S M A R AG D N I O D S E V – I n fo r m a t o r O b č i n e Ko b a r i d , I z d a j a t e l j : O b č i n a Ko b a r i d
ŠTEVILKA

2 , J U N I J 2 01 2

Spoštovane
občanke,
spoštovani
občani!

Za nami je mesec maj, za nekatere najlepši mesec
v letu, ki ga zaznamuje ljubezen, spoštovanje,
dobrohotnost, radodarnost ... Skratka, vrsto
pozitivnih lastnosti in občutij. Tudi naša narava se
je v mesecu maju bogato razbohotila in nas obdala
s številnimi odtenki zelene, številnimi zvoki ptic in
nas s svojo lepoto ovila v občutenje spokojnosti in
miru. To čudovito vzdušje hromi le hrup na cesti
med Kobaridom in Bovcem. Čeprav vsi vemo, da
je nujno potrebno razširiti in urediti to cesto, pa je
nesprejemljivo, da hrup odganja turiste, ki obiščejo
naše lepe kraje. Trudimo se, da bi vodstvo Direkcije
Republike Slovenije za ceste razumelo, da smo
turistična občina in tovrstna dela v turistični sezoni
ne morejo potekati.
V mesecu maju se je odvila vrsta lepih dogodkov in
zanimivih srečanj, najbolj pa me je razveselil obisk
koprskega škofa, gospoda Jurija Bizjaka. Z veseljem
se je srečal z vsemi zaposlenimi na občinski upravi in
z menoj poklepetal o življenju in delu v naši občini.
Spregovorila sva o prednostih, ki jih naši občini
prinaša bogastvo zgodovinske, naravne in kulturne
dediščine, pa tudi o težavah, ki so posledica vsega
trpljenja in krivic, ki so se zgodile v naših krajih. Zelo zanimivo se mi
je zdelo njegovo razmišljanje o tem, da se ljudje preveč ukvarjamo
s preteklostjo in premalo s prihodnostjo. Preteklosti res ne moremo
spremeniti, lahko pa se potrudimo in ustvarimo lepši jutri za nas
in naše otroke. Zato, spoštovane občanke in spoštovani občani,
predelajmo krivice in stopimo iz verig, ki nas pritiskajo k tlom.
Stopimo iz preteklosti modrejši in se zazrimo v svetlo prihodnost, ki
je pred nami. Svobodni in povezani izkoristimo danosti naših lepih
krajev in ustvarimo lepše življenje za vse nas.
Vaša županja Darja Hauptman
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IDEJNA ARHITEKTURNA ZASNOVA
UREDITVE KOBARIŠKEGA TRŠKEGA JEDRA
Konec leta 2011 je Občina Kobarid pristopila k reševanju ureditve kobariškega trškega jedra. K sodelovanju je povabila tri projektante, ki so svoje idejne zasnove predstavili širši javnosti.
Območje urejanja je bilo razdeljeno na:
• območje trga in podrejena oz. »robna« območja urejanja,
• parkirišče na vzhodnem robu trga,
• parkirišče na zahodnem robu trga (ob Kulturnem domu).
Pri svojem delu so bili omejeni z naslednjimi zahtevami Občine:
• da se ne odpira konceptualnih vprašanj prometnega režima,
ker bi to, glede na to, da preko trga poteka državna cesta, odprlo veliko težav pri usklajevanju in dogovarjanju rešitev z upravljavcem ceste (DRSC);
• upošteva se obstoječi prometni režim s prioritetno prometno
smerjo proti Robiču in podrejeno prometno smerjo proti Bovcu, pri čemer se bo po načrtih Občine Kobarid v prihodnje Gregorčičeva ulica (smer proti Bovcu) zaprla za motorni promet in
uredila kot območje za pešce;
• znotraj obstoječega prometnega režima se zoži vozne pasove
na predpisani minimum in/ali zamakne os državne ceste proti
Robiču, tako da se bodo s tem povečale širine pločnikov in površine za pešce na trgu;
• predmet urejanja so zgolj površine v lasti občine Kobarid;
• na območju trga se predvidi lokacija in ureditev postavitve
spomenika učiteljici Dragojili Milek, Gregorčičevi »planinski roži«.
Projektanti so s svojimi idejnimi zasnovami predlagali rešitve za
primernejšo ureditev prometnih površin, ureditev avtobusnih
postajališč, celovitejšo ureditev prostora za tržnico in ureditev
parternih površin trga. Svoje ideje so predstavili tudi na javni
predstavitvi:
• Studio Torkar iz Solkana je iz trga popolnoma odstranil vsa parkirišča in prometno površino zmanjšal na minimum ter tako

odprl prostor pešcu – krajanom in obiskovalcem. Vlogo državne ceste skozi trg po tej različici prevzame Stresova ulica.
• Božidar Rustja je območje trga preoblikoval tako, da je zmanjšal površine za motorni promet in na ta način povečal površine
za pešce na vseh straneh trga.
• Domačinka Jasmina Šavli Lapajne ohranja identiteto trga, ki ga
je glede na nove potrebe in življenjski utrip nadgradila v novo
urbanistično in arhitekturno obliko.
Po predstavitvi vseh treh projektantov so poslušalci podali svoje mnenje in zaznati je bilo veliko različnih pogledov na preureditev. Popolne zapore trga in odstranitev vseh parkirišč večina domačinov ne podpira, saj so mnenja, da bo Kobarid s tem izgubil
tisto, česar drugi kraji nimajo – svojo živahnost.
Enotno so se strinjali, da so potrebna dodatna parkirišča na obrobju kraja tako za avtomobile kot tudi za avtobuse (na območju
opuščene ribogojnice).
Trg je že danes čudovit, nič pa ni narobe, če se z vsakim korakom olepšuje.
Marko Lavrenčič

ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI
ODPADKI V OBČINI KOBARID
Občinski svet Občine Kobarid je na svoji 15. redni seji, 24. maja
2012, sprejel Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Kobarid.
Odlok je bilo treba uskladiti z veljavno zakonodajo. Obravnava
način in pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kobarid.
Cilj in načela Odloka:
• povzročiteljem odpadkov izboljšati dostop do storitev javne
službe,
• zagotoviti učinkovito zajemanje in ločeno zbiranje posameznih
vrst odpadkov na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbira-
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nja odpadkov,
vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj odpadkov«,
izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
izločanje biološko razgradljivih odpadkov in ustrezno ravnanje
z njimi,
• sprejemljivost ukrepov za okolje,
• preprečevanje neorganiziranega in divjega odlaganja odpadkov,
• zagotoviti oddajo odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na
odlagališču komunalnih odpadkov.
Vse navedeno se je izvajalo že na podlagi veljavnega Odloka, ki
•
•
•
•
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pa ni sledil veljavni zakonodaji, novim izrazom, vsebini in načinu
odlaganja odpadkov.
Novosti, ki so v novem Odloku pomembne za posameznike in
organizatorje prireditev, so zajete v naslednjih členih:
• v 14. členu Odloka je navedeno, da je zbirna in odjemna mesta
prepovedano locirati na javnem dobrem in javnih površinah v lasti Občine Kobarid, razen v primeru izdaje soglasja s
strani Občine Kobarid;
• v 45. členu Odloka je navedeno, da se za dijake in študente, ki
imajo stalno prebivališče v Občini Kobarid, začasno pa izven
območja te občine, v tekočem šolskem letu (od septembra ozi-

roma oktobra do vključno junija) oprosti plačila stroškov ravnanja z odpadki za to obdobje ob predložitvi potrdila o šolanju
in začasnem prebivališču in se začne izvajati v naslednjem mesecu po predložitvi zahtevanih potrdil; preostali čas v letu se
obračun izvaja na način, določen za gospodinjstva;
• V 12. členu Odloka je navedeno, da morajo organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, pri katerih nastajajo
odpadki, v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za zbiranje odpadkov in z izvajalcem (Komunalo) skleniti dogovor o odvozu le-teh.
Nataša Taljat

ODLOK O PROMETNEM IN OBREŽNEM REŽIMU
NA OBMOČJU OBČINE KOBARID
Občinski svet Občine Kobarid je na svoji 15. redni seji, 24. maja
2012, sprejel Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid. Odlok se spreminja zaradi sprememb na
področju letenja (vzletna in pristajalna mesta) in spremembe
točk/cen za uporabo obrežij ob Nadiži.
Letenje
Pooblaščeni izvajalci režima letenja so nas na podlagi inšpekcijskih pregledov opozorili, da je naš Odlok v delu besedila v nasprotju z Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu.
Nanaša se predvsem na »glavna in zasilna pristajalna mesta«, ki
so bila opredeljena v prejšnjem Odloku, pa tudi na nove določbe
v zvezi z organiziranim (nad 5 oseb) in individualnim letenjem
(do 5 oseb). Odlok smo prilagodili tako, da je v skladu z Uredbo, še
vedno pa dopušča posredovanje Medobčinske redarske službe v
primeru kršitev pristankov (tako v primeru organiziranega, kot v
primeru individualnega letenja).
Nadiža
18,00 evrov), zvišali pa smo ceno sezonskih dovolilnic za vse
ostale uporabnike (120 točk oz. 48,00 evrov).
Povišali smo tudi ceno dnevnih dovolilnic in jih oblikovali tako,
da je cena ob delavnikih in med vikendi različna.
Po novem lahko občani in lastniki počitniških objektov, ki imajo
Celodnevna
(ponedeljek–petek)

več avtomobilov na istem naslovu, na dovolilnici navedejo registrske številke vseh avtomobilov, ki jih uporabljajo.
Na novo smo uvedli tudi brezplačne dovolilnice za lastnike parcel, ki imajo do svojih parcel prost dostop. V starem Odloku je zadostovalo potrdilo o lastništvu, zaradi lažje kontrole pa smo v
novem Odloku dodali brezplačno dovolilnico.
Na novo smo uvedli prepoved uporabe nabrežij Nadiže za športno plovbo predvsem iz naslednjih razlogov:
1. menimo, da je Nadiža izključno kopalna voda in je kot taka
opredeljena tako v okviru državnih kopalnih voda, kot tudi v Strategiji razvoja turizma v Občini Kobarid 2010–2015. V njej smo se
opredelili za trajnostni, zeleni turizem in varovanje narave in menimo, da je sprejeti Strategiji treba slediti;
2. drugi pomemben razlog je dejstvo, da bi z dovoljenjem uporabe nabrežij za dostop za športno plovbo, morali tudi ob/na Nadiži vzpostaviti določen režim plovbe (tako kot na Soči). Za vzpostavitev režima bi potrebovali poseben Odlok, saj smo ob uveljavitvi določenega režima dolžni zagotavljati varnost na vstopnih
in izstopnih mestih;
3. tretji razlog pa je, da je varovano območje Nadiže že doslej
zaradi različnih posegov in dejavnosti precej obremenjeno. Povečevanje obsega dejavnosti na reki lahko ogrozi obstoj rastlinskih
in živalskih vrst znotraj varovanega območja.
Nataša Taljat

Motor

7,5 točke
(3,00 evre )

Celodnevna
(sobota,
nedelja,
prazniki)
10 točk (4,00
evre)

Popoldanska
(od 15.00 dalje,
ponedeljek–
petek)
5 točk
(2,00 evra)

Popoldanska
(od 15.00 dalje;
sobota, nedelja,
prazniki)
7,5 točke
(3,00 evre)

50 % popust –
celodnevna
(ponedeljek–
petek)
3,75 točk
(1,50 evra)

50 % popust –
celodnevna
(sobota,nedelja,
prazniki)
5 točk
(2,00 evra)

Osebni avtomobil in
bivalno vozilo

20 točk
(8,00 evrov)

25 točk
(10,00 evrov)

10 točk
(4,00 evre)

12,5 točk
(5,00 evrov)

10 točk
(4,00 evre)

12,5 točk
(5,00 evrov)

Minibus

35 točk
(14,00 evrov)

40 točk
(16,00 evrov)

17,5 točk
(7,00 evrov)

17,5 točk
(7,00 evrov)

17,5 točk
(7,00 evrov)

20 točk
(8,00 evrov)

Avtobus

65 točk
(26,00 evrov)

70 točk
(28,00 evrov)

32,5 točk
(13,00 evrov)

35 točk
(14,00 evrov)

32,5 točk
(13,00 evrov)

35 točk
(14,00 evrov)

Sezonska dovolilnica (1. 6.– 30. 9.)
Motor

80 točk (32,00 evrov)

Minibus

240 točk (96,00 evrov)

Osebni avtomobil in bivalno vozilo

120 točk (48,00 evrov)

Avtobus

479 točk (192,00 evrov)
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POSTAVITEV TURISTIČNE OBVESTILNE
SIGNALIZACIJE V OBČINI KOBARID
Režijski obrat Občine Kobarid in PGD
Kobarid sta ob občinskih cestah postavila
prve obvestilno-turistične table, ki nas
usmerjajo, če v Kobarid vstopimo iz obvoznice iz smeri Bovca in Tolmina ter pri Mlekarni Planika. S postavitvijo lamel je režijski obrat nadaljeval v samem središču Kobarida, pred Občino in pred vasjo Svino in
Sužid.
Informativne lamele so na podlagi pogodb usklajene s posameznimi turističnimi ponudniki v občini. Strošek lamel s
splošnimi vsebinami krije Občina Kobarid,
strošek lamel turističnih ponudnikov pa
krijejo ponudniki sami.
Prvi del postavitev obvestilno-turistične
signalizacije zajema postavitev tabel v Kobaridu z okolico, drugi del pa postavitev v

Breginjskem kotu, na Livškem in sončni
strani. Na Drežniškem se ponudniki nagibajo k ideji, da bi obdržali že obstoječe lesene table.
V okviru LAS projekta bodo postavljene
tudi velike turistično-informacijske table.
Na Direkcijo Republike Slovenije za ceste
smo že poslali elaborat, sedaj pa čakamo
na ogled na terenu in dokončno soglasje
za postavitev.
Postavitev dvanajstih tabel ob državnih
cestah bo izvedel izvajalec (CGP Nova Gorica) po nalogu Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Prizadevamo si, da bi bile table čim prej
postavljene in da bo naša občina tako še
prijaznejša do obiskovalcev.
Nataša Taljat

OTROŠKO IGRIŠČE V MAGOZDU

Za vasjo Magozd so pred petintridesetimi leti vaščani uredili
betonsko ploščad, ki je služila kot plesišče ob zabavah z ansambli,
kasneje pa so ob ploščadi postavili tudi koš za košarko. Dolga leta
je to začasno igrišče služilo kot edina vaška rekreativna površina
in prostor za veselice ter zabave.
Magozd se je pred desetletjem in pol začel prebujati iz zimskega spanca. Mlade družine s številnimi otroki so vas oživile, zrasle
so nove hiše, z njimi pa tudi nove potrebe. Pri tako številnih otrocih in mladih se je pojavila potreba po prostoru, kjer bi lahko s
športnimi dejavnostmi sprostili mladostno energijo. Ideji o igrišču je prisluhnila tudi kandidatka za županjo Darja Hauptman in
vaščane pri tem podprla. Po njeni izvolitvi ni ostalo le pri predvolilni obljubi. Del potrebnih sredstev je Občina pridobila na razpisu
za šport, večji delež pa je prispevala iz občinskega proračuna. K
izvedbi projekta so aktivno pristopili domačini iz Magozda in pri
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gradnji objekta prispevali več kot 650 ur prostovoljnega dela.
Ravno ob zaključevanju del na košarkarskem igrišču, je bila Občina Kobarid izbrana na razpisu Zavarovalnice Triglav »Otroci Triglava«, kar je pomenilo, da bo poleg košarkarskega igrišča stalo
tudi igrišče z igrali za najmlajše. Krajani so darilo Zavarovalnice
Triglav z navdušenjem sprejeli in že 1. junija oba objekta svečano
predali svojemu namenu.
Igrišče za Magozdom postaja kraj druženja za mlade, ki se preizkušajo v igrah z žogo, kraj srečevanja mladih družin, kjer se
malčki razposajeno igrajo, pa tudi kraj za rekreacijo zrelejših generacij. Uspešno dokončan projekt je dokaz, da lahko s skupnimi
močmi dosežemo zastavljene cilje. Vaščani Magozda, Občina Kobarid in Zavarovalnica Triglav se danes lahko skupaj veselijo doseženega uspeha.
Jernej Bric
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PRIPRAVA ODLOKA O UREJANJU JAVNIH IN
DRUGIH POVRŠIN
Kot v večini slovenskih občin, se tudi v naši soočamo s problemom pasjih iztrebkov. Vedno več občanov občino pozove, naj
ukrepa glede velikega števila pasjih iztrebkov, ki se pojavljajo tako na javnih kot zasebnih površinah. Povemo naj, da je v pripravi
Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Kobarid, ki bo
imel v svojih določilih tudi člene, ki govorijo, da je na javnih površinah prepovedano puščati živali brez nadzora in voditi pse ter
druge domače živali po zelenicah, parkih in drugih javnih površinah brez ustreznega pripomočka za odstranitev njihovih iztreb-

kov. Hkrati bo treba le-te tudi pobirati in jih dajati v posebne koše.
Koše smo že nabavili. Nameščeni bodo pri otroškem in asfaltnem
igrišču, šoli in na Milanovi ulici.
Spoštovani lastniki psov, s svojim vzornim in odgovornim ravnanjem prispevajte k temu, da bodo naše javne in druge površine
čiste in zdrave, zato pobirajte iztrebke že zdaj in ne čakajte na
sprejetje Odloka. S pobiranjem in uničevanjem iztrebkov preprečimo tudi možnost okužbe tako psa kot človeka.
Danica Hrast

DRUGA IZMENJAVA SADIK NA
KOBARIŠKI TRŽNICI
V maju je Društvo za samooskrbo Kobarid v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom in Občino Kobarid na Kobariški tržnici
pripravilo drugo izmenjavo sadik. Sadike so prispevali člani društva, ki so poskrbeli tudi za pokušino lokalnih, doma pridelanih
jedi iz čemaža, regrata, zelišč … Izmenjali in ponujali so doma
vzgojene sadike paradižnika, paprike, feferonov, zelišč, rož ter doma vzgojenih semen. Obiskovalci so bili deležni tudi koristih nasvetov izkušenih vrtnark in vrtnarjev. Sadik je bilo za vse dovolj,
obiskovalci in organizatorji pa so bili z obiskom zadovoljni.
Na Občini Kobarid se trudimo, da bi letos tržnica resnično zaživela in da bi postala prostor, kamor bi domačini in turisti večkrat
tedensko radi zahajali, saj bi si na njej lahko kupili lokalno, doma
pridelano hrano in druge izdelke.
Kobariška tržnica bo svoja vrata uradno odprla v okviru Kobariškega sejma v soboto, 9. junija 2012, ob 10. uri. Na ta dan bo v
Zeleni hiši potekal tudi »Dan odprtih vrat«, kjer si bodo obiskoval-

ci lahko ogledali kuhinjo in se seznanili z delom Društva za samooskrbo.
Nataša Taljat

DELO REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE KOBARID
Pri načrtovanju del Režijskega obrata Občine Kobarid se trudimo slediti programu, ki smo ga pripravili skupaj s krajevnimi skupnostmi oz. na podlagi njihovih potreb. V mesecu maju so se zaključila dela v Krajevni skupnosti Ladra-Smast in delno tudi v Krajevni skupnosti Borjana-Podbela. Tu bi, poleg drugih vzdrževalnih
del, omenili pripravo temeljev za postavitev dveh merilnikov hitrosti – vi vozite. Prav v zadnjih dneh maja so se postavili trije takšni merilci, in sicer dva v Podbeli in eden v Trnovem ob Soči. V
Krajevni skupnosti Vrsno se je uredil poškodovani odsek ceste,
ureja pa se tudi ograja na asfaltnem igrišču. Režijski obrat nada-

ljuje z delom v Krajevni skupnosti Drežnica, kjer betonirajo bankine ob občinski cesti. Glede na oddane potrebe krajevnih skupnosti po obcestnih varnostnih ograjah na občinskih cestah bo Občina Kobarid financirala dobavo in montažo le-teh in s tem zagotovila večjo varnost občank in občanov. Zavedati pa se moramo
tudi dejstva, da je veliko del, ki so interventnega značaja in jih je
treba opraviti takoj. Takrat pa se naš začrtani program lahko nekoliko zamakne, a kljub vsemu bomo v prihajajočih mesecih po
krajevnih skupnostih še veliko naredili.
Nataša Hvala Ivančič
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OBISKI ŽUPANJE PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Tudi v mesecu aprilu je županja obiskovala krajevne skupnosti
v občini in se neposredno na terenu seznanjala s problemi, s katerimi se krajani soočajo. Na povabilo predsednika Krajevne skupnosti Breginj g. Darka Rosiča, je bila na delovnem obisku v Krajevni skupnosti Breginj, kjer se je 17. aprila udeležila zbora vaščanov v Logeh.
20. aprila je bila v Trnovem ob Soči, kjer se je odzvala povabilu
predsednika Krajevne skupnosti Trnovo ob Soči g. Pavla Školča in
prisostvovala zboru krajanov. Na obeh obiskih so jo krajani seznanili z dejavnostmi, ki jih izvajajo v posameznih krajevnih skupnostih. Predvsem pa so želeli obisk županje izkoristiti za temeljit
razgovor o problemih, ki zadevajo posamezno vas. Ložani so
opozorili na namero gradnje mobilnih bivalnih enot v neposredni
bližini vasi. Nikakor ne nasprotujejo razvoju turizma, vendar pa
menijo, da takšni bivalni zabojniki niso primerni, saj estetsko nikakor ne sodijo v vaško okolje s tipično (kotarsko) arhitekturo furlanskega tipa.

Vaščani Trnovega ob Soči so največ pozornosti namenili kloriranju vode, ki ga je v drugi polovici lanskega leta, zaradi zagotavljanja ustrezne mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvedla Komunala Tolmin. Prisotni vaščani kloriranja vode ne odobravajo.
Županja se je tako Ložanom kot Trnovčanom zahvalila za njihova prizadevanja pri razvoju vasi in osebno zavzetost in angažiranost, kar so ne nazadnje pokazali tudi s številno udeležbo in konstruktivno razpravo na obeh zborih. Prav tako so se krajani zahvalili županji, da si je županovanje zastavila tako, da ogromno pozornosti posveča ljudem na terenu in skuša dobiti informacije
neposredno v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo.
V času od nastopa mandata je županja že večkrat obiskala posamezno krajevno skupnost v občini in si skupaj s predsedniki
krajevnih skupnosti in z občinsko upravo prizadevala rešiti čim
več pobud oziroma problemov posameznega kraja.
Danica Hrast

EVROPSKO LETO AKTIVNEGA STARANJA IN
SOLIDARNOSTI MED GENERACIJAMI
V teh mesecih smo na pobudo županje Darje Hauptman v intenzivnih pripravah na ustanovitev dnevnega centra – Medgeneracijskega središča v Kobaridu. Prva delovna srečanja so dokaj
spodbudna, saj je pripravljenost za delo in sodelovanje velika. Na
delovni sestanek, ki smo ga imeli na Občini, so se odzvali prav vsi,
ki predstavljajo posamezne generacije občanov, in ki smo jih v
teh prvih pripravah povabili zraven. Naš namen je, da v mesecu
septembru v centru začnemo s konkretnimi programi in vsebinami. Kako bomo ta srečanja poimenovali, še ne vemo, vemo pa, da
imamo veliko idej in vsebin za srečanja, ki bodo glede na interes

potekala enkrat ali celo dvakrat mesečno. Otvoritvena slovesnost
je predvidena septembra v Domu Andreja Manfreda. Kulturni
program bodo sooblikovale prav vse generacije, pod režijo pa se
bodo podpisali mladi iz Mkud-a.
Tudi mi se zavedamo dejstva, da starejši razpolagajo z dragocenimi sposobnostmi, izkušnjami in znanji, ki lahko v veliki meri koristijo mlajšim generacijam, zato menimo, da bodo ta srečanja
zanimiva in koristna za nas vse. O samih pripravah vas bomo sproti obveščali, zato sledite objavam tudi na spletni strani občine.
Danica Hrast

DRUGO SREČANJE MLADIH OBČINE KOBARID
Občina Kobarid želi, poleg prijaznosti do starejše populacije,
postati prijazna tudi do mladih. V petek, 25. maja 2012, se je z
namenom vključevanja mladih, v domu Andreja Manfrede, odvijalo drugo srečanje mladih Občine Kobarid. Srečanja so se, poleg
mladih, udeležili tudi županja Darja Hauptman, direktor Urada
Republike Slovenije za mladino g. Peter Debeljak, predstavnica iz
Ministrstva za gospodarstvo ga. Staša Mesec, predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve g. Simon Škvor in štirje
svetniki. Izpostavljena so bila številna odprta vprašanja o problematiki mladih, kot so brezposelnost in zaposlovanje, stanovanjska problematika, pomanjkanje ustrezne infrastrukture, izobraže-
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vanje in štipendiranje, podjetnost in razdrobljenost mladih v občini. Prisotni so se strinjali, da morajo pri reševanju omenjenih
problemov sodelovati tudi mladi. Na podlagi ideje županje se je
oblikovala iniciativna skupina mladih, s pomočjo katere se bo
ustanovil Mladinski svet, ki bo imel funkcijo posvetovalnega telesa županje. Vse mlade, ki so pripravljeni karkoli prispevati ali se
celo aktivno vključiti, vabimo, da se 16. junija 2012 ob 19.30, zglasijo v domu Andreja Manfrede. Želimo si dobrega sodelovanja in
vključevanja mladih pri oblikovanju kakovostne mladinske politike občine.
Tomaž Skočir
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V FUNDACIJI POTI MIRU V POSOČJU ODPRLI
NOVO, MODERNO IN INTERAKTIVNO RAZSTAVO
O POTI MIRU IN DEDIŠČINI SOŠKE FRONTE

Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« je v letu 2011 uspešno kandidirala na razpisu za nevladne organizacije Švicarski prispevek in pridobila sredstva za izvedbo projekta Zgodovina povezuje. Glavni namen projekta je povezati dve območji s skupno
zgodovinsko dediščino – Posočje v Sloveniji in dolino Val Müstair
v Švici.
Glavni rezultat projekta Zgodovina povezuje je nova interaktivna razstava o dediščini soške fronte in Poti miru. V prostorih
Informacijskega centra »Pot miru« v Kobaridu smo, z uporabo
sodobne opreme in tehnologije, predstavili nekaj snovne in nesnovne dediščine soške fronte. Osrednji del razstave predstavlja
zanimiv prikaz jarka z avtentično vojaško opremo. Na televizijskem zaslonu si obiskovalci lahko ogledajo šest minutni film z
zanimivo predstavitvijo kulturnih, naravnih, etnoloških, kulinaričnih in drugih zanimivosti v Dolini Soče in na Poti miru. Povezovalna nit filmčka so otroci, pastirčki, ki simbolizirajo pristnost, igrivost in bogato izročilo, ki se prenaša iz roda v rod. Film spremlja
glasba, priredba pesmi Po polju pa rož΄ce cvetejo v izvedbi skupine Fake Orchestra. Staro ljudsko pesem, ki govori o odhodu fantov v vojsko, interpretirajo na zanimiv in ritmičen način, simbolizira tudi poslanstvo Fundacije Poti miru v Posočju pri ohranjanju in
vzdrževanju dediščine soške fronte. V sklopu razstave lahko obiskovalci poslušajo glasbeno zgoščenko z vojaškimi pesmimi narodov, ki so se borili na soški fronti. Posneli smo jo v sodelovanju
z različnimi pevskimi zbori iz Posočja. Zanimiv del razstave predstavljajo tudi interaktivne panorame z vseh muzejev prve svetovne vojne na prostem v Zgornjem Posočju in zaslon na dotik (touch screen) s predstavitvijo Poti miru ter celotnega projekta. Poskrbeli smo tudi za najmlajše in jim namenili poseben kotiček.
Razstavo si lahko brezplačno ogledate vsak dan v času odprtosti Informacijskega centra Pot miru.
Razstava je moderen prikaz Poti miru in obiskovalcu ponuja virtualni sprehod po njej. Predvsem je to nova pridobitev za Posočje
in dodana vrednost za domače in tuje obiskovalce. Brezplačen
ogled interaktivne razstave Pot miru je pomembna in zanimiva

možnost za vse turiste, ki se lahko tudi v slabem vremenu, ko ne
morejo pohajkovati po naši prelepi naravi, virtualno sprehodijo
po Poti miru in po lepotah Posočja.
Fundacija Poti miru v Posočju

NAGRADA »GOLDEN APPLE«
FUNDACIJI POTI MIRU V
POSOČJU
Projekt POT MIRU je prejel prestižno nagrado ZLATO JABOLKO (GOLDEN APPLE), ki jo podeljuje Svetovno združenje turističnih novinarjev in piscev (FIJET).
FIJET vsako leto podeljuje nagrado tistemu projektu, ki uresničuje cilje in ideje ohranjanja kulturne, naravne, etnološke in
druge dediščine, hkrati pa ta dediščina bogati turistično ponudbo. Ta pomembna nagrada, ki v Sloveniji še nikoli ni bila podeljena, gre v roke Fundaciji Poti miru v Posočju.
Pot miru je projekt, ki povezuje dediščino soške fronte z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi in drugimi posebnostmi na območju nekdanje soške fronte in Krasa od Alp do Jadranskega morja.
V ta projekt so na slovenski strani vključene vse občine, čez katere
je potekala nekdanja frontna črta pa tudi nekatere občine v njenem zaledju. Glavni nosilec projekta je Fundacija Poti miru v Posočju, vendar to ni le nagrada za Fundacijo, ampak za vse občine,
TIC-e, društva, muzeje in druge ustanove ter posameznike, ki v
Posočju in na Krasu skrbijo za ohranjanje in predstavljanje dediščine soške fronte ter in njeno povezovanje z drugimi zanimivostmi v celovit turistični produkt.
Fundacija Poti miru v Posočju
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V MAJU SMO SE TUDI IZOBRAŽEVALI
V Tednu vseživljenjskega učenja je Posoški razvojni center, kot
koordinator in izvajalec dejavnosti, spodbudil različne institucije
k organizaciji pestrega izbora prireditev. Med njimi je tudi Sklad
dela Posočje, ki je v mesecu maju v Kobaridu organiziral krajše
brezplačne delavnice za različne ciljne skupine. Na začetku meseca maja so bili na medgeneracijsko delavnico angleščine povabljeni učenci prve triade in njihovi stari starši. Delavnica angleščine, ki
jo je vodila Evelina Kravanja, je navdušila otroke in njihove starše,
stari starši pa so bili tokrat nekoliko bolj zadržani.
Gospodarstveniki so prisluhnili predavanju »Osebna odličnost
pri utrjevanju blagovne znamke«. Predavateljica Zlatka Dreo je
predstavila pravila poslovnega vedenja kot gradnika blagovne
znamke vsakega poslovnega subjekta. Poudarila je, da blagovna
znamka ni samo izdelek ali storitev, ki jo organizacija ponuja na
trgu, ampak ta vključuje veliko več. Temelj prepoznavne blagovne znamke vključuje najprej odnose z in med zaposlenimi, prvi
vtis pri strankah ter vedenje vsakega posameznika. Vsi ti dejavniki
predstavljajo zaokroženo celoto in odražajo notranjo kulturo organizacije.
Sklad dela Posočje je v okviru Tedna vseživljenjskega učenja
mesec maj zaključil s predstavitveno delavnico »Power reading«
– metode pospešenega branja”. Delavnico za zaposlene v negospodarstvu je vodila predavateljica Sonja Peklenik. Udeleženci
smo se seznanili s prednostmi, ki jih prinašajo tehnike hitrega

branja in dvema od šestih načinov, ki se jih pri hitrem branju uporablja. Bistvena prednost metode Power reading je trening povečanja bralčeve koncentracije in s tem razumevanja branega besedila.
Celotna izvedba 24-urne delavnice Power reading« je predvidena v mesecu juniju in oktobru 2012.
mag. Damijana Kravanja in Nataša Hvala Ivančič

DOGODKI, KI SO ZAZNAMOVALI MESEC MAJ
Dogajanja v naši občini ne manjka in skupaj z lokalnimi ustvarjalci in društvi pripravljamo pester in raznolik program za vse generacije. V maju so nas mladi Mkud-ovci z Impro predstavo ponovno dodobra nasmejali, skozi besedo, fotografijo in domišljijo
pa so njihove mlade pesnice združile besedni in virtualni svet ter
tako ustvarile celoto za ušesa in oči.
Drugi slikarski EX TEMPORE – Kobarid v barvah mladih slikarjev
pod mentorstvom priznanega slikarja Jožeta Kotarja in profesorice Petre Škrjanc je na kobariške ulice privabil 45 mladih slikarjev
iz Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid, dvojezične šole Špeter in tri varovance Varstveno delovnega centra iz Tolmina. Rezultat slikanja, na temo kobariških »gankov«, oken in hiš, je bila razstava v Zeleni hiši. Mladim slikarjem je Jože Kotar čestital za umetniško nadarjenost in jim skupaj s profesorico Petro Škrjanc podelil priznanje za udeležbo na 2. slikarskem EX-TEMPORU v Kobaridu.
V mesecu maju pa nismo bili deležni samo odprtja razstave
mladih umetnikov, temveč tudi razstave slik in zvoncev še živih
planin v Posočju, avtorja Pavla Četrtiča. Na željo direktorice Mlekarne Planika, da se pred pašno sezono v sliki in besedi predstavijo pašniki v Posočju in zvonci živin še živih planin, je Pavel Četrtič
s pomočjo Občine Kobarid in Tolmin, svoje slike povečal in jih v
večnamenskem prostoru muzeja »Od planine do Planike« tudi
razstavil. Posebnost razstave je ovčji zvonec iz rimskih časov, ki je
bil najden v pogorju Krna in »kambe« (pas za zvonec) kakršne so
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uporabljali nekoč. Razstavo je s svojo prisotnostjo in besedami
počastila tudi županja. Gospod Silvester Gabršček je podrobneje
predstavil planine in namen razstave, s pesmijo pa je razstavo pospremila vokalna skupina Snežet iz Tolmina. Jeseni, v okviru
kmečkega praznika, se bo razstava preselila v prostore TOK-a Tolmin.
V okviru mednarodnega projekta Climaparks je Triglavski narodni park, v svoji info točki v Zeleni hiši, pripravil že drugo ustvar-
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jalno delavnico z naslovom Ustvarjalno popoldne – »Narava«. Tokrat so udeleženci uporabili naravne materiale, kot so pesek, storži, žagovina, polžje hišice, in z njimi okrasili steklene vaze. V vaze
so po plasteh nanašali naravne materiale in s tem ustvarili pisane
kombinacije. Suha dekoracija iz naravnih materialov bo tako dolgo krasila veliko kobariških domov.
Zadnji vikend v maju se je v Kobaridu v odličnem vzdušju odvila »Plezalna bitka pod Krnom«, ki so jo letos organizirali člani Dru-

štva za športe v naravi Krn. V večernih urah se je pod plezalno
steno zbralo veliko športnih navdušencev, ki so glasno navijali za
finaliste. Po napeti finalni tekmi, ki jo je med dekleti osvojila domačinka Karin Rutar, med moškimi pa predlanskoletni zmagovalec Klemen Bečan, smo se sprostili ob zabavnih zvokih Tria Domačice in se zabavali dolgo v noč. V nedeljo so se odvijala tekmovanja mlajših kategorij.
Nataša Hvala Ivančič

SREČANJE OSNOVNOŠOLCEV Z ŽUPANJO
V sredo, 9. maja 2012, smo se člani šolskega parlamenta ob 7.40
zbrali v knjižnici. Tokrat je bilo med nami čutiti malo napetosti, saj
smo pričakovali obisk kobariške županje Darje Hauptman, ki se je
prijazno odzvala našemu vabilu.
Županjo je v šoli najprej sprejela ravnateljica Melita Jakelj in
predstavnika devetega razreda Patrik Likar in Miha Skrt, ki sta jo
tudi pospremila v šolsko knjižnico. Tam jo je pričakala predsednica parlamenta Pia Stergar, ki je vodila srečanje. Po predlogu dnevnega reda in njegovi potrditvi je bilo predstavljeno delo šolskega
parlamenta v letošnjem letu, temu pa je sledil pogovor na temo
življenje mladih na Kobariškem. Predstavniki razrednih skupnosti
smo predstavili mnenja razrednih skupnosti o tej temi in podali
kar nekaj predlogov ter pohval glede dejavnosti na Kobariškem.
Sledil je govor županje, v katerem nam je pojasnila marsikaj, kar
nas je o obravnavani temi zanimalo in nas povabila, da si med
eno od naslednjih ur ogledamo Občino. Sledila sta krajša nagovora ravnateljice in naše mentorice Martine Kozorog Kenda. Po uradnem delu srečanja je sledila tudi skromna pogostitev.
Člani šolskega parlamenta se zahvaljujemo županji in ravnateljici, da sta si vzeli čas za nas in prisluhnili našim predlogom. Upamo, da smo z njimi vsaj nekoliko pripomogli k pozitivnim spremembam, povezanim z življenjem mladih v naši občini. Povabilo

gospe županje, naj si ogledamo Občino, smo z veseljem sprejeli.
Zahvaljujemo pa se tudi svoji mentorici, saj nas je skozi letošnje
šolsko leto odlično vodila in usmerjala, da smo skupaj dosegli večino želenih ciljev.
Ana Žuber, 8. a

DIJAKI GIMNAZIJE TOLMIN NA ŠTIRIDNEVNI
IZMENJAVI V OKVIRU PROJEKTA SLOW EVENT
Dijaki drugih letnikov Gimnazije Tolmin so po zaslugi sodelovanja Občine Kobarid v projektu Slow Event, štiri dni prvomajskih
počitnic preživeli na brezplačnem izletu v delto reke Pad. Namen
omenjenega projekta je razvijanje turističnih produktov, ki ponujajo tako imenovani počasni turizem, ki gostom brez nepotrebnega hitenja razkriva naravne in kulturnozgodovinske značilnosti
območja. Dijaki so si ogledali del bogate kulturne dediščine mesta Rovigo in njegove okolice. Na sejmu Birdwatching je bilo
predstavljeno naravno bogastvo, zlasti ptice, vseh sodelujočih
partnerjev od Kazahstana do Italije. Najbolj zanimiv dan pa so dijaki preživeli v delti reke Pad. Spoznali so moč narave, ki leto za
letom spreminja in širi obalni pas, nastajajoče peščene otoke, ki
bodo čez leta rodovitna zemlja ter gojišča školjk in rib pred njimi,

ki jih bo moč narave počasi preselila globlje v morje.
Zadnji dan se je delta tolminskim dijakom, ki so bili poskusna
skupina novega načina mladinskega turizma, pokazala v svoji najlepši luči in jih nagradila z vročim popoldnevom na dolgi peščeni
plaži ter letošnjim prvim kopanjem v morju. Za Tolmince, navajene
mrzle Soče, je bila temperatura morja ravno pravšnja, svoje brezplačne počitnice pa so zvečer zaključili z diskoteko na prostem ob
arheološkem muzeju ob enem od rokavov delte reke Pad.
Branka Hrast Debeljak, Gimnazija Tolmin
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AVTOBUSNA UČNA URA

Sreda, 9. maja 2012, je bila za učence 2. in 3. razreda iz Osnovne
šole Simona Gregorčiča Kobarid prav poseben dan. Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Kobarid je v sodelovanju z združenjem šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Policijsko postajo Bovec in Osnovno šolo Simona Gregorčiča Kobarid
izvedel izobraževalno dejavnost, imenovano Avtobusna učna
ura. Učenci so s pomočjo mentorjev utrdili pravila obnašanja v
prometu in prejeli veliko nasvetov, kako lahko sami poskrbijo za
svojo varnost.
Kaj je ta dan pomenil otrokom, si lahko preberete v naslednjih
prispevkih:
V sredo smo se odpeljali na Avtobusno učno pot. Najprej smo se
ustavili v Tolminu, kjer so nam redar in gostje iz Kranja povedali veliko zanimivih stvari o prometu. Ogledali smo si tudi avtobusno postajo, pri križišču s semaforjem pa smo se pogovorili o tem, kdaj lahko varno prečkamo cesto.
Vsi smo komaj čakali, da se odpeljemo na Most na Soči. Tam nas je
čakal kapitan ladjice Lucija, da nas odpelje po jezeru. To je bila res
zanimiva plovba. Ta dan mi je bil zelo lep.
Tian Uršič, 2. a

V sredo, 9. maja 2012, smo imeli Avtobusno učno pot. Najprej smo
se zbrali pred šolo in se pogovarjali o previdnosti. Med vožnjo smo se
pogovarjali, kako prečkamo cesto, kako sedimo v avtobusu, kako izstopamo iz njega in kako se obnašamo. Pripeljali smo se v Tolmin.
Ustavili smo pred avtobusno postajo. Predstavili so nam, kako se
pravilno čaka na avtobus, kje se kupijo vstopnice in kam pogledamo
na vozni red. Po ogledu avtobusne postaje smo se peljali na Most na
Soči, kjer smo se ustavili na železniški postaji, kjer smo se pogovarjali, kako lahko prečkamo tire. Tam smo tudi pomalicali. Nazadnje
smo šli na ladjico Lucijo, kjer smo se naučili grozno pesem, ampak
nama ni bila nič strašna. Najlepše nama je bilo na ladji. Nazadnje
smo se odpeljali v Kobarid. Bilo nam je žal, da se moramo posloviti
od kapitana ladje in avtoprevoznikov, ki so nas spremljali. Upamo,
da bomo še kdaj doživeli tak izlet.
Lara Flander in Meta Štih, 3. a
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam omogočili nepozabno učno
uro z avtobusom.
Učenci 2. in 3. razreda in učiteljici Damjana Nanut ter Irena
Stergar

RAZPISI
Na spletni strani Občine Kobarid (www.kobarid.si) si pod rubriko ZA OBČANA/RAZPISI preberite podrobnejše informacije o objavljenih razpisih Občine Kobarid in drugih javnih zavodih.
Trenutni aktualni razpisi, pozivi, natečaji Občine Kobarid:
• Javni razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad za leto
2011.
• Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področju
kulturnozgodovinske dediščine.
• Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov – cerkva v Občini Kobarid v letu 2012.
• Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Kobarid.
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• Poziv Krajevnim skupnostim Občine Kobarid – sofinanciranje
prireditev.
• Javni razpis za izbiro izvajalca na objektu za obnovo in posodobitev lokalne ceste Koseč.

Smaragdni odsev je informativno glasilo Občine Kobarid. Izdala in založila: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Uredniški odbor: Nataša Hvala Ivančič, Božica Špolad Žuber, Danica Hrast (v odsotnosti Urške
Lazar Živec). Tisk: Romikron d.o.o. Naklada: 1200 izvodov. Smaragdni odsev je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.

S M A R AG D N I O D S E V – I n fo r m a t o r O b č i n e Ko b a r i d

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH
PRIZNANJ IN NAGRAD ZA LETO 2012
OBČINA KOBARID
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Na podlagi 19. člena Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (Uradno prečiščeno
besedilo, Uradni list RS, št. 76/11) Komisija za priznanja in nagrade objavlja

RAZPIS
za podelitev občinskih priznanj in nagrad za leto 2012.
Občina Kobarid bo na osrednji prireditvi ob praznovanju občinskega praznika Občine Kobarid oktobra 2012 na predlog Komisije za priznanja in nagrade praviloma podelila naslednje nagrade:
1. NAZIV ČASTNI OBČAN
se lahko podeli osebi, katere dela in dejavnosti predstavljajo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma osebi, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju občine in kraja.
2. PLAKETA OBČINE
se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam ter skupnostim za življenjsko
delo, oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine ter kraja. Vsako leto se lahko podeli največ ena plaketa.
3. PRIZNANJE OBČINE
se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam ter skupnostim za delo in
dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih prilikah in s svojo požrtvovalnostjo ter delom povečujejo ugled
občine. Priznanje se podeljuje tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob
izjemnih dogodkih. Vsako leto se lahko podelijo največ do tri priznanja.
4. DENARNA NAGRADA
se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam ter skupnostim za najboljše
dosežke na razpisanem tematskem področju, ki ga vsako leto določi občinski svet. Na 14. redni seji je
Občinski svet Občine Kobarid sprejel sklep, da se za razpisano tematsko področje za leto 2012 določi:
NAJBOLJ AKTIVNA IN USTVARJALNA KRAJEVNA SKUPNOST V OBČINI KOBARID.
Predlagatelji za občinska priznanja in nagrade so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti,
podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlog za podelitev priznanj in nagrad mora biti predložen v pisni obliki ter mora vsebovati podatke
o kandidatu, vrsti priznanja, ki se podeljuje in utemeljitev predloga.
Predlagatelj mora svoj predlog podpisati z imenom in priimkom.
Svoje predloge skupaj z obrazložitvijo pošljite, do vključno 30. 6. 2012, na naslov:
Občina Kobarid
Komisija za priznanja in nagrade
Trg svobode 2
5222 Kobarid
Komisija za priznanja in nagrade Občine Kobarid
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NAPOVEDNIK DOGODKOV – JUNIJ in JULIJ 2012 Petek, 1. 6. 2012, ob 20.00

Zelena hiša, Kobarid

Alpska filmoteka ob evropskem dnevu parkov. Informacije: TNP.

Sobota, 2. 6. 2012, ob 20.00

Cerkev svetega Antona, Kobarid

Koncert ob 25-obletnici Mešanega pevskega zbora Sveti Anton
Kobarid. Informacije: Magdalena Skočir.

Nedelja, 3. 6. 2012, ob 19.00

Ustanova “Fundacija Poti miru v
Posočju”, Kobarid

Otvoritev razstave Študijske risbe udeležencev tečaja risanja v
izvedbi Mkud Kobarid. Informacije: Mkud Kobarid.

Petek, 8. 6. 2012

Kobariški trg, Kobarid

Tradicionalni kobariški sejem, tek po ulicah Kobarida, zabavni
večer na kobariškem trgu. Informacije: KS Kobarid.

Sobota, 9. 6. 2012

Kobariški trg, Kobarid

Tradicionalni kobariški sejem, otvoritev kobariške tržnice,
Štrukljada, podelitev nagrade Zlato jabolko Fundaciji Poti
miru v Posočju, Ekološko-rekreacijski spust Voda za vedno,
izbor Miss Posočja, sejemska ponudba in zabava ob živi glasbi.
Informacije: KS Kobarid.

Nedelja, 10. 6. 2012

Kobariški trg, Kobarid

Tradicionalni kobariški sejem, brezplačna vožnja z Jumicar
avtomobilčki. Informacije: KS Kobarid.

Torek, 12. 6. 2012, ob 19.00

Dom Andreja Manfrede, Kobarid

Kulturna prireditev ob deseti obletnici delovanja Knjižnice
Kobarid. Informacije: Knjižnica Kobarid.

Petek, 15. 6. 2012, ob 19.00

Kobariški trg, Kobarid

Otvoritev Kulturnega poletja 2012 z otvoritvijo napisnih plošč
z domačimi hišnimi imeni in kulturnim programom. Informacije:
Občina Kobarid.

Nedelja, 17. 6. 2012

Livek

Tradicionalni pohod z mašo in družabnim srečanjem Livčanov in
zamejcev. Informacije: KS Livek.

Sreda, 20. 6. 2012, ob 19.00

Kobariški trg, Kobarid

Kulturno poletje 2012 – Pozdrav poletju iz Breginjskega kota.
Informacije: Občina Kobarid.

Sobota, 23. 6. 2012

Robidišče, Breginjski kot

Kresovanje. Informacije: Turistična kmetija Robidišče (041-697345).

Nedelja, 24. 6. 2012

Kamp Nadiža Podbela, Podbela

18. mednarodni pohod prijateljstva: Canebola (I)–Robidišče–
Podbela. Informacije: Kamp Nadiža.

Sobota, 30. 6. 2012

Sužid

Kulturna prireditev – banditin miting. Informacije: ŠTD Sužid (031600-759).

Nedelja, 1. 7. 2012

Perati-Livek

Praznik sv. Petra s kulturnim programom. Informacije: KD Gorenj
konc ( 041-426-762).

Petek, 6. 7. 2012

Kobariški trg, Kobarid

Kulturno poletje 2012 – Pozdrav z Drežniškega. Informacije:
Občina Kobarid.

Sobota, 7. 7. 2012

Robidišče, Breginjski kot

3. tradicionalni rock koncert skupine BLUROCS. Informacije:
Turistična kmetija Robidišče (041-697-345).

Sobota, 7. 7. 2012

Sužid

Tradicionalni nogometni turnir na travnatem igrišču.
Informacije: ŠTD Sužid (031-448-256).

Petek, 13. 7. 2012, ob 19.00

Kobariški trg, Kobarid

Kulturno poletje 2012 – nastop folklornih skupin.
Informacije: Občina Kobarid.

Od sobote (14. 7. 2012) do
sobote (21. 7.2012)

Športno igrišče Kobarid, Kobarid

Dobrodelni kulturni festival Fronta. Informacije: Mkud Kobarid,
www.festivalfronta.si.

Petek, 20. 7. 2012

Robidišče, Breginjski kot

Pastirski vikend za mlade (8–20 let). Informacije: Turistična
kmetija Robidišče (041-697-345).

Sobota, 21. 7. 2012

Breginjsko jedro, Breginj

Uvod v Legenda.fest. Informacije: KD Stol Breginj.

Nedelja, 22. 7. 2012

Livek

Legenda.fest ob sv. Jakobu, Livek 2012. Informacije: ŠTD Livek.

Sreda, 25. 7. 2012, ob 19.00

Kobariški trg, Kobarid

Kulturno poletje 2012 – otroška predstava.
Informacije: Občina Kobarid.

Petek, 27. 7. 2012, ob 19.00

Kobariški trg, Kobarid

Kulturno poletje 2012 – gledališka predstava.
Informacije: Občina Kobarid.

Sobota, 28. 7. 2012
Nedelja, 29. 7. 2012

Livek

Tradicionalni nogometni turnir na travnatem igrišču.
Informacije: ŠD Livek.

Sobota, 28. 7. 2012
Nedelja, 29. 7. 2012

Magozd

Praznik sv. Ane z družabnim programom, košarkarskim turnirjem
in zabavo. Informacije: Tilen Rakušček (031-706-963).
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