
 

 

 

 

TISKOVNA KONFERENCA 

6. avgust 2020 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

30 LET OHRANJANJA SPOMINA NA DEDIŠČINO SOŠKE FRONTE 

Skupina zanesenjakov, domačinov in poznavalcev je pred 30 leti prevzela odgovorno 

nalogo – opozarjati ter ohranjati spomin na dogodke 1. svetovne vojne v dolini Soče 

in njihove udeležence. Spontano, a hkrati vizionarsko in odgovorno. Poleti leta 1989 

je skupščina občine Tolmin sklicala sestanek, v vabilu pa je bilo zapisano: »Skozi 

Kobarid potuje mnogo turistov, vsak dan obiskuje naš kraj tisoče Italijanov. Prihajajo 

in odhajajo, ne da bi se jim Kobarid pokazal tudi kot slaven zgodovinski kraj. Kobarid 

potrebuje muzej!« 

Vabilo je podpisal Zdravko Likar, eden izmed skupine izjemnih posameznikov, ki so 

ustanovili Kobariški muzej. S prostovoljnim delom najprej v okviru planinskega in 

turističnega društva so v manj kot 15 mesecih po prvem sestanku oktobra 1990 v 

Žganovi hiši v Kobaridu odprli Kobariški muzej 1. svetovne vojne. Podjetja in 

posamezniki so prispevali denar in muzejske eksponate, del muzejskega gradiva je 

prispeval Goriški muzej. Od leta 1990 dalje je muzej osrednja točka predstavitve 

dediščine soške fronte in sodi med najbolj obiskane muzeje v Sloveniji nasploh. 

Kobariški muzej se je razvil v predstavitveno zbirko z nagrado Sveta Evrope in 

nominacijo za evropski muzej leta. 

 

NAJBOLJ OBISKANI SLOVENSKI MUZEJ 

Kobariški muzej, ki še vedno domuje v spomeniško zaščiteni Žganovi hiši, je danes 

osrednja muzejska točka 1. svetovne vojne in dediščine soške fronte v Sloveniji. Sodi 

med najbolj prepoznavne tovrstne muzeje v svetu in je prejemnik številnih priznanj. 

Kobariška muzejska zgodba je zgodba o uspehu, ki na tankočuten način govori o 

zgodovini kraja in okolice, ki je zaznamovala ne le regijo, temveč pustila pomemben 

pečat tudi v evropskem prostoru. V Kobariškem muzeju lahko obiskovalci na 

poseben način podoživite čas, ko je tu divjala vojna vihra prve svetovne vojne. Muzej 

je poznan po tem, da skozi osebne pripovedi protagonistov soške fronte na 

tankočuten način predstavi kraje, dogodke in ljudi, ki so zaznamovali soško fronto. 



 

 

Tako kot v dolini Soče vam bo tudi v Kobariškem muzeju zastal dih. Vredno si ga je 

ogledati. 

Kobariški muzej je v 30 letih obiskalo že več kot milijon in pol obiskovalcev, največji 

obisk smo beležili na začetku, sredi devetdesetih let, ko je muzej prejel muzejsko 

nagrado Sveta Evrope, in v obdobju stoletnice 1. svetovne vojne. V zadnjih letih 

muzej obišče povprečno dobrih 60.000 obiskovalcev na leto in kot tak sodi med 

najbolj obiskane muzeje v Sloveniji nasploh. 

 

FUNDACIJA POTI MIRU - VARUH NEPREMIČNE DEDIŠČINE VELIKE VOJNE 

Uspešno in prepoznano delo Kobariškega muzeja pri ohranjanju spomina na 

dediščino soške fronte je botrovalo ustanovitvi Fundacije Poti miru v Posočju, ki vse 

od leta 2000 dalje skrbi za nepremično dediščino soške fronte, razvija Pot miru in 

nadvse uspešno skupaj s Kobariškim muzejem deli poslanstvo miru pri nas in preko 

naših meja. 

Fundacija Poti miru se je v 20-letnem obdobju posvetila predvsem obnovi 

nepremične dediščine soške fronte, vzpostavitvi 430 km čezmejne kulturne in 

pohodniške poti Pot miru od Alp do Jadrana, občasnim razstavam, popisu padlih 

vojakov na celotni fronti, pripravi strokovnih, poljudnih in turističnih publikacij, pripravi 

nominacij WWI dediščine in Poti miru na evropske in svetovne sezname kulturne 

dediščine, širitvi ideje Walk of Peace po drugih frontah prve svetovne vojne, 

organizaciji različnih dogodkov, izobraževanju vodnikov, predstavitvam na simpozijih 

in konferencah, enotni podobi pri označevanju in komuniciranju dediščine ter 

digitalizaciji nepremične dediščine. Fundacija pri svojem delu sodeluje z občinami, 

razvojnimi agencijami, ministrstvi, društvi, muzeji, turističnimi destinacijami in drugimi. 

Uspešno se prijavlja na EU projekte, s katerimi širi idejo Walk of Peace po Evropi. 

 

PRAZNOVANJE OBLETNIC DELOVANJA KOBARIŠKEGA MUZEJA IN 

FUNDACIJE POTI MIRU TER KOLEDAR DOGODKOV  

Kobariški muzej in Fundacija Poti miru sta se prvič odločili za skupno komunikacijsko 

podobo in skupno praznovanje obletnic. Že pozimi sta pripravil pester koledar 

dogodkov, ki pa se prilagaja covida situaciji oz. bodo dogodki prestavljeni na kasnejši 

čas, tudi naslednje leto. Nekaj dogodkov v Zgornjem Posočju bo organiziranih tudi v 

sodelovanju s Tolminskim muzejem, ki tudi praznuje, ter Posoškim razvojnim 

centrom in občinami, ki sodelujejo pri obnovi dediščine. Koledar dogodkov se bo 

sproti dopolnjeval. 

Vse do sredine novembra pa bomo obiskovalce Doline Soče razveseljevali še z 

različnimi prireditvami in brezplačnimi vodenimi pohodi po Poteh miru, ki vas bodo 

vodili po sledovih velike vojne - vse od Sabotina, Goriških Brd pa do Krnskih jezer. 

Datoteka s programom je priložena sporočilu za javnost. 

 



 

 

 

 

KONCERT MIRU – KOBARID 13. AVGUST 

Kot prvi dogodek ob praznovanju bo tradicionalni Koncert miru, na katerem bosta 

nastopila Severa in Gal Gjurin z gosti. S primerno glasbeno vsebino in gosti želimo 

preko Koncerta miru ohranjati spomin na padle vojake ter širiti vrednoto miru, 

obenem pa domačinom in obiskovalcem brezplačno ponuditi vrhunsko glasbeno 

doživetje.   

 

OBISK KOBARIŠKEGA MUZEJA V LETU ZAZNAMOVANEM S KORONA 

VIRUSOM 

Kobariški muzej sodi med najbolj obiskane slovenske muzeje – v zadnjih letih 

beležimo okrog 60.000 obiskovalcev na leto. Ob 100. obletnici konca prve svetovne 

vojne 2018 smo našteli skupaj kar 65.500 obiskovalcev, lani je bil obisk pričakovano 

nekaj manjši (za 10%). 

Leto 2020 – leto obletnic delovanja Kobariškega muzeja in Fundacije Poti miru smo 

začeli optimistično, z obsežnim programom praznovanja, pa tudi prva dve meseca 

leta sta bila na ravni rekordnega leta 2018 oz. 10% boljša kot leta 2019. 

Že v februarju smo zaradi pojava nalezljive bolezni COVID 19 v Italiji zaznali 

odpovedi italijanskih skupin, obisk se je v začetku marca skoraj povsem zaustavil, od 

13. marca pa do 30. aprila 2020 je bil muzej zaradi epidemije kar 50 dni zaprt – 

najdlje v 30 letni zgodovini. Kobariški muzej smo odprli takoj, ko je bilo to mogoče in 

hkrati upoštevali navodila NIJZ in Ministrstva za kulturo. Obiskovalci so se v maju in 

juniju postopoma in seveda v manjšem številu vrnili.  

V spomladanski sezoni smo zaradi zaprtega muzeja in epidemije izgubili vse 

slovenske in italijanske skupine, v 6 mesecih smo zato zabeležili dobrih 4.000 

obiskovalcev, kar je bilo le 20% lanske realizacije. 

Julijska slika pa je izjemno pozitivna. Dolina Soče je polna – ocenjujemo, da ukrep 

»bonov« deluje. Realizacija julijskega obiska v Kobariškem muzeju je kar 99,8% 

glede na lanski julij. Imeli smo 7.426 obiskovalcev. Seveda po narodnostni strukturi 

močno prednjačijo Slovenci, ki predstavljajo kar 70% vseh obiskovalcev, sledijo 

Italijani z 12% in Nemci z 8%, preostalih 10 % obiskovalci iz drugih držav kot so na 

primer Avstrija, Madžarska in Češka. 

Ob zelo dobrem obisku v Kobariškem muzeju seveda skrbimo za vse potrebne in 

predpisane zdravstveno varstvene ukrepe – za obisk muzeja je obvezna zaščitna 

maska,  na voljo je več mest za razkuževanje rok, zaposleni osebja skrbimo za to, da 

v posamezni sobi ni več kot 15 ljudi in da je zagotovljena varnostna razdalja 1,5 m. 

Tudi sicer smo vodene skupine iz običajnih 25 – 30 ljudi zmanjšali na največ 15 

obiskovalcev v skupini! 

 



 

 

DEDIŠČINA 1. SVETOVNE VOJNE – NOMINACIJA NA UNESCO SEZNAM 

SVETOVNE DEDIŠČINE IN PREDSTAVITEV NOVE ULIČNE RAZSTAVE V 

KOBARIDU 

Fundacija Poti miru se bo skupaj s partnerji prizadevala za vpis dediščine prve 

svetovne vojne na svetoven in evropske sezname. V lanskem letu smo tudi ob 

podpori občin pripravili zelo obsežen tehnični del Unesco Poskusnega dosjeja. 

Poskušamo slediti ICOMOS mednarodni ekspertni skupini, ki raziskuje možnosti 

vpisa  vojne dediščine 20. stoletja na svetovni seznam, saj je od njihovih ugotovitev 

odvisen razvoj naše nominacije. Fundacija Poti miru pa namerava skupaj z drugimi 

partnerji iz tujine Pot miru vpisati med Kulturne poti pri Svetu Evrope. Ker pa je 

dediščina soške fronte na območju Republike Slovenije že vpisana na Unesco 

Poskusni seznam in ker si želimo glavne točke vpisa čim boj izpostaviti smo pripravili 

razstavo na Gregorčičevi ulici tu v Kobaridu, za katero upamo, da bo vzbudila 

dodatno zanimanje za obisk teh znamenitosti.  

 

UVRSTITEV PROJEKTNE IDEJE WALK OF PIECE MED TOP 6 INTERREG 

PROJEKTOV 

Ob 30- obletnici EU Interreg čezmejnih in transnacionalnih programov, so 

organizatorji Project Slam tekmovanja povabili nosilce evropskih projektov k 

predstavitvi svojih projektnih idej. Na aprilski poziv se je s krajšo predstavitvijo 

prijavilo 150 projektov, med njimi tudi Fundacija ob podpori Posoškega razvojnega 

centra (PRC) z idejo Walk of Peace. Ideja je bila izbrana med top 30, zato je bil 

naslednji korak priprava kratkega promocijskega filma. Izdelek Fundacije Poti miru in 

PRC je : https://www.youtube.com/watch?v=UN7evq1A4PU 

 

5-ZVEZDIČNO DOŽIVETJE MUZEJA IN POTI MIRU 

 
Kobariški muzej je lani skupaj s Fundacijo Poti miru in Mlekarno Planika razvila 
butično doživetje Pripoved vojaka s soške fronte, ki ga je Slovenska turistična 
organizacija uvrstila med edinstvena 5-zvezdična doživetja z znakom Slovenian 
Unique Experiences. Ekskluzivno voden poldnevni program vas v družbi 
kostumiranega vojaka vodi po sledeh velike vojne, ki spremenila svet in življenje v 
Dolini Soče. Vse od Kobariškega muzeja, obrambnih položajev na Kolovratu, kjer je 
danes urejen eden najlepših čezmejnih muzejev na prostem pa do muzeja sirarstva 
“Od planine do Planike”. Produkt se izvaja na prostoru, kjer so se odvijali najbolj 
krvavi spopadi na gorskem področju v vsej zgodovini človeštva. Nepozabno doživetje 
za vse ljubitelje zgodovine, ki iščejo človeške zgodbe vojakov in osebne spomine 
svojcev, ki so se borili na prostoru Soške fronte.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UN7evq1A4PU

