POROČILO O SPREMLJANJU KAZALNIKOV
OBČINA KOBARID

Občina Kobarid leži v zahodnem delu Slovenije in meji na občine Bovec, Tolmin in Bohinj ter na
Republiko Italijo. Je del Triglavskega narodnega parka in Unesco MAB (Biosferno območje Julijskih Alp),
kar priča o biotski raznovrstnosti ter o bogastvu naravne in kulturne dediščine. Meje občine potekajo
večinoma po naravnih mejah preko gorskih grebenov in vrhov. Njeno ozemlje obsega 193 km2, kar jo
uvršča med večje slovenske občine, po številu prebivalcev pa spada med manjše občine (4472).
Občino Kobarid deli tektonska prelomnica med alpskim in predalpskim dinarskim svetom po meji reke
Soče. V predalpski svet sodita Breginjski kot in predalpsko hribovje, za katerega so značilna hribovja,
porasla z vegetacijo, kopasti vrhovi, planote visokega krasa, kot sta Matajur in Mija, in strmi rečni
bregovi. Alpski svet sestavljajo Krnsko pogorje, Stol in del Polovnika, ki opredeljujejo reliefne
značilnosti ozkih rečnih dolin, strmih brežin in ostrih gorskih vrhov. Višinske razlike v občini Kobarid so
velike, saj leži najnižji del občine pri vasi Kamno ob meji z občino Tolmin na višini 190 metrov nad
morjem, najvišji pa na 2244 m (vrh Krna).
Destinacija spoštuje in ohranja naravo, živalstvo in rastlinstvo. V občini Kobarid je zavarovanega dobra
polovica celotnega teritorija (36 % Natura 2000 in 16 % Triglavski narodni park), hkrati pa cela občina
sodi v Biosferno območje Julijske Alpe. Turizem na širšem območju občine ni množičen in je skladen s
principi varovanja narave, problematičen je samo višek sezone. Možnosti za opazovanje živalstva in
rastlinstva je veliko, zlasti na območju Triglavskega narodnega parka, pa tudi izven tega območja.
Urejene so učne poti, ki so opremljene z informacijskimi tablami, na primer tematska učna pot po
Kobariškem blatu ali turistična pot skozi Koseška korita. Obiskovalci si lahko živali ogledajo tudi na
nekaterih turističnih kmetijah. Turistična kmetija Jelenov breg pod Matajurjem na primer nudi ogled
damjakov v obori in drugih živali.
Kobarid je najpomembnejše in največje naselje v občini. Razvil se je v srednjem delu doline Soče, kjer
reka zapusti visokogorski svet. V naselju je križišče cest, ki peljejo proti Bovcu in zgornjemu Posočju in
proti dolini reke Nadiže in Breginjskemu kotu. Zaradi ozkih in s hribovitim svetom obdanih dolin so
prometne povezave omejene. Glavno prometno žilo predstavlja cestna povezava vzdolž reke Soče, ki
preko Bovca in mejnega prehoda Predel vodi v Italijo. V nasprotni smeri je dolina odprta proti Tolminu,
od koder je možen prehod na Goriško in Idrijsko. Druga pomembna cestna povezava vodi iz naselja
Kobarid proti zahodu in povezuje vasi ob vznožju Stola vse do Breginjskega kota. Ob reki Nadiži je preko
mejnega prehoda Robič prehod v Republiko Italijo. Zaradi ozke doline poteka železniška povezava iz
smeri Nova Gorica le do Mosta na Soči, navzgor po dolini Soče pa je ni.
Urejenost javnega prevoza je izven turistične sezone slaba in ne omogoča kakovostne usluge. Redne
linije vozijo proti Ljubljani, Bovcu in Novi Gorici. V turistični sezoni vozi na Kobariškem Hop On Hop Off,
ki povezuje podeželje, oddaljene turistične točke, kopališča na Nadiži in izhodišča za pohodniške ter
kolesarske izlete s centrom Kobarida.
Občina Kobarid ima bogato kulturno dediščino. Pot miru, ki vodi od Alp do Jadrana in združuje spomin

in opomin na vojne čase soške fronte (kaverne, strelski jarki, vojaška pokopališča, kostnice, muzeji na
prostem) ter spoznavanje čudovite narave ob smaragdni Soči, je vpisana na poskusni seznam Unescove
dediščine. V občini deluje Kobariški muzej, ki varuje in hrani nacionalno bogastvo in muzejsko
gradivo na področju varovanja dediščine soške fronte s poudarkom na predstavitveni dejavnosti.
Vsebino prve svetovne vojne pokriva še več muzejskih zbirk: Zbirka 1. svetovna vojna – Alberto
Pico, muzejska zbirka Kobarid v veliki vojni 1917 , muzejska zbirka Posočje na Idrskem, Rommlova
utaboritev – Brgoličeva domačija v Jevščku, etno-vojna zbirka v Breginju in muzejska zbirka Stol
v Breginju. Mlekarna Planika je v sodelovanju s Tolminskim muzejem postavila zgodovinskoetnološko razstavo z naslovom Od planine do Planike, ki prikazuje dediščino planinskega
pašništva in razvoj sirarstva v dolini Soče. Razstavo spremlja dokumentarni film o tradicionalni
predelavi mleka v sir in skuto na tolminskih in kobariških planinah ter o proizvodnji mlečnih
izdelkov Mlekarne Planika. V Vrsnem je že od srede šestdesetih let prejšnjega stoletja cela
rojstna hiša pesnika Simona Gregorčiča preurejena v spominski muzej.
Kobariško je priljubljena turistična destinacija, ki pa je pretežno enosezonska, poletna. V letu 2018 je
bilo v Kobaridu 85 % prihodov od maja do septembra, julij in avgust pa predstavljata kar 52 % celoletne
realizacije. Posamezni produkti (ribištvo, kajakaši, jadralno padalstvo, prva svetovna vojna) deloma
podaljšujejo sezono v spomladanske in jesenske mesece, medtem ko je v zimskih mesecih obisk zelo
skromen. Številne namestitve, gostinski obrati, športne agencije in drugi storitveni servisi pozimi ne
obratujejo, sezonski kadri zapustijo dolino.
Kobariško je idealna destinacija za pohodništvo. Tu je mreža dobro označenih in varnih planinskih poti,
tu potekajo številne tematske poti, skozi destinacijo poteka več daljinskih poti, med njimi Alpe Adria
Trail, Pot miru in nova pot Juliana. Poti so vzdrževane in dobro označene, obiskovalcem je na voljo več
planinskih in turističnih zemljevidov ter turističnih, planinskih in drugih vodnikov. Po planinskih in
turističnih poteh vodijo usposobljeni planinski in turistični vodniki. V dolini Soče je vsako leto
organiziran Festival pohodništva Dolina Soče s pestro ponudbo izletov.
Tudi priložnosti za kolesarjenje so številne, tako za družinske izlete kot tudi za bolj zahtevne vzpone in
gorske kolesarje. Veliko poti je označenih na terenu, pred leti je izšel gorskokolesarski vodnik po Dolini
Soče v slovenskem in angleškem jeziku, vodnik za gorske kolesarje v Dolini Soče v nemščini, zemljevid
z vodničkom po Kobariškem in Tolminskem ter več zloženk in zemljevidov z vrisanimi kolesarskimi
potmi. Obstaja pa še veliko možnosti za kolesarske poti izven prometnih cest, tudi lažjih družinskih.
Kolesarjem so na voljo štiri izposojevalnic koles.
Občina Kobarid je že danes ena izmed najbolj zelenih destinacij v Sloveniji. Tega se zavedamo in to
dragoceno dediščino želimo s trajnostno naravnanim razvojem na vseh področjih ohraniti za bodoče
rodove. Tega se vse bolj zavedajo tudi naši turistični ponudniki. Kamp Koren v Kobaridu je bil prvi kamp
v Sloveniji, ki je izpolnil zahtevne pogoje za pridobitev znaka Eko Marjetica (2011), evropskega
certifikata za sonaravni eko turizem, dve leti pozneje pa je pridobil še certifikat EcoCamping. Na podlagi
obeh je med prvimi v Sloveniji prejel znak Slovenia Green Accommodation.
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