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RAZVOJNE MOŽNOSTI IN OMEJITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI
SOČA - TRENTA
Izvleček
Krajevna skupnost Soča - Trenta se sooča z razvojnimi omejitvami, značilnimi za hribovita
podeželska območja, odmaknjena od prometnih in gospodarskih tokov: redka poseljenost,
pomanjkljivo razvita komunalna infrastruktura, ukinjanje oskrbnih in storitvenih dejavnosti
ter ogozdovanje kulturne pokrajine. Spoznanja, pridobljena s pomočjo terenskega dela,
poglobljenih pogovorov, strokovne literature in razpoložljivih baz prostorskih in statističnih
podatkov, so strnjena v misel, da sta poglavitni razvojni možnosti obravnavanega območja
turizem in sonaravno kmetijstvo. Območje je zaradi ohranjene narave in kulturne dediščine
znana turistična destinacija. Zaradi sezonskosti turističnega obiska le-ta nima pričakovanega
vpliva na razvoj ostalih storitvenih in oskrbnih dejavnosti. Zaradi pozitivnih socialnih,
gospodarskih in okoljskih učinkov bi bil razvoj kmetijske dejavnosti na območju Krajevne
skupnosti Soča - Trenta smotrn kljub trenutno obrobnemu pomenu kmetijstva v lokalnem
gospodarstvu. Naselja Trenta, Soča in Lepena so del Triglavskega narodnega parka, zato se
lokalna skupnost srečuje z omejitvami in prednostmi, ki jih prinaša življenje na zavarovanem
območju.
Ključne besede: podeželje, Krajevna skupnost Soča - Trenta, gorska območja,
depopulacija, ogozdovanje, zavarovana območja, kulturna pokrajina, turizem,
kmetijstvo

DEVELOPEMENT OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS OF THE
LOCAL COMMUNITY SOČA - TRENTA
Abstract
Local community Soča - Trenta is confronted with developement constraints, typical for rural
moutainous areas, remote from traffic and economic currents: scarse population, insufficiently
developed communal infrastructure, reduction of services and care system and reforestation of
cultural landscape. Insights, gained through fieldwork, in-depth interviews, technical literature
and available spatial and statistical databases, sum up to the conclusion that the main
development opportunities of the area are tourism and sustainable agriculture. Area is well
known tourist destination due to preserved nature and cultural heritage. Tourist visit is
seasonal therefore tourism doesn't have expected effects on the developement of other
services. Due to its positive social, economic and environmental effects, developement of
agriculture in Local community Soča - Trenta should be encouraged despite its marginal role
in contemporary local economy. Settlements Trenta, Soča and Lepena are part of protected
area Triglav National Park, therefore local community is confronted with restrictions and
advatages of living in protected area.
Key words: rural areas, Local community Soča - Trenta, mountainous areas,
depopulation, reforestation, protected areas, cultural landscape, tourism, agriculture
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1 UVOD
Območje Krajevne skupnosti Soča - Trenta je zaradi ohranjene narave in turistične
privlačnosti poznano širši slovenski javnosti. Manj znani so razvojni problemi območja,
povezani s prometno izoliranostjo, oddaljenostjo večjih zaposlitvenih in oskrbnih središč,
depopulacijo ter ogozdovanjem kulturne pokrajine.

1.1Namen in cilji
Namen diplomskega dela je regionalnogeografska obravnava območja Krajevne skupnosti
Soča - Trenta. V diplomskem delu bomo:
· analizirali naravnogeografske značilnosti območja in opredelili njihov vpliv na
poselitev in rabo tal,
· s pomočjo virov, literature in spoznanj na terenu analizirali značilnosti kulturne
pokrajine v preteklosti in danes,
· prikazali gospodarski in demografski razvoj območja v drugi polovici 20. stoletja in v
prvem desetletju 21. stoletja,
· proučili infrastrukturno opremljenost in prisotnost oskrbno-storitvenih dejavnosti v
Krajevni skupnosti Soča - Trenta,
· predstavili obstoječo turistično infrastrukturo, turistično ponudbo na območju
Krajevne skupnosti Soča - Trenta, priložnosti nadaljnjega turističnega razvoja
območja in okoljske probleme, ki jih na območje krajevne skupnosti prinaša masovni
turizem ter
· analizirali možnosti nadaljnjega razvoja kmetijstva in gozdarstva.

1.2 Delovne hipoteze
Na začetku proučevanja območja Krajevne skupnosti Soča - Trenta so bile zastavljene štiri
delovne hipoteze.
· Prometna odmaknjenost in redka poselitev zmanjšujeta razvojne možnosti Krajevne
skupnosti Soča - Trenta.
· Spremembe kulturne pokrajine zmanjšujejo privlačnost območja za turiste in za stalne
prebivalce.
· Razvoj turizma na podeželju predstavlja v povezavi z zavarovanim območjem
Triglavski narodni park razvojno možnost Krajevne skupnosti Soča - Trenta.
· Razvoj kmetijstva v Krajevni skupnosti Soča - Trenta je v povezavi s turizmom in z
zavarovanim območjem kljub omejenim pogojem za kmetovanje smotrn.

1.3 Metode dela
Pri pripravi diplomskega dela so bili uporabljeni razpoložljivi viri in literatura o
naravnogeografskih, družbenogeografskih in zgodovinskih značilnostih obravnavanega
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območja. Pri analizi naravnogeografskih značilnosti, njihovih vplivov na poselitev in rabo tal
ter gospodarskega in demografskega razvoja območja smo se oprli zlasti na dela Planine
(1954), Gamsa (1978), Kunaverja (1975 in 2000) ter Miklavčič – Brezigarjeve (1989).
Planina je objavil celovito regionalnogeografsko analizo naselij Soča in Lepena. Tovrstnega
geografskega dela za naselje Trenta ni. Vendar obstaja za Trento pregled zgodovinskega
razvoja z izborom zgodovinskih virov, ki ga je opravila Miklavčič – Brezigarjeva. Pomembna
je tudi Vranješeva (2008) analiza sodobnih sprememb kulturne pokrajine v Krajevni skupnosti
Soča - Trenta.
Časopisnih člankov o razvojni problematiki območja je (verjetno zaradi majhnosti območja)
razmeroma malo. Pri izdelavi diplomskega dela je predstavljala poseben problem težka
dostopnost kvantitativnih podatkov o demografskih in gospodarskih značilnostih območja.
Razpoložljivih statističnih podatkov za teritorialno raven naselja in krajevne skupnosti je
namreč mnogo manj kot za teritorialno raven občine. Pri analizi demografskega in
gospodarskega razvoja območja smo uporabili rezultate popisov od konca 19. stoletja do
začetka 21. stoletja. Avstro-ogrski popisi prinašajo podrobne podatke za posamezne zaselke.
To, žal, ne velja za kasnejše popise, ki rezultate agregirajo na višje teritorialne ravni. V
Krajevni skupnosti Soča - Trenta je ta problem še poudarjen zaradi majhnega števila
prebivalcev oziroma zakonsko predpisanega varovanja osebnih podatkov.
Podatki o številu in velikosti kmetijskih gospodarstev, številu rejnih živali in registriranih
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji so bili pridobljeni v Registru kmetijskih gospodarstev,
Centralnih registrih govedi, prašičev in drobnice ter Registru dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji.
Prostorske podatke za potrebe kartografskih prikazov smo pridobili v spletnih aplikacijah
Atlas okolja (Agencije Republike Slovenije za okolje), Prostor (Geodetska uprava Republike
Slovenije), Spletnega pregledovalnika GERK/RABA (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje),
Prostorski informacijski sistem občin in literaturi, ki obravnava območje Krajevne skupnosti
Soča - Trenta ter s pomočjo intervjujev.
V obravnavo razvojne problematike območja so bili vključeni intervjuji s predsednikom
Krajevne skupnosti Soča - Trenta (Božidar Kavčič), vodjo Informacijskega središča
Triglavskega narodnega parka Dom Trenta (Marko Pretner), nosilko dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (Stanka Pretner), uslužbenci Zavoda za gozdove Slovenije (Anton Kravanja, Dragan
Markovič in Iztok Mlekuž) in predsednikom Turističnega društva Soča - Trenta (Božo
Bradaškja). Veliko koristnih podatkov in informacij je bilo pridobljenih v povsem
neformalnih nestrukturiranih pogovorih (na primer s sirarjem na planini Duplje, Miranom
Prezljem, sirarjem iz zaselka Na Skali, Mirkom Vertljem, in trgovko v Trenti, Erno Zorč).
Podatki, pridobljeni s pomočjo virov in literature so bili dopolnjeni s spoznanji na terenu.
Terensko delo (predvsem proučevanje naravnogeografskih značilnosti območja in značilnosti
kulturne pokrajine) je bilo v mesecu oktobru 2011 opravljeno na planinah Zapotok, Trebiščna
in Duplje, na pobočni polici Lemovje, v Zadnji Trenti, Zgornji Trenti, Spodnji Trenti,
Zadnjici, Soči in v okolici zaselka Na Skali.

8

1.4 Lega, obseg in upravna razdelitev proučevanega območja
Tri razložena naselja, Trenta, Soča in Lepena so nastala v 15 kilometrov dolgi dolini reke
Soče in v dolinah njenih pritokov severovzhodno od Bovške kotline. Vsa tri naselja so
povezana v Krajevno skupnost Soča - Trenta, eno izmed sedmih krajevnih skupnosti v občini
Bovec. Območje naselij Soča, Trenta in Lepena je zaradi sorodnih naravnogeografskih
razmer, funkcijske povezanosti in prostorske zaokroženosti smiselno obravnavati kot enoto.
Slika 1: Naselja Krajevne skupnosti Soča - Trenta (SKTE 7).

Legenda:
Trenta
Soča
Lepena
N
5 km

Vir: Atlas okolja, 2011
Naselji Lepena in Soča sta v preteklosti tvorili enotno sosesko Soča (Gams, 1978), ki je
zajemala del Soške doline (od izrazite zožitve dolinskega dna med Svinjakom in Kozjim
bregom do zožitve dolinskega dna med Tičaricami in Srebrnjakom - V Tesneh), dolini Lepena
in Vrsnik ter pobočja nad dolinami. Lepena je bila del naselja Soča do sredine 20. stoletja,
danes pa zaselki v dolini Lepena in na levem bregu Soče (od sotočja Lepence in Soče do meje
krajevne skupnosti Kal - Koritnica) tvorijo naselje Lepena (Atlas okolja, 2011). Povirni del
doline reke Soče je območje naselja Trenta. Za Trento se je uveljavila delitev na Spodnjo,
Zgornjo in Zadnjo Trento. Spodnja Trenta obsega dolino Soče (od zožitve dolinskega dna
med Tičaricami in Srebrnjakom do zaselka Pri cerkvi), pa tudi dolino Zadnjica, ki se od
doline Soče odcepi pri zaselku Na Logu. Zgornja Trenta je del doline Soče med zaselkom Pri
cerkvi in izvirom reke Soče. Dolina pri izviru Soče spremeni smer in se nadaljuje v Zadnjo
Trento (Kunaver, 2000).
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Slika 2: Spodnja, Zgornja in Zadnja Trenta.
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Meja Krajevne skupnosti Soča - Trenta poteka po vrhovih in grebenih, ki so večinoma višji od
2000 metrov (na primer Bavški Grintavec, Jalovec, Prisojnik, Razor in Triglav). Visokogorski
grebeni, ki obdajajo ozemlje Krajevne skupnosti Soča - Trenta oziroma ozemlje katastrskih
občin Trenta leva, Trenta desna, Soča leva in Soča desna so vedno predstavljali ostro,
večinoma neprehodno ločnico, ki je botrovala prometni izoliranosti in številnim razvojnim
problemom območja.
Soseski Soča in Trenta sta sredi 19. stoletja postali občini. Leta 1928 sta bili združeni v
občino Soča. Le-ta je petdesetih letih 20. stoletja izgubila upravno samostojnost in bila
vključena v občino Bovec. V šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja je bilo
celotno Zgornje Posočje vključeno v občino Tolmin. Od teritorialnega preoblikovanja občin v
letu 1994 je Krajevna skupnost Soča - Trenta del občine Bovec in spada v upravno enoto
Tolmin. Območje Krajevne skupnosti Soča - Trenta meri 155 km2 in predstavlja 40 odstotkov
površine občine Bovec (Prostorski informacijski sistem občin, 2011). 293 prebivalcev naselij
Soča, Trenta in Lepena je ob popisu prebivalstva leta 2002 predstavljalo le dobrih 9 odstotkov
občinskega prebivalstva (Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, 2011).
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA ZA PROUČEVANJE RAZVOJNIH
MOŽNOSTI IN OMEJITEV OBROBNIH PODEŽELSKIH OBMOČIJ
Slovensko gospodarstvo se po 2. svetovni vojni razvija pretežno koridorsko. Oblikovali sta se
dve razvojni osi, vzdolž katerih so se zgostile poselitev in gospodarske dejavnosti. Na
podeželskih območjih v bližini večjih gospodarskih središč in vzdolž avtocestnega križa so
procesi suburbanizacije in intenzifikacije kmetijske proizvodnje (kjer jo naravnogeografske
razmere dopuščajo) zelo močni. Podeželska območja, odmaknjena od prometnih tokov in
gospodarskega razvoja, pa so doživela intenzivno depopulacijo, zaraščanje kulturne pokrajine
ter krčenje osnovnega oskrbnega, socialnega in zdravstvenega sistema. Dostopnost javnih in
zasebnih storitev je poleg razpoložljivih delovnih mest in delujoče prometne, komunalne,
energetske in informacijske infrastrukture ključna za bivanje in gospodarski razvoj. Nekateri
oskrbni sistemi, na primer avtobusni prevoz, mreža osnovnih šol, zdravstvena oskrba, oskrba
z živili in blagom široke potrošnje ter duhovna oskrba, so zaradi načela tržnosti in
pomanjkanja kritične mase odjemalcev na redko poseljenih podeželskih območjih močno
prizadeti. Okrnjenost ali popolna odsotnost oskrbno-storitvenih dejavnosti pomeni nižjo
kakovost življenja zlasti za manj mobilno prebivalstvo (Potočnik Slavič, 2010). Trgovine,
šole in gostilne so mesta srečevanja podeželskega prebivalstva. Interakcija podeželskega
prebivalstva je zaradi njihovega zapiranja vse bolj omejena na bližnje sosede in dobre
prijatelje (Woods, 2005).
Kljub dejstvu, da so si podeželska območja zelo različna, je razširjena delitev le-teh na:
·
podeželska območja v neposredni bližini velikih gospodarskih središč, ki se soočajo z
velikim pritiskom urbanizacije,
·
dinamična in produktivna podeželska območja ter
·
obrobna podeželska območja (Schmied, 2005).
Med slednje smo zaradi prometne izoliranosti, močno izražene depopulacije, ogozdovanja in
omejenih možnosti za kmetovanje, umestili tudi območje Krajevne skupnosti Soča - Trenta.
Pri razvoju podeželskih območij se uporabljajo različni razvojni modeli. V preteklosti je
prevladoval povsem eksogeni razvojni model. O prostorski umestitvi industrijskega obrata,
izgradnji odseka asfaltirane ceste, telefonskih priključkih in električni napeljavi so odločali na
državni in občinski ravni. Tipični primer so ukrepi politike razvoja manj razvitih območij v
sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja. Kljub številnim uspehom tovrstnih ukrepov, ki
so ustvarili številna nova delovna mesta (na primer v Soči je bil odprt obrat Iskra
avtoelektrika), upočasnili depopulacijo in vzpostavili moderno infrastrukturo, ima eksogeni
razvojni model številne pomankljivosti: dohodek zaradi zunanjih vlaganj odteka z območja,
zaradi izključenosti lokalnega prebivalstva iz procesov odločanja pa ukrepi mnogokrat ne
odražajo dejanskih potreb lokalnih skupnosti (Woods, 2005).
V zadnjih desetletjih je vse bolj uveljavljen endogeni razvojni model (oziroma kombinacija
endogenega in eksogenega razvojnega modela). Pri endogenem razvojnem modelu lokalne
skupnosti načrtujejo razvojne projekte, kandidirajo za javna sredstva in iščejo dodatne načine
financiranja. Pri tem se ustvarjajo javno-zasebna partnerstva. Strategije razvoja lokalne
skupnosti so tako v skladu s pričakovanji domačinov, dohodek pa ostaja znotraj lokalne
skupnosti. Woods (2005) opozarja, da ima endogeni razvojni model ob očitnih prednostih tudi
pomanjkljivosti.
·
Zaradi različnih interesov lokalnega prebivalstva je usklajevanje in skupno nastopanje
težavno.
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·
·
·

Kljub navidezni demokratičnosti se lahko moč zgosti znotraj majhnih skupin uveljavljenih
organizacij in posameznikov, obrobne skupine prebivalstva pa so odrinjene od odločanja.
Pristojnosti in odgovornosti so mnogokrat zamegljene.
Ustvarja se prostorska neenakost med lokalnimi skupnostmi, ki imajo večje možnosti za
uspešen endogeni razvoj, in lokalnimi skupnostmi z manjšimi endogenimi razvojnimi
možnostmi.

Zaradi vse večje tuje konkurence v obdobju globalizacije in krčenja javnih sredstev ob
zaostrenih gospodarsko-finančnih razmerah bi se morala vsaka lokalna skupnost v čim večji
meri opreti na svoje endogene razvojne možnosti. Čeprav so razvojne možnosti obrobnih
podeželskih območij mnogokrat omejene zaradi prometne izoliranosti, omejenih možnosti za
kmetovanje, majhnega števila prebivalcev in neugodne demografske strukture, razpolagajo lete z velikim okoljskim kapitalom (ohranjeno naravno okolje), ki jim omogoča razvoj turizma,
ekološkega kmetovanja, gozdarjenja in lesnopredelovalne industrije.
Turistični potencial območja se praviloma močno poveča, če je le-to vključeno v zavarovano
območje. Pri tem se je potrebno izogniti enostranskemu ohranjanju naravnih vrednot na račun
razvojnih možnosti ali poseljenosti območja. Za trajnostni razvoj je potrebno upoštevati tako
okoljske kot družbene in gospodarske vidike (Hall, 2005). Turistični potencial obrobnih
podeželskih območij zmanjšuje propadanje kulturne pokrajine. Kulturna pokrajina je marsikje
na obrobnih podeželskih območjih ohranjena le še v obliki osamljenih otokov sredi
(pionirskega) gozda. Krčenje kulturne pokrajine ni trajnostno niti z vidika ohranjanja naravnih
vrednot, saj je tradicionalno kmetijstvo, ki je skozi stoletja oblikovalo številne značilne
kulturne pokrajine, prispevalo k vrstni raznolikosti in pestrosti habitatov (Klemenčič, Lampič,
Potočnik Slavič, 2008).
Pri razvoju obrobnih podeželskih območij se je potrebno izogniti tudi enostranskemu
gospodarskemu razvoju, na primer razvoju turizma na račun ostalih dejavnosti. V kontekstu
podeželskega turizma je z vidika trajnosti nujno, da razvoj podeželja celovito vključuje
turizem in rekreacijo obenem z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi, saj lahko enostranski
razvoj turizma povzroči močna nesorazmerja v razporeditvi dohodka in zaposlitve (Schmied,
2005; Woods 2005), ki postaneta odvisna od sezonskih nihanj turističnega obiska.
Pogledov na razvojne možnosti in omejitve obrobnih podeželskih območij je veliko, saj lahko
podeželje vidimo kot območje kmetijske proizvodnje in gozdarstva, območje varovanja
narave ali kot območje oddiha in rekreacije. Nesoglasja se lahko pojavijo že znotraj lokalnih
skupnosti, na primer med domačini in lastniki sekundarnih bivališč. Medtem ko si prvi želijo
gospodarskega razvoja območja, je drugim mnogokrat pomembnejše ohranjanje narave in
miru, saj dohodek pridobivajo drugje. Možna so nesoglasja med skupinami, organizacijami in
posamezniki z večjim socialnim kapitalom in skupinami, organizacijami in posamezniki, ki se
počutijo odrinjeni od procesa odločanja o razvoju lokalne skupnosti. Mnogokrat so prisotna
nesoglasja med prebivalci lokalnih skupnosti in nosilci političnih odločitev na nacionalni
ravni. Nesoglasja in konflikti so zlasti izraziti, če je podeželsko območje del zavarovanega
območja (na primer Triglavski narodni park), saj se prebivalci zavarovanega območja
srečujejo s številnimi omejitvami, ki jih izven zavarovanega območja ni (Vranješ, 2008).
Odpor podeželskega prebivalstva proti varovanju okolja se lahko organizira okoli
domnevnega vsiljevanja tujih okoljskih vrednot, nastalih v mestnem okolju (Woods, 2005).
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3.
POMEN
NARAVNOGEOGRAFSKIH
OBLIKOVANJE KULTURNE POKRAJINE

ZNAČILNOSTI

ZA

3.1 Geološke in geomorfološke značilnosti območja
Tako kot v večjem delu Julijskih Alp tudi na območju Krajevne skupnosti Soča - Trenta
prevladujejo karbonatne kamnine. Izjema sta dve zaplati vulkanskega porfirita ob vršiški
cesti (med 31. in 32. serpentino) in nad sotesko Mlinarice (Kunaver, 2000). Največ je
skladovitega triasnega dachsteinskega apnenca, ki vertikalno prehaja v nekoliko starejši
dolomit (Zupan Hajna, 2010). Mlajši sedimenti so bili tu skoraj povsem erodirani. Na
območju prelaza Vršič so kamninske plasti erodirane vse do dolomita (Kunaver, 1998).
Manjše zaplate jurskih in krednih apnencev, peščenjakov in laporjev so se ohranile le v
jugozahodnem delu doline Vrsnik (Zupan Hajna, 2010; Osnovna geološka karta SFRJ, 1986).
Zgornje Posočje je (podobno kot celotne Julijske Alpe) še danes območje močnih endogenih
geomorfnih procesov. Zanj je značilno dvigovanje, narivanje in tektonski prelomi (Zupan
Hajna, 2010). Pretrtost kamnin ob prelomih je bila pomembna za nastanek rečne mreže. O
tem priča tok reke Soče, ki v ostrih kolenih večkrat spremeni svojo smer (Melik, 1954).
Nastanek vseh dolin na območju Krajevne skupnosti Soča - Trenta je tektonsko pogojen.
Tektonsko delovanje je najbolj očitno ob mojstrovški dislokaciji v Zadnji Trenti. Tu se
severozahodno prelomno krilo podriva pod jugovzhodno prelomno krilo. Ker so kamninski
skladi nagnjeni proti jugovzhodu, pobočja s to ekspozicijo marsikje tvorijo strmi lašti
(nagnjene skalne plati; Kunaver, 2000). Jasnega tektonskega nastanka je tudi sistem erozijskih
jarkov in obviselih dolin, ki se vlečejo vzporedno z dolino Soče med Zadnjico in Vrsnikom
(vratski prelom). Ker so pleistocenski ledeniki erozijske jarke marsikje močno razširili, je bilo
tu dovolj uravnanega sveta za nastanek planin Trebiščna in V Plazeh.
Zaradi močnega dvigovanja in narivanja sodi Zgornje Posočje med tektonsko aktivnejše in
potresno bolj ogrožene predele Slovenije. Zadnja močnejša potresa v Zgornjem Posočju leta
1998 in 2004 sta imela epicenter v Krnskem pogorju, torej v neposredni bližini naselij Lepena
in Soča. Potres aprila 1998 je v Krajevni skupnosti Soča - Trenta poškodoval 107 hiš (Roš,
1999). Potresi so na območjih z veliko reliefno energijo nevarni tudi zaradi silovitih pobočnih
procesov, ki jih lahko sprožijo. V Krajevni skupnosti Soča - Trenta obstaja znatna nevarnost
skalnih podorov. Nanjo opozarjajo številni podorni bloki v dnu dolin. Zaradi skalnega podora
izpod Tičarice leta 1989 se je morala iz podorno ogroženega območja odseliti družina Pretner
(po domače Plajerjevi) iz Spodnje Trente. Na nasprotnem pobočju pa so zaradi podora
dvojčka ob istem prelomu morali zaradi varnosti državne ceste Bovec–Kranjska Gora zgraditi
cestno galerijo Berebica. Marsikje tvorijo ob robu doline vršaji podornega materiala težko
prehoden in nerodoviten svet, imenovan labrje.
Povirne doline reke Soče so vodotoki (Suhi potok, Mlinarica, Zadnjica, Vrsnica, Lepenca in
Soča) močno poglobili, pleistocenski ledeniki pa so priostrili grebene in vrhove okoliških
gora. Višinske razlike med dnom dolin in vrhovi gora so tu med največjimi v Sloveniji.
Dolinsko dno se nahaja med 420 in 1000 metri nadmorske višine, vrhovi in grebeni, ki ga
obdajajo, pa so večinoma visoki nad 2000 metrov. Med zatrepom doline Zadnjica in vrhom
Triglava je kar 1800 metrov višinske razlike.
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V dnu dolin je akumulirano veliko kvartarnih klastičnih sedimentov würmske in holocenske
starosti. Za dolinsko dno je značilno prepletanje čelnih moren in hudourniških vršajev s
fluvioglacialnimi terasami. Največ morenskega gradiva je ohranjenega v Zgornji Trenti,
Zadnji Trenti in Zadnjici. Dolinsko dno pada tu neenakomerno z vrsto strukturnih stopenj, ki
jih tvorijo ostanki čelnih moren. Za čelnimi morenami so čelne kotanje na debelo zatrpane s
prodom in uravnane. Vrsti razmeroma dobro ohranjenih čelnih moren lahko sledimo po vsej
Zgornji Trenti (Kunaver, 1975). Pod morenskim nasipom so vodotoki po preboju morene
oblikovali strme vršaje, ki se postopoma iztečejo v zatrpano in izravnano čelno kotanjo
naslednje čelne morene (Kunaver, 2000). Proglacialne vršaje so vodotoki razrezali v
fluvioglacialne terase. Ostanki čelnih moren v Spodnji Trenti in v Soči niso več tako očitni.
Slika 3: Geomorfološke značilnosti območja (modelni prikaz).
Legenda:
tektonski prelom

fluvioglacialne terase

morena

vršaj

grbinasti travniki

balvani, podorno gradivo

pobočna polica

erozijski jarek

vodotok

skalna stena

severno pobočje

južno pobočje

greben

N

Vir: Kunaver, 1975; Kunaver, 2000; Zupan Hajna, 2010
Avtor: Komel
Nad fluvioglacialnmi terasami v Zgornji Trenti, Zadnji Trenti in Zadnjici je odložena talna
morena ledenikov marsikje ustvarila vegasto površje (Kunaver, 2000). Tu so s košnjo nastali
grbinasti travniki, značilni za Trento. Zaradi neenakomerne razporejenosti prsti na
grbinastih travnikih je kmetijska donosnost teh površin majhna, košnja pa je zaradi neravne
površine zelo težavna. V preteklosti je bilo grbinastih travnikov več, zdaj so številni
zaraščeni. V 80. letih 20. stoletja so del grbinastih travnikov nad zaselkom Na Logu celo
izravnali (Kunaver, 1991) in tako nepovratno uničili pomembno pokrajinsko prvino.
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3.2 Podnebne in hidrološke značilnosti
Kljub legi sredi gorskega sveta in veliki osenčenosti zaradi učinka previšanega horizonta
podnebje v dnu dolin ni gorsko. Meritve temperature (sicer časovno precej oddaljene – zadnje
meteorološke meritve temperature so tu potekale leta 1915) kažejo, da je povprečna letna
temperatura zraka v (Zgornji) Trenti 7,3 °C, povprečna januarska temperatura znaša –1,8 °C,
povprečna julijska temperatura pa 18 °C (Planina, 1954). Po dolini Soče je čutiti sredozemski
vpliv vse do Trente (Melik, 1954). Tako ima dno dolin vse do Zgornje Trente
zmernocelinsko podnebje. Na gorsko podnebje nižjega gorskega sveta naletimo šele v
dolinskih zatrepih Zadnje Trente in Zadnjice. V visokogorju pa je podnebje seveda povsem
gorsko.
Snežna odeja obleži v dolinskem dnu kljub izraziti osenčenosti razmeroma kratek čas.
Spodnja Trenta je s snežno odejo v povprečju prekrita dva tedna dlje kot nekoliko nižji Soča
in Lepena. Trajanje snežne odeje je v Soči in Lepeni le nekoliko daljše kot v reliefno odprtih,
dobro osončenih Lescah, vendar precej krajše kot v Bohinjski Bistrici (Ovsenik Jeglič, 2000).
Debelina snežne odeje in njeno trajanje se z nadmorsko višino hitro povečuje.
Temperature v Trenti, Soči in Lepeni bi bile še višje, če ne bi bilo učinka previšanega
horizonta, konvekcijske oblačnosti v poletnih mesecih in dolgotrajne jesenske oblačnosti ob
prehodih hladnih front. Najnižje dolinske predele ohlaja tudi zelo mrzla Soča.
Pobočja z južno, jugozahodno in jugovzhodno ekspozicijo so dobro osončena. Južnemu in
jugovzhodnemu pobočju Bavškega Grintavca in Srebrnjaka pravijo domačini kar Sončni vrh.
Na pobočnih policah Sončnega vrha so v termalnem pasu nastali številni zaselki in domačije
(Lemovje, Črnela, Na Lomu in Na Skalah). Z vidika sončnega obsevanja in temperature so
ugodne tudi lege na pobočni polici nad Vrsnikom (zaselek Pod Skalo) in na nekoliko višji
obviseli dolini (zaselek Na Skali).
Alpsko-dinarska gorska pregrada se pri nas najvišje dvigne v Julijskih Alpah. Prisilni dvig
vlažnih zračnih mas iz Sredozemlja, ki pritekajo k nam z jugozahodnimi vetrovi pred
prihodom hladnih front in ob nastanku sekundarnih ciklonov v severnem Sredozemlju,
povzroči tu obilne padavine. Za slovenske razmere je območje Krajevne skupnosti Soča Trenta izdatno namočeno. V letih 1971–2000 je znašalo letno povprečje izmerjenih padavin
2259 mm v Trenti in 2467 mm v Soči (obe padavinski postaji se nahajata v dnu Soške doline;
Frantar, 2008) in je bilo precej višje od slovenskega povprečja (1600 milimetrov padavin;
Ogrin, 2009). Količina padavin v vseh mesecih presega evapotranspiracijo. Agronomska suša,
ki se občasno pojavlja v poletnih mesecih, je tako posledica reliefne energije, kamninske
podlage ter plitvosti prsti in ne pomanjkanja padavin (Gams, 1978). Padavinski režim je
omiljen sredozemski. Najbolj namočeni so jesenski meseci, najbolj sušni pa zimski.
Sekundarni minimum v poletnih mesecih blažijo razmeroma pogoste konvekcijske padavine.
Celotno območje Krajevne skupnosti Soča - Trenta sodi v porečje Soče. Visokogorski
grebeni, ki ga obdajajo na severu in vzhodu predstavljajo razvodnico med jadranskim in
črnomorskim povodjem. Reka Soča začne svojo 138 kilometrov dolgo pot k izlivu v
Jadransko morje v Zgornji Trenti (Skoberne, 1998). Za izvir Soče štejemo vokliški izvir iz
skalne prepoke ob večjem tektonskem prelomu, čeprav se lahko ob najnižjem vodostaju spusti
nivo vode več kot 30 metrov pod prelivni rob sifona. Takrat dobiva Soča vodo le iz Suhega
potoka oziroma iz obsežnih prodišč Zadnje Trente (Petrič, 2010).
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Vse pomembnejše pritoke dobi Soča z leve strani: Limarica, Zadnjica, Vrsnica in Lepenca.
Limarica priteče v Zgornjo Trento z dolomitnih pobočij prelaza Vršič. Zadnjica, Vrsnica in
Lepenca, ki pritečejo v dolino Soče iz stranskih dolin, imajo vodozbirno območje v obsežnih
kraških predelih Kriških podov, Triglavskega pogorja, Komne in Krna.
Soča ima na obravnavanem območju snežno-dežni pretočni režim. Največji pretok ima maja
zaradi taljenja snega v visokogorju, sekundarni višek nastopi ob jesenskem deževju (oktobra
in novembra). Zimski nižek je zaradi snežne retinence bolj izrazit od poletnega. Soča zaradi
kraškosti zaledja in pogostosti padavin skozi vse leto praktično nikoli ne presahne. Izjema je
le kratek odsek v Spodnji Trenti pri domačiji Pri Plajerju. Tu lahko Soča ob najnižjih zimskih
pretokih in ob najbolj sušnih poletnih mesecih ponikne v svoje prodne nanose (Pretner, S.,
2011).
Zaradi stalnih snežišč in kraškega odtoka v karbonatnih kamninskih skladih Velike Dnine,
Prisojnika, Razorja, Kriških podov, Triglavskega pogorja in Komne je na pobočjih na levem
bregu Soče mnogo stalnih izvirov. Za gospodarstvo sosesk Soča in Trenta so bili zlasti
pomembni izviri v višjih legah. Ob njih so se razvile številne planine, ki so jih uporabljali
Sočani in Trentarji (nekatere tudi Borovci, Korenci in Rutarji; Kozorog, 1992).
Na desnem bregu Soče, na južnih in vzhodnih pobočjih Svinjaka, Bavškega Grintavca,
Srebrnjaka in Trentskega Pelca, zaradi velikih strmin in upada kamninskih plasti s pobočjem
praktično vsa voda odteče hudourniško po strmih erozijskih jarkih. Tu ni stalnih vodotokov.
Redki izviri so omejeni na nižje lege. Najvišji horizont izvirov se vleče vzdolž pobočnih polic
od Lemovja preko Črnele do Na Skalah, torej le 350 do 500 metrov nad dolinskim dnom
(Planina, 1954). Na desnem bregu Soče sta se razvili le dve planini, Nad Sočo in Berebica.
Zaradi pomanjkanja vode sta veljali za slabši planini in sta bili razmeroma zgodaj opuščeni.
Kljub hudourniškemu značaju Soča na proučevanem območju ne povzroča večjih poplav, saj
je njena struga vrezana globoko v prodne naplavine. Večje poplavne površine so samo tam,
kjer se holocenska aluvialna ravnica nekoliko razširi: prodišče Za Otoki, sotočje Soče in
Lepence (Prostorski informacijski sistem občin, 2011). Soča bi lahko povzročila obsežnejše
poplave v primeru večjih podorov, ki bi zajezili njen tok. Tovrstni podori so se v holocenu že
zgodili (na primer podor V Zlomeh). Zaradi tega podora je Soča vrezala epirogenetsko strugo
Velika korita (Kunaver, 1975). Za zajezitev Soče sta zlasti nevarna podora »dvojčka«, torej
podora na nasprotnih straneh doline, Pri Plajerju in Pri Fačerju v Spodnji Trenti. V primeru
sočasne sprostitve večje količine podornega gradiva ob močnejšem potresu bi lahko zajezila
tok Soče (Pavšek, 1994).
Sočo so v preteklosti v zimskih in pomladnih mesecih mnogokrat zajezili snežni plazovi.
Leta 1980 je snežni plaz s pobočij Sončnega vrha pred vasjo Soča zasul cesto in zajezil reko.
V preteklosti se je to večkrat zgodilo, po tem letu pa ni bilo več tako velikih plazov (Kavčič,
2011).
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3.3 Prsti, rastlinski višinski pasovi in raba tal
Vse prsti na obravnavanem območju so se razvile na karbonatni matični podlagi (izjema sta
majhni zaplati magmatskih kamnin). Dachsteinski apnenec ni najprimernejša pedogenetska
osnova, saj prepereva razmeroma počasi. To velja tudi za karbonatni prod. Prsti so sicer
bogate s hranili, a so zelo plitve in skeletne. Pleistocenski ledeniki (in soliflukcijski procesi na
nepoledenelih pobočjih) so popolnoma odstranili vse predhodne akumulacije prsti. Vse prsti
na obravnavanem območju so torej razmeroma mlade, postwürmske. Mladost prsti se odraža
v njihovi plitvosti in nerazvitosti tudi na redkih uravnanih mestih. Prevladujoča prst na
območju Krajevne skupnosti Soča - Trenta je tako rendzina (Pedološka karta Slovenije,
2011), mlada humusnoakumulativna prst, nastala na karbonatnih kamninah.
Najboljše pedološke razmere so v Vrsniku (Na Logu v Vrsniku). Laporji in peščenjaki s
severnega pobočja Črnega vrha razmeroma hitro preperevajo. Pleistocensko morensko
gradivo je bilo zato v holocenu prekrito z debelo plastjo peska in ilovice, na kateri je nastala
debelejša rjava prst. Nekoč so bile vse tamkajšnje površine izkoriščene za njive in najboljše
travnike (Gams, 1978).
Plitvost prsti povečuje velika reliefna energija območja. Erozijo prsti na strmih pobočjih sta v
preteklosti povečevali tudi prekomerna sečnja gozdov in gozdna kozja paša (Mona, 1971).
Obsežni deli obravnavanega območja so bili v 19. stoletju zaradi človekovih posegov
popolnoma ogoleli. Obsežna kamnišča so segala vse do dolinskega dna.
Slika 4: Pobočje Bavškega Grintavca nad zaselkom Soča ob koncu 19. stoletja.

Vir: Perinčič, 1899
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Za dolinska dna so bili pred poselitvijo značilni bukovi sestoji (Vegetacijska karta gozdnih
združb, 2002), ki so bili nato popolnoma izkrčeni. V času avtarkičnega agrarnega
gospodarstva so bile praktično vse površine v dnu dolin uporabljene za travnike, senožeti in
redke njive. V zadnjih desetletjih se te površine hitro zaraščajo. Travniki, pašniki in njive so
se obdržale le še v neposredni bližini zaselkov. Zaradi skeletnosti prsti v dolini od kulturnih
rastlin dobro uspevajo le krompir in redke nezahtevne vrtnine (na primer zelje). Njivske
površine so bile v Trenti, Soči in Lepeni od nekdaj razmeroma redke in zelo majhne. Njiva,
velika 20 arov, velja tu za »zelo veliko« (Pretner, S., 2011). Za kmečko gospodarstvo v
Trenti, Soči in Lepeni so bili travniki, pašniki in senožeti vedno pomembnejši od njivskih
površin. Travnike in pašnike so domačini v preteklosti skrbno kosili. Seno so spravili v
številne prestaje (hleve za drobnico), raztresene po senožetih v dolinskem dnu in na pobočjih
nad njim. Pozimi so selili drobnico od prestaje do prestaje (Novak, 1970).
Na strmih prisojnih pobočjih Bavškega Grintavca pa tudi v nekaterih nižjih prisojnih legah v
katastrski občini Soča leva, uspeva toploljubni gozd malega jesena in črnega gabra
(Vegetacijska karta gozdnih združb, 2002). To je marsikje sekundarna gozdna vegetacija, ki
se je zarastla na nekoč močno degradiranih in ogolelih površinah. Ti gozdovi nimajo
praktično nobenega gospodarskega pomena. Zelo pomembna pa je njihova varovalna vloga
(Štefanič, 1992). Sicer je za montanski pas na območju Krajevne skupnosti Soča - Trenta
značilna gozdna združba bukve in triliste vetrnice (Vegetacijska karta gozdnih združb, 2002).
Z višino prehaja bukev v smrekov gozd. Največ smreke je v osojnih in višjih legah. Tudi v
dolinskem dnu so se po opustitvi košnje marsikje zarastli pionirski smrekovi gozdovi
(Štefanič, 1992). Zlasti obsežni so v bolj senčnih legah (na primer v dolinskem dnu Zadnje
Trente). V višjih legah se smreka in bukev mešata v prisojah z macesnom, v osojnih legah pa
z jelko. Poglavitna gospodarska dejavnost gorskega pasu je bila gozdarstvo. Intenzivna
sečnja se je začela v 16. stoletju za potrebe fužin v Trenti, od 18. stoletja naprej pa za prodajo
(Mlekuž, 2002). Sprva so gozdarji za spravilo lesa iz strmih trentarskih in soških gozdov
uporabljali drče (erozijski jarki) in riže (lesene žlebove; Valenčič, 1970), v 20. stoletju pa
krožne gravitacijske žičnice. V letih 1930-1965 je bilo na območju Trente, Soče in Lepene
postavljenih kar 11 krožnih gravitacijskih žičnic (Mlekuž, 2002). Intenzivna sečnja gozdov se
je v Krajevni skupnosti Soča - Trenta prenehala v 70. letih 20. stoletja (Miklavčič Brezigar,
1989).
Termična gozdna meja v gorah nad Sočo in Trento je na višini okoli 1800 metrov (Ogrin,
2009). Do te višine povprečna dnevna temperatura zraka vsaj 100 dni v letu preseže 5 °C.
Vendar je zaradi strmega reliefa, plazov in tudi človekovih vplivov gozdna meja marsikje
močno znižana. Dejanska gozdna meja poteka približno na višini 1600 metrov (Kunaver,
2000; Planina, 1954), lokalno pa je še mnogo nižja. Gozdno mejo je v preteklosti marsikje
močno znižala planinska paša. Na planinah se je pri sirarjenju porabilo zelo veliko drv
(Melik, 1950). Gozdna meja nad dolino se je tako postopno nižala, utra planin (zagrajen
prostor okoli planinskih stanov) pa so morali pastirji večkrat prestaviti v nižje lege, bližje
virom lesa.
Leta 1900 je bilo v Trenti in Soči kar 5169 ovac in koz (Leksikon občin za Avstrijsko-Ilirsko
Primorje, 1906). Krmna baza doline je bila premajhna za tako veliko čredo, zato je bilo na
območju gozdne meje okoli doline ob koncu 19. stoletja nanizanih kar 14 soških in trentarskih
planin. V prvih letih 21. stoletja deluje v neposredni bližini Krajevne skupnosti Soča - Trenta
le še ena planina (Duplje).
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Slika 5: Planine nad Trento, Sočo in Lepeno v drugi polovici 19. stoletja.
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Nad gozdno mejo uspevajo le še posamezna drevesa (viharniki), prevladujejo pa grmovna rast
in travišča. Za območja subalpinskega pasu so značilna grmišča rušja in navadnega slečnika
(Vegetacijska karta gozdnih združb, 2002). V legah med 2000 in 2500 metri, v alpinskem
pasu, uspeva le še travno rastje in blazinaste trajnice. Nekoč so strma travišča nad gozdno
mejo domačini želi in pokošeno seno prenašali v dolino. Nevarnemu opravilu, pri katerem se
je ponesrečilo veliko koscev in žanjic, so domačini pravili vrharjenje.
V najvišjih legah je podnebje preostro za večino rastlin. Na skalah in grušču lahko v teh
višinah uspevajo le še alge, lišaji in mahovi. To je subnivalni pas. Ta višinski rastlinski pas je
bil nekoč obrobnega pomena za dolinsko gospodarstvo. To je bilo v preteklosti zlasti območje
lova na gamse, danes pa je turistično zelo zanimivo zaradi razvoja gorništva in pustolovskega
(adrenalinskega) turizma.
Za nastanek kulturne pokrajine je nujno potrebno delovanje človeka. Njegova prisotnost v
prostoru (oziroma gospodarske dejavnosti in raba tal) iz naravne pokrajine oblikuje kulturno
pokrajino. Gospodarske dejavnosti in raba tal na območju Krajevne skupnosti Soča - Trenta
so se v preteklosti močno spreminjale. Z njimi sta se spreminjala tudi izgled kulturne
pokrajine in demografska slika območja.
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Preglednica 1: Družbenogospodarski razvoj in spreminjanje kulturne pokrajine v Trenti
in Soči do sredine 20. stoletja.
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE
OBMOČJA

ZNAČILNOSTI

PROUČEVANEGA

4.1 Naselja in zemljiška razdelitev pričata o pozni poselitvi
Naselja Soča, Trenta in Lepena so zaradi razloženosti popolnoma drugačna od ostalih naselij
na Bovškem, ki so skoraj vsa gručasta. Vzorec poselitve jasno kaže, da zgornja Soška dolina
ni bila poseljena istočasno kot Bovška kotlina in dolina Koritnice (Petek, 2005). Bovška
kotlina je bila poseljena že v predrimskih časih, čez Predel pa je potekala strateško pomembna
cesta. Prometno odročna in utesnjena dolina Soče nad Bovcem sicer ni bila popolna
anekumena, vendar za stalno poselitev ni bila privlačna. Bila je območje planinskega
pašništva. V srednjem veku so bile tamkajšnje planine v lasti oglejskega patriarha in
furlanskih samostanov (Planina, 1954). Njihova starost ostaja neznanka, sega pa vsaj v 14.
stoletje (leta 1326 je prvič izpričana planina Trebiščna). Območje Soče, Trente in Lepene je
postalo zanimivo za stalno naselitev šele z odkritjem in gospodarsko rabo nahajališč železove
rude v 16. stoletju.
Pozna naselitev Soče, Trente in Lepene se kaže tudi v zemljiški razdelitvi. Medtem ko v
Bovški kotlini in v Koritnici prevladuje zemljiška razdelitev na grudaste delce, je dolinska
posest v naseljih Soča, Trenta in Lepena razdeljena v celke in drugotne grude (naknadno
razkosani celki). Celki so značilni za rovtarsko kolonizacijo. Senožeti pa je imela vsaka
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kmetija raztresene po pobočjih daleč od domače hiše. Izjema je parcelacija Na Logu v
Vrsniku. Tu so zemljišča razdeljena v široke delce pravilnih oblik. Še v 19. stoletju je bila tu
planina, ki so jo nato leta 1865 razparcelirali (Planina, 1954).
Slika 6: Zemljiška razdelitev v Lepeni.
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Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2011
Slika 7: Zemljiška razdelitev v Logu pod Mangartom.
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Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2011
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Čeprav so Trenta, Soča in Lepena razložena naselja, ki jih tvori veliko število majhnih
zaselkov v dolinskem dnu in na redkih pobočnih policah, so se v nekaterih zaselkih zgostile
storitvene in upravne dejavnosti. Ti zaselki so dobili pomen središča vasi, večje število hiš pa
jim daje gručast videz.
Središče naselja Soča je zaselek Soča. Tu je bila v 18. stoletju zgrajena cerkev Sv. Jožefa.
(Planina, 1954). Soča je do nedavnega predstavljala središčno naselje Krajevne skupnosti
Soča - Trenta, kamor sta gravitirali tudi Lepena in Trenta. V zadnjih letih z zaprtjem obrata
Iskre avtoelektrika in ugašanjem storitvenih dejavnosti (trgovina, pošta) Soča izgublja vlogo
središčnega naselja. V zaselku Soča se nahajajo šola, otroški vrtec in župnijska cerkev.
V Trenti je imel sprva središčno vlogo zaselek Pri cerkvi. V času rudarstva in fužinarstva so
tu stali stavba rudarske uprave in plavži. V 17. stoletju je bila zgrajena cerkev Device Marije
Lavretanske. V 18. stoletju je bil v tamkajšnjem župnišču nastanjen trentarski župnik
(Miklavčič Brezigar, 1989). Še ob koncu 19. stoletja je imel zaselek Pri cerkvi vikarijat, šolo
in poštno nabiralnico (Leksikon občin za Avstrijsko-Ilirsko Primorje, 1906). Zaradi
demografskega praznjenja Zgornje in Zadnje Trente zaselek ni obdržal središčne vloge.
Število stavbnih objektov v zaselku Pri cerkvi je ostalo v zadnjih stotih letih nespremenjeno.
Zdaj je zaselek spomeniško zaščiten. Lastniki večine stavbnih objektov so vikendaši, ki so si
tu prijavili stalno prebivališče.
V 19. stoletju je dobival vse večji pomen zaselek Na Logu zaradi ugodne prometne lege na
stičišču doline reke Soče in Zadnjice. Ker se tu dolina nekoliko razširi, je na prodnih terasah
pod zaselkom več kmetijskih površin in domačij kot v utesnjeni dolini okoli zaselka Pri
cerkvi. V zaselku se nahaja trgovina, do sredine šestdesetih let 20. stoletja je bila tu tudi
osnovna šola (Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, 2011). Močno spodbudo razvoju zaselka je
pomenilo odprtje Doma Trenta v devetdesetih letih 20. stoletja. V Domu Trenta imajo poleg
Informacijskega središča Triglavskega narodnega parka in Trentarskega muzeja svoj sedež
Kulturno društvo »Triglav« Trenta, Turistično društvo Soča - Trenta, Športno društvo Soča Trenta, Društvo podeželskih žena doline Trenta, krajevna skupnost, Zadruga Soča - Trenta in
Agrarna skupnost vasi Trenta. V domu Trenta deluje tudi ambulanta splošne medicine. V
zadnjih letih je zaselek Na Logu nedvomno najbolj vitalno naselje v dolini. Tu ima sedež kar
20 od približno 60 poslovnih subjektov v Krajevni skupnosti Soča - Trenta (Poslovni
informator Republike Slovenije, 2011; Prostorski informacijski sistem občin, 2011).

4.2 Prebivalstvena dinamika in možnost zaposlitve
Krajevna skupnost Soča - Trenta spada med eno najredkeje poseljenih območij v Sloveniji.
Tu živita manj kot 2 prebivalca na km2. Gostota poselitve je torej petdesetkrat manjša od
slovenskega povprečja. Manjša gostota poselitve je na goratih območjih pričakovana, toda vse
prevečkrat je združena z neugodno starostno strukturo prebivalstva in kaže na demografsko
praznjenje in na slabe možnosti za nadaljnji razvoj območja. Tako je, žal, tudi v Krajevni
skupnosti Soča - Trenta. Proces izseljevanja ljudi s tega območja lahko spremljamo že od
konca 19. stoletja.
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Slika 8: Indeks gibanja števila prebivalcev na območju Krajevne skupnosti Soča - Trenta v
letih 1890–2002.
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Vir: Spezial-Ortsrepertorium vom Küstenlande, 1885; Spezial-Orts-Repertorium des Österreichisch-Illyrischen Küstenlandes, 1894;
Leksikon občin za Avstrijsko-Ilirsko Primorje (Trst, Gorica in Gradiška, Istra), 1906; Spezialortsrepertorium für das Österreichischillyrische kustenland, 1918; Catastro agrario della provincia di Gorizia, 1936; Popis prebivalstva in stanovanj v letu 1971, Prebivalstvo.
Rezultati po naseljih in občinah. Knjiga 7, Prebivalstvo in gospodinjstva 1948, 1953, 1961 in 1971 ter stanovanja 1971, 1975; Popis
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 31.3.1981, 1981; Prvi začasni podatki popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj
in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 po občinah, naseljih in krajevnih skupnostih, 1991; Popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj 2002, 2011

V naseljih Soča, Trenta in Lepena je živelo konec 19. stoletja štirikrat več ljudi kot danes.
Pokrajina v času avtarkičnega agrarnega gospodarstva, ko so bile vse produktivne površine v
kmetijski rabi, ni mogla preživeti vseh prebivalcev. Del prebivalstva je zato že ob koncu 19.
stoletja odhajal na delo po svetu. Najprej sezonsko, nato vse pogosteje za stalno. Moški so se
sprva začasno odpravljali na delo v rudnike in gozdove znotraj Avstro-Ogrske. Ob koncu 19.
stoletja pa se je začelo tudi odseljevanje v zahodnoevropske države. Večina izseljencev je
našla zaposlitev v Nemčiji, Franciji, Belgiji in na Nizozemskem (Planina, 1954). Med obema
vojnama je mnogo Sočanov in Trentarjev našlo zaposlitev v rudniku svinca v Rablju
(Miklavčič Brezigar, 1989). Povečano izkoriščanje svinca v rabeljskem rudniku je deloma
ustavilo izseljevanje ljudi s celotnega Bovškega (Petek, 2005). V drugi polovici 20. stoletja pa
se je izseljevanje prebivalstva spet močno pospešilo.

23

Slika 9: Indeks gibanja števila prebivalcev Trente, Soče in Lepene v letih 1953−2002.
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Vir: Popis prebivalstva in stanovanj v letu 1971, Prebivalstvo. Rezultati po naseljih in občinah. Knjiga 7, Prebivalstvo in gospodinjstva
1948, 1953, 1961 in 1971 ter stanovanja 1971, 1975; Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 31.3.1981, 1981; Prvi
začasni podatki popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 po občinah, naseljih
in krajevnih skupnostih, 1991; Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, 2011

Po drugi svetovni vojni so Trenta, Soča in Lepena doživele vrsto silovitih pretresov. Prvi
udarec za tamkajšnje gospodarstvo je bila neprehodnost nove državne meje. Trentarji in
Sočani so izgubili pomembna tržišča za svoje kmetijske proizvode. Pred vojno so namreč
prodajali sir in krompir v Furlanijo, Gorico in na Koroško (Planina, 1954). Z zaslužkom so se
oskrbeli z živili in izdelki, ki jih niso mogli proizvesti sami. Zlasti pomembna je bila koruza
oziroma koruzni zdrob. Tega visokokaloričnega živila, primernega za težka celodnevna
opravila na planinah, senožetih in v gozdu, je po vojni mnogokrat preprosto zmanjkalo
(Miklavčič Brezigar, 1989). Z novo državno mejo se je počasi zaprla tudi možnost dodatnega
zaslužka v rabeljskem rudniku. Še v letih 1945–1948 je hodilo delat v Rabelj približno 40
Sočanov. Z letom 1948 je delo v rudniku obdržalo le še 7 Sočanov (Planina, 1954). Leta 1961
so se z rudarstvom preživljali 3 Sočani (Popis stanovništva 1961).
Leta 1948 je država nacionalizirala premoženje agrarnih skupnosti v Trenti in Soči, ki so
izgubile solastništvo nad gozdom (Kavčič, 2011). Dohodek domačinov od takrat razmeroma
intenzivnega gozdarjenja se je skrčil na plače gozdnih delavcev. Vse slabšemu
gospodarskemu položaju Trentarjev in Sočanov se je leta 1952 pridružila prepoved kozje
paše (kozjo pašo v gozdovih so skušale oblasti omejiti že v 19. stoletju; Novak, 1970). Ta je
imela tako gospodarski kot psihološki učinek, saj so oblasti odvzele tamkajšnjim prebivalcem
pomemben vir prehrane in dohodkov.
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V Trenti, Soči in Lepeni v desetletjih po vojni praktično ni bilo možnosti zaposlitve. Številni
Trentarji so mnenja, da jih je želela oblast načrtno izseliti in na območju Trente ustvariti
lovski rezervat za politično elito (Pretner, M., 2011). Nekaj delovnih mest v dolini je po vojni
omogočalo le gozdarstvo in slabo razvita turistična dejavnost, ki pa sta v sedemdestih letih 20.
stoletja zašla v hudo krizo. V osemdestih in devetdesetih letih je večje število Sočanov,
Lepenčanov in Trentarjev našlo zaposlitev v obratu Iskra avtoelektrika v Soči, odprtem leta
1983 (Miklavčič Brezigar, 1989). Zaradi delovnih mest v krajevni skupnosti se je upadanje
števila prebivalcev začelo umirjati. Od devetdesetih let 20. stoletja se tu vse bolj razvija tudi
turistična dejavnost, ki nudi prebivalcem možnost zaslužka.
Slika 10: Delež stalnih bivališč v trentarskih, soških in lepenskih zaselkih.
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Vir: Savnik, Planina, Šifrar 1968; Orožen Adamič, Perko, Kladnik, 1997; Prostorski informacijski sistem občin, 2011; Prostorski portal
Geodetske uprave Republike Slovenije, 2011
Avtor: Komel

Demografsko praznjenje zaselkov je potekalo skozi celotno 20. stoletje (Planina, 1954).
Najprej so bile opuščene najvišje in najmanj produktivne kmetije. V Soči je zdaj poseljeno le
dolinsko dno in zaselka Na Skali ter Pod Skalo nad Vrsnikom. Za ohranitev poselitve je bila
ključnega pomena cestna povezava z dolino. Kjer ni bilo cestne povezave, se stalna poselitev
ni obdržala. Takšna je bila usoda zaselka Lemovje. Kljub ugodni legi na osončeni pobočni
polici v termalnem pasu in izviru vode (sicer nestalnem), so ga zaradi prometne odrezanosti
zadnji prebivalci zapustili leta 1972 (Praprotnik, 2008). Na Lemovje vodi le ozka strma steza
iz zaselka Soča. Na bolj strmih skalnatih odsekih so v skalo vklesane stopnice.
Tudi v Trenti so se najprej izpraznili najvišji in najbolj odmaknjeni zaselki. Demografsko
praznjenje je najprej zajelo Zadnjo in Zgornjo Trento. Gospodarski razvoj in modernizacija po
drugi svetovni vojni sta Zgornjo in Zadnjo Trento v veliki meri obšla. Ta del naselja je ostal
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brez elektrike in brez telefona (Ivačič, 1989). Še trgovina v Spodnji Trenti, oddaljena 6
kilometrov od zadnjih domačij v Zadnji Trenti, je bila v zimskih mesecih težko dostopna.
Življenje v Zgornji in Zadnji Trenti je bilo vse manj privlačno, mladi ljudje so si zato iskali
možnost zaslužka v večjih gospodarskih središčih. Zgornja in Zadnja Trenta sta zdaj v
hladnejši polovici leta popolnoma opuščeni. Stalne prebivalce so zamenjali vikendaši. Zdaj je
v Krajevni skupnosti Soča - Trenta okoli 400 sekundarnih bivališč. Stalni prebivalci živijo le
še v približno 60 hišah (Pihlar, 2003). Lastniki sekundarnih bivališč, urejenih iz opuščenih
stanovanjskih objektov in prestaj, sicer zgledno skrbijo za stavbno dediščino, vendar pravega
življenja v dolino ne morejo prinesti.
V skoraj vseh trentarskih, soških in lepenskih zaselkih število sekundarnih bivališč presega
število stalnih bivališč. Ker so številni vikendaši prijavili stalno prebivališče v Trenti, Soči ali
Lepeni, je dejansko število stalno poseljenih objektov še manjše.
Desetletja močnega odseljevanja mladih iz doline se odražajo v zelo slabi demografski podobi
območja.
Preglednica 2: Indeks staranja in povprečna starost prebivalstva v Trenti, Soči in celotni
Sloveniji leta 2002.
indeks staranja
povprečna starost
Soča
280
48,4
Trenta
206,7
46,1
Slovenija
96,3
39
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, 2011
Indeks staranja prebivalstva predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in
številom oseb, mlajših od 15 let. Indeks staranja slovenskega prebivalstva ni ugoden in kaže,
da se slovensko prebivalstvo stara. V Trenti in Soči pa je indeks staranja še mnogo višji od
slovenskega povprečja. Soča je pri tem kazalcu v slabšem položaju od Trente. Za naselje
Lepena podatki popisa iz leta 2002 niso dostopni. Leta 1987 je imela Lepena najslabšo
starostno strukturo prebivalstva v Krajevni skupnosti Soča - Trenta (Miklavčič Brezigar,
1989). Neugodno demografsko podobo Trente in Soče kaže tudi razmerje med delovno
aktivnim prebivalstvom in različnimi kategorijami neaktivnega prebivalstva. Trenta je
nekoliko vitalnejša od sicer večje Soče.
Potrebno je opozoriti, da predstavljajo tudi starejši prebivalci s svojimi izkušnjami, znanjem,
vrednotami in entuziazmom razvojni potencial obrobnih delov slovenskega podeželja
(Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008). V Trenti ima trgovka Erna Zorč zaradi
zavedanja o pomembnosti trgovine za življenje v naselju le-to odprto skozi vse leto, čeprav bi
bilo iz gospodarskega vidika trgovino v hladni polovici leta najbolj smiselno zapreti (Zorč,
2011). K temu segmentu prebivalstva lahko v veliki meri prištejemo še starejše lastnike
sekundarnih bivališč, ki lahko v dolini preživijo velik del leta in se aktivno vključujejo v
družabno življenje in razvojne pobude v dolini.
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Slika 11: Struktura prebivalstva po aktivnostih ( v %).
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Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, 2011
Kar 41 % aktivnega prebivalstva Trente in Soče je zaposlenega v nekmetijskih dejavnostih
(industrija, obrt in gradbeništvo). V storitvenih dejavnostih je zaposlenih le 34 % delovno
aktivnih Sočanov in Trentarjev, 17 % jih dela v kmetijstvu in gozdarstvu. (Popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj 2002, 2011).
Preglednica 3: Družbenogospodarski razvoj in spreminjanje kulturne pokrajine v
Krajevni skupnosti Soča - Trenta v drugi polovici 20. stoletja in v začetku 21. stoletja

Socialni in demografski
razvoj

Kulturna
pokrajina

Prevladujoče
gospodarske
dejavnosti

2. polovica
20. stoletja
- turizem
- gozdarstvo
- Iskra avtoelektrika
- ekstenzivno poljedelstvo
- ekstenzivna samooskrbna
živinoreja

začetek
21. stoletja
- turizem v povezavi z
zavarovanim območjem
- ekstenzivno poljedelstvo
- ekstenzivna samooskrbna
živinoreja
- gozdarstvo

- ekstenzifikacija rabe naravnih
- otočna pokrajinska
virov (opustitev planinskega
struktura
pašništva, opuščanje gozdarstva) - prevlada sekundarnih
- izpraznjenost zatrepnih delov
bivališč
dolin in pobočnih polic
- zavarovano območje
- zaraščanje kulturne pokrajine
- pojav sekundarnih bivališč
- zavarovano območje (od 1981)
- depopulacija
- neugodna demografska
- krčenje oskrbnega sistema
struktura
- postopno upadanje pomena
- krčenje oskrbnega sistema
gozdarstva
- večja mobilnost prebivalstva
- postopno upadanje pomena
(motorizacija)
lova
- Triglavski narodni park
- vse večji pomen turizma
- elektrifikacija
- informacijska infrastruktura
- Triglavski narodni park

Vir: Miklavčič Brezigar, 1989; Planina, 1954; Vranješ, 2008
Avtor: Komel
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4.3 Vpliv reliefa in poselitve na infrastrukturno opremljenost
Nizka gostota poselitve v Krajevni skupnosti Soča - Trenta predstavljata veliko oviro pri
izgradnji komunalne, prometne, energetske in informacijske infrastrukture, ki se intenzivneje
razvija šele zadnji dve desetletji.
Glavna prometnica med Zgornjim Posočjem in bližnjimi regijami, ki nanj mejijo severno in
vzhodno (Koroška in Gorenjska) je od nekdaj potekala po dolini Koritnice in čez prelaz
Predel. Soška dolina severno od Bovca je bila v preteklosti prometno popolnoma odmaknjena.
Vanjo so dolgo vodile le bolj ali manj uhojene tovorne poti. Cestno omrežje zaradi reliefnih
omejitev še danes ni razčlenjeno. Glavno prometnico območja predstavlja državna regionalna
cesta Bovec–Kranjska Gora. Za prebivalce območja je zlasti pomemben njen odsek do Bovca,
saj zaradi zimske neprevoznosti ceste čez prelaz Vršič (1611 metrov) prebivalstvo gravitira na
Bovec in druga večja naselja Zgornjega Posočja. Snežni plazovi na Vršiču negativno vplivajo
na prometno povezanost naselij Krajevne skupnosti Soča - Trenta s svetom in na njihov
gospodarski razvoj, saj je zaradi njih vršiška cesta v zimskih mesecih neplužena in
neprevozna. V primeru zaprtosti prelaza Predel so v zimskih mesecih tamkajšnja naselja
dostopna le po Soški dolini. Cesta čez prelaz Vršič je pomembna za turistično dostopnost
območja v poletnih mesecih, saj predstavlja najkrajšo povezavo naselij Krajevne skupnosti
Soča - Trenta s slovenskim avtocestnim križem.
Povprečno aktivna trentarska družina je ob koncu 20. stoletja letno prevozila zaradi
vsakodnevnih opravkov (delo, nakupi) 30 000 kilometrov (Roš, 1999). Redna avtobusna
povezava Soče in Trente s Kranjsko Goro in Bovcem obstaja samo v poletnih mesecih (Vozni
redi v Julijskih Alpah, 2011). Sezonskost javnega prevoza doživljajo domačini kot velik
problem pri ohranjanju poselitve območja (Pretner, M., 2011).
Na regionalno cesto Bovec–Kranjska Gora se navezujejo redke občinske ceste, ki vodijo v
stranske doline (Prostorski informacijski sistem občin). Gozdnih cest in traktorskih vlak je tu
zaradi zelo strmih pobočij zelo malo. V preteklosti so pri gozdarjenju v trentarskih in soških
gozdovih uporabljali drče in krožne gravitacijske žičnice, ob koncu 20. stoletja pa jih je
povsem nadomestilo spravilo lesa z vitli in modernimi žičnicami, nameščenimi na tovornjak.
Za sodobne načine spravila lesa so vlake in gozdne ceste nujno potrebne (Mlekuž, 2011).
Oskrba z vodo in ravnanje z odpadnimi vodami v Krajevni skupnosti Soča - Trenta ni celovito
rešeno. Javni vodovodni sistemi so na območju krajevne skupnosti zgrajeni samo v zaselku
Na Logu in v zaselku Soča. V ostalih zaselkih Krajevne skupnosti Soča - Trenta je
problematika oskrbe z vodo rešena z množico malih zasebnih vodovodov. Ker je vodovod Na
Logu zastarel, izvira namreč še iz časov italijanske zasedbe, načrtuje občina njegovo
posodobitev. Drugod v dolini deluje veliko število malih zasebnih vodovodov. Vsi zasebni
vodovodi imajo vgrajene sisteme za dezinfekcijo vode (Kavčič, 2011). Kanalizacijsko
omrežje s čistilno napravo (350 PE) je urejeno samo za del zaselka Na Logu. Drugod rešujejo
problem odpadnih voda z večprekatnimi greznicami, ki jih je potrebno prazniti (Kavčič, 2011;
Pretner, M., 2011). V hotelskem naselju Pristava Lepena imajo malo biološko čistilno
napravo (Kavčič, 2011).
Električna napeljava je bila problematična do začetka devetdesetih let 20. stoletja. Elektriko
so Sočani dobili leta 1939. V Trenti ni bilo javne električne napeljave, kljub temu da je za
potrebe italijanske vojašnice Na Logu delovala mala hidroelektrarna. Iz te hidroelektrarne so
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si Trentarji po koncu italijanske okupacije leta 1943 uredili razsvetljavo. Na električno
omrežje je bila Trenta priključena šele leta 1966 (Miklavčič Brezigar, 1989). Zgornja Trenta
je elektriko dobila šele leta 1991. Številne domačije v Lepeni pa so jo dobile še kasneje, leta
1994 (Rutar, 2002). Danes je električno omrežje napeljano povsod v dolinskem dnu.
Velika pridobitev za prebivalce Krajevne skupnosti Soča - Trenta je bila izgradnja male
hidroelektrarne Krajcarica Na Logu v Trenti leta 1996. Malo hidroelektrarno je sprva
nameraval za potrebe Informacijskega središča Na Logu zgraditi Triglavski narodni park, leta
1992 pa je investitorstvo prenesel na domačine. Nosilec naložbe Hidroelektrarna Krajcarica je
tako postala družba Krajcarica, ki je v celotni lasti Zadruge Soča - Trenta. Zaradi zapletov s
financiranjem in prostorsko umestitvijo zajetja hidroelektrarne se je gradnja vlekla pet let.
Dobiček od prodaje elektrike bo Zadruga Soča - Trenta vlagala v razvoj komunalne in
turistične infrastrukture (Roš, 1996; Kavčič, 2011).
Žično telefonsko omrežje poteka po dolini Soče samo do zaselka Pri cerkvi. V velikem delu
Zgornje Trente, v Zadnji Trenti ter Na Skali in v Lepeni, ni žične telefonije (Kavčič, 2011).
Pokritost s signalom mobilnih telefonskih operaterjev ni povsod najboljša (na primer v
Lepeni).
Odvoz komunalnih odpadkov je v pristojnosti občine. Zanj je pooblaščeno podjetje
Komunala Tolmin. Kakovost storitve ne odstopa od drugih slovenskih območij. V zaselkih
Soča in Na Logu so postavljeni tudi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Zabojniki za
mešane odpadke pa so postavljeni vse do Zadnje Trente.

5. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN OMEJITVE KRAJEVNE SKUPNOSTI
SOČA - TRENTA
5.1 Oskrbno-storitvene dejavnosti kot odraz demografskega stanja
V Krajevni skupnosti Soča - Trenta je gostota poselitve po statističnih podatkih petdesetkrat
manjša od slovenskega povprečja. Zaradi razkoraka med statistično in dejansko prisotnim
prebivalstvom gostota poselitve v Trenti, Soči in Lepeni dejansko komaj presega 1 %
slovenskega povprečja (dejansko pristnih prebivalcev je izven turistične sezone okoli 200, od
teh okoli 80 v Trenti; Kravanja, 2011; Markovič, 2011; Mlekuž, 2011). Zaradi nizke gostote
poselitve je pokritost območja z javnimi in zasebnimi storitvami skromna, njihova prisotnost
v prihodnosti pa je vprašljiva. Majhno število prebivalcev namreč ne predstavlja dovolj
velikega števila odjemalcev za uspešno poslovanje trgovin in gostinskih obratov ter delovanje
šol, poštnih uradov in zdravstvenih ustanov. Pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva redko
poseljenih območij se postavljajo vprašanja stroškov, dobička in minimalne kritične mase, ki
bi upravičila delovanje urada, šole ali ambulante. Zaradi upadanja števila prebivalcev in
posledično manjšega povpraševanja je pričakovati, da se bo ponudba storitev na redko
poseljenih podeželskih območjih še poslabševala (Benkovič Krašovec, 2006).
V 19. in v prvi polovici 20. stoletja je bilo za trentarske in soške družine značilno veliko
število otrok. Posamezne družine so imele tudi po 10 otrok (Ivačič, 1989). Šolska mreža je
bila temu primerno razvita. Ljudske šole so delovale tako v Soči kot v Trenti (ljudska šola Na
Logu in njena podružnica v Zgornji Trenti) in celo v Lepeni. Leta 1963 je bila ukinjena
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osnovna šola v Lepeni, tri leta kasneje pa tudi v Trenti (Pokrajinski arhiv v Novi Gorici,
2011). Zdaj na območju Krajevne skupnosti Soča - Trenta deluje le še osnovna šola v Soči kot
podružnična šola Osnovne šole Bovec. Pouk v Soči poteka na razredni stopnji. Pouk na
predmetni stopnji pa se odvija v Osnovni šoli Bovec. Za šolski prevoz skrbi občina.
Kritična meja za delovanje podružnične šole na območjih s specifično poselitvijo in na
območju z razvojnimi posebnostmi je pet učencev (Odredba ..., 1998). Ker pouk v
podružnični Osnovni šoli Soča obiskuje v šolskem letu 2011/2012 šest učencev, šoli ob
manjšem upadu vpisa grozi zaprtje. V šolskem letu 2011/2012 so starši vse prvošolce vpisali
v šolo v Bovcu. Krajevna skupnost si prizadeva za ohranitev šole tudi z odprtjem vrtca v Soči.
Novi vrtec v Soči zdaj obiskuje 8 otrok (Kavčič, 2011).
Prag rentabilnosti male podeželske trgovine z enim ali dvema zaposlenima naj bi bil 170
stalnih strank (Loffer, 2005). Trgovini v Trenti in Soči poslujeta izven turistične sezone pod
mejo likvidnosti. Število stalnih strank malih podeželskih trgovin je namreč precej manjše od
števila prebivalcev. Številni prebivalci podeželskih območij opravijo svoje nakupe v cenejših
in bolje založenih trgovinah v središčnih naseljih višje stopnje (v občini Bovec je to naselje
Bovec), vikendaši pa opravijo večino nakupov za čas bivanja na vikendu kar v kraju stalnega
bivališča (Schmied, 2005). Obe trgovini v Krajevni skupnosti Soča - Trenta lahko poslujeta le
zaradi sezonsko povišanega povpraševanja v turistični sezoni. Trgovina v Soči je bila v letu
2011 odprta le v poletnih mesecih. Trgovina v Trenti ostaja tako edina trgovina v krajevni
skupnosti, ki je odprta skozi vse leto.
Zaradi zdravstvene ambulante splošne medicine, ki deluje Na Logu v Trenti, je osnovna
zdravstvena oskrba starejšim in manj mobilnim prebivalcem Trente, Soče in Lepene
razmeroma lahko dostopna. Ambulanta ima omejeni ordinacijski čas (odprta je ob torkih in
četrtkih od 12.30 do 14.30). Prebivalci Trente, Soče in Lepene imajo ob ponedeljkih, sredah
in petkih zagotovljeno zdravniško pomoč v Zdravstveni ambulanti splošne medicine v Bovcu
(Urniki zdravstvenega doma Tolmin, 2012). Najbližja lekarna se nahaja v Bovcu, dežurni
zdravnik pa v Tolminu.
Poštni urad v Soči se je obdržal do nedavnega, zdaj pa pošta Soča deluje kot »premična
pošta«. Poštne storitve se ne opravljajo več na poštnem uradu, temveč enkrat dnevno na
domačih naslovih krajanov. Čeprav Pošta Slovenije s premičnimi poštami zmanjšuje število
poštnih poslovalnic na podeželju, so prebivalci Krajevne skupnosti Soča - Trenta s premično
pošto zadovoljni. Poštar se vsak dan zapelje tudi do najbolj oddaljenih hiš nad Vrsnikom
(Kavčič, 2011).
Prebivalci Soče, Trente in Lepene si lahko izposodijo knjižnično gradivo v »potujoči
knjižnici« knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, ki enkrat mesečno obišče naselji Soča in Trenta
(Potujoča Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, 2011; Roš, 2001).
V prvih letih 20. stoletja sta v Trenti obratovali dve gostilni, v Soči pa kar šest gostiln
(Gabršček, 1901). Po prvi svetovni vojni se je zaradi prisotnosti italijanskega vojaštva
gostinska dejavnost v Trenti in Soči močno razvila. V Soči je delovalo osem gostilničarjev, v
Trenti pa tri gostilne in kavarna (Gabršček, 1923). Z močnim upadanjem števila prebivalstva
po drugi svetovni vojni je zašla gostinska dejavnost v Krajevni skupnosti Soča - Trenta v
hudo krizo. Konec 80. let je zaprl svoja vrata Planinski dom Zlatorog, zadnje gostišče v
krajevni skupnosti, odprto skozi vse leto (Miklavčič Brezigar, 1989). Zdaj obratuje v krajevni
skupnosti šest gostiln (Pristava Lepena, Penzion Kamp Klin, Gostilna Metoja, Kamp Trenta,
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Kekčeva domačija, Gostišče s prenočišči Andrejc). Kljub velikemu številu gostinskih obratov
na območju Krajevne skupnosti Soča - Trenta ni noben odprt izven turistične sezone. Pozimi
je izjemoma kakšna gostilna odprta le ob večjih praznikih (Pretner, S., 2011). Gostilne so
torej bolj namenjene turističnim obiskovalcem doline, manj pa kot prostor druženja
domačinov.
Celo pri duhovni oskrbi se pozna negativni vpliv redke poselitve območja oziroma malega
števila prebivalcev. Nekoč sta imeli tako Trenta kot Soča svojega duhovnika, zdaj pa za
bogoslužje v Soči in Trenti skrbijo duhovniki iz Župnije Bovec. Trenta je imela svojega
duhovnika (župnišče je bilo v zaselku Pri cerkvi) od konca 17. stoletja do propada fužinarstva
v Trenti konec 18. stoletja. Ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja je imela Trenta svojega
vikarja in kurata. Od leta 1919 je cerkveno upravljana iz Soče, po letu 1988 pa iz Bovca. Soča
je postala kuracija ob koncu 18. stoletja, na prehodu 19. v 20. stoletje je postala župnija. Od
leta 1988 Soča nima več svojega župnika (Rupnik, 2003). Župnijo Soča oskrbujeta danes
duhovnika iz Bovca (Župnija Bovec, 2012).
Krčenje oskrbnega sistema manjša privlačnost območja za bivanje. V kombinaciji s težko
dostopnostjo nepremičnin na trgu (Vranješ, 2008) in prometno odmaknjenostjo območja
predstavlja slaba pokritost z oskrbno-storitvenimi dejavnostmi velik razvojni problem
Krajevne skupnosti Soča - Trenta. Odsotnost teh slabša življenjske razmere in manjša
privlačnost območja za naselitev in delo. Javni in zasebni ponudniki blaga in storitev v vse
večji meri uporabljajo mobilne oblike oskrbe lokalnega prebivalstva. »Potujoči knjižnici«, ki
jo uporabljajo prebivalci naselij Zgornjega Posočja že od leta 1977, sta se v zadnjih letih
pridružili tudi »premična pošta« in »potujoča trgovina«. Slednja predstavlja močno
konkurenco trgovinama v Trenti in Soči. Mobilne oblike oskrbe prebivalstva je potrebno
vrednotiti tudi z vidika odliva dohodka z območja in manjšega števila delovnih mest za
lokalno prebivalstvo.
Kljub majhnemu številu prebivalcev in nizki gostoti poselitve delujejo v Trenti, Soči in
Lepeni društva krajanov in organizacije, ki so pomemben razvojni dejavnik območja. V
krajevni skupnosti delujeta dve turistični društvi: Turistično društvo Soča - Trenta in
Turistično društvo Soča - Lepena. Skupaj štejeta okoli 160 članov. Bogato lovsko tradicijo v
dolini ohranja Lovska družina Soča. Poleg Turističnega društva Soča - Trenta imajo sedež Na
Logu v Trenti tudi Kegljaški klub Trenta, Kulturno društvo Triglav in Društvo podeželskih
žena doline Trenta. Slednji aktivno sodelujeta pri turistični promociji in turistični ponudbi
Soče, Trente in Lepene. Društvo podeželskih žena doline Trenta sodeluje pri vseh prireditvah
v krajevni skupnosti s pripravo domačih izdelkov in peko peciva. Kulturno društvo je aktivno
pri organizaciji koncertov, gledaliških predstav in umetniške delavnice Trenta Ars (potekala
je v letih 2007-2009). Od leta 1972 deluje v Trenti moški pevski zbor Triglav Trenta. Pri
organizaciji večjih prireditev (na primer Trentarski sejem) sodelujejo skoraj vsa društva v
Krajevni skupnosti Soča - Trenta (Bradaškja, 2012).
Skoraj vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti so včlanjena v Zadrugo Soča - Trenta,
gospodarsko družbo v lasti domačinov. Zadruga Soča - Trenta izvaja pobiranje parkirnine na
prelazu Vršič. Z dohodkom zadruga subvencionira avtobusni prevoz med Bovcem in
Kranjsko Goro, saj bi bil ta z upoštevanjem izključno gospodarskih načel opuščen ter pomaga
socialno ranljivim skupinam krajanov. Od leta 2015, ko bodo predvidoma odplačana vsa
posojila za izgradnjo male hidroelektrarne Krajcarica, bo Zadruga Soča - Trenta oziroma
lokalna skupnost razpolagala z dodatnim virom dohodka, ki bo namenjen razvojnim
projektom v krajevni skupnosti (Bradaškja, 2012).
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5.2 Sodobne spremembe kulturne pokrajine zmanjšujejo razvojne možnosti
Kulturna pokrajina na območju naselij Soča, Trenta in Lepena je imela v 19. in v začetku
20. stoletja povsem drugačen značaj: bila je bila pejsažno »odprta« in razgledna ter marsikje
povsem ogolela agrarna pokrajina. Številna pobočja so bila zaradi prekomerne gozdne kozje
paše (leta 1869 se je v Trenti paslo 835, v Soči pa 1684 koz; Valenčič, 1970), prekomerne
sečnje, gozdnih požarov in snežnih plazov povsem brez rastlinskega pokrova (Mona, 1971).
Fluvioglacialne terase v dnu dolin so bile skrbno obdelane. Njivske površine so leta 1900
obsegale 57 hektarov, travniki (večinoma v dnu dolin) pa 661 hektarov. V Trenti in Soči so
pašniki prevladovali že v začetku 19. stoletja. V začetku 20. stoletja so se pašniki razprostirali
na kar 4935 hektarih oziroma na eni tretjini ozemlja današnje Krajevne skupnosti Soča Trenta (Leksikon občin za Avstrijsko-Ilirsko primorje, 1906).
Gozd je v začetku 20. stoletja obsegal dobro četrtino površine občin Soča in Trenta. Večji
gozdni kompleksi so bili značilni predvsem za katastrske občine Soča leva (leta 1900 je gozd
prekrival 41 % ozemlja katastrske občine Soča leva; Leksikon občin za Avstrijsko-Ilirsko
Primorje, 1906), Trenta leva (24,2 %) in Trenta desna (25,4 %). Katastrska občina Soča desna
pa je bila skoraj povsem brez gozdnega rastja (8,9 %).
Z depopulacijo in deagrarizacijo območja v 20. stoletju so se začele travniške in pašne
površine, ki so v času pretežno agrarnega gospodarstva obsegale večji del površine naselij
Trenta, Soča in Lepena, ogozdovati. Agrarna kulturna pokrajina dobiva zaradi ekstenzifikacije
značilnosti gozdne pokrajine. Gozd je tu leta 1900 pokrival 4338 hektarov, leta 2007 pa se je
razprostiral že na 8913 hektarih (Mlekuž in sod., 2007). Kmetijska zemljišča so leta 1900
obsegala 5653 hektarov, danes pa je kmetijskih zemljišč v uporabi (vsa se nahajajo v
dolinskem dnu in na pobočnih policah) le še 210 hektarov (Register kmetijskih gospodarstev,
2011). Spreminjanje kulturne pokrajine skozi čas lahko opazujemo s primerjavo
franciscejskega katastra z današnjim stanjem.
Primerjava franciscejskega katastra z registrom grafičnih enot rabe kmetijskega gospodarstva
je zaradi različnih kategorij rabe tal nekoliko otežena, vendar jasno kaže ekstenzifikacijo rabe
naravnih virov. Pašniki in travniki, ki so se v 19. stoletju razprostirali čez dobro polovico
katastrske občine (kmetijska raba je s pašo in vrharjenjem zajemala tudi najbolj strma travnata
pobočja nad gozdno mejo), so zdaj skrčeni na manjše otoke kmetijske pokrajine (kmetijska
zemljišča v uporabi) v dnu dolin. Pobočni travniki in pašniki pod gozdno mejo se intenzivno
zaraščajo z gozdom.
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Slika 12: Raba tal v katastrski občini Trenta leva v začetku 19. stoletja.
Legenda:
Pašniki
Gozd
Travniki

N

5 km

Vir: Franciscejski kataster, 1822
Slika 13: Raba tal v katastrski občini Trenta leva v začetku 21. stoletja.

Legenda:
Gozd
Travniki in pašniki v zaraščanju
Kmetijska zemljišča v uporabi
(pašniki, travniki in njivske
povšine)
Visokogorsko travno rastje
Kamnišče
Meja katastrske občine

N

5 km

Vir: Spletni pregledovalnik GERK/RABA, 2011
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Slika 14: Raba tal v občinah Soča in Trenta v 19. stoletju (modelni prikaz).
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2500 m

Vir: Franciscejski kataster, 1822; Leksikon občin za avstrijsko – ilirsko primorje, 1906
Avtor: Komel
Slika 15: Današnja raba tal v Krajevni skupnosti Soča - Trenta (modelni prikaz).
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Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2011; Spletni pregledovalnik GERK/RABA, 2012
Avtor: Komel
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Spremembe v kulturni pokrajini lahko opazujemo tudi s primerjavo starih in sodobnih
fotografij pokrajine.
Slika 16: Zaselek Soča okoli leta 1950.

Vir: Čop, 1996
Slika 17: Zaselek Soča leta 2011.

Avtor: Komel, 2011
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Čeprav fotografija zaselka Soča okoli leta 1950 prikazuje agrarno pokrajino z neznatnim
deležem gozda, se na njej že kaže začetek ogozdovanja kulturne pokrajine (mlad smrekov
gozd na pobočju Črnega vrha kaže na začetke ogozdovanja). Fotografija iz leta 2011 kaže
pretežno gozdno pokrajino. Njivskih površin praktično ni več. Košena so le še zemljišča, ki se
nahajajo v neposredni bližini zaselka. Zaradi ogozdovanja je za kulturno pokrajino namesto
nekdanje razglednosti značilna zastrtost. Pogled na kulturno pokrajino v dolinskem dnu se
pod gozdno mejo odpira le še na posameznih lokacijah, kar močno zmanjšuje turistično
privlačnost območja. Za turistično privlačnost območja je namreč pomembna razglednost,
mozaična pokrajinska struktura in človeška prisotnost v pokrajini oziroma kulturna dediščina
(Jeršič, 1999). Tudi domačini imajo do aktualnih procesov v pokrajini odklonilen odnos.
Ogozdovanje razumejo kot vizualno potrditev negativnih demografskih procesov, torej
»odmiranja življenja v dolini« (Vranješ, 2008).
Ogozdovanje kulturne pokrajine bi bilo še intenzivnejše, če številni vikendaši ne bi kosili
svojih parcel (Bradaškaja, 2012). Vloga vikendašev v kulturni pokrajini ostaja kljub temu
problematična, saj številni med njimi v želji po uživanju miru v svojem prostem času, daleč
od sosedov in od množice turističnih obiskovalcev, ograjujejo svoje zasebne parcele. Poleg
višanja cen nepremičnin (Hall, 2005; Pihlar, 2003; Schmied, 2005), ima razmah vikendaštva v
kulturni pokrajini še en negativni vidik: manjšanje prehodnosti pokrajine.

5.3 Razvoj turizma v povezavi z zavarovanim območjem
Turizem je med glavnimi viri dohodka v alpskem prostoru. Tu živi neposredno ali posredno
od turizma velik del prebivalstva. Bovško sodi med najbolj znane turistične destinacije
slovenskega alpskega sveta. Čeprav je večina nočitev turistov na Bovškem realizirana v
samem Bovcu, so Trenta, Soča in Lepena turistično prepoznavna območja v okviru bovške
turistične destinacije. V Krajevni skupnosti Soča - Trenta se realizira 27 % nočitev turistov v
Občini Bovec.
Slika 18: Število turističnih nočitev v Občini Bovec in v Krajevni skupnosti Soča - Trenta leta
2009.
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Slika 19: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah nastanitvenih objektov v Trenti, Soči in Lepeni
avgusta 2009.
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Vir: SI-Stat podatkovni portal, 2011c
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V Krajevni skupnosti Soča - Trenta prevladujejo namestitvene kapacitete z nizko dodano
vrednostjo (kampi Klin, Soča, Jelinc, Korita, Triglav in Trenta ter planinski domovi).
Turistično ponudbo v Trenti, Soči in Lepeni bi se lahko obogatilo z dodatnimi turističnimi
programi, ki niso odvisni samo od naravnih danosti. To so na primer welness ponudba, ježa,
konferenčni turizem, gastronomska ponudba. Tovrstna ponudba je namenjena zlasti
premožnejšim turistom. V to smer gre na primer Hotelska vas Pristava Lepena.
Diverzifikacija turistične ponudbe se je uveljavila tudi pri drugih turističnih ponudnikih v
Trenti, Soči in Lepeni, na primer v Eko kampu Korita v Soči in na turističnih kmetijah v
krajevni skupnosti Soča - Trenta. V Eko kampu Korita gradijo turistično ponudbo na
nekonvencionalnem, aktivnem in ekološko ozaveščenem preživljanju dopusta. Vsi objekti v
kampu so iz naravnih materialov, v kampu ni elektrike. Kampiranju pa je ponudnik dodal
adrenalinske vsebine. Obiskovalce se v Eko kampu Korita usmerja v aktivno športno
preživljanje prostega časa: v rafting, kanjoning, snorkeling in jadralno padalstvo (Na lepše,
2010). Tovrstno preživljanje dopusta (počitnic) je zanimivo zlasti za mlade, ki v turistični
ponudbi v Trenti, Soči in Lepeni sicer ne bi našli želenih turističnih vsebin. Združitev
gastronomske ponudbe ter turizma »oddiha in miru« pa lahko najdejo obiskovalci v treh
turističnih kmetijah: Kekčeva domačija v Zadnji Trenti, Ekološka turistična kmetija Pri
Plajerju v Spodnji Trenti in Turistična kmetija Jelinčič v Soči. V slednji se lahko srečajo tudi s
tradicionalnim sirarjenjem.
Velik del obiskovalcev Trente, Soče in Lepene so enodnevni gosti, ki prometno močno
obremenijo okolje, domačinom pa prinesejo le malo dohodka. Pomemben del obiskovalcev
Trente, Soče in Lepene predstavljajo gorniki. V letih po priključitvi Bovškega Jugoslaviji so
podružnice Planinske zveze Slovenije odprle številne planinske domove na območju Krajevne
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skupnosti Soča - Trenta. Večina planinskih domov je nastala kar v nekdanjih italijanskih
vojaških objektih (na primer Tržaška koča na Doliču, zavetišče pod Špičkom, Poštarski dom
na Vršiču, Zasavska koča na Prehodavcih, Koča pri izviru Soče in Koča dr. Klementa Juga v
Lepeni). Dostope do številnih planinskih domov so olajšale udobne mulatjere, ki jih je pred 2.
svetovno vojno zgradila italijanska vojska za oskrbo svojih vojaških višinskih postojank ob
Rapalski meji, na primer na Luknjo, Dolič in Kriške pode. Te danes predstavljajo hrbtenico
omrežja planinskih poti v Trenti, Soči in Lepeni. V Krajevni skupnosti Soča - Trenta deluje
sedem planinskih domov, štirje pa se nahajajo v njeni neposredni bližini (Poštarska koča in
Erjavčeva koča na Vršiču se nahajata v Krajevni skupnosti Kranjska Gora v Občini Kranjska
Gora, Planinski dom pri Krnskih jezerih in Gomiščkovo zavetišče na Krnu pa stojita v
Krajevni skupnosti Vrsno - Krn v Občini Kobarid). Od sicer dobrega obiska planinskih
domov v poletnih mesecih domačini v Trenti, Soči in Lepeni zaradi odliva dohodka izven
krajevne skupnosti nimajo neposrednega dobička.
Na gospodarski razvoj številnih območij v Julijskih Alpah pomembno vpliva Triglavski
narodni park, v katerega je v celoti vključeno območje Krajevne skupnosti Soča - Trenta.
Triglavski narodni park predstavlja povezovalno točko celotnega območja Julijskih Alp z
oblikovanjem posebnega integralnega turističnega proizvoda Triglavski narodni park
(Vesenjak in sod., 2005). Območja Triglavskega narodnega parka so prepoznavna kot
območja z ohranjenimi naravnimi vrednotami, kar močno poveča njihovo turistično
privlačnost. Javni zavod Triglavski narodni park aktivno deluje pri ohranjanju naravne in
kulturne dediščine in pri izgradnji turistične infrastrukture. V Krajevni skupnosti Soča Trenta je njegov prispevek viden zlasti z odprtjem Informacijske točke Triglavskega
narodnega parka, ureditvijo Soške poti ter obnovo številnih spomenikov kulturne dediščine
(na primer Planina Za Skalo in žaga venecianka v Trenti). Zaenkrat še ni ustvarjena blagovna
znamka »Narejeno v Triglavskem narodnem parku«, ki bi povečala tržno vrednost
prehrambenim in obrtnim izdelkom proizvajalcev iz območja Triglavskega narodnega parka.
Slika 20: Varstvena območja v Triglavskem narodnem parku.

Vir: Triglavski narodni park, 2011
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V Triglavskem narodnem parku obstajajo 3 režimi varovanja naravne in kulturne dediščine (3
varstvena območja). V prvem varstvenem območju, ki obsega visokogorje osrednjega dela
parka, je gospodarska raba prostora zelo omejena. Tu je dovoljeno le tradicionalno planinsko
pašništvo in gorništvo. Gozdarstvo, lov in nabiralništvo so prepovedani. V drugem
varstvenem območju, ki obsega robne dele parka, je režim varovanja manj strog. Najbolj
ohlapen je režim varovanja v tretjem varstvenem območju, ki zajema poseljena dna dolin in
visoki alpski planoti Pokljuka in Mežakla. Celoten Triglavski narodni park je območje Nature
2000 (Zakon o Triglavskem narodnem parku, 2010). Conacija Triglavskega narodnega parka
s tremi varstvenimi območji vpliva na razvoj turizma na zavarovanem območju.
Bovško je v širšem okolju poznano predvsem kot območje adrenalinskih športov. V Trenti
pa gradijo turizem na neokrnjeni naravi, miru in dejavnostih Triglavskega narodnega parka.
Geslo turističnega društva Soča - Trenta, »Trenta, štirje letni počasi« (Four easy seasons),
pove, da se v Trenti vse odvija brez naglice in da je Trenta primerna za obisk v vseh letnih
časih (Starc, 2011). Tudi ostalo promocijsko gradivo Turističnega društva Soča - Trenta (na
primer turistična zloženka) sporoča, da lahko obiskovalec pričakuje ohranjeno naravo, ne
obljublja pa dodatnih turističnih programov oziroma alternativnih oblik preživljanja dopusta.
Turistična zloženka usmerja obiskovalce le na osem turističnih znamenitosti. Ostale, z izjemo
Soške poti in Poti v Lepeno, niso niti omenjene. Tako natančno usmerjanje turističnega obiska
vodi v močno obremenjenost določenih poti, na ostalih območjih pa je turistični obisk mnogo
manjši. »Trentarji so morda za zaščito svojega prostora ustvarili prostore, namenjene
(masovnim) turistom (na primer Alpski botanični vrt Julijana, Trentarski muzej, velika
korita Soče, mala korita Soče, korita Vrsnice, deberska soteska Kloma, korita Mlinarice,
Cerkev Marije Device Lavretanske in Soška pot) in jih označili tako, da je dostop do njih
popolnoma jasen, da kolikor toliko ne vpada v prostor domačinov in da se turisti ne razpršijo
vsepoprek. Zloženka ne spodbuja turistov k raziskovanju doline na lastno pest, tako da, kljub
turizmu, v dolini ostane veliko prostora, ki ga ne zasedejo turisti« meni Starc (2011). Strogo
usmerjanje turističnega obiska je skladno z načeli varovanja naravne dediščine v prvem
varstvenem območju.
V trentarskemu konceptu razvoja turizma in v geslu »Trenta – štirje letni počasi« se številni
turistični ponudniki v Soči ne morejo prepoznati (Kavčič, 2011). Različni pogledi na razvoj
turizma so pripeljali do ustanovitve Turističnega društva Soča - Lepena. V Soči poskušajo
razvijati koncept aktivnega turizma s športnimi dejavnostmi (na primer Eko kamp Korita).
Med turističnimi ponudniki iz Soče in Lepene ter Triglavskim narodnim parkom pa tudi med
turističnima društvoma Soča - Trenta in Soča - Lepena je v preteklosti prihajalo do sporov (na
primer zaradi tematske poti na planino Zagreben, ki jo je v okviru turističnega projekta Sedem
dni, sedem poti uredilo Turistično društvo Soča - Lepena leta 2008). Različne razvojne vizije
turističnih društev Soča - Trenta in Soča - Lepena bi lahko pozitivno vplivale na razvoj
turizma v Krajevni skupnosti Soča - Trenta, saj bi omogočile diverzifikacijo turistične
ponudbe in njeno coniranje. Pri tem je pomembno dejstvo, da leži pretežni del prvega
varstvenega območja Triglavskega narodnega parka z najstrožjim varstvenim režimom v
trentarskih gorah, soške in lepenske gore pa se nahajajo pretežno v drugem varstvenem
območju. Dno dolin je večinoma tretje varstveno območje z najbolj ohlapnim varstvenim
režimom. Prav povsod pa mora biti razvoj sonaraven in upoštevati predpise Nature 2000.
Nosilci razvojnih projektov pri njihovi umestitvi ne bi smeli dobiti občutka, da se zakonodaja
in predpisi Nature 2000 zlorabljajo za zaviranje turističnega razvoja območja. Pri tem bo
potrebno tvorno sodelovanje vseh vpletenih strani.
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Plut (1999) ugotavlja, da je vplivov človeka na elemente okolja v gorskem svetu razmeroma
malo. Povzročajo jih zlasti promet, turizem in rekreacija. Turizem in rekreacija negativno
vplivata na vodne vire, turistična infrastruktura pa lahko nepovratno degradira zemljišča.
Zaradi povečanega cestnega prometa na račun povečevanja števila turistov in njihove
naraščajoče mobilnosti se povečuje onesnaženost zraka in obremenitev okolja s hrupom.
Povečuje se onesnaževanje s trdimi odpadki in odplakam. Neustrazna umestitev turistične
infrastrukture v okolje pa pomeni vizualno degradacijo pokrajine (Mrak, 2009).
Prostočasne dejavnosti v gorskem svetu so bile ob začetkih turističnega razvoja gorskih
območij predvsem lov, gorski turizem (sprehajanje in ogledovanje) ter gorništvo (hoja in
plezanje; Keršič-Svetel, 2003). V drugi polovici 20. stoletja je število prostočasnih dejavnosti
v gorskem svetu skokovito naraslo. Mnoge med njimi konkurirajo za isti prostor, prihaja do
konfliktov med uporabniki prostora, pri mnogih prostočasnih dejavnostih pa tudi do močnega
obremenjevanja okolja (na primer erozija prsti in vznemirjanje živalstva).
Pustolovski turizem in rekreacija zahtevata posebna geografska okolja za svoje udejanjanje
(na primer visokogorje, gorske reke in jezera), ki so ekološko zelo občutljiva. Ob nepravilnem
in nenadzorovanem razvoju najrazličnejših pustolovskih aktivosti obstaja velika možnost
degradacije naravnega okolja (Mrak, 2009). Tudi gorništvo ima zaradi množičnosti negativen
vpliv na naravno okolje. Oblike športne rekreacije in pustolovski turizem bi zato morale biti
prostorsko in časovno urejene (Plut, 1999). Nujno je potreben dogovor o tem, katere
prostočasne dejavnosti so primerne za določeno območje in kdaj se lahko izvajajo. Nekatere
prostočasne dejavnosti bi bilo potrebno omejiti ali celo odstraniti iz določenih območij
(Keršič-Svetel, 2003). Pravila zavarovanega območja Triglavski narodni park in conacija
varstvenih območij nudijo dobro osnovo za usmerjanje razvoja turizma in rekreacije v
Krajevni skupnosti Soča - Trenta.
Z vidika nosilne zmogljivosti okolja, doživljajske vrednosti pokrajine za druge uporabnike in
prometne varnosti je zlasti problematičen tranzitni motorizirani turizem skozi dolino Soče
(Pretner, M., 2011), zato bi bilo smotrno razmisliti o omejitvi motoriziranega prometa v
Krajevni skupnosti Soča - Trenta. Zakonska podlaga za to obstaja (Zakon o Triglavskem
narodnem parku, 2010), obstajajo pa tudi številni domači (Logarska dolina) in tuji zgledi (na
primer Regionalni naravni park Massif des Bauges; Bendl, 2007). Pri odločanju o morebitni
omejitvi motoriziranega prometa v Trenti, Soči in Lepeni bo potrebno upoštevati dejstvo, da
predstavljajo tranzitni motorizirani turisti pomemben vir dohodka gostinskim delavcem v
Trenti in Soči (na primer Metoja v Spodnji Trenti in Andrejc v Soči).
Ob okoljskih problemih, ki jih prinašata turizem in rekreacija, je poglavitni problem razvoja
turizma v Krajevni skupnosti Soča - Trenta njegova sezonskost. Čeprav je sezonskost
turizma značilna za celotno Bovško, jo v naselju Bovec nekoliko blaži obisk smučišča Kanin.
Trenta, Soča in Lepena od zimskošportnega obiska Kanina nimajo nikakršnih koristi. Tu je od
oktobra do maja »mrtva sezona«.
Če bi turističnim ponudnikom v Krajevni skupnosti Soča - Trenta uspelo preseči sezonskost
turizma, bi se odprla nova delovna mesta, ki so s turizmom povezana posredno (na primer v
predelavi hrane, trgovine ne bi poslovale z dobičkom le štirih mesecev na leto). Sezonskost
turizma kaže, da turistični potencial območja ni povsem izkoriščen. Pri nadaljnjem razvoju
torej ni potrebno večati množičnosti turističnega obiska v poletnih mesecih, temveč razvijati
nove turistične programe, ki bi pomagali preseči sezonskost turističnega obiska (na primer
alpska wellness destinacija, izgradnja pokritih rekreacijskih in sprostitvenih objektov, ureditev
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in vzdrževanje tematskih poti). Zaradi sezonskosti turističnega obiska na Bovškem je
zasedenost turističnih kapacitet skozi večji del leta zelo nizka, kar ovira nadaljnje investicije v
turistično ponudbo. Vesenjak in sodelavci (2005) so v Strategiji razvoja turizma na Bovškem
ugotovili, da bi morali turistični ponudniki prednostno vlagati v programsko ponudbo, ki bi
pripomogla k povečanju privlačnosti turistične destinacije in povišanju zasedenosti kapacitet
v jesenskih, zimskih in pomladnih mesecih.
Popolno odvisnost turistične ponudbe od naravnih danosti (zlasti od vremena) pomagajo
preseči tudi pokriti športno-rekreacijski objekti. V Krajevni skupnosti Soča - Trenta zaradi
reliefnih in naravovarstvenih omejitev ter estetskih zadržkov gradnja večjih rekreacijskih
objektov ni možna; povsem izvedljiva pa je gradnja objektov za športne dejavnosti, ki ne
zahtevajo velikih površin (na primer umetna plezalna stena, ki bi v povezavi z balvani v
Trenti pritegnila številne balvanske plezalce). V zimskih mesecih turistično privlačnost
območja močno povečajo urejene proge za sankanje in za tek na smučeh. Problem pri urejanju
prog za tek na smučeh predstavljajo vse pogostejše »zelene zime« (Pretner, M., 2011).
Tekaške proge bi se najbolj obnesle v Zadnji Trenti.
Dohodek bi v Soči lahko prinašal tudi lov, ki bi podaljšal turistično sezono v pozne jesenske
mesece. Lovski turizem ima v Krajevni skupnosti Soča - Trenta bogato tradicijo (Vranješ,
2008). Med domačini v Trenti, Soči in Lepeni je razširjeno mnenje, da je »zapitek lovcev
lahko preživel dodatnega oštirja v dolini« (Kavčič, 2011). »Še pred dvajsetimi leti je bil
lovski turizem precej razširjen in je prinašal tako državi kot lokalni skupnosti lep dohodek.
Lovci, ki so bili večinoma premožni tujci, so bili pripravljeni za trofejo odšteti veliko denarja.
Lovec, ki jih je spremljal je dobil napitnino, ki je bila višja od njegove plače. Turisti, ki so
prišli k nam na lov so morali tudi jesti in spati. Vidimo lahko, da so z obiskom lovskega
turista zaslužili kar štirje.« (Bradaškja, 2012). Z loviščem v katastrski občini Soča desna in v
delu katastrske občine Soča leva upravlja Lovska družina Soča. To lovišče se nahaja pretežno
v drugem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, kjer lov ni prepovedan.
Preostala območja Krajevne skupnosti Soča - Trenta sodijo v Lovišče s posebnim namenom
Triglav, s katerim upravlja Triglavski narodni park. Del Lovišča s posebnim namenom
Triglav sodi v prvo varstveno območje Triglavskega narodnega parka, del pa v drugo
varstveno območje. V slednjem je začel Triglavski narodni park ponovno izvajati lovski
turizem (Bradaškja, 2012).

5.4 Kmetijstvo in gozdarstvo: nerealna pričakovanja ali razvojna možnost
V Krajevni skupnosti Soča - Trenta je registriranih 49 kmetijskih gospodarstev. S kmetijsko
dejavnostjo se tako ukvarja skoraj polovica tamkajšnjih gospodinjstev. Kljub velikemu deležu
kmetijskih gospodinjstev, je kmetijstvo v Trenti, Soči in Lepeni zgolj dopolnilna dejavnost.
Pomemben del dohodka dobijo gospodinjstva z registrirano kmetijsko dejavnostjo v
nekmetijskih dejavnostih. Izključno s kmetijstvom se v Krajevni skupnosti Soča - Trenta
ukvarja le ena oseba (Kavčič, 2011).
Od sredine 20. stoletja naprej je za naselja Trenta, Soča in Lepena značilna močna
ekstenzifikacija rabe naravnih virov in opuščanje agrarne dejavnosti. Pred dvajsetimi leti je
bilo v Krajevni skupnosti Soča - Trenta registriranih 71 kmetijskih gospodarstev (Prvi začasni
podatki popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev, 1991), torej
22 kmetijskih gospodarstev več kot danes. V uporabi je le še 210 hektarov kmetijskih
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zemljišč, kar predstavlja 1,4 % površine krajevne skupnosti. Vsa kmetijska zemljišča v
uporabi se nahajajo v dnu dolin, izjema so kmetijska zemljišča okoli zaselkov Na Skali in Pod
Skalo nad dolino Vrsnik. Opuščanje kmetijske dejavnosti se kaže tudi v stalnem upadanju
števila rejnih živali.
Preglednica 4: Upadanje števila rejnih živali v Trenti, Soči in Lepeni.
1900
1991
2011
goveda
99
53
22
drobnica 5169
588
541
prašiči
155
25
2
Vir: Leksikon občin za Avstrijsko-Ilirsko Primorje, 1906; Prvi začasni podatki popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev, 1991; Centralni registri govedi, prašičev in drobnice, 2011

Dejansko število rejnih živali v Krajevni skupnosti Soča - Trenta je še manjše, kot ga
izkazujejo uradne evidence (vzrok neskladja bi lahko bilo zajetje goveje živine, ki se pase v
poletnih mesecih v Lepeni in zajetje živine na planini Duplje v populacijo rejnih živalih v
Krajevni skupnosti Soča - Trenta; možne so celo špekulacije posameznikov zaradi kmetijskih
subvencij.) V Krajevni skupnosti Soča - Trento je dejansko okoli pet govedi in okoli 300 glav
drobnice (Kavčič, 2011; Markovič, 2011; Pretner, M., 2011; Pretner, S., 2011). Poglavitna
kmetijska dejavnost je bila tu vedno živinoreja. Kmetijska zemljišča v uporabi so praktično v
celoti le pašniki in travniki. Poljedelstvo je v Krajevni skupnosti Soča - Trenta obrobnega
pomena.
Kmetijska gospodarstva v Krajevni skupnosti Soča - Trenta so za slovenske razmere zelo
majhna. Največje kmetijsko gospodarstvo v Krajevni skupnosti Soča - Trenta ima 8 hektarov
kmetijskih zemljišč v uporabi. V povprečju pa ima tamkajšnje kmetijsko gospodarstvo 4,3
hektare kmetijskih zemljišč v uporabi (Register kmetijskih gospodarstev, 2011). Igor Vrišer
(2005) je kmetijska gospodarstva v Sloveniji razdelil v tri velikostne razrede. Pri majhnih
kmetijskih gospodarstvih (do 2 hektara kmetijskih zemljišč v uporabi) sama kmetijska
proizvodnja skoraj nikjer ne zagotavlja preživetja gospodinjstva. Kmetijstvo je lahko le
dopolnilna dejavnost (poleg na primer zaposlitve v industriji). Srednja velika kmetijska
gospodarstva (2-10 hektarov) ob ugodnih razmerah za kmetovanje lahko zagotavlja
preživetje. Vendar ugodnih razmer za kmetovanje v Krajevni skupnosti Soča - Trenta ni. Tu
sodijo vsa kmetijska zemljišča v kategorijo območje z omejenimi možnostmi za
kmetovanje. Velikih kmetij (nad 10 hektarov) v Krajevni skupnosti Soča - Trenta ni.
Če bi se želelo gospodinjstvo v Krajevni skupnosti Soča - Trenta preživljati izključno z delom
na kmetiji, bi bila zaradi omejenih možnosti za kmetovanje nujna registracija dopolnilne
dejavnosti na kmetiji. Namen dopolnilnih dejavnosti je doseganje dohodka na kmetijah, ki bi
bil primerljiv z dohodkom v ostalih gospodarskih dejavnostih in aktivacija razpoložljive
delovne sile na kmetijah. Dopolnilna dejavnost na kmetiji tako predstavlja endogeni razvojni
potencial slovenskega podeželja. Dohodek iz dopolnilne dejavnosti na člana gospodinjstva
lahko znaša na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje 3 povprečne dohodke v
Republiki Sloveniji (Zakon o kmetijstvu, 2008).
Trije od štirih največjih rejcev drobnice v Krajevni skupnosti Soča - Trenta imajo registrirane
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vendar se zaenkrat nihče ne preživlja le z delom na kmetiji.
V Krajevni skupnosti Soča - Trenta so registrirani štirje nosilci dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Register dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 2011). Zlasti turizem na kmetiji
predstavlja zaradi turistične privlačnosti območja tržno priložnost. Poleg turizma na kmetiji je
registrirano tudi kmetijsko gospodarstvo s predelavo kmetijskih proizvodov (Sirarstvo
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Lepočer Na Skali v Soči) in kmetijska gospodarstva, ki opravljajo storitve s kmetijsko in
gozdarsko mehanizacijo. Dopolnilna dejavnost uporabe tradicionalnih znanj (na primer peka
peciva) še ni registrirana, bi se pa tovrstna dejavnost lepo vključila v turistično ponudbo
območja.
Tiran in sodelavci (2008) ugotavljajo, da domačini v gorskem svetu Triglavskega narodnega
parka zaradi težjih pogojev za kmetovanje v (ekološkem) kmetijstvu ne vidijo pravega
razvojnega potenciala. Kljub temu vidijo mlajši domačini razvojni potencial v proizvodnji in
prodaji lokalnih izdelkov (proizvodnja in predelava kmetijskih proizvodov), razvoju
tradicionalnih domačih obrti ter v razvoju turizma. Plut (1999) ugotavlja, da bi bilo smiselno
spodbujati »povezovanje sonaravnega kmetijstva, sonaravnega turizma in zemljepisne lege s
trženjem blagovne znamke TNP«.
Za oživitev planinske paše v Krajevni skupnosti Soča - Trenta ni pravega interesa. Trenutne
razmere v kmetijstvu v Trenti, Soči in Lepeni (dopolnilna narava tamkajšnjega kmetijstva,
zelo majhna čreda drobnice in pašne površine v dnu dolin, ki povsem zadostujejo trenutnim
potrebam) ne dopuščajo visokih investicij, ki bi jih zahtevala sanacija planin (Markovič,
Pretner, S., 2011). Stroške obratovanja planin bi težka dostopnost trentarskih in soških planin
močno povečala. Večina delujočih planin v Zgornjem Posočju je namreč dostopna z
avtomobilom, do soških in trentarskih planin pa vodijo le strme planinske poti. Planina Duplje
pri Krnskemu jezeru, kjer uspešno sirari Miran Prezelj iz Kala-Koritnice, ima povezavo z
žičnico in je locirana ob turistično najbolj obiskani planinski poti v neposredni bližini
Krajevne skupnosti Soča - Trenta. Zaradi množičnosti turističnega obiska je možna uspešna
neposredna prodaja mlečnih proizvodov (sir je potrebno celo naročiti vnaprej; Prezelj, 2011).
Zaradi turistične privlačnosti in kakovosti izdelkov bi lahko kljub velikim stroškom
obratovanja vsaj nekatere planine uspešno poslovale. Pri trženju bi bila nujna zaščitena
blagovna znamka in sodelovanje Triglavskega narodnega parka.
Razvoj kmetijske dejavnosti je v Krajevni Skupnosti Soča - Trenta kljub neugodnim
razmeram za kmetovanje smiseln, saj kmetijstvo:
· pomaga ohranjati mozaično kulturno pokrajino in turistično privlačnost območja, ki je
zgolj gozdna pokrajina ne bi imela in
· lahko predstavlja vir dohodka iz prodaje mlečnih proizvodov in opravljanja
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Sonaravno kmetijstvo v povezavi z varovanim območjem in turizmom je dejavnost, ki lahko
odločilno vpliva na družbenogospodarski razvoj območja v prihodnosti.
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Preglednica 5: Napoved družbenogospodarskega razvoja v Krajevni skupnosti Soča Trenta v prihodnosti.

Socialni in demografski
razvoj

Kulturna
pokrajina

Prevladujoče
gospodarske
dejavnosti

Začetek
21. stoletja
- turizem v povezavi z
zavarovanim območjem
- ekstenzivno poljedelstvo
- ekstenzivna samooskrbna
živinoreja
- gozdarstvo

Sredina 21. stoletja
“Scenarij” A

“Scenarij” B

- turizem v povezavi z zavarovanim - turizem v povezavi z zavarovanim
območjem
območjem
- gozdarstvo
- kmetijstvo v povezavi s turizmom in
zavarovanim območjem
- gozdarsvo

- otočna pokrajinska
struktura
- prevlada sekundarnih
bivališč
- zavarovano območje

- gozdna pokrajina prevladuje
tudi v dolinskem dnu; travnatih
površin do zgornje gozdne meje
praktično ni več
- prevlada sekundarnih bivališč
- zavarovano območje

- mozaična pokrajinska struktura
(travniki, pašniki, njivske površine)
- prisotnost sekundarnih bivališč
- zavarovano območje

- neugodna demografska
struktura
- krčenje oskrbnega sistema,
- večja mobilnost prebivalstva
(motorizacija)
- Triglavski narodni park

- pomen turizma zaradi
nevzdrževane kulturne pokrajine
upada
- izrazita sezonskost turističnega
obiska
- Trenta, Soča in Lepena
imajo značaj spalnih naselij
- redki stalni prebivalci so
zaposlitveno in oskrbno povsem
odvisni od gospodarskih središč
izven krajevne skupnosti

- delovna mesta v turizmu,
kmetijstvu (razvoj dopolnilnih
dejavnosti ne kmetijah), gostinstvu,
trgovini in gozdarstvu omogočajo
stalno poselitev
- dobro razviti in modernizirani
oskrbni sistemi večajo privlačnost
območja

Vir: Vranješ, 2008
Avtor: Komel

V Krajevni skupnosti Soča - Trenta so zemljišča v zasebni lasti omejena na dolinsko dno in na
(v preteklosti) poseljene pobočne police. Skoraj vsa ostala zemljišča so bila pred
nacionalizacijo leta 1948 last agrarnih skupnosti (dve dolinski: Soča in Trenta ter 11
planinskih: Zapotok, Berebica, Zajavor, Za Belim potokom, Trebiščna, Plazje, Za Skalo, Nad
Sočo, Zagreben, Za Črnim vrhom in Duplje – ta ni bila nacionalizirana). Agrarne skupnosti so
bile tako lastnice planin in obsežnih gozdnih kompleksov nad Trento, Sočo in Lepeno, ki so
se prepletali z manjšimi površinami v zasebni in državni lasti. Z izjemo agrarne skupnosti
Duplje (ta je bila v celoti v zasebni lasti) so bile vse agrarne skupnosti v solastništvu občine in
zasebnih lastnikov iz Trente in Soče. Po sprejetju Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih
skupnosti in njihovega premoženja leta 1994 je bilo ponovno vzpostavljenih pet agrarnih
skupnosti (Trenta, Berebica, Zajavor, Trebiščna in Plazje). Agrarna skupnost Duplje pa ni bila
nikoli ukinjena. Urejeno lastniško razmerje (ugotovljeni dediči in vpis v zemljiško knjigo)
ima od ponovno vzpostavljenih agrarnih skupnosti le Agrarna skupnost Plazje (Markovič,
2011; Mlekuž, 2011). Zaradi nejasnega lastniškega razmerja so ostale agrarne skupnosti v
sporu z Občino Bovec in Soškim gozdnim gospodarstvom Tolmin, ki mu je občina dodelila
koncesijo za gospodarjenje z gozdom. Zaradi tega spora je vzpostavljen moratorij za
gospodarjenje z gozdom (Kavčič, 2011).
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Slika 21: Zemljišča agrarnih skupnosti v Krajevni skupnosti Soča - Trenta in zemljišče
agrarne skupnosti Duplje.
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Vir: Mlekuž, 2011
Avtor: Komel
Gozdarjenje ne predstavlja tolikšnega razvojnega potenciala, kot bi lahko pričakovali glede na
velike gozdne površine v Krajevni skupnosti Soča - Trenta, saj je:
· lesna zaloga (161,9 m3/ha) in letni prirastek lesne biomase (2,6 m3/ha) zaradi
neugodnih pedoloških razmer globoko pod slovenskim povprečjem (lesna zaloga 268
m3/ha, letni prirastek lesne biomase 6,6 m3/ha; Pravilnik o gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Soča - Trenta (2007-2016), 2007; Poročilo zavoda za
gozdove o gozdovih za leto 2007, 2008),
· le del gozdov v Gozdnogospodarski enoti Soča - Trenta odprt, torej dostopen z
gozdnimi cestami in traktorskimi vlakami (Markovič, 2011; Mlekuž, 2011; Kravanja,
2011),
· v delu gozdov v Gozdnogospodarski enoti Soča - Trenta zaradi varstvenega režima v
prvem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka in naravnih rezervatih
sečnja prepovedana. Triglavski narodni park je sicer pri conaciji varstvenih območjih
upošteval pripombe gozdarske stroke in je večino odprtih gozdov vključil v drugo
varstveno območje, kjer je sonaravno gozdno gospodarstvo dovoljeno
(Markovič,2011; Mlekuž, 2011; Kravanja, 2011).
Lesna biomasa bi lahko kljub temu predstavljala pomemben vir dohodka za lokalno skupnost,
zlasti, če bi se lesnopredelovalna industrija v krajevni skupnosti ali širše na Bovškem razvijala
uspešneje kot danes. Pred krizo slovenske lesnopredelovalne industrije je bila pomemben
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zaposlovalec na Bovškem Lesna Bovec. Trenutno je edini lesnopredelovalni obrat na
Bovškem žaga v Trenti, ki nudi zaposlitev dvema osebama. Ves les s tega območja se proda v
Avstrijo in v Italijo (Markovič, 2011; Mlekuž, 2011; Kravanja, 2011).

6 SKLEP
V Krajevni skupnosti Soča - Trenta so zaradi velike reliefne energije območja za poselitev
primerna le dna dolin in redke pobočne police. Naselja tvori večje število zaselkov in
samotnih domačij. Zaradi omejenih možnosti za poljedelstvo na pobočnih policah, prekritih z
morenskim gradivom, in na ozkih rečnih terasah, ki jih prekinjajo hudourniški vršaji,
morenski nasipi in podorni bloki, je bilo območje Trente, Soče in Lepene poseljeno šele v
času rovtarske kolonizacije. Prebivalci območja so se najprej ukvarjali z rudarstvom in
fužinarstvom, nato pa z rejo drobnice in gozdarstvom. Zaradi agrarne prenaseljenosti in
možnosti zaposlitve v večjih gospodarskih središčih, je za 20. stoletje značilna depopulacija in
deagrarizacija območja. Omenjeni procesi so bili zlasti intenzivni v drugi polovici 20. stoletja.
Ob začetku 21. stoletja je za območje značilna gozdna pokrajina z otoki vzdrževane kulturne
pokrajine v neposredni bližini zaselkov. Od šestnajstih planin, ki so v začetku 20. stoletja
delovale v trentarskih in soških gorah, zdaj deluje le še ena. Število prebivalcev se je v stotih
letih zmanjšalo za štirikrat. Velik del prebivalstva danes predstavljajo vikendaši, ki so tu
prisotni le občasno.
Zaradi nizke gostote poselitve in reliefnih omejitev je prometna in komunalna infrastruktura v
naseljih Krajevne skupnosti Soča - Trenta pomanjkljivo razvita. Slabo prometno povezanost
območja s slovenskim avtocestnim križem dodatno zmanjšuje zimska neprevoznost prelaza
Vršič. Zaradi nizke gostote poselitve je pokritost območja z javnimi in zasebnimi storitvami
skromna, prihodnost oskrbnih sistemov (na primer podružnična osnovna šola v Soči, trgovina
v Soči in trgovina v Trenti) pa je vprašljiva. Prebivalci Trente, Soče in Lepene so v vse večji
meri odvisni od oskrbe v večjih gospodarskih središčih in od mobilnih oblik oskrbe
prebivalstva.
Kljub majhnemu številu prebivalstva deluje v Krajevni skupnosti Soča - Trenta večje število
društev in organizacij. Te so vključene v družabne, kulturne in gospodarske dejavnosti v
krajevni skupnosti. S svojim delovanjem lokalna društva in organizacije povečujejo razvojne
možnosti obravnavanega območja.
Območje Krajevne skupnosti Soča - Trenta je turistično zelo prepoznavno, vendar je deležno
turističnega obiska le v poletnih mesecih. Za trajnostni razvoj turizma, ki bi predstavljal stalen
vir dohodka in priložnost za razvoj gospodarskih dejavnosti, ki so s turizmom povezane
posredno, bi bilo potrebno preseči sezonskost turizma. Prvi korak v tej smeri je diverzifikacija
turistične ponudbe z razvojem turizma na kmetiji, wellness ponudbe, konferenčnega turizma
in ostalih oblik turistične ponudbe. Trenta, Soča in Lepena so del zavarovanega območja
Triglavski narodni park. Ta veča turistično prepoznavnost območja in s parkovno
infrastrukturo prispeva k turistični ponudbi lokalne skupnosti, vendar z omejitvami rabe
prostora strogo regulira posege v prostor. Omejitve rabe prostora ustrezajo turističnim
ponudnikom v Trenti, ki gradijo turistično ponudbo na neokrnjeni naravi, miru in dejavnostih
Triglavskega narodnega parka. V Soči in Lepeni je prisotno večje nasprotovanje tem
omejitvam.
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Turistično privlačnost območja manjša nevzdževanost kulturne pokrajine. Raznolika kulturna
pokrajina je namreč turistično bolj zanimiva od povsem gozdne pokrajine. Kmetijsko
dejavnost v Krajevni skupnosti Soča - Trenta bi bilo treba torej spodbujati ne le zaradi
pozitivnih socialnih in gospodarskih učinkov, temveč tudi zaradi njenih okoljskih učinkov.
Kmetijska dejavnost v Trenti, Soči in Lepeni ima danes zaradi samooskrbnega in
dopolnilnega značaja kljub velikemu številu registriranih kmetijskih gospodarstev povsem
obroben položaj v lokalnem gospodarstvu. Poleg turizma na kmetiji je smiselna tudi predelava
kmetijskih proizvodov in njihova neposredna prodaja turistom. Kljub naravnogeografskim
omejitvam predstavlja razvojno možnost lokalnega gospodarstva tudi gozdarstvo.
Slika 22: Ali turizem in kmetijstvo v povezavi z zavarovanim območjem lahko prineseta
življenje na območje močne depopulacije in ogozdovanja?

Avtor: Komel, 2011
Ker je obravnavano območje obenem stalno poseljeno, turistično privlačno, zanimivo za
lastnike sekundarnih bivališč in del zavarovanega območja Triglavski narodni park, se tu
srečujejo številni (mnogokrat nasprotujoči) interesi različnih socialnih skupin. Interese
različnih skupin lokalnih akterjev je na videz povsem preprosto opredeliti. Stalno poseljeno
prebivalstvo si želi gospodarski razvoj območja in se sooča z omejitvami zavarovanega
območja Triglavski narodni park. Javni zavod Triglavski narodni park ohranja naravno in
kulturno dediščino, omejuje posege stalnega prebivalstva in vikendašev ter oblike turizma in
rekreacije, ki močno obremenjujejo okolje. Vikendaši pa želijo uživati mir v idilični pokrajini,
odmaknjeni od turističnega vrveža. V realnosti so odnosi med različnimi skupinami akterjev v
Krajevni skupnosti Soča – Trenta bolj zapleteni. Triglavski narodni park ne predstavlja zgolj
omejitev za lokalno skupnost v imenu »nacionalnega interesa«, temveč je tudi pomemben
razvojni dejavnik in delodajalec v lokalnem okolju. Brez Informacijskega središča
Triglavskega narodnega parka Dom Trenta dejavnosti društev in organizacij v Trenti v
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današnjem obsegu ne bi bile mogoče. Tako domačini kot vikendaši pa ne tvorijo homogenih
socialnih skupin, ki bi imeli povsem enotne interese. Odnos stalnega prebivalstva do turizma
in zavarovanega območja Triglavski narodni park je odvisen od osebnih stališč, osebnih
interesov in dejavnosti, s katero se posameznik ukvarja. V turistično ponudbo v Krajevni
skupnosti Soča - Trenta se vključujejo tudi nekateri vikendaši, ki s tem povečujejo razvojne
možnosti območja.

7 SUMMARY
High relief energy is characteristic for the territory of the Local community Soča – Trenta
(western part of Slovenia). Therefore locations suitable for settlement were found only on the
valley floors and elevated bedrock terraces. These settlements are made of several hamlets
and isolated homesteads. Area was not populated before 16th Century due to scarce
possibilities of agriculture on elevated bedrock terraces covered with glacial sediments and
narrow fluvial terraces on the valley floors, broken by alluvial fans, morains and boulders. At
the beginning the local population was working as miners and ironworkers and later as small
cattle breeders and foresters. Agrarian overpopulation and increased possibility of getting
work in larger economic centers were the main reasons for the population decline and
deagrarisation of the area in the 20th Century. Processes of depopulation and deagrarisation
were particularly intensive after the Second World War. Forest landscape with isolated
patches of preserved cultural landscape around hamlets is characteristic for the area at the
beginning of the 21st century. At the beginning of 20th Century 16 alpine dairies were active
in the moutains above Trenta and Soča. Today there is only one left. Number of inhabitants in
the area shrinked fourfold in hundred years. Second home owners, present only temporarily,
represent an important part of the population of the area today.
Due to low population density and difficult terrain in Soča, Trenta and Lepena traffic and
public infrastructure is insufficiently developped. Remoteness of the area from the Slovenian
highway network is further increased in winter months, when the road over Vršič pass is
closed. Low population density led to modest provision of public and private services in the
area. The future of these systems in the area (such as subsidiary primary school in Soča,
grocery shop in Soča and grocery shop in Trenta) is uncertain. Population of Soča, Trenta and
Lepena is increasingly dependent on private and public services outside their local community
and mobile forms of supply.
A large number of local associations and organisations are active in the local community Soča
- Trenta despite the low number of its inhabitants. These associations and organisations take
active role in social and cultural events in the local community and economic activities in the
area. With their activity they increase developement opportunities of Local community Soča Trenta.
The surveyed area is a well known tourist destination yet it is mostly visited only during the
summer months. To attain sustainable developement in local tourism, to ensure regular
income from this activity and to create new opportunities for the developement of other
activities, linked to tourism, seasonal pattern of tourism should be surpassed. First step in this
direction is the diversification of tourism with the developement of farm tourism, wellness
tourism, conference tourism and other forms of tourism. Trenta, Soča and Lepena are part of
protected area Triglav National Park. Triglav National Park which increases tourist attraction
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of the area, often puts its infrastructure at the disposal to the local comunity but also strictly
regulates spatial interventions trough its limitations of land use. However land use limitations
suit tourist workers in Trenta, interested in the developement of tourism based on preserved
nature, tranquility and activities of Triglav National Park. In Soča and Lepena limitations of
land use imposed by Triglav National Park met firmer opposition.
Tourist attraction of the area is diminished by unmaintained cultural landscape. Divers rural
landscape is more attractive for tourist visits than entirely forested landscape. Agriculture in
Local community Soča - Trenta should therefore be developed not only because of its positive
social and economic effects but also for its environmental impacts. At the moment subsidence
and supplementary agriculture predominates in the area. Agriculture therefore plays a
marginal role in the local economy despite large number of registered agricultural holdings in
Local community Soča - Trenta. Farm tourism, processing of agricultural products and their
direct sell to tourists would fit well into the local economy. Forestry represents another
development opportunity for local economy despite geographical constraints.
Due to the fact that the surveyed area is permanently inhabited, turistically attractive,
interesting for second home owners and at the same time part of the protected area Triglav
National Park, different social groups with their interests (often contradictory) confront each
other. Interests of various groups of local actors are seemingly quite easy to identify.
Permanent inhabitants are looking for economic development of the area but are confronted
with limitations of land use in the protected area Triglav National Park. Public Institution
Triglav National Park is headed towards preservation of natural and cultural heritage, limits
spatial interventions of local population and restricts various forms of tourism and recreation
with strong environmental impact. Second home owners came into the area to enjoy
tranquility in idyllic landscape, away from tourist bustle. In reality interrelations between
groups of local actors in Local Communtity Soča – Trenta are more complex. Triglav
National Park is not only a constraint for local community on behalf of »national interest« but
also an important development factor and employer in the area. Without Information Center
of Triglav National Park Trenta Lodge activities of local associations and organisations would
be impossible in their current scope. Moreover, neither permanent inhabitants nor second
home owners do not form homogenous social groups with uniform interests. Attitude of
permanent inhabitants toward tourism and protected area Triglav National Park depends on
personal opinion, interests and activities of each individual. Some second home owners are
also included in tourist activities and thus increase development opportunities of the area.
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