.i.AL. – outdoor
športi v naravi. Projekt povezuje območje
Dolomitov, Furlanije in Posočja s poudarkom
na razvoju destinacije kot območja aktivnega
športnega preživljanja počitnic. Namen projekta je izdelati akcijski načrt razvoja destinacije, prenos dobrih praks in ureditev turistične infrastrukture območja. Občina Kobarid
bo v tem oziru urejala območje Stola kot »hot
spot« destinacije za pohodniški in kolesarski
turizem.

. Projekt FREEFLY – projekt, ki povezuje področje padalstva med italijansko Gemono in Posočjem. Poleg urejanja pravno formalnih okvirjev padalstva in sodelovanja med
deležniki je namen projekta tudi urejanje ustrezne infrastrukture. V ta namen se bo v občini
Kobarid urejala dostopna pot na Ozben, ki
predstavlja pomembno turistično točko za razvoj športov, ki se ukvarjajo s prostim letenjem,
saj se odpirajo možnosti za vzletanje manj izkušenih in s tem za prihod večjih števil skupin
oziroma šol za usposabljanje padalcev.
Rezultati projektov bodo znani spomladi
2017, izvajali pa se bodo vse do leta 2019. Finančni vložek Občine Kobarid je ocenjen na
800.000 evrov, od katerih je dobrih 85 odstotkov povratnih sredstev.
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Naložbe v infrastrukturo
in zaključeni projekti
v letu 2016
Marko Lavrenčič, okolje in prostor, Andrejka Mežnar, pravna služba in Janko Volarič, redar

Preplastitev lokalnih cest v
obini
V letu 2016 je Občina Kobarid zagotovila
sredstva za naložbeno vzdrževanje občinskih
cest v višini 98.833 evrov, skladno s tem pa je
bil izdelan letni načrt vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, ki bo tudi v celoti realiziran ‒ izvedena je bila preplastitev nekaterih
odsekov cest v vaseh Ladra in Logje ter proti
Jevščku, v teku pa je ureditev ceste in vodovodnega omrežja v Breginju. Pred koncem leta
bo izvedena tudi preplastitev odseka občinske ceste v vasi Kred.

Sanacija in posodobitev
lokalne ceste v Sužidu

Preplaščena cesta v Ladri.

V maju 2016 se je zaključila dvoletna naložba ‒ sanacija in posodobitev lokalne ceste v
Sužidu. V sklopu obnove so se uredile bankine, prepusti in globinsko ter površinsko odvodnjavanje, potekala je sanacija in širitev ceste ter asfaltiranje. Naložba se je ﬁnancirala iz
naslova 21. in 23. člena Zakona o ﬁnanciranju
občin in je skupno znašala okoli 51.300 evrov.

Preplastitev lokalne ceste na
Memurjah
V oktobru se bo začela posodobitev lokalne ceste na Memurjah proti Vrtcu Kobarid.
Vrednost naložbe znaša okoli 59.000 evrov in
bo ﬁnancirana iz naslova 21. in 23. člena Zakona o ﬁnanciranju občin. Naložba bo zaključena do konca leta 2016.

V maju 2016 se je zaključila sanacija in posodobitev lokalne ceste v Sužidu.

Vrisi obinskih cest
Občina Kobarid bo v letu 2017 nadaljevala
s sistematičnim urejanjem vrisov in odkupov
javnih cest, saj je katastrsko stanje na cestah
skoraj nespremenjeno od prve polovice 19.
stoletja naprej (tako imenovani Franciscejski
kataster).
Na podlagi izkušenj pri posodobitvi cest v
preteklosti (razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja, postavitev vertikalne signalizacije …
in na ta način ponoven poseg v zasebno lastnino) se vris ceste vrši okoli enega metra
stran od obstoječe asfaltne prevleke.
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Letos bo izvedena preplastitev ceste na Memurjah.

V letu 2016 sta bila v celoti vrisana odseka
cest Vrsno‒Krn in Drežnica‒Magozd in več
delov javnih poti v Sedlu, Sužidu, Svinu, Trnovem ob Soči in na Livškem. Po zaključku geodetskih postopkov bo občina novo vrisane
odseke tudi odkupila.

Urejena parkiriša v Kobaridu
Pomanjkanje urejenih parkirišč v neposredni bližini središča Kobarida je Občina Kobarid v letu 2016 v veliki meri rešila, saj je dokončno uredila dve parkirišči in s tem pridobila 63 urejenih ter uporabnikom prijaznih
parkirnih mest.
Na parkirišču na Volaričevi ulici je uporabnikom na voljo 21 parkirnih mest za osebna
vozila, od tega sta dve namenjeni funkcionalno oviranim osebam, pet pa motornim dvoslednim vozilom. Na tem parkirišču je vzpostavljeno območje kratkotrajnega parkiranja
(modra cona) z omejitvijo parkiranja v času
od 6. do 20. ure na največ dve uri. Sredstva
dvoletne naložbe v višini 71.400 evrov je občina zagotovila iz 21. in 23. člena Zakona o ﬁnanciranju občin in občinskega proračuna.
Dokončno je urejeno tudi parkirišče ob
Kulturnem domu Kobarid, kjer je na voljo 42
parkirnih mest za osebna vozila, od tega je en
parkirni prostor namenjen funkcionalno oviranim osebam. Na tem parkirišču je vzpostavljeno območje brezplačnega parkiranja oziroma tako imenovana bela cona. Dvoletna
naložba se bo zaključila oktobra 2016 in je v
prvi fazi vključevala ureditev odvodnjavanja
ter robnikov, v drugi pa preplastitev parkirišča, zaris talne signalizacije, ozelenitev in ureditev javne razsvetljave. Sredstva za celotno
vrednost naložbe, ki znaša okoli 37.000 evrov,
so zagotovljena v proračunu Občine Kobarid.

Sanacija plazov
V okviru sanacije infrastrukture po žledolomu leta 2014 se je v maju 2016 zaključila
sanacija dveh plazov na Kobariškem.
Na odseku lokalne ceste Kobarid–Drežnica je bila v okviru tretje faze sanacije plazu izvedena postavitev varovalnih ograj v dolžini
60 metrov. Sanacija je zaključena, njena skupna vrednost je znašala okoli 300.000 evrov.
Zaključena je tudi sanacija plazu Logje na
lokalni cesti Breginj–Logje, v bližini lesenega
mostu čez Nadižo v smeri proti Logjem. Sanacija je vključevala odstranitev nevarnega
materiala, sidranje nevarnih plasti in s tem
povečanje stabilnosti terena, položena pa je
bila zaščitna mreža. Skupna vrednost celotne
sanacije je znašala okoli 98.000 evrov.
Na lokalni cesti Vrsno–Krn sta bili izvedeni
sanacija odlomnega roba in stabilizacija brežine, ki se je ob koncu del rekultivirala z zatra-

Urejeno parkirišče na Volaričevi ulici v Kobaridu.

Pri Kulturnem domu Kobarid so uporabnikom na voljo urejena parkirišča.

vitvijo ter senenim nastiljem. Vrednost sanacije, ki se je izvedla v letu 2016, je znašala nekaj
manj kot 50.000 evrov.
Sredstva za sanacijo vseh treh plazov je Občina Kobarid pridobila iz proračunske rezerve Republike Slovenije in občinskega proračuna.

Naložbeno vzdrževanje
komunalne infrastrukture in
vodovodov
Vzdrževanje komunalne infrastrukture in
vodovodov v občini Kobarid izvaja Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o. Ob sprejemu
proračuna je bil izdelan letni načrt vzdrževal-

Sanacija plazu Logje na lokalni cesti Breginj-Logje.
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nih del, sredstva v višini 254.900 evrov (Pogodba o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016) pa so zagotovljena
v proračunu Občine Kobarid za leto 2016.
Naložbeno vzdrževanje vodovodov je letos
obsegalo oštevčenje večine javnih izlivk v
vseh krajevnih skupnostih, razen v Krajevni
skupnosti Vrsno-Krn, in redno vzdrževanje
na vseh vodovodnih sistemih v občini.
Na Vrsnem se je dokončala izgradnja vodohrana in dezinfekcije na vodovodu Vrsno, v
Podbeli pa zamenjava vodovoda ob izgradnji
kanalizacije. Občina bo v letu 2016 pristopila
še k nakupu parcele v Borjani, na kateri bo v
prihodnjih letih zgradila vodohran in za katerega se že pripravlja projektna dokumentacija.
Izdelan je tudi idejni projekt za ureditev vodooskrbe Robidišča, trenutno pa se ureja vodovod v montažnem naselju v Sedlu. Za vzdrževanje in rekonstrukcijo ter izgradnjo Deponije odpadkov Volče, v sklopu katere je bila
izdelana prekrivka in urejeno odplinjevanje,
je občina v proračunu zagotovila sredstva v
višini 35.500 evrov.

Ureditev vodovoda v Sedlu.

Odstranitev nekdanje
kmetijske trgovine v Kobaridu
V septembru 2016 so se zaključila dela na
parcelni številki 550/4 k. o. Kobarid, ki so obsegala odstranitev lesenega montažnega dela
z azbestno kritino nekdanje kmetijske trgovine v Kobaridu, odstranitev betonskega podstavka in izdelavo nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine
za kasnejšo preplastitev na območju betonskega podstavka. Na tem mestu bodo občanom in obiskovalcem zagotovljena dodatna
brezplačna parkirna mesta.

Za kobariškim kulturnim domom je bil septembra odstranjen objekt nekdanje kmetijske trgovine.

Zakljuuje se projekt Parkiraj
in doživi naravo
S koncem leta 2016 se bo zaključil dvoletni
projekt Parkiraj in doživi naravo. Občina Kobarid se je kot partnerica v omenjeni projekt
vključila v skladu s svojo jasno vizijo, da se na
podlagi dobro ohranjene narave območje pod
Krnom razvija v smeri sonaravnega turizma
oziroma trajnostne mobilnosti.
Dosedanje degradirano območje opuščenega peskokopa pri planini Kuhinja oziroma
pod območjem naravne vrednote krnske morene je danes sonaravno urejeno in omogoča
parkiranje 60 avtomobilom, s čimer se odpravlja nedovoljeno parkiranje na kmetijskih površinah omenjene naravne vrednote. Parkirišče je hkrati tudi obračališče letos uvedenega
organiziranega avtobusnega prevoza Hop ON,
Hop OFF.
V sklopu projekta Parkiraj in doživi naravo
je občina poleg parkirišča Kuhinja uredila tudi informacijsko točko o trajnostni mobilno-
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Na planini Kuhinja se je v sklopu projekta Parkiraj in doživi naravo uredilo parkirišče za 60 avtomobilov.

sti. Na informacijski točki v prvem nadstropju
Zelene hiše lahko najdemo animirani zemljevid Julijskih Alp s poudarkom na možnostih
uporabe javnih prevozov, animirani ﬁlm s
tremi junaki avtohtonih pasem tega dela Alp
in spletno mesto, na katerem je moč najti vse
informacije o javnem prevozu ter njegovi
kombinaciji s kolesi in pešpotmi.
Skupna vrednost celotnega projekta Parkiraj in doživi naravo je znašala 403.402,50
evra. Finančna vrednost projekta Občine Kobarid znaša okoli 107.913,50 evra, od tega je

okoli 90.000 evrov nepovratnih sredstev Programa Norveškega ﬁnančnega mehanizma
2009‒2014 (Program NOR) in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009‒2014 (Program EGP). Razliko (okoli 20.000 evrov) bo
občina zagotovila iz 23. člena Zakona o ﬁnanciranju občin.

Ureditev varnih pešpoti
Občina Kobarid postavlja varnost občanov
na prvo mesto, zato je župan Robert Kavčič na
dnevni red 10. redne seje Občinskega sveta

Občine Kobarid uvrstil predlog Policijske postaje Bovec in Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Kobarid (SPVCP),
da se na Markovi ulici 1 v Kobaridu uredi površino za pešce. Prometna ureditev je bila nevarna za vse udeležence v prometu, najbolj pa
za pešce, zato se je prvi del varne pešpoti uredil že pred glavno turistično sezono. Občani
in obiskovalci, predvsem starši z otroki in
otroškimi vozički, starejši občani ter gibalno
ovirane osebe, danes varno in brez dodatnih
ovir dostopajo do trgovine v središču kraja.
Ureditev varnih šolskih pešpoti v Kobaridu
in vaseh, kjer so podružnične šole in vrtci, je
večletni projekt, ki ga je Občina Kobarid zastavila skupaj s SPVCP in pristopila k pripravi
načrta varne šolske poti. V postopku so poleg
presojevalca varnosti cest sodelovali predstavniki šole, lokalnih in krajevnih skupnosti,
sveta staršev in policije. Načrt je obravnaval
in potrdil SPVCP.
V septembru je občina že uredila in v okviru Evropskega tedna mobilnosti slovesno odprla prvi del varne šolske poti, ki poteka po
Šarfovi ulici proti Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid. Območje, namenjeno pešcem, je, skladno s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah,
obarvano modro in zelo vidno ter posledično
varnejše za pešce.

Slovesno odprtje varne pešpoti v Evropskem tednu mobilnosti.

Prva faza ureditve
kobariškega trga
V oktobru se je začela prva faza projekta
ureditve kobariškega trga, ki zajema ureditev
dela med Dializnim centrom Kobarid in
Zdravstveno postajo Kobarid. Izbrani izvajalec bo sledil načrtu arhitekta Roka Klanjščka,
ki je svoj pogled in ideje za ureditev Kobarida
javnosti predstavil že v letu 2015. Po javni
predstavitvi in razgrnitvi načrtov je Občina
Kobarid v proračunu za leto 2016 za ta namen
zagotovila sredstva v višini 144.000 evrov.
Konec oktobra je predvidena tudi ureditev
površine za zasaditev kostanja v središču Kobarida.

Letos bo urejen del med Dializnim centrom Kobarid in Zdravstveno postajo Kobarid.
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Novice iz
gospodarstva in
kmetijstva
Tomaž Skočir, gospodarstvo in Mateja Leban, LTO Sotočje

Obina Kobarid je v letu
 objavila Javni razpis
za dodelitev kreditov s
subvencionirano obrestno
mero za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v obini
Kobarid
Predmet javnega razpisa so sredstva Abanke d.d. in proračunska sredstva Občine Kobarid, namenjena dodeljevanju dolgoročnih
kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kobarid, za katere bo
Občina Kobarid v letu 2016 subvencionirala
obrestno mero.
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere so še na razpolago, zato vse zainteresirane
pozivamo, da oddajo vlogo najkasneje do 2.
novembra 2016. Razpisna dokumentacija,
skupaj s predpisanimi obrazci in seznamom
zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, je dostopna v tajništvu Občine Kobarid in
na spletni strani www.kobarid.si.

Hop ON, Hop OFF po
Kobariškem peljal nekaj manj
kot  potnikov
Občina Kobarid je v okviru pilotnega projekta Trajnostna mobilnost v občini Kobarid
v poletnih mesecih vzpostavila javni prevoz,
ki je bil namenjen tako občanom kot obiskovalcem. 21-sedežni avtobus Hop ON, Hop
OFF je vozil od 8. julija do 28. avgusta, zaradi
izjemnega zanimanja in lepega vremena pa še
dva vikenda v septembru. Dvakrat dnevno
je, po vnaprej določenem urniku, zagotavljal
krožni sistem javnega prevoza. Potniki so
nanj lahko naložili tudi svoja kolesa in si s tem
olajšali dostop do izhodiščnih kolesarskih
poti. Cena prevoza je bila simbolična, saj so se
potniki lahko po celi občini peljali za zgolj en
evro na dan, koriščenje prevoza pa je bilo nad
pričakovanji.
Namen Hop ON, Hop OFF avtobusa je bil
povezati podeželje s središčem občine in s
tem predvsem starejšim občanom olajšati dostop do javnih storitev (zdravstvenih, socialnih, nakupovalnih, kulturnih …), obiskovalcem pa omogočiti javni prevoz do turističnih
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Hop ON, Hop OFF je navdušil domačine in obiskovalce Kobariškega.

znamenitosti in planinskih ter kolesarskih
poti – do rojstne hiše Simona Gregorčiča in
Simona Rutarja, planine Kuhinja, Matajurja,
Nježne hiše, Starega vaškega jedra Breginj,
Robidišča, kopalnih mest na Nadiži in Soči
…
Občina Kobarid je za ta namen v proračunu za leto 2016 namenila 18.000 evrov, z informativnimi tablami je opremila vsa postajališča v občini in poskrbela, da je avtobus dobil
podobo pravega turističnega avtobusa, ki si ga

kraj, kot je Kobarid tudi zasluži. Uvedba avtobusa Hop ON, Hop OFF je požela veliko zadovoljstva in pohval ‒ tako s strani občanov
kot turistov ter doživela velik medijski odziv.
Največ potnikov je Hop ON, Hop OFF odpeljal do planine Kuhinja (28 odstotkov), Nadiže in naprej proti Breginjskemu kotu do
Robidišča (26 odstotkov) in na Drežniško (21
odstotkov). Zbrani statistični podatki izkazujejo, da je avtobus v povprečju na dan peljal 41
potnikov, največ pa jih je bilo ob torkih.
Občina si prizadeva, da storitev v prihodnjem letu še izboljša in približa širšemu krogu uporabnikov. Mnenja, želje in potrebe
uporabnikov avtobusa so na podlagi izpolnjenih anket že pridobljena, v oktobru pa bo
anketa izvedena tudi med občani, kar bo občini v pomoč pri pripravi načrtovanega urnika javnega prevoza izven turistične sezone. Ta
bo predvsem starejšim občanom omogočil
lažji dostop do storitev, ki so na voljo zgolj v
Kobaridu. S sistemom javnega prevoza bo
Občina Kobarid, po predhodnem obvestilu
občanov, predvidoma nadaljevala v novembru 2016.

Turistina prometna
signalizacija
Urejena turistična prometna signalizacija v Trnovem ob
Soči.

V letu 2016 se je zaključil večletni projekt
ureditev turistične prometne signalizacije po

celotnem območju občine Kobarid. Signalizacija je namenjena obveščanju udeležencev
v cestnem prometu o kulturnih spomenikih,
varovanih območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih in objektih. Letos je bila urejena v Breginjskem kotu in v celoti v Trnovem ob Soči. Ker pa je vodenje do
posameznih objektov živ sistem, ga bo treba v
prihodnje spremljati in ga glede na potrebe
ter dejansko stanje sproti dopolnjevati.

Kobarid med najlepšimi
turistinimi kraji
Turistična zveza Slovenije je letos izvedla že
25. tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna (MDLG), ki je potekalo pod častnim
pokroviteljstvom predsednika države Republike Slovenije Boruta Pahorja. V tekmovanju
so se pomerili številni kraji in drugi sodelujoči – z osrednjim poslanstvom urejanja ter
ohranjanja okolja v okviru zelenega turizma

in trajnostnega razvoja.
Na slavnostni podelitvi je organizator razkril vrstni red prejemnikov letošnjih priznanj
za najlepši in najgostoljubnejši kraj/mesto
MDLG 2016 in na podlagi izvedenega spletnega glasovanja podelil priznanja prvo uvrščenim krajem ‒ med njimi tudi Kobaridu.
Priznanje za najlepši turistični kraj po mnenju ljudstva je na slavnostni prireditvi Moja
dežela – lepa in gostoljubna, ki je potekala v
sklopu 6. Dnevov slovenskega turizma v Radencih, prevzel kobariški župan Robert Kavčič.

Elektrina polnilnica v
Kobaridu
Trajnostna mobilnost, zeleni program, širjenje turistične ponudbe ... je kobariško občino pripeljalo do odločitve, da skupaj z Mlekarno Planika d.o.o. Kobarid kupi in ob njeni
stavbi uredi električno polnilnico za avtomobile. Po prvih odzivih sodeč, je bila odločitev
pravilna, saj se je od odprtja napolnilo že več
avtomobilov, povpraševanje obiskovalcev po
tovrstni storitvi pa narašča. Polnjenje električnih vozil je do nadaljnjega brezplačno.
Kobarid je po mnenju ljudstva najlepši turistični kraj v Sloveniji.

Odprtje električne polnilnice za avtomobile.

Jestival okusov in umetnosti je v Kobarid privabil ljubitelje dobre hrane in umetnosti.

Uspešna turistina sezona
Lepo vreme je v Kobarid privabilo številne
domače in tuje goste, zato smo z letošnjo glavno turistično sezono zelo zadovoljni, saj trenutni podatki presegajo lanskoletne številke.
V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 smo
zabeležili 3 odstotke več nočitev kot v enakem
obdobju lani. Do 31. 8. smo v Kobaridu skupno zabeležili več kot 98.000 nočitev. Domačih nočitev je bilo 30.531, kar pomeni 7 odstotkov več kot leto prej, 69 odstotkov pa je
tujih nočitev. Prevladujejo nemški državljani
(20 odstotkov), sledijo jim Avstrijci (8 odstotkov), Nizozemci (7,6 odstotka) in Italijani (6,3
odstotka).
V letu 2016 je svoja vrata na novo odprlo 11
apartmajev. Največ obiskovalcev še vedno
prenoči v kampih, kar predstavlja dobro polovico vseh obiskovalcev, sledijo nočitve v
apartmajih, sobah, počitniških hišah, hotelu,
penzionih in gostiščih.
V turistično informacijskem centru se je
obisk glede na lani povečal za 25 odstotkov.
Največ je pohodnikov in kolesarjev ter obiskovalcev znamenitosti (Kobariška zgodovinska pot), vse več obiskovalcev pa se želi
tudi osvežiti v Nadiži. Letos je bila novost
Hop ON, Hop OFF avtobus, ki so ga turisti
zelo lepo sprejeli. Veliko je bilo tudi obiskov
tujih novinarjev, ki jim je dolina Soče vedno
bolj zanimiva destinacija. Sezono podaljšujemo s Festivalom pohodništva in Jestivalom
okusov in umetnosti. Oba festivala sta bila zelo lepo obiskana.
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Kmetijstvo v naši obini
V občini Kobarid je okoli 280 aktivnih
kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s
kmetijstvom in skupno obdelujejo 2481
hektarov kmetijskih površin. Občina Kobarid je za namen ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Kobarid v proračunu za leto 2016
skupaj namenila 20.000 evrov, ki so bili
upravičencem dodeljeni na podlagi javnega razpisa.
V sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim
zavodom Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom je občina organizirala
okroglo mizo na temo razvoja kmetijstva
v občini Kobarid. Udeleženci so v okviru
okrogle mize pridobili informacije o stanju kmetijstva v občini, predstavljeni so
bili ukrepi nove ﬁnančne perspektive v
okviru sprejetega programa razvoja podeželja za obdobje 2014‒2020 in analiza
dodeljenih pomoči za razvoj kmetijstva s
strani Občine Kobarid v obdobju 2007‒
2014. Sledila je javna razprava o nadaljnjem razvoju kmetijstva v občini, v okviru
katere so udeleženci podali svoje predloge in pobude. Te so se nanašale predvsem
na ohranjanje kmetijstva malih kmetov,
ukrepe za preprečevanja škode divjadi na
kmetijskih zemljiščih, preprečevanje zaraščenosti kmetijskih površin in možnosti združevanja s turistično dejavnostjo.
Izpostavljena je bila vedno večja vpetost
kmeta v opravljanje administrativnih del
in nujnost povezovanja kmetov ter oblikovanja verige samooskrbe s hrano.
Občina Kobarid si prizadeva in aktivno
išče nove priložnosti na področju razširitve kmetijske dejavnosti. Ena od idej župana je tudi zasaditev oljk, ki je v Kobarid
privabila strokovnjake z Inštituta za oljkarstvo, ki so si v družbi prof. Rada Pišota
in poslanca Državnega zbora Republike
Slovenije Marka Ferluge ogledali teren od
Starega sela proti Borjani in pod vasjo Perati na Livškem. Župan je strokovnjakom
predstavil idejo o zasaditvi oljk in jih zaprosil za strokovno mnenje oziroma informacije o morebitni drugi kmetijski
dejavnosti, ki bi bila zanimiva za območje
občine Kobarid.
Občina Kobarid bo na podlagi strokovne ocene o ideji še razpravljala in, če se bo
izkazala za uresničljivo, pristopila k iskanju primernih razpisov, ki bi omogočili
širitev kmetijske dejavnosti na Kobariškem.
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NEGOSPODARSTVO

Novice iz
negospodarstva
Jana Fratina, negospodarstvo in Nataša Hvala Ivančič, odnosi z javnostmi, protokol, prireditve

Prvošolčke iz kobariške občine je pozdravil tudi župan.

V šolske klopi kobariške
osnovne šole sedlo 
prvošolkov
40 prvošolčkov Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid je prvega septembra veselo
zakorakalo v centralno šolo, kjer je letos prvič
potekal skupni sprejem vseh otrok in njihovih
staršev. 26 kobariškim osnovnošolcem se je
pridružilo še 14 prvošolčkov, ki pouk obiskujejo na podružničnih šolah v Drežnici (6 otrok),
Smastu (6 otrok) in Breginju (2 otroka).
Tako kot pretekla leta je župan Občine Kobarid tudi letos prvošolčkom namenil posebno pozornost in jih na prvi šolski dan osebno
pozdravil ter jim zaželel veliko znanja in lepih
trenutkov v šoli. Ob tej priložnosti jim je Občina Kobarid podarila letno nezgodno zavarovanje, knjižico Številke in odsevni brezrokavnik ter kresničko za varnost in vidnost v
prometu.

Prenova garderob in sanitarij
v kobariški telovadnici
Ena ključnih naložb Občine Kobarid je
dvoletni projekt prenove kobariške telovadnice, ki bo potekal v dveh fazah. Prenova zajema celovito preureditev garderob in sanitarij, izvedbo novega prehoda v veliko dvorano,
prenovo strojnih in elektroinštalacij v novih

prostorih ter novo talno kanalizacijo.
V prvi fazi, ki se počasi zaključuje, se je uredil nov prehod v veliko dvorano in do novo
urejenih garderob, ki poteka skozi eno dosedanjih garderob. V celoti so prenovljene tri
garderobe ‒ od tega je ena primerna tudi za
gibalno ovirane osebe. Ob tem se je v vsaki
garderobi dodatno uredilo sanitarije (školjke,
pisoarje, umivalnike) in vse tuše. V ostalih
dveh garderobah so v prvi fazi zamenjani le
umivalniki. Vhodi v garderobe iz zunanjega
povezovalnega hodnika niso več možni.
V drugi fazi, ki se bo začela poleti 2017, se
bodo dokončno uredili ostali dve garderobi
in sanitarije v pritličju ter nadstropju.
Vrednost celotne naložbe znaša 132.200
evrov. Sredstva je Občina Kobarid pridobila
iz Javnega razpisa Fundacije za šport (25.825
evrov), razliko pa bo zagotovila z najemom
ugodnega kredita iz 23. člena Zakona o ﬁnanciranju občin.
S prenovo garderob in sanitarij bo telovadnica dobila prepotrebne urejene garderobe
in sanitarije, ki bodo na voljo vsem uporabnikom. Dela so se podaljšala zaradi temeljite
prenove vodovodne inštalacije, ki jo je zahtevala sanitarna inšpekcija. Telovadnica bo
uporabnikom na voljo predvidoma od 20. oktobra 2016 dalje.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Dela v kobariški telovadnici so v polnem teku.

Beneško gledališče je na Poletju v Kobaridu nasmejalo občinstvo.

O

Aprilskega srečanja diplomantov so se udeležile same diplomantke.

Sreanje diplomantov obine kobarid
Občina Kobarid že od leta 2012 denarno nagradi diplomante dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo stalno bivališče v
občini Kobarid. Denarna nagrada znaša 100 evrov neto, letno pa jo
izplača od 15 do 20 diplomantom. Pričakujemo, da bo letošnja številka višja, saj so se v septembru zaključili številni študijski programi.
Občina vsako leto objavi tudi najmanj dva termina srečanja diplomantov z županom občine Kobarid. Na srečanju diplomanti predstavijo svoje diplomsko delo, ki je podlaga za dodelitev enkratne denarne nagrade diplomantov. Uradnemu delu sledi neuradni del z
druženjem, kjer si mladi izmenjajo predvsem študijske izkušnje.
28. oktobra 2016 se bo odvijalo drugo letošnje srečanje, zato pozivamo vse diplomantke in diplomante, ki so diplomirali v letošnjem
letu in še niso oddali vloge za pridobitev enkratne denarne nagrade,
da jo vložijo v roku treh mesecev od izdaje javne listine o diplomiranju ter si s tem pridobijo pravico do denarne nagrade.

bčina Kobarid je tudi v letu 2016 organizacijsko in ﬁnančno podprla številne dogodke, ki so obogatili kulturno, športno ter zabavno dogajanje v občini.
Posebej pestro je bilo dogajanje v Breginjskem kotu, kjer so potekali številni dogodki v okviru obeležitve 40. obletnice potresa. Večjim so se pridružili številni manjši, ki so ljudem približali lepote
današnjega Breginjskega kota.
Dogajanja ni manjkalo niti na ostalih delih naše občine. Ena večjih
kulturno-zabavnih prireditev se je odvila na Drežniškem. Poletje v
naročju Krna je že drugo leto zapored privabilo množico ljubiteljev
kulture in zabave.
V Kobaridu je domačine ponovno združil Kobariški sejem in Kobariški tek, ki je letos s pomočjo domačega kantavtorja Boruta Skočirja dobil tudi svojo himno Pridi tudi ti!, pripravil pa se je tudi promocijski videospot.
Kino pod zvezdami, zvoki harmonike, udarni pihalni orkester in
zabavno gledališče so obogatili program Poletja v Kobaridu, ki se je
odvijalo po športno-turističnem festivalu Soča Outdoor. Jesenska
Festival pohodništva in Jestival okusov in umetnosti pa sta v Kobarid
privabila ljubitelje pohodništva ter dobre hrane.
V mesecu novembru bo Občina Kobarid v sodelovanju z društvi,
zavodi in posamezniki posebno pozornost namenila goriškemu
slavčku Simonu Gregorčiču. 24. novembra 2016 bo minilo natanko
110 let, odkar ga je ljudstvo pospremilo na njegovi zadnji poti. V tednu od 19. do 26. novembra pripravljamo niz dogodkov, o katerih
vas bomo obvestili naknadno.
Tako kot v letu 2015 bomo tudi letošnje leto zaključili z obiskom
dobrih mož in prazničnim programom za vse generacije ter okuse.
Občina Kobarid je poleg večjih dogodkov prek javnega razpisa ﬁnančno podprla tudi 34 dogodkov – od kulturnih prireditev do
športnih in zabavnih vsebin, razstav, prizadevanj ohranjanja kulturne in zgodovinske dediščine …
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Obeležili smo 40.
obletnico rušilnega
potresa
Nataša Hvala Ivančič, odnosi z javnostmi, protokol, prireditve

L

etos je minilo 40 let od rušilnega potresa, ki je močno prizadel tudi našo občino, predvsem Breginjski kot. Občina
Kobarid je v sodelovanju z Upravo Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, Krajevno
skupnostjo Breginj, Prostovoljnim gasilskim
društvom Breginj in številnimi drugimi lokalnimi društvi, posamezniki ter zavodi organizirala niz dogodkov, ki so spominjali in
opominjali na moč narave ter obiskovalcem
pobliže prikazali življenje v Breginjskem kotu
nekoč in danes.
Osrednja spominska slovesnost je potekala
6. maja v Starem vaškem jedru Breginj, kjer
smo se spomnili vsega, kar nas je v teh težkih
trenutkih povezovalo. S svojo prisotnostjo so
nas počastili številni visoki gostje, domačini
in posamezniki, ki so pred 40 leti sodelovali
pri obnovi ter nesebično pomagali ljudem v
stiski.

Spominski slovesnosti je v Kobaridu sledil
posvet z naslovom Potresi v Posočju, na katerem je sodelovalo več uglednih strokovnjakov: akademik dr. Miha Tomaževič, sodelavec
Zavoda za gradbeništvo Slovenije, dr. Blaž
Dolinšek, vodja Državne tehnične pisarne,
generalni direktor Direktorata za vode in investicije iz Ministrstva za okolje in prostor
Leon Bahin, generalni direktor Uprave Republike Slovenije Darko But in gospod Anton
Ladava, nekdanji predsednik skupščine Občine Tolmin. S poslušalci so delili svoje poglede
in izkušnje ter polemizirali o pripravljenosti
države in lokalnih skupnosti na tovrstne naravne nesreče takrat in danes.

Vajo je vodil regijski poveljnik civilne zaščite
in vodja izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Nova Gorica mag.
Samuel Kosmač.
Vajo si je ogledala tudi ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je v svojem nagovoru poudarila, da je ob nesrečah izredno pomembno
sodelovanje tako z državnimi organi kot lokalno skupnostjo in različnimi službami ter
društvi s področja zaščite in reševanja.

Posvet »Potresi v Posočju« v Kobaridu.
Kulturni program so sooblikovala domača društva,
učenci POŠ Breginj in Glasbene šole Tolmin.

Slavnostni govornik na osrednji spominski slovesnosti
ob 40. obletnici rušilnega potresa je bil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez.
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Konec maja je v Breginju potekala regijska
vaja Potres Breginj 2016. V dopoldanskem
delu vaje so se na štabni vaji pomerile ekipe
civilne zaščite iz Posočja, med njimi tudi ekipa Civilne zaščite iz Kobarida, ki je svojo nalogo opravila odlično.
Na popoldanskem delu praktične vaje so
sodelovale številne enote: gasilska društva,
ekipa nujne medicinske pomoči, policisti,
enota reševalnih psov, helikopterska enota
Slovenske vojske, enota za zagotovitev začasnih prebivališč iz Italije, civilna zaščita, gorski
reševalci, enota za iskanje in reševanje v urbanih okoljih MUSAR, skavti, taborniki … Reševalne enote so na petnajstih delovnih točkah prikazale postopke reševanja ob potresu.

Regijske vaje Potres Breginj 2016 so se udeležile številne
reševalne ekipe.

Lokalna skupnost je ob tej priložnosti izdala znamko z motivom
Starega vaškega jedra v Breginju,
ki je na prodaj v Turistično informacijskem centru v Kobaridu in v
informacijski točki v Starem vaškem jedru v Breginju.

Regijsko vajo si je ogledala tudi ministrica za obrambo Andreja Katič.

Zaključek vaje Potres Breginj 2016 je bil še posebej slovesen, saj so
breginjski gasilci iz rok župana Občine Kobarid Roberta Kavčiča prejeli ključe novega gasilskega vozila ‒ gasilske cisterne za gozdne požare
GCGP-1. Novo gasilsko vozilo je izjemna pridobitev tako za Prostovoljno gasilsko društvo Breginj kot za požarno varnost krajanov Breginja in okolice.
Dogodkov in časa izpred 40 let so se v sklopu več poletnih prireditev
spominjali tudi v Podbeli, Borjani …, hkrati pa so obiskovalcem prikazali današnje življenje v vaseh pod Stolom. S koncertom Policijskega
orkestra bomo v četrtek, 27. oktobra 2016, v Kulturnem domu Kobarid
zaključili obeleževanje 40. obletnice tega nesrečnega dogodka.

Parcelo, kjer je do nedavnega stala borjanska šola, je Krajevna skupnost Borjana-Podbela
skupaj z Občino Kobarid uredila v prireditveni prostor in organizirala »Burjanski sejm«
z bogatim kulturnim programom, obujanjem starih običajev ter odprtjem razstave o
Borjani. Dogodek se je odvijal v okviru obeležitve 40. obletnice potresa v Breginjskem
kotu.

Predaja ključev predsedniku Prostovoljnega gasilskega društva Breginj iz rok župana.

Spomine na čas izpred 40 let so avgusta obujali tudi v Podbeli, kjer je v organizaciji Turističnega društva Nadiža Podbela in vaščanov potekala odmevna prireditev Podbela nekoč in danes. V prostorih Krajevne skupnosti v Podbeli je na ogled stalna razstava Podobe nekdanje Podbele.

Vaja Potres Breginj 2016 se je zaključila s postrojem enot.

Stalna razstava Begunci na domačem pragu v Starem vaškem jedru v Breginju.
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Nagrajenci
Občine Kobarid
za leto 2016
Nagrajencem bomo nagrade podelili na slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Kobarid.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Plaketo Obine Kobarid
prejme
Ana Roš
za izjemne dosežke na področju kulinaričnega ustvarjanja
in promocije Kobariškega.

Priznanje Obine Kobarid
prejme
Helena Urši
za dolgoletno prostovoljno delo
na humanitarnem področju.

Priznanje Obine Kobarid
prejme
Vojko Gašperut - Gašper
za upodabljanje kulturne dediščine Breginjskega kota na slikarskem platnu in
širjenje njegove prepoznavnosti.

Denarno nagrado Obine Kobarid
prejme
Kulturno umetniško društvo Vokalna skupina Drežnica
za 20 let uspešnega delovanja in ohranjanja
pevsko-kulturne tradicije na Drežniškem.

Denarno nagrado Obine Kobarid
prejme
Kulturno društvo »Gorenj Konc«
za prizadevno delo in ohranjanje kulturnega življenja na Livškem.

Denarno nagrado Obine Kobarid
prejme
Prostovoljno gasilsko društvo Breginj
za dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva in
izjemno pomoč pri organizaciji regijske vaje Potres Breginj 2016.

Zahvalo župana
prejme
Obmono združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posoje
za ohranjanje spomina na dogodke izpred 25 let in
dobro sodelovanje z Občino Kobarid.
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Dogajanje skozi
slike

Tradicionalno srečanje starejših občank in občanov občine Kobarid v organizaciji Rdečega križa Slovenije, OZ Tolmin in Občine Kobarid.

Preventivni program za starejše »Aktivna starost – sožitje generacij«, ki ga izvaja Center za socialno delo Tolmin, je soﬁnanciran s strani Občine Kobarid in
se odvija po celotni občini.

Novoletni sprejem novorojenčkov pri županu.

Župan je pospremil osnovnošolce generacije 2014, posebno pozornost pa je
namenil najboljšim učencem in jim ob tej priložnosti podaril spominsko darilo občine ‒ portret Simona Gregorčiča.

Po 64 letih so se kobariški sour3nki vrnili nazaj na kobariški trg.

V okviru meseca kulture so se odvijali tradicionalni beneški dnevi.

Kobariški sejem je postregel s programi za vse generacije in okuse.

41. kolesarskega vzpona Kobarid–Drežniške Ravne za pokal Občine Kobarid
se je udeležilo 113 tekmovalcev iz Slovenije, Avstrije in Italije.
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DOGAJANJE SKOZI SLIKE

Svečana akademija ob 60-letnici Gasilske zveze Kobarid.

Slovesnost ob 25. letnici zavzetja Mednarodnega mejnega prehoda Robič v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje,
Društva veteranov “Sever” Severne Primorske pododbor Tolmin in Občine
Kobarid.

Gledališčniki z Vrsnega so ob dnevu žena premierno odigrali gledališko predstavo Moč uniforme.

Oktobra je v Kobaridu potekal drugi najbolj sočen Start up vikend na temo
turizma v organizaciji Posoškega razvojnega centra.

DOGODKI V OKTOBRU

Napovednik dogodkov

V

okviru praznovanja Občine Kobarid so se že odvili številni dogodki, ki so obogatili kulturno, športno in zabavno življenje v občini. V drugi polovici prazničnega 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, 13. 10. 2016, ob 18.00,
Kulturni dom Kobarid, Kobarid:
Slavnostna seja Občinskega sveta
Občine Kobarid in podelitev
občinskih priznanj in nagrad za
leto 2016.
Informacije: Občina Kobarid.
PETEK, 14. 10. 2016, ob 18.00, Dom
Andreja Manfrede Kobarid, Kobarid:
Otvoritev Svetovalnice ZOEM,
prve svetovalnice za psihološko
svetovanje in nevropsihološko
rehabilitacijo v Posočju,
s predavanjem priznanega
nevrologa dr. Gorazda Klanjščka
z naslovom Sodobna obravnava in
zdravljenje bolnika z demenco.
Informacije: Veronika Kragelj, telefon: 040-829210, e-naslov: veronika.kragelj@zoem.si.
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SREDA, 19. 10. 2016, ob 8.00, Osnovna
šola Simona Gregorčiča Kobarid, Kobarid:
Dan varnosti ‒ Potres.
Informacije: Osnovna šola Simona Gregorčiča
Kobarid.
PETEK, 21. 10. 2016, ob 18.00, Kulturni
dom Kobarid, Kobarid:
Koncert orkestrov Glasbene šole
Tolmin ob 200-letnici glasbenega
šolstva na Slovenskem.
Informacije: Glasbena šola Tolmin.
SOBOTA, 22. 10. 2016, ob 15.00, Kobariški
muzej, Kobarid:
Dan muzeja – Odprtje razstave
Avstro-Ogrska v Zgornjem Posočju
25. 5. 1915–23. 10. 1917 I.
Informacije: Kobariški muzej.

ČETRTEK, 27. 10. 2016, ob 19.00,
Kulturni dom Kobarid, Kobarid:
Koncert Orkestra slovenske
policije – Zaključek obeleževanja
40. obletnice potresa.
Informacije: Občina Kobarid.
PETEK, 28. 10. 2016, 18.00, Občina
Kobarid, Kobarid:
Srečanje diplomantov občine
Kobarid z županom.
Informacije: Občina Kobarid.
SOBOTA, 29. 10. 2016, ob 11.00, kostnica
nad Kobaridom, Kobarid:
Spominska slovesnost na kostnici.
Informacije: Zdravko Likar.

Vljudno vabljeni!

