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VLOGA KULTURNE DEDIŠČINE PRI RAZVOJU TURIZMA V
OBČINAH BOVEC IN KOBARID
IZVLEČEK:
Kulturna dediščina je rezultat pretekle človekove ustvarjalnosti s področja materialne,
družbene in duhovne kulture. Je zapuščina preteklosti, s katero živimo v sedanjosti in jo
hranimo za prihodnje generacije. Z razvojem turizma in turističnega trga je kulturna dediščina
dobila tržno vrednost in ceno. Postala je del turistične ponudbe. Ugotoviti njeno mesto oz.
vlogo v turizmu danes in v prihodnosti na izbranem območju (občini Bovec in Kobarid) je bil
glavni namen diplomskega dela. Literatura, razgovori z različnimi družbenimi akterji (občino
Bovec in Kobarid, Posoškim razvojnim centrom, Triglavskim narodnim parkom, lokalnimi
turističnimi organizacijami) in programi, ki obravnavajo kulturno dediščino in turizem
potrjujejo postavljene hipoteze o večjem pomenu in vlogi kulturne dediščine danes v
primerjavi s preteklostjo. Še vedno pa ostaja potencial, ki bi ga bilo lahko vključiti v turistično
ponudbo. Tako bi ponudbo obogatili, ob enem pa rešili, ohranili ali ponovno obudili kulturno
dediščino.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, turistična geografija, kulturna dediščina, občina
Bovec, občina Kobarid, Slovenija

THE ROLE OF CULTURAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF
TOURISM IN THE MUNICIPALITIES OF BOVEC AND KOBARID
ABSTRACT:
Cultural heritage is a result of past human creativity in the fields of material, social and
spiritual culture. It is a legacy of the past with which we live in the present and are preserving
it for future generations. With the development of tourism cultural heritage has gained a
certain market value and price. It has become a part of our a country's tourist offer. The main
purpose of this thesis was to establish its place and role in the tourism of today and of
tomorrow in the chosen region (municipalities of Bovec and Kobarid). Interviews with
different social players (municipality of Bovec, Kobarid, Posočje Development Center,
Triglav National Park, local tourist organisations) and specific programmes which tackle the
issues of cultural heritage and tourism only confirm our initial hypotheses regarding the
present enhanced meaning and role of cultural heritage in comparison with its past level of
importance. However, a certain amount of potential in the ways of including it into our
country's tourist offer still remains. A better inclusion of cultural heritage in the tourist
activities would result in enrichment of our tourist offer and it might also save, preserve or
reawaken it.

KEY WORDS: regional geography, geography of tourism, cultural heritage, municipality of
Bovec, municipality of Kobarid, Slovenia
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1. UVOD
0B

1.1 NAMEN, HIPOTEZE, CILJI
9B

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti vlogo kulturne dediščine v turizmu v občinah
Bovec in Kobarid.
Cilji so bili predstaviti:
- današnjo podobo in značilnosti kulturne dediščine v občinah Bovec in Kobarid
- odnos med kulturno dediščino in turizmom oz. različnimi družbenimi akterji preučevanega
območja
- podati nekatere predloge za boljšo vključenost kulturne dediščine v turistično ponudbo
U

Z analizo anket med domačini Lepene in Drežniških Raven ter obiskovalci ugotoviti:
- poznavanje kulturne dediščine Zgornjega Posočja
- odnos anketiranih do kulturne dediščine
- pripravljenost domačinov do ponovne obnovitve, oživitve paše drobnice, predelave mleka v
mlečne izdelke in drugih dejavnosti, ki so bile značilne za območje v preteklih časih, danes pa
se z njimi ukvarja občutno manj ljudi.
U

U

Hipoteze:
1. Kulturna dediščina ni igrala pomembne vloge na začetku razvoja turizma na obravnavanem
območju. Osnova razvoja je temeljila na naravni dediščini.
2. Danes pridobiva kulturna dediščina v turistični ponudbi večji pomen.
3. Kulturna dediščina predstavlja velik razvojni potencial turistične ponudbe v prihodnosti.
1.2. METODE DELA
10B

Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabljala kabinetne in terenske metode. Prve so
vključevale pregled obstoječe literature, zbiranje in obdelavo podatkov, s katerimi sem
pridobila nekatera teoretična znanja. Druge vrste metod so bile terenske, s katerimi sem
pridobila aktualne in podrobnejše informacije o temi preučevanja. Izdelani in izvedeni sta bili
dve vrsti anket; za domačine in obiskovalce Zgornjega Posočja, s katerimi sem želela
ugotoviti odnos anketirancev do kulturne dediščine preučevanega območja, pripravljenost
domačinov do ponovne obuditve nekaterih tradicionalnih dejavnosti, ovire, s katerimi se na
poti srečujejo, njihov pogled na prihodnji razvoj območja in poznavanje same kulturne
dediščine območja. Z namenom ugotoviti sedanjo in prihodnjo vključenost kulturne dediščine
v turistični razvoj so bili opravljeni razgovori na občinah Bovec, Kobarid, Posoškem
razvojnem centru, Lokalni turistični organizaciji Bovec in Lokalni turistični organizaciji
Sotočje, z Javnim zavodom Triglavskega narodnega parka in s Fundacijo poti in miru.
1.3. PREDSTAVITEV NAPISANE LITERATURE
1B

Zgornje Posočje je poznano in v literaturi največkrat predstavljeno po naravnih znamenitostih
in zgodovinskih dogodkih 1. svetovne vojne - Soški fronti. Strokovna geografska literatura je
območje opisala tako s fizičnih kot z družbeno-geografskih vidikov, kjer postavlja v ospredje
7
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predvsem procese odseljevanja, praznjenja in posledično zaraščanja, propadanja kulturne
pokrajine.
Manjše je število napisanih del o sami kulturni dediščini Zgornjega Posočja ter njeni povezavi
s turizmom oz. turistično ponudbo.
V veliko pomoč pri diplomskem delu in spoznavanju kulturne dediščine mi je bilo delo dr.
Janeza Bogataja, Sto srečanj z dediščino na Slovenskem (1999). V knjigi predstavi pojem
kulturne dediščine in opiše posamezne oblike in vrste dediščine, značilne za posamezne
pokrajine v Sloveniji. Ker je tematika kulturne dediščine obsežna, so v knjigi prestavljene le
splošne značilnosti posameznih oblik. Tako se dotakne dediščine vsakdanjega gospodarskega
prizadevanja, stavbne, stanovanjske, kulinarične dediščine, dediščine gostoljubnosti, oblačil,
dediščine domačih mojstrov in obrtnikov, transportne in prometne kulture, dediščine
trgovanja, šeg in navad, verovanja, društev, glasbe in ustnega slovstva, plesne kulture,
likovnega obzorja ter dediščine znanja.
Obsežen opis preteklega življenja ljudi na Bovškem sem črpala iz knjig J. Čopa, Trenta in
Soča (1996), F. Klavora, Kdo dal podobo je Bovškem (2003) in V. Komaca, Zakladnica
Bovške preteklosti (2003).
Izčrpen opis planin, načina življenja in planinskega stavbarstva podaja A. Melik v knjigi
Planine v Julijskih Alpah (1950). Planšarstvo bohinjske strani je opisal T. Cevca, Bohinj in
njegove planine: srečanje s planšarsko kulturo (1992), kjer je posebno poglavje namenjeno
planini Velo polje, planšarskemu muzeju v Stari Fužini in Triglavskemu narodnemu parku.
Stavbna dediščina Bovškega je podrobno opisana in predstavljena v delu M. Kajzarja, Bovška
hiša (1997).
Priročni vodnik Teje Lukan Klavžer, Gore na dlani; Triglavski narodni park (2001), opiše
glavne fizično in družbeno-geografske značilnosti parka, med katerimi je mogoče prebrati
tudi o razvoju turizma. Podrobnejši opisi pa so namenjeni športnim dejavnostim, ki jih nudi
park. Predstavljeni so tudi nekateri znani in manj znani izleti, urejene poti in posamezne
ustanove povezane z informiranjem, izobraževanjem o Triglavskem narodnem parku.
Turizem, kultura in odnose med njima so predstavljeni v knjigi T. Bajuk Senčar, Kultura
turizma (2005). V ospredju je antropološki pristop k razumevanju sodobnih oblik turizma in
vplivov turizma na kulturo, zlasti na kulturo tistih družb, ki se odločajo, da na svojem
območju oblikujejo turistični kraj in od turizma živijo. Glavno vprašanje na katerega želi
odgovoriti je, kako oceniti vpliv turizma kot globalnega pojava na razvoj in identiteto nekega
turističnega kraja. V posameznih poglavjih so tako predstavljene glavne teorije o globalizaciji,
njenih učinkih na posamezne kulture, glavni tokovi in problemi antropologije turizma. Z
analizo turističnega kraja Bohinj kot kulturne krajine, ki je produkt številnih družbenih in
kulturnih dejanj ter procesov, pa je ugotavljala primernost pojma avtentičnosti kot indikatorja
vplivov turizma na določeno kulturo.
Kulturno dediščino v vlogi turizma pa obravnavata v posameznih člankih dr. J. Bogataj, Kako
pojmovati kulturo in kulturno dediščino v sodobnem turizmu (1989), Z elementi dediščine
ustvarjamo turistično sedanjost (2002) in M. Koščaka v članku Izzivi, vloga in pomen
dediščine pri razvoju turizma (2001).
1.4. OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
12B

KULTURA
…»Je eden najbolj kompleksnih in zapletenih družbenih pojavov. Kompleksnost pojma
dokazuje 161 različnih razredov opredelitve pojma. Na Slovenskem je bil pojem povzet iz
nemške tradicije, zaznamovan s tezami Hederja o kulturah kot označevalcih »duha« narodov
in njihovega življenja. Kultura je skupek dosežkov in vrednot človeške družbe« (Slovenski
etnološki leksikon, 2004, str. 265).
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…»Je vse tisto, kar zna človek narediti mimo narave ali iz nje« (Bogataj, 1992, str. 11).
DEDIŠČINA
…»Je zapuščina preteklosti, s katero živimo v sedanjosti in jo ohranjamo za prihodnje
generacije. Naša kulturna in naravna dediščina sta nenadomestljiva vira življenja in
inspiracije« (Ramovš, 2006, str. 7).
…»So vse kulturne sestavine, ki so se v kakih oblikah in načinih ohranile iz določenih
zgodovinskih obdobjih, ali jih vsaj poznamo kot neke oblike življenjskega sloga preteklosti.
To so oblike življenjskih slogov, ki jih je zgodovina že »preverila«; danes, lahko še vedno
vitalno »živijo« med nami, seveda izključno v svoji sodobni, današnji obliki ali pa so na kak
drug način shranjeni kot zgodovinski spomin na pretekle oblike« (Bogataj, 1992, str. 12).
…»Izročilo, tradicija; zgodovinski spomin preteklosti; gmotne družbene in duhovne sestavine
kulture in načinov življenja, ki sedanjost povezujejo s prejšnjimi obdobji. V ožjem pomenu so
dediščina gmotne in duhovne dobrine, ki jih posredujejo, predajo ali zapustijo predniki
naslednjim rodovom« (Slovenski etnološki leksikon, 2004, str. 76).
KULTURNA DEDIŠČINA
…»Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti,
predmeti ali skupine predmetov oziroma tista ohranjena materializirana dela, ki so rezultat
ustvarjalnosti tistega človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in
dogajanja, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo
je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu«
(Zakonu o varstvu kulturne dediščine, UL. RS 7/99).
… »Je vsa tista človeška ustvarjalnost, ki je nastala mimo lastnega delovanja narave ali iz nje.
Pri kulturni dediščini imamo opraviti z najrazličnejšimi oblikami razmerij med človekom ter
njegovim kulturnim okoljem ter vsemi njegovimi stvaritvami v njem. Nikoli ne smemo
dediščine razumevati le kot oblike preteklosti, ampak predvsem kot oblike sedanjosti in
sodobnosti z razsežnostjo zgodovine. Pojem kulturne in naravne dediščine se je pri nas začel
uporabljati šele po letu 1974 (ko je tedanja Jugoslavija pristopila k podpisnicam konvencije o
varstvu naravne in kulturne dediščine). Pred tem smo uporabljali izraze spomeniki,
znamenitosti, izročilo, starine (Bogataj, 1992, str. 11-13).
… »So oblike razmerij med človekom, kulturnim okoljem in gospodarskimi, družbenimi in
duhovnimi prizadevanji v njem« (Slovenski etnološki leksikon, 2004, str. 76).
… »Kulturne sestavine, kakršne izvirajo iz širšega, etnološkega poimenovanja kulture;
dosežki preteklih dob s področja materialne, družbene in duhovne kulture, ki so temelj za
ohranjanje kulturne identitete Slovencev. Etnologija je vpeljala raziskovanje, ohranjanje in
razvijanje kulturne dediščine kot celote vsakdanjih gospodarskih prizadevanj, oblačilne
kulture, kulture prehranjevanja, bivanja, šeg, navad in ritualov, medsebojnih odnosov,
družbenega življenja, turizma likovnega obzorja, glasbene ustvarjalnosti idr. torišč
vsakdanjega načina življenja (in ne le birokratsko ločevanje na premično in nepremično ali
kulturno in naravno)« (Bogataj, 1992, str. 5).
NARAVNA DEDIŠČINA
… »Je celotno človekovo naravno okolje, ne le zavestno ali namensko oblikovano (npr. park),
temveč tudi t.i. kultura krajine, naravno okolje z vsem življenjem v njem in s človekom, ki v
njem deluje« (Slovenski etnološki leksikon, 2004, str. 76).
KULTURNA POKRAJINA
... »Je ekološki sistem, prostorski in časovni izraz (rezultanta) med seboj delujočih
ekosistemov in njihovega naravnega in družbenega okolja. Zanjo so značilni specifična
9
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zgradba, delovanje in razvojni trendi, ki jo jasno razlikujejo od sosednjih pokrajin. Za
kulturno pokrajino so značilne sledi in vplivi človekove prisotnosti, katerih starost, obseg in
intenzivnost so predvsem odvisni od naravnih danosti« (Anko, 2003, str. 77).
… Kulturne pokrajine so prostorsko zaključena območja, ki jih odlikuje ravnovesje naravnih
in s človekovim delom ustvarjenih vrednot. Človek je naravo s svojo prisotnostjo in
tradicionalno, predvsem kmetijsko rabo prostora skozi generacije vtisnil svojski pečat, ki se v
pokrajini kaže v tipu poselitve, stavbni dediščini, posestni strukturi, številnih planinah,
travnikih,… (URL:http://www.tnp.si/spoznavati/C13/, citirano 6.8.2007).
… »Je del pokrajine, ki nastaja z gospodarsko izrabo in graditvijo naselbin; ozemlje, ki ga je
človek preoblikoval po svojih zahtevah in potrebah in odseva različne družbeno- kulturne
dejavnike. Obsega kmetijsko obdelovalne površine, sadne nasade, vrtove, parke, urbana in
ruralna naselja itn. V nasprotju z naravno pokrajino je kulturna pokrajina odsev stalnega
človekovega poseganja v okolje« (Slovenski etnološki leksikon, 2004, str. 267).
H

H

ANTROPOLOGIJA TURIZMA
… »Je kulturni vidik turizma. Kulturna antropologija se pri turizmu osredotoča na dva glavna
vidika turizma: na kulturni pomen turizma za turiste in motivacijo turistov za potovanje ter na
učinke turizma na kulture oziroma skupnosti, ki turiste sprejmejo in gostijo. Antropologi se
tako ukvarjajo s preučevanjem turizma bodisi na začetku (motiv za turistično potovanje),
bodisi na koncu procesa (preučevanje njegov vplivov). Pri preučevanju vpliva turizma na
gostiteljskih kulturah želijo antropologi odgovoriti na tri vprašanja: kako turizem vpliva na
ekonomski razvoj skupnosti, kako vpliva na razvoj identitete skupnosti in kako uvajanje
turizma vpliva na gospodarjenje skupnosti s svojim okoljem« (Bajuk, Senčar, 2005, str. 35).
2. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
1B

2.1. LEGA IN POLOŽAJ
13B

Preučevano območje leži na skrajno severozahodnem delu države. Severni del pripada
Bovški, gorski pokrajini, ki v širšem pomenu vključuje povirne doline Zgornjega Posočja oz.
večji del Julijskih Alp v porečju Soče do Trnovega ob Soči in je od leta 1995 enaka ozemlju
novoustanovljene občine Bovec (Kunaver, 1996). Pokrajina zavzema 367,3 km². Na severu in
vzhodu meji na Gorenjsko, na zahodu poteka meja pokrajine po nekdanji državni meji z
Italijo, na jugu pa brez opazne ločnice preide v Kobariško (Jarc et al., 2002).
Območje je iz vseh strani obdano z visokimi gorskimi grebeni. Osrednji del predstavlja
Bovška kotlina, ki se proti severovzhodu nadaljuje v dve raztekajoči si dolini Koritnice in
Soče. Severno ležeča dolina Koritnice vodi proti gorskemu cestnemu prelazu Predel, druga,
južno ležeča pa proti prelazu Vršič. Dolino Koritnice sestavljajo desno in levo stekajoče,
stranske doline; Možnica, Bavšica in Loška Koritnica. Južno ležeča dolina Soče pa je
razdeljena na dolino Soče in Trente. Zgornji del doline Trente, imenovan Zadnja Trenta ali
Zapodnem (iz besede Zapoldnem, ko so doline in pobočja razločevali po vsakdanji poti
sonca), se razprostira od začetka doline Suhega potoka do izvira Soče (Čop, 1996). Prečno
ležeči del doline južno od izvira z zaselkom Pri Cerkvi se imenuje Zgornja Trenta. Dolina se
naprej v smeri severovzhod-jugozahod nadaljuje v Spodnjo Trento s središčem Na Logu in
zajema tudi stransko dolino Zadnjice. Dolino Soče predstavlja del od Spodnje Trente do
Bovške kotline ter stranski dolini Vrsnik in Lepena (Fon, Uršič, 1982). Bovška kotlina se
proti jugozahodu nadaljuje v Žagarski kot z Učjo, naprej proti jugu pa preide v Kobariško
pokrajino. Začne se južno od Trnovega in zavzema 192,7 km² površine. Proti jugu jo omejuje
Tolminska, proti zahodu pa hribovja in doline Beneške Slovenije. Večji del pokrajine ima
sredogorski značaj. Visokogorje je v njenem severovzhodnem delu, kjer se vzpenja koničasti
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Krn (2244 m). Kobariško sestavljajo Breginjski kot na zahodu, ki leži pod Stolovim
pogorjem, Drežniški kot pod Krasjim vrhom in Krnom, Livški kot med Kolovratom in
Matajurjem ter Vrsenski kot pod Krnom. Zaokrožena celota je tudi Staroselsko podolje med
Kobaridom in Robičem (Jarc et al., 2002).
Karta 1: Območje preučevanja.

2.2. GEOLOŠKA ZGRADBA
14B

Dolinski in gorski svet preučevanega območja je povečini zgrajen iz mezozoiskih kamnin,
starih od 250 do 65 milijonov let. Najstarejše kamnine na preučevanem območju segajo v
spodnji del srednjega triasa in dosegajo starost okoli 240 milijonov let. Gre za svetli sivi
skladnati dolomit, ki mu sledimo na vzhodni strani prelaza Vršič od Tičarjevega doma do
Poštarske koče. Mlajše srednjetriasne kamnine, stare 230 milijonov let, se pojavljajo na
manjših površinah v okolici Vršiča in Zgornje Trente. Tam se je ploščasti apnenec menjaval s
plastmi zelenega tufa. Najdene so bile tudi vulkanske kamnine keratofirja in porfirja, ki so
pokazatelj delovanja vulkanizma. Za to obdobje je bilo značilno močno tektonsko delovanje,
ki je do takrat plitvo morsko dno ob prelomih razkosalo na več grud. Te so bile pogreznjene v
11
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več ali manj globoko morje, nekatere pa dvignjene kot kopno. V največjem obsegu so
zastopane kamnine iz zgornjega triasa, med 225 do 210 milijoni let starosti. V tem času se je
oblikovala karbonatna platforma. Ogromno ravno območje, ki ga je morje v različnih
časovnih obdobjih popolnoma preplavljalo ali pa so se menjavale faze odtekanja in
ponovnega poplavljanja. Na dnu plitvega morja je nastal plastnat apnenec, ki je bil ponekod
spremenjen v dolomit. Primere obeh kamnin je mogoče opaziti v Zadnji Trenti, na Voglu
zahodno od vasi Trenta, na Razorju, SV od prelaza Predel. Po tektonski preoblikovanosti
plitvomorske karbonatne platforme v različno globoke kadunje je na njenem dnu, na
današnjem območju Vršiča in Mlinarice, začel nastajati drobnozrnat skladnat apnenec in
drobnozrnata apnenčeva breča, na katero se je naložil skladnat dolomit, na njega pa temno
sivi ploščasti do tankoplastni apnenec. Na območju reke Koritnice in Mangartske planine pa
so v plitvomorski kadunji nastali temnosivi skladnati apnenci, ki se menjavajo s plastmi
rjavkastih laporjev. Značilna kamnina zgornjega triasa je tudi sivo plastni dolomit, ki se
pojavlja na območju med dolino Možnice, Logom pod Mangartom in Predelom. Nad
dolomitom leži značilna čez 1000 metrov debela kamninska skladovnica dachsteinskega
apnenca, ki sestavlja večji del gorovij (Mangart, Jalovec, Mojstrovka, območje Zgornje
Trente, Rombon, Kanin, Polovnik, Krn, Stol in Mija). Jurske plasti sestavljajo manjše predele
(S od Bovca oziroma Z od Ravnega Laza, pri vasi Kal - Koritnica, na Kriških podih na
Plešivcu, v Bavšici, pri Vrsniku in na Čistem vrhu). Značilen je oolitni apnenec, ki se je
odlagal na plitvomorskem dnu in je bil kasneje s tektonskim delovanjem razlomljen v
posamezne grude. Na globlje potopljenih predelih so začeli nastajati globokomorski
sedimenti. Na posameznih grudah dvignjenih v kopno, pa je apnenec začel zakrasevati.
Kamnine krednega obdobja so se v preteklosti razprostirale na večji površini, kasnejša erozija
pa jih je odstranila. Predstavniki jurske starosti so ploščati apnenci, laporji, gline in apnenčevi
peščenjaki, rdeči laporni apnenci in fliš, ki je začel nastajati tik pred dokončnim dvigom
južnih Alp iz morja. Zgornjekredni rdeči lapornati apnenci in laporji se nahajajo na
Mangartskem sedlu, Plešivcu, v Vrsniku, v dolini Koritnice in Slatenika, severno od Bovca
pri izviru Glijuna, južno od Čezsoče, pod Javroščkom, v dolini Učje in vznožju Drežniške
kadunje. Flišne plasti so ohranjene v Bovški kotlini in Breginjskem kotu, vendar so večji del
pokrite s pobočnim gruščem, morenami in rečnimi naplavinami (Buser, 2004). Mlajše
terciarne kamnine so v Julijskih Alpah redkost. Med sedimente kvartarne starosti sodijo
pleistocenski nanosi ledeniškega, ledeniško-rečnega, ledeniško-jezerskega in pobočnega
nastanka, ki so lahko še sipki ali pa že sprejeti v trdne konglomerate ali breče. Jezerska kreda
je sediment iz zdrobljenega apnenca in dolomita, odložen v ledeniških jezerih. Ta so nastala
ob bokih ledenikov, kjer so ledene gmote preprečile odtok ledeniških potokov. Največji obseg
in debelina jezerske krede je pri Srpenici (več 10 metrov globoka plast, ki poteka skoraj do
Boke), v dolini Učje, ob Slateniku, v Lepeni (Kunaver, 2004). Debele sklade krede prekrite z
glinastimi plastmi pa je mogoče najti tudi na območju dva kilometra dolgega Kobariškega
blata (Jarc et al., 2002).
Geološki prerez v širšem območju Vršiča oziroma Prisojnikove stene kaže najbolj pogosto
kamninsko zgradbo SZ dela Slovenije. V podlagi se nahajajo najstarejši triasni apnenci,
peščenjaki in laporji. Nad njimi so srednjetriasni dolomiti, dolomitizirani apnenci in apnenci.
Na dveh mestih se na tem območju pojavljajo tudi kremenov keratofir, kremenov porfir in
ingimbritni tuf. Nad tem je okoli 1000 m masivnega, plastovitega dachsteinskega apnenca
(Belec et al., 1998).
Tektonsko pripadata Bovško in Kobariško veliki geotektonski enoti Južnih Alp oz.
Dinaridom, ki ležijo na Afriški litosferski plošči. Slednja se nariva proti severu na Evrazijsko.
Posledice premikov in spodrivanj plošč so na zemeljski površini zaznavne v obliki potresov,
ki se redno pojavljajo tudi na območju Bovškega in Kobariškega. Leta 1976 je močan potres
prizadel Breginjski kot. Potresa leta 1998 z žariščem med Lepeno in krnskim pogorjem ter
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šest let kasneje (2004) z žariščem 4 km severno od Kobarida sta močno stresla Bovško,
Kobariško in okoliške kraje. Povzročena je bila ogromna materialna škoda na objektih, ki jo
še danes poskušajo odpraviti. Zaradi številnih skalnih podorov pa je prišlo tudi do velikih
sprememb v naravi.
Tektonsko delovanje je na zemeljskem površju povzročilo tudi gubanje kamninske zgradbe.
Nastali so izbočeni deli ali antiklinale in vbočeni deli ali sinklinale. Tankoplastnate in
ploščaste ter mehkejše kamnine so se lažje gubale kot trde gmote apnencev in dolomitov. Če
so se gube zaradi močnih tektonskih pritiskov pretrgale in narinile daleč na druge kamnine, je
nastala narivna zgradba. Ta je značilna pri starejših kamninah, ki so narinjene na mlajše.
Preučevano območje je prepredeno z mnogimi prelomi. Območje Rombona, Kanina, Boške
kotline in Krna prečkajo prelomi v SZ-JV ali v t.i. dinarski smeri. Pomembnejši, daljši
dinarski prelom je Kaninski, ki se začenja na Kaninu in poteka mimo Plužne na Polovnik.
Ravniharski prelom poteka med Krnico na Kaninu, Bovcem, Javorščkom in Krnskim jezerom
ter zgornjim povirjem Tolminke. Med Kaninom in Polovnikom je še pomemben Polovniški
prelom, ob katerem izvira Boka. Na vzhodnem delu območja potekajo prelomi v smeri SVJZ ali v prečni dinarski smeri. Med te prelome spada Vršiški (poteka od Vršiča preko Zadnje
Trente, Bavšice do Bovca), Koritniški (med Logom pod Magartom in Kranjsko Goro),
Možniški (od zgornjega povirja Koritnice proti dolini Možnice), Trentarski (med vasema
Soča in Trenta) in Vratni prelom (poteka iz doline Vrat, preko sedla Luknja skozi Zadnjico in
Trebiški dol). Na Kaninu so zanimivi krajši prelomi, ob katerih so bile apnenčeve grude
Malega, Velikega in Babanskega Škednja dvignjene kot hrbti, vmesni predeli pa spuščeni
(Buser, 2004).
2.3. GEOMORFOLOŠKA ZGRADBA
15B

Današnja podoba Bovškega in Kobariškega je rezultat medsebojnega vplivanja kamninske in
tektonske zgradbe ter zunanjih preoblikovalnih sil in procesov. Vodna erozija, kemično
raztapljanje kamnine, pleistocenska poledenitev ter mehanično preperevanje žive skale so bili
glavni oblikovalci gora in dolin. Človek je k temu dodal še kulturne prvine (Belec et al.,
1998). V reliefu prevladuje značaj visokih priostrenih gorskih grebenov, ozkih pogorij,
visokogorskih zakraselih uravnav - laštev ali podov in ledeniško preoblikovanih glavnih in
stranskih dolin.
Rezultat preteklega tektonskega delovanja je bilo dviganje, gubanje površja, ter prelamljanje
in prevračanje grud. V miocenu tako zaradi tektonskega prelamljanja grud, njihovega
dvigovanja in spuščanja ob prelomih ter gubanja in prevračanja, nastanejo značilni narivni
pokrovi Julijskih Alp. Ugrezanje površja, je oblikovalo izrazito tektonsko kotlino - Bovško
kotlino.
Kasnejša poledenitev je relief dodatno spremenila in mu dala današnjo podobo ostrih,
špičastih vrhov, strmih, prepadnih sten, dolin v obliki črke U. Sledovi poledenitve so vidni v
številnih čelnih morenah, nastalih ob zastojih ledenikov, po številnih balvanih na pobočjih ali
odloženih v dolinah, v višjih delih po obrušeni podlagi, znani kot visokogorski lašti ali podi.
Značilne ledeniško-rečne oblike so terase, ki so jih v velike količine odloženega proda in
peska vrezale ledeniške reke v času otoplitev. V zgornji delih dolin so zastopane v manjšem
številu (v Trenti se zvrstijo tri), v nižjih delih pa njihovo število narašča. V Bovški kotlini leži
bovška terasa ali bovško polje, ki je ena od največjih prodnih nasipin v vsej Soški dolini. Pod
njo se pri kraju Čezsoča zvrsti še sedem teras, ki se stopničasto spuščajo proti Slateniku
(Kunaver, 2004). Več manjših teras se dviguje nad bovško teraso ob pobočjih Kaninskega
pogorja in na levem bregu Soče južno od Kobarida ter v dolini Nadiže in Bele (Jarc et al.,
2002).
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Fotografija 1: Dolina Trente in sledovi poledenitve.

Avtor: Gams, 2007
Zaradi prevladujočih karbonatnih kamnin, velikih količin padavin je pomemben proces
korozije, zaradi katere so nastali številni površinski in podzemski kraški pojavi. Vodoravne
jame, številna brezna, kraški izviri in na površju značilni visokogorski lašti na katerih so
nastale najrazličnejše oblike. Od drobnih, nekaj centimetrov širokih žlebičev, ki lahko
dosežejo tudi širino desetih in več centimetrov, do navpičnih zajed - škrapelj in večjih
okroglastih ali podolgovatih, plitvih jamam podobnih vrtač - kotličev (Kunaver, 2004).
Pomembni preoblikovalci površja so številni manjši in večji potresi, ki se ob premikih
zemeljske skorje kažejo na površju in so stalnica preučevanega območja, pa tudi podori, ki se
pojavljajo od ledene dobe do današnjih dni (Belec et al., 1998).
Julijske Alpe so najbolj strma pokrajina v Sloveniji. Povprečni nakloni dosežejo 25,5 ‰. V
reliefu pa obstajajo razlike med južno in severno nagnjenimi pobočji. Južna so položnejša in
skladna s kamninsko podlago, severna strmejša, pogosto prepadna in neskladna. Velike
strmine se pojavljajo ob koncu ledeniških dolin (Zadnjica, Bavšica), manjše na visokogorskih
kraških planotah (Kaninski, Kriški podi).
2.4. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI
16B

Glavni vodni tok preiskovanega območja predstavlja reka Soča, ki izvira na 886 m izpod
južnih pobočij Velike Dnine in teče proti JZ po dolini Trente, naprej po Bovški kotlini mimo
Bovca in po ozki soteski do Kobarida, kjer se nekoliko razširi. Od Tolmina do Solkana pa
ponovno vreže ozko sotesko, ki se ponovno razširi v Goriški ravnini od koder nadaljuje svojo
pot po italijanskem ozemlju do izliva v Jadransko morje.
Površje namaka tudi reka Nadiža. Izvira v Italiji pod Velikim Muzcem (1.630 m), prestopi na
slovensko stran in teče proti vzhodu do Robiča, kjer ostro zavije proti jugu in se po prebojni
dolini vrne v Italijo.
Oba vodna tokova imata številne manjše stalne ali občasne hudourniške potoke. Levi in desni
pritoki Soče so Beli potok, Limarica, Mlinarica, Krajcarica, Laventik, Vrsnik, Lepenca,
Koritnica s Predelico, Možnica, Boka, Učja, Idrija, Ročica, Volarja idr. Nadiža ima le nekaj
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manjših pritokov (Bela, Gostenk, Rakušek, Zgorivec, Rapid in Legrada, ki je edini desni
pritok s stalno vodo) (Ivančič, 1999). Visoko vodnatost dosežejo potoki v spomladanskem
času zaradi taljenja snega in ledu, v jesenskem pa zaradi velike količine padavin.
Fotografija 2: Slap v Koseških koritih.

Avtor: Gams, 2007
V gornjem toku ima reka Soča prehodni nivalni režim, v srednjem nivo-pluvialni in v
spodnjem pluvio-nivalni. V odtočnem kolebanju zgornjega toka Soče se prepletata dva
osnovna vpliva: temperaturni, ki z debelo snežno odejo ustvarja dolgotrajen, izrazit odtočni
minimum, ob topljenju te odeje pa odtočni višek spomladi, ki se raztegne še na začetek
poletja. Drugi osnovni vpliv je padavinski, ki prevladuje v drugi polovici leta. Ta se sicer od
leta do leta bolj spreminja in je tudi manj zanesljiv, a v povprečju pomembno okrepi jesenski
nadpovprečni vodni odtok, ki je sicer krajši od pomladnega, vendar izrazitejši. Za območje in
njen odtočni režim je pomembna kraška in snežna retinenca. Prva je odraz zaostajanja
vodnega odtoka za padavinami zaradi kraške propustnosti. Padavinska voda se pretaka skozi
kraško podzemlje in doseže reko Sočo po daljši poti. O snežni retinenci govorimo v
pomladanskem času, ko vodostaj zaostaja za padavinami zaradi retinence snega. Pomladanski
višek se tako zavleče daleč v poletje. Počasni podzemeljski odtok tudi pripomore, da
sekundarni poletni minimum oslabi, čeprav je poletno izhlapevanje zaradi vplivov Mediterana
veliko. Povprečno najvišja voda je maja in tudi junija je višja kot aprila. V februarju pa je
voda najnižja, sekundarni minimum se pojavlja v avgustu in septembru (Ivančič, 1999).
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2.5. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
17B

Na preučevanem območju je značilno prepletanje submediteranskih podnebnih vplivov (ki po
dolini Soče navzgor slabijo) z alpskimi ter kontinentalnimi vplivi. Mediteranski vplivi se
kažejo v mili zimi, manjšem številu snežnih dni in višji povprečni letni temperaturi. Na
kontinentalni vpliv pa kažejo zgodnje in zapoznele slane in daljše zadrževanje snežne odeje v
gorah (Ivančič, 1999). Prevladujeta dva podnebna tipa. Zmernocelinsko podnebje zahodne in
južne Slovenije, ki je značilno za Soško dolino vse do Trente in Koritnice ter gorsko podnebje
značilno za višje dele Bovškega. Ločnica obeh podnebnih tipov je gozdna meja ter povprečna
temperatura najtoplejšega meseca 10º C (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Bližina Sredozemlja in topel morski zrak, ki se po dolini Soče dviga proti gorskim območjem
vse do Trente, se kaže v višjih temperaturah najhladnejšega meseca (januarja) z »drugo
stranjo«, Gorenjsko. Srednje januarske temperature v dolini Trente so -1,8˚C, v Bovcu -0,9˚C
in Kobaridu -1,2˚C (Koglot, 1966), srednje julijske temperature pa v Trenti 16,9˚C, v Bovcu
19,3˚C in v Kobaridu 19,7˚C (Melik, 1954).
Gorsko podnebje je prostorsko zelo omejeno. Imajo ga Julijci v okolici Jalovca, Mangarta in
Kanina (Ogrin, 2002).
Privetrna lega južnih in zahodnih delov gorovij ter bližina Sredozemlja sta glavna dejavnika
velike namočenost (od 1600 do nad 3500 mm padavin letno) Bovškega in Kobariškega. Zlasti
Kaninsko pogorje in gorske pregrade nad levim bregom Soče, dobijo največ padavin v
Sloveniji. Letna količina v Bovcu je 2936 m, v Kobaridu 2880 mm (Košmrl, 2006). Gre za
submediteranski padavinski režim, kjer pade višek padavin jeseni. Med novembrom in
marcem pade največ padavin v obliki snega. Snežna odeja lahko traja v visokogorju več kot
200 dni letno in doseže debelino več kot 5 metrov. Kljub povprečni veliki namočenosti so tudi
v gorskem svetu padavine zelo variabilne in zime lahko tudi brez snega (Ogrin, 2002).
Število sončnih dni je v gorskem svetu glede na ostalo Slovenijo najmanjše (od 1500 do 1800
ur letno). Zaradi razvoja konvektivne oblačnosti so slabo osončena poletja, nasprotno pa
imajo gorski vrhovi zelo sončne zime (Ogrin, 2002).
2.6. PRST IN VEGETACIJA
18B

Kamninska podlaga in reliefna razčlenjenost posredno preko podnebnih dejavnikov, lege in
naklonov ter nadmorske višine vplivajo na tip prsti in njene značilnosti.
Na apnencih in dolomitih višjega gorskega sveta so se izoblikovali litosoli (kamnišča) in
rendzine. Prvi tip je značilen za strma pobočja, vrhove in melišča. Gre za plitve in skeletne
prsti, ki niso ugodne za rast rastlin. Na njih uspevajo le tiste, ki so prilagojene na slabo
preperelo in s hranljivimi snovmi revno prst. Drugi tip prsti je rendzina, ki je ena najbolj
razširjenih prsti. Je plitva in primerna za uspevanje pašnikov in gozdov.
Prsti v nižinah, dolinah in kotlinah se pojavljajo na produ in pesku in na ilovici in glini. Več je
prvih, ki se glede na starost, matično podlago in reliefno obliko delijo na rendzine na
pleisotcenskih terasah iz proda in peska in evtrično rjavo prst na karbonatnem produ in pesku
(Lovrenčak, 1998).
Kamninska zgradba, relief, prst, podnebje in človekovi posegi so vplivali na sestavo in
razporeditev rastlinstva. V gorskem svetu se je izoblikovala višinska vegetacijska pasovitost.
Rastlinski pasovi se vrstijo od vznožja pobočij proti vrhovom. Različnim gozdnim združbam
do zgornje gozdne meje sledi zgornja drevesna meja, grmovni pas in najvišji pas zeliščnega
rastlinstva (Lovrenčak, 1998).
Na dnu alpskih dolin, kjer je značilna večmesečno trajajoča snežna odeja, se pojavlja hladno
in vlažno podnebje. Organske snovi počasi razpadajo in v profilu rendzine se kopiči surovi,
16
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prhlinasti humus. V takih pogojih uspeva alpski bukov gozd z borovničevjem. V drevesnem
sloju se poleg bukve in smreke primeša še jelka. Nižje in srednje nadmorske višine od 650 do
1600 metrov poraščajo bukovi gozdovi, ki uspevajo na plitvi do srednje globoki rendzini.
Posamično se pojavljata še jelka in gorski javor. Strma pobočja s plitvo rendzino in ostrejše
podnebne razmere slabijo pogoje za rast bukve. V drevesnem sloju se uveljavlja macesen,
krajevno še smreka in redko jelka.
Fotografija 3: Alpski bukov gozd z macesnom.

Avtor: Gams, 2007
Alpski bukov gozd z macesnom sega ponekod do zgornje gozdne meje. Vlažnejša in strmejša
pobočja iz apnenca in dolomita (na višinah od 1500 do 1650 metrov), kjer so se izoblikovale
rendzine s horizontom surovega humusa in izprane ter zmerno zakisane prsti, dajejo dobre
pogoje za rast smreke. Na distrični prsti ali rankerju se razrašča predalpski kisoljubni bukov
gozd oz. predalpski gozd bukve, jelke in belkaste bekice. Uspeva od 1000 do 1300 m ponekod
do 1450 m nadmorske višine. Na toplih dolomitnih pobočjih se na rendzini v alpskem svetu
razrašča jugozahodnoalpski borov gozd, ki sega do 1400 m. V njem rasteta rdeči in črni bor.
Te gozdovi poraščajo dolino Koritnice. Na strmih in prisojnih pobočjih se pojavlja
toploljubno rastlinstvo. V višinah od 800 do 1100 metrov se pojavlja celinska termofilna
združba toploljubnega bukovega gozda s črnim gabrom (ta gozd je razširjen na J pobočjih
Julijskih Alp nad dolino Soče, na južnih straneh Stola, na vzhodnih pobočjih Mije in južnih
pobočjih Polovnika (Menegalija, 2008)). V višjih nadmorskih višinah so podnebne razmere
tako ostre, da smreke in macesni ne morejo več uspevati, zato jih zamenjujejo grmi. Grmovno
rastje pripada združbi slečnika in ruševja. Še višje preide grmovni pas v pas zeliščnega rastja,
ki ga sestavljajo alpska travišča, rastje melišč in snežnih kotanj, visokogorske resave in rastje
skalnih razpok (Gams, 1996).
Pomemben preoblikovalec vegetacijske zgradbe je človek. V preteklosti je številne gozdove
in grmovne združbe izkrčil za planinsko pašo in tako znižali zgornjo gozdno mejo za 200 m
(ta se v Posočju giba med 1500 in 1800 metri). Po drugi svetovni vojni pa je prepoved reje
koz, opuščanje planinskega pašništva, depopulacija in spreminjanje zaposlitvene strukture
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prebivalstva povzročilo zaraščanje planin, tokrat s sekundarno grmovno vegetacijo,
macesnovimi in kasneje smrekovimi gozdovi (Gams, 1996).
2.7. POSELITEV IN NASELJA
19B

Rutarjeva in Abramova domneva, ki so jo kasneje povzemali številni drugi opisovalci
preteklosti Trente in Soče, govori o prvi poselitvi Trente v času srednjega veka, ko se je v
dolini začelo rudarstvo in fužinarstvo. Prvi priseljenci naj bi bili po njunih trditvah kaznjenci
in ubežniki iz Južne Tirolske, iz Ponadižja, ki naj bi s seboj prinesli tudi ime Trenta, Trentino,
Tridente. Arheološke izkopanine več tisoč grobov ilirskokeltskega prebivalstva pa kažejo na
poselitev že pred 3000 leti (Fon, Uršič, 1982). Sistematična arheološka izkopavanja na
Tonovcovem gradu, na Ravelniku pri Bovcu pred 1. svetovno vojno ter številna manjša
sondiranja in naključne najdbe dokazujejo, da je bilo Zgornje Posočje v prazgodovini, antiki
in zgodnjem srednjem veku pomemben in podnebno ugoden naselitveni prostor. Po najdbah je
mogoče sklepati, da je v antiki po ozemlju vodila tudi ena izmed najpomembnejših trgovskih
poti t.i. jantarska pot Jadran - Alpe - Baltik. Iz Nadiških dolin naj bi ta pot vodila preko Stola,
čez planino Božca, po Bovški kotlini in čez Predel na Koroško (Koren, 2006).
Prazgodovinsko, antično ter srednjeveško rudarstvo in železarstvo v Julijskih Alpah in
dokumentirana trgovska naselja ob Soči niso mogla preživeti brez poseljenega zaledja, ki je
imelo povsod nalogo oskrbe s hrano. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da so nekatere pašne
planine v Zgornjem Posočju enako stare kot dolinska naselja. Prve naselbine, polja in pašniki
so nastali na kmetijsko bolj ugodni zemlji kot so ravne rečno-ledeniške terase, ki obrobljajo
Soško dolino. Verjetno je bila stalna naselbina sprva okrog Kobarida, živino pa so pasli tudi
višje, v okolici Bovca. Sčasoma se je stalno naseljevanje pomikalo in širilo tudi proti severu
in tako je še pred Rimljani na Bovškem nastala kulturna pokrajina z eno ali več naselbinami,
polji, njivami in pašniki (Kunaver, 2004). V predantični in antični dobi je bilo Bovško zelo
redko poseljeno. O gostejši poselitvi lahko govorimo šele v pozni antiki (v 5. in 6. stoletju) in
pozneje v dobi preseljevanja ljudstev. V prvem obdobju srednjeveške kolonizacije (od 10. do
14. stoletja) je bilo še dovolj zemlje primerne za poselitev, tako da so nastala strnjena naselja
na rodovitnih predelih. Od 14. do 16. stoletja, se že pojavi agrarna zasičenost dolin in kotlin,
zato se kolonizacija usmerja v hribovite in gozdne predele. Govorimo o višinski kolonizaciji.
V tem obdobju je prišlo do poselitve Bavšice, Soče, Lepene in delno tudi Trente. Slednje tudi
na račun razvoja rudarstva in fužinarstva v 16. stoletju, kat je pomenilo večjo in stalno
poselitev dotlej redko obljudene doline. Stalna bivališča so se pogosto razvila iz planin in
prestaj, le-te pa so se pomaknile više v gore.
Glavni dejavnik nastanka naselij, obdelovalnih površin in prometnic je bil v preteklosti relief.
Večina starih kmečkih naselij se drži robov ledeniških dolin, prisojnih pobočij, blago
nagnjenih rečnih teras ob vznožju okoliških hribov in obeh glavnih prometnic. Večja
sklenjena, gručasta naselja (Bovec, Kobarid) so se razvila na stičiščih dolin ob vznožju gora,
in kažejo v današnjem času tendenco razvoja po razpršitvi in gradnji izven poselitvenega
območja. Mlajša razpršena naselja so nastala na manj ugodnih legah (Drežnica, Vrsno, Krn,
Livek), višjih terasah (Ladra, Smast, Libušnja, Kamno) in v stranskih dolinah (Lepena,
Bavšica, Trenta) med približno 250 do 960 metri nadmorske višine (Strmec). Večina naselij
se v zadnjem stoletju prazni (Strokovne podlage za poselitev občine Bovec, 2005). V občini
Bovec je danes 13 naselij (Košmrl, 2002), na Kobariškem 34.
OSREDNJE BOVŠKO
Pod južnim pobočjem Rombona, v severnem delu bovške kotline se razprostira mesto Bovec,
občinsko središče in osrednje naselje v istoimenski občini. Ima status mesta, kljub temu, da
kriterijev (minimalno število prebivalstva 3000 in gostota vsaj 30 prebivalcev na hektar) za to
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ne dosega. Bavšica, Čezsoča, Plužna, Kal-Koritnica so naselja v njegovi neposredni bližini in
gravitirajo k njemu (Strokovne podlage za poselitev obline Bovec, 2005).
DOLINA TRENTE
Razložena naselja, številni zaselkih in samotne kmetije dajejo podobo Trente. Osrednji naselji
doline sta Trenta in Soča, ki si delita središčni vlogi v dolini. V Soči je šola, v Trenti
zdravstvena ambulanta (Strokovne podlaga za poselitev občine Bovec, 2005). Ostala naselja
so manjša. Razpršeno ležijo v stranskih ledeniških dolinah Lepene, Vrsnika, Zadnjice in
Zadnje Trente.
DOLINA KORITNICE
Iz Bovca se proti severu odpira ledeniška dolina Koritnice. Vhod v dolino zapira trdnjava
Kluže, postavljena pred mostom, visoko nad sotesko Koritnice. Desno vodi odcep proti
Bavšici, samotni in redko naseljeni dolini. Proti Predelu se cesta na levi strani odcepi v dolino
Možnice, naravnost pa pripelje v osrednje razpotegnjeno naselje Log pod Mangartom.
Najvišja ležeča zaselka sta Strmec in Predel, ki sta stisnjena ob cesto in strmi breg.
OBMOČJE SRPENICE IN ŽAGE
Naselji Srpenica in Žaga ležita ob regionalni cesti Kobarid - Bovec in sta v svoji funkciji
dokaj enakovredni središči na tem območju. Log Čezsoški je manjše naselje, ki gravitira k
Žagi (Strokovne podlaga za poselitev občine Bovec, 2005).
OSREDNJE KOBARIŠKO
Središče Kobariške pokrajine je mesto Kobarid, ki leži na najvišji terasi desnega brega Soče,
na prehodu reke iz ozke soteske v širšo ravan. Na levem bregu Soče, v smeri Tolmina ležijo
na terasi gručaste vasi Ladra, Smast in Kamno, na njenem desnem bregu pa na široki terasi v
podnožju Matajurja (1.642) Mlinsko in Idrsko (Ivančič, 1999).
Fotografija 4: Kobarid.

Avtor: Gams, 2007
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BREGINJSKI KOT
Na skrajnem zahodnem delu Kobariškega med razpotegnjenim hrbtom Stola (1673 m ) na
severu in plečatim hribom Mije (1237 m) na jugu leži Breginjski kot. Proti vzhodu prehaja v
široko Staroselsko podolje, na zahodu pa ga omejuje nekdanja državna meja z Italijo (Jarc et
al., 2002). Odprtost proti Beneški Sloveniji dela pokrajino svojevrstno. Potres leta 1976 je
močno spremenil podobo naselij. Stari Breginj, ki je bil gručasto naselje amfiteatralno
postavljenih hiš nad Potokom Bela je bil v celoti porušen. Na njivah južno od vasi so postavili
novi Breginj, naselje montažnih hiš. Ostala naselja so Podbela, Borjana, Stanovišče, Homec,
Sedlo, Logje in najzahodnejša slovenska vas Robidišče, ki so gručastega tipa, dvignjena nad
rečnim dnom Nadiže. Le naselje Podbela leži v njenem dnu ob sotočju Bele in Nadiže.
STAROSELSKO PODOLJE
Zahodno od Kobarida se ob cesti proti italijanski meji vrstijo naselja Svino, Sužid, Staro Selo
in Robič. Kred in Potoki sta gručasti naselji v smeri Breginjskega kota.
DREŽNIŠKI KOT
Pod Krnom in Krasjim vrhom ležijo v amfiteatralnem oblikovanem svetu na prisojnih
pobočjih, med 500 in 600 m manjše gručaste vasice Magozd, Jezerca, Drežniške Ravne,
Koseč in Drežnica.
VRSENSKI KOT
Na južni strani pod Krnom ležijo vasi Libušnje, Vrsno, Selce in Krn. Krn je razložena gorska
vas, ki je nastala iz nekdanjih planšarskih naselij. Vsa ostala naselja so gručasta.
LIVŠKI KOT
V širokem prevalu med Kolovratom in Matajurjem, stoje gručaste livške vasi in zaselki. Avsa,
Jevšček, Livek in Livške Ravne.
Število prebivalstva se je začelo postopoma zmanjševati v drugi polovici 19. stoletja. Slabe
naravne razmere, pomanjkanje možnosti za zaslužek in razmeroma velike družine so prisilile
ljudi v selitve. Množična izseljevanja ob koncu 19. stoletja so bila v Ameriko, že prej pa so
bili navajeni na sezonsko odhajanje in iskanje zaslužka. Kot krošnjarji ali gozdni delavci so
iskali zaposlitev v Bosni, Slavoniji, Galiciji kot rudarji in delavci, pri gradnji in regulaciji rek
in hudournikov pa so odhajali v sosednjo Avstrijo, Nemčijo, Belgijo, Francijo in Nizozemsko.
Ponovno odprtje rudnika v Rabeljnu v 90. letih 19. stoletja je ponudilo nove možnosti
zaposlitve (Komac, 2003). Prva svetovna vojna in fronta, ki je tu potekala med leti 1915 –
1917 pa je prisilila prebivalstvo v nasilno izselitev. Sledila so leta italijanske okupacije z
veliko agrarno prenaseljenostjo, ko ni bilo nobenih možnosti za zaposlitev in so se ljudje
množično izseljevali v notranjost Italije, v Francijo, Nemčijo, na Nizozemsko, v Belgijo in v
južnoameriške države (zlasti Argentino). Ekonomskim emigracijam so sledile politične, zato
niso bile redke ilegalne emigracije v Jugoslavijo. V tem času se je v Posočje preselilo tudi
približno 3000 Italijanov, kar je statistično prikrilo odseljevanje domačega prebivalstva, a le-ti
so se po drugi svetovni vojni v celoti znova izselili. Med drugo svetovno vojno se je
odseljevanje nadaljevalo. V veliki večini se ljudje niso vračali nazaj. Prihajalo je do stalnega
izseljenstva v Francijo, Belgijo, Ameriko in druge države (Čop, 1996). Prebivalstvo se je
zaradi izseljevanja zdesetkalo. Industrializacija bližnjih ravninskih razvojnih središč (Tolmin,
Nova Gorica, Koper, Ljubljana in ostala) je povzročila notranje območno preseljevanje.
Odvijal se je proces izseljevanja in praznjenja alpskih perifernih območij v večja industrijska
središča (Strokovne podlage za poselitev občine Bovec, 2005). Demografska erozija, značilna
za alpsko območje je tako povzročila odseljevanje prebivalstva, z njim pa tudi za njegov
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razvoj potrebno dinamičnost. Odhajanje mladine s kmetij in opuščanje kmetij je zmanjšalo
gostoto agrarne naseljenosti na celotnem agrarnem zemljišču. Upadlo pa je tudi število
kmečkih gospodarstev in naraslo število odmirajočih kmetij (Makarovič, 1991).
Proces upadanja števila prebivalstva je še vedno prisoten v vseh višjih, manjših in
odmaknjenih naseljih, pravi demografski zlom, pa so doživela najbolj odročna naselja, kot so
Trenta, Soča, Bavšica, Log pod Mangartom v občini Bovec ter kraji Breginjskega kota v
občini Kobarid. Število ljudi se je namreč zmanjšalo, ponekod za več kot polovico. Opuščeni
so bili mnogi zaselki (Zapoden, Lemovje). Nekoliko večjo rast prebivalstva je mogoče opaziti
le v večjih mestih (Bovec, Kobarid) in okoliških krajih (Čezsoča, Kal-Koritnica, Žaga,
Srpenica, Log Čezsoški, Idrsko, Mlinsko).
Celotno Zgornje Posočje spada med demografsko najbolj ogrožena območja Slovenije. Po
statističnem letopisu iz leta 2006 je bilo število prebivalcev občine Bovec 3.301 in Kobarid
4.517. Naravni prirastek je v obeh občinah negativen že vrsto let. Za občino Bovec je znašal 16, v Kobaridu je še večji -27. Ideks staranja prebivalstva, ki predstavlja razmerje med
številom prebivalstva starejšega od 65 let in številom prebivalstva mlajšega od 14 let, je visok
in kaže na staro populacijo.
Nadaljevanje negativnih demografskih trendov bo vodilo v popolno izumrtje prostora, zato bi
bilo potrebno zmanjšati letno število odseljenih, povečati letno število priseljenih in povečati
povprečno število rojstev. To zahteva zelo kompleksne, organizirane in dolgoročno naravnane
ukrepe, s katerimi je potrebno začet že danes (Strokovne podlage za poselitev občine Bovec,
2005).
2.8. GOSPODARSTVO
20B

Gospodarstvo preteklih obdobij je slonelo na kmetijstvu. Osnovni kmetijski dejavnosti sta bili
poljedelstvo in živinoreja. Pomembnejša je bila živinoreja s planinskim pašništvom. Za
Bovško je bila značilna reja drobnice, za Kobariško goveda. S prodajo mesa in predelavo
mleka v mlečne izdelke je bilo mogoče največ zaslužiti. Poljedelstvo je bilo odvisno od
naravnih pogojev, te pa so bili težki. Kamnita, strma pokrajina, malo za kmetijstvo koristne in
uporabne zemlje, tanka, peščena prst. Na Bovškem je bilo poljedelstvo omejeno na skromne
površine dna bovške kotline, dna stranskih dolin, nekaj pa so jo kmetje imeli na senožetih,
kjer so posamezne skale in kamenje postopoma znosili v kupe in iz njih zgradili najrazličnejše
zidove, ki so služile kot kulturne terase za obdelovanje manjših njiv vse do višine 700 metrov
(Kajzelj, 1997).
Fotografija 5: Kulturna terasa v dolini Lepene.

Avtor: Gams, 2007
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Lažje je bilo na Kobariškem, saj je bilo na razpolago več ravnih površin (okolica Kobarida,
terase na desnem in levem bregu reke Soče). Najpomembnejši poljedelski pridelki so bili
krompir, koruza, pšenica, ajda, ječmen, oves, fižol, zelje, repa in korenje (Miklavčič, 1996).
Količine niso zadostovale za celotno oskrbo prebivalstva, zato so ljudje dodaten vir zaslužka
iskali v tujini. Kot krošnjarji, pomočniki, služkinje, hlapci in delavci. Marsikateri se je vrnil
domov in začel z novo obrtjo, trgovino ali gostinstvom (Sedmak, 2004).
Najdba železove rude v nekaterih skalnih razpokah in vrtačah kot ostanek površinskega
preperevanja apnenca (»v vsakem, tudi na videz zelo čistem apnencu je nekaj netopnih
primesi, med njimi posebno železa in aluminija« (Kunaver, 1979, str. 19)) v obliki skorje in
okroglastih skupkov, je v drugi polovici 16. stoletja privedla do razvoja rudarstva, fužinarstva
in gozdarstva. Železovo rudo so kopali v skalnih plasteh južnega pobočja Mojstrovke (Velike
Dnine), visoko nad Zadnjo Trento, Zapodnom v bližini planine Zapotok in v južnih
Prisojnikovih strminah. Še danes so v strminah gore Srednjica vidni ostanki starih rudnikov
ter travnate izravnave, kjer so stala rudarska bivališča. Nakopano rudo so topili v preprostih
pečeh v Zapodnu in pri Plajerju, največji obrat, fužine s plavžem, pa so postavili leta 1576 v
Trenti pri cerkvi, kjer so vse do leta 1778 talili železo (Fon, Uršič, 1982). Trentarsko
železarstvo je bilo dvesto let poglavitna gospodarska dejavnost doline, vse do leta 1782, ko so
jo zaradi majhnih zalog in nerentabilnosti opustili (Čop, 1996). Propad fužinarstva je
povzročil veliko odseljevanje prebivalstva v druge rudarske kraje (Jesenice), tisti ki so ostali,
so začeli s kmetovanjem. Preživljali so se z rejo ovac in koz, pridelke, sir in volno, pa v
Kranjski Gori zamenjevali za koruzno moko. Delali so tudi kot drvarji in splavarji lesa iz
Soče do Čezsoče. Bili pa so tudi strastni divji lovci (Fon, Uršič, 1982).
Med obema svetovnima vojnama je območje pripadalo Italiji. Značilno je bilo splošno
obubožanje, zmanjšanje reje in paše drobnice, sezonsko delo po Koroškem, v Nemčiji in
drugod in odseljevanja prebivalstva.
Po 2. svetovni vojni je planšarska dejavnost močno upadla. Pašne površine so se začele
zaraščati, povečali so se stihijski posegi v gozd. Z načrtno industrializacijo so se začeli
odpirati posamezni industrijski in obrtni obrati, ki so prispevali k oblikovanju nove strukture
prebivalcev in posegli v dotedanji način življenja, zlasti kmečkega prebivalstva. V 80. letih se
je razvila strojna (TIK Tovarna Igel Kobarid, tovarna Kolektor iz Idrije z obratom v
Drežnici), prehranbena (Josip Kraš Planika Kobarid) in tekstilna (ČIB, KUK Kobarid)
industrija (Ivančič, 1999, str. 48).
Skoraj vsa podjetja so bila do druge polovice 80. let nesamostojna. Takrat je vsesplošna kriza
prizadela matična podjetja tolminskih toztd-ov. Podjetja so se začela osamosvajati. V 90. se je
kriza industrije nadaljevala. Nekatera podjetja so prenehala z delom in število brezposelnih se
je povečalo. Mnogi so iskali zaposlitev v Italiji.
Danes je še vedno večina prebivalstva zaposlenega v sekundarnem sektorju, sledita terciarni
in kvartarni, najmanj prebivalcev pa je zaposlenih v primarnem sektorju (Ivančič, 1999). Na
prvem mestu je kovinska predelovalna industrija, lesna industrija (obdelava in predelava lesa),
elektroindustrija, tekstilna in živilska industrija (Medved, 2003). V občini Bovec so štiri
večje gospodarske družbe s področja proizvodnih dejavnosti: Iskra Avtoelektrika - Avto deli
d.o.o. Bovec, TKK Srpenica d.d. (tovarna krede in kemičnih izdelkov, ki se ukvarja z izdelavo
silikonskih kitov, malte, sanacijskih malt, lepila za ploščice, čistila, mazila), Stilno pohištvo
d.o.o. v Bovcu in Oblačila ČIB-2000 d.o.o. (Košmrl, 2002). V Kobaridu so podjetja Oplast
(izdelava vijakov in plastike), TIK Ofentavšek (izdelava medicinske opreme; kateder in igel),
Planika (mlekarna), Ivančič (izdelava plastike).

22

Vloga kulturne dediščine…

Staša Gams

3. KULTURNA DEDIŠČINA
2B

Kulturna dediščina je rezultat pretekle človeške ustvarjalnosti s področja materialne, družbene
in duhovne kulture. Področja kulturne dediščine so arheološka najdišča in predmeti,
naselbinska območja (stara mesta in vaška jedra), stavbe umetnostne, zgodovinske ali
tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in
dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine (Klavora, 2007). Kulturna
dediščina je tudi kultura našega vsakdanjega dela bodisi na polju bodisi v obrtni delavnici.
Sem ne spadajo le tradicionalne oblike gospodarjenja, domača obrt ali starejše oblike kot npr.
mlinarstvo, oglarstvo ali podobne, ampak tudi sodobna industrija. Področje kulturne dediščine
je tudi kultura bivanja, kultura hrane oziroma kulinarika, duhovna dediščina, ki označuje
različne vraže, bajke, pripovedke, šege, običaje, ljudske pesmi in plese, posebna vedenja in
znanja (Bogataj, 1989).
Dediščino delimo na naravno in kulturno, nadalje na materialno in nematerialno. Zakon o
varstvu kulturne dediščine, objavljen v Uradnem listu RS 7-287/99, opredeljuje le materialno
dediščino, ki jo podrobneje deli na naslednje kategorije:
1. Nepremična
1.1. arheološka dediščina
1.2. profana stavbna dediščina
1.3. sakralna stavbna dediščina
1.4. sakralno-profana stavbna dediščina
1.5. memorialna dediščina
1.6. vrtnoarhitekturna dediščina
1.7. naselbinska dediščina
1.8. kulturna krajina
1.9. zgodovinska krajina
2. Premična
Nematerialno kulturno dediščino opredeljuje UNESCOVA Konvencija o varstvu nesnovne
dediščine, sprejeta leta 2003, kot dejavnosti, predstavitve, izraze, znanja, veščine, posredno
tudi orodja, predmete, izdelke in kulturna okolja, s katerimi so povezane skupnosti, skupine
ali posamezniki. »Za obstoj nesnovne kulturne dediščine je bistvenega pomena njeno
poustvarjanje, posredovanje iz roda v rod in ne nazadnje njeno ustrezno dokumentiranje, saj s
smrtjo posameznika kot ustvarjalca, posredovalca, izvajalca umre tudi vse njegovo znanje«
(Bogataj et al., 2005, str. 9). Konvencija je nesnovno kulturno dediščino razdelila na pet
sklopov:
1. oblike USTNEGA IZROČILA; med katere prištevamo predstavitve in javno izražanje
pesništva, zgodovine, bajk, legend in drugih oblik pripovedništva, pomembnega za kulturo
posamezne skupnosti;
2. ODRSKE / SCENSKE UMETNOSTI, ki se odvijajo ob prazničnih ali obrednih dogodkih,
kjer so udeležene skupnosti; med drugimi oblikami izražanja so tudi govorica telesa,
glasba, gledališke igre, lutke, pesmi, plesi;
3. DRUŽBENE PRAKSE, ŠEGE, PRAZNIČNI DOGODKI; mednje sodijo šege
življenjskega kroga kot so rojstvo, poroka, ločitev, pogrebne šege, igre in športi; sorodstvo,
sorodstvene šege in navade; poselitveni vzorci; kulinarika; statusni simbol in prestižno
obredje; letne šege; družbene prakse, vezane na spol; prakse vezane na lovstvo, ribištvo in
nabiralništvo; poimenovanja vezana na ledinska in očetova imena; kultura svile in obrti:
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proizvodnja, šivanje, barvanje, oblikovanje oblačil; rezbarjenje, tkanine, umetnost telesa:
tetovaža, prebadanje, barvanje;
4. ZNANJA IN PRAKSE V ZVEZI Z NARAVO obsegajo predstave, vezane na naravno
okolje, tako v časovnem kot prostorskem okviru; kmetijske dejavnosti in znanja; ekološka
znanja in prakse; zdraviteljske prakse; kozmologije; navigacijska znanja; napovedi in
prerokovanja; čarovno, duhovno, preroško, kozmološko in religiozno verovanje ter prakse
v zvezi z naravo; oceanografijo, vulkanologijo, varovanje okolje, astronomijo in
meteorologijo; metalurška znanja; merske sisteme in štetja; živinorejo; akvakulturo;
konzerviranje hrane, obdelavo, predelavo in vrenje; cvetlično umetnost; tekstilna znanja in
umetnost;
5. TRADICIONALNE OBRTI IN VEŠČINE (podrobneje jih konvencija ne tolmači)
(Bogataj, 2005).
Kadar ima dediščina elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja
kulturnega in civilizacijskega razvoja ali ki predstavljajo kakovostni dosežek ustvarjalnosti,
lahko ta dediščina dobi status kulturnega spomenika (državnega ali lokalnega pomena). Po
lastnostih ločimo arheološke, zgodovinske, umetnostno-zgodovinske oziroma umetnostne in
arhitekturne, naselbinske, etnološke, tehniške spomenike ter spomenike oblikovane narave in
kulturno krajino. Glede na vrsto spomenikov pa jih delimo na:
- spomenike državnega pomena
- spomenike lokalnega pomena
3.1. KULTURNA DEDIŠČINA OBČIN BOVEC IN KOBARID
Območje Julijskih Alp že tisočletja privablja človeka bodisi kot lovca, nabiralca rude ali
zdravilnih zelišč pa tudi kot pastirja, drvarja in oglarja, v zadnjih stoletjih kot znanstvenika in
prav nazadnje kot turista. Človek je v okolje vtisnil tisočletni pečat svojega dela, svoje
bivanjske kulture. Vsaka kulturna pokrajina je ogledalo ljudi in naroda, ki na njej živi; je
najbolj avtentično merilo njegove ustvarjalnosti. Trud ljudi, ki so svet obljudili in za seboj
zapustili trajna pričevanja svoje prizadevnosti se kaže v posamezni stavbni dediščini domačij,
v preprostih sezidanih senikih, hlevih, pastirskih kočah, sirarnah in napajališčih za živino, v
gorskih poteh in stezah, pokošenih senožetih in očiščenih planinskih pašnikih (Cevc, 1992).
Pa tudi v številnih zidovih, kaštih, mirih, ogradah, brveh, s katerimi si je človek lajšal
življenjske razmere. Številna znamenja, mulatjere, grobišča, strelski jarki, objekti in ureditve
na frontnih črtah in v zaledju opominjajo na žalostno preteklost (Zakotnik, 2006).
21B

Fotografija 6: Brv čez Sočo.

Avtor: Gams, 2007
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Na naslednjih straneh je zbrana in opisana kulturna dediščina Bovškega in Kobariškega po
posameznih skupinah. Zajeta je tista kulturna dediščina, ki je danes omenjena in predstavljena
v turističnih vodičih, promocijskem materialu, na internetnih straneh in v muzeju Trente ter
Kobarida ter je že del turistične ponudbe. Na ta način se je pokazala prevladujoča vrsta
kulturne dediščine, ki jo je mogoče spoznati v današnji turistični ponudbi. Tistemu delu
kulturne dediščine, ki je zastopan v manjši količini ali sploh ne, pa bi v prihodnje bilo
potrebno nameniti večjo pozornost, ga bolje vključiti v turistično ponudbo in mu tako dati
večjo prepoznavnost. Predlogi slednjih so podrobneje opisani v poglavju 5.5.
Preglednica 1: Delitev kulturne dediščine.
1. MATERIALNA

2. NEMATERIALNA

1.1. NEPREMIČNA

2.1. DEDIŠČINA DRUŽBENIH PRAKS,
ŠEG, NAVAD IN PRAZNIČNIH
DOGODKOV

1.1.1. PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA

2.1.1. KOLEDARSKE ŠEGE IN NAVADE

1.1.2. SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA

2.1.2. ŠEGE IN NAVADE OB DELU

1.1.3. MEMORIALNA DEDIŠČINA

2.1.3. KULINARIKA

1.1.4. ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA

2.1.4. PRIREDITVE

1.1.5. VRTNO-ARHITEKTURNA
DEDIŠČINA
1.1.6. NASELBINSKA DEDIŠČINA

2.2. ZNANJE IN PRAKSE V ZVEZI Z
NARAVO
2.2.3.KMETIJSKE DEJAVNOSTI IN ZNANJA

1.1.7 DEDIŠČINA KULTURNE
POKRAJINE

2.3. DEDIŠČINA USTNEGA IZROČILA

1.2. PREMIČNA

2.3.1. PRIPOVEDNIŠTVO

1.2.1. DEDIŠČINA VSAKDANJIH
DELOVNIH PRIPOMOČKOV

2.4. ZNANE OSEBNOSTI

3.2. MATERIALNA NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
2B

3.2.1. PROFANA STAVBNA DEDIŠČINA
Posebna vrednota kulturne dediščine je njeno arhitekturno izročilo, pisan splet drugačnosti in
stavbnih značilnosti. Ljudsko stavbarstvo je »arhitektura brez arhitekta«. Je rezultat boja z
okolico in klimo, odsev obvladanja gradiv, ki jih je ponujalo lokalno okolje ter vsota
tehničnega znanja. Zanimivi so načini gradnje in uporabe gradiva, velikost stavb in njih
dekorativa in estetska skladnost (Curk, Puc, 1989). Svojo funkcijsko podobo in popolnost je
stavbarstvo dobilo s počasnim in postopnim razvojem, z izkušnjami, ki so se posredovale iz
roda v rod. Velikosti, dimenzije, postavitev posameznih elementov so imele utemeljene
razloge. Malo možnosti pa je, da bi ugotovili in spoznali vse zgibe, ki so narekovali razvoj
hiše. Razvoj je bil dolgotrajen in zatorej skoraj neopazen (Kajzelj, 1997).
Stavbna dediščina zajema posamezne stavbe, druge objekte in naprave, skupine med seboj
povezanih stavb, objektov in naprav, skupaj z napeljavami in opremo. Med profano stavbno
39B
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dediščino se uvrščajo stanovanjske hiše, gospodarski objekti, objekti za obrt, komunalo,
izobraževanje, kulturo, upravo, vojaški objekti, zdravstveni ali drugi socialni objekti.
V Posočju se je do 19. stoletja oblikovalo in do konca stoletja utrdilo več stavbnih tipov. Po
prvi in drugi svetovni vojni so doživljali spremembe, a so se nekatere značilnosti ohranile do
danes.
STAVBNA DEDIŠČINA DOLIN
Stavbno izročilo dolin se razlikuje od stavbne dediščine planin. Na območju občin Bovec in
Kobarid so se izoblikovali trije stavbni tipi. Tako je za Bovško do Žage značilen bovškotrentarski tip hiše, ki nosi v sebi elemente alpskega prostora. Od Srpenice proti jugu na
Kobariško in do Mosta na Soči je značilen kobariško-tolminski tip stavbarstva z vplivi
sredozemskega okolja. Beneškoslovenski tip domačije pa je bil pred potresom 1976 značilen
za Breginjski kot.
BOVŠKO-TRENTARSKI STAVBNI TIP
Bovško-trentarski tip hiše je povsem samosvoj izraz slovenskega ljudskega stavbarstva, ki se
širi od Trente do Srpenice in se na jugu stika s kobariškim tipom hiše. Gre za alpski tip
arhitekture, ki se je preko trgovske poti čez Predel razširil iz Kanalske in Zgornjesavske
doline. Svojo končno razvojno obliko je bovška hiša dobila ob koncu 19. stoletja. Opišemo jo
lahko kot vrhhlevno hišo z zunanjimi stopnicami, gankom in močno poudarjeno strmo
dvokapno streho s čopi. V njej so po višini razporejene tri funkcionalne enote. V spodnji
prizemni etaži je hlev z gospodarskimi prostori, nad njim je stanovanje, pod streho pa prostor
za spravilo sena. Ker stoji ponavadi na nagnjenem zemljišču, je zadnja stran spodnjega,
gospodarskega dela hiše pogosto v celoti vkopana v breg. Običajno so prostorske enote
stanovanjskega dela nanizane v vrsti, v stegnjeni obliki. Vhodni, osrednji in hkrati bivalni
prostor je kuhinja, ki je dostopna z ganka.
Fotografija 7: Bovško-Trentarski stavbni tip.

Avtor: Gams, 2007
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Ob bok osrednjega bivalnega prostora je postavljena kamra ali izba, končni obliki hiše pa je
prvi bočno postavljeni kamri sledila še druga, simetrično dodana na nasprotni strani kuhinje
(Kajzelj, 1997). Avtentična kritina na hišah je bila lesena iz macesnovega lesa. Posebnost hiš
v Lepeni, Soči in Trenti pa je od hiše ločen, samostojno stoječ dimnik. Z obzidano vodoravno
cevjo je bil povezan z ognjiščem v hiši in tako kazal zanimivo rešitev kako obvarovati leseno
streho pred nenehno nevarnostjo požara, ki je grozil zaradi kurjenja na odprtem ognjišču
(Čop, 1996).
Podoba bovške hiše se je zaradi naravnih nesreč, vojn in gospodarskih sprememb močno
spremenila. 1903 je Bovec zajel uničujoč požar. Dobro desetletje pozneje je celotno kotlino
prizadela soška fronta in spopadi, ki so potekali po teh krajih. Potres 1976 je povzročil še
dodatno škodo. Nato so prišle še številne politične in gospodarske spremembe, ki so
narekovale drugačen način življenja in gospodarjenja. Vse te spremembe so uničujoče
delovale na obstoječe stavbarsko izročilo. Od vojn izmučeno in razredčeno prebivalstvo je le s
težavo vzdrževalo tehnično skromno grajene hiše. Mnoge so prodali za negospodarske
namene, mnogo jih je propadlo. Kar je ostalo, je bilo potrebno adaptirati s skromnimi sredstvi
in znanjem. Tako smo danes priče posledic 80-letnega stihijskega spreminjanja podobe
kulturnega in stavbarskega izločila Bovške pokrajine. Na današno podobo bovške hiše močno
vplivajo tudi novi, sodobni materiali, konstrukcije in drugačen način življenja. Kot
najpomembnejši in najbolj prepoznaven element bovške arhitekture, ki se je ohranil do
današnjih dni, je strma dvokapna streha s čopi. Kritina, ki se pojavlja s poplavo sodobnih
materialov, je že bolj heterogena, funkcija napušča pa spreminja svojo vlogo. Izginjanje
primarne dejavnosti tudi močno spreminja koncept hiše in seveda tudi detajle (stopnice z
gankom). Današnji hlevi ne služijo več kmetijski dejavnosti in so zgrajeni ali rekonstruirani
za potrebe spravila orodja, kmetijske mehanizacije, parkiranja avtomobilov, vrtne lope,
oziroma za prostočasne dejavnosti in sekundarna bivališča (Strokovne podlage za poselitev
občine Bovec, 2005). Bivalni del ostaja v prvem nadstropju. Nočni del pa se je preselil v
podstrešni ali mansardni del. Zaradi te spremembe funkcije podstrešja se je spremenila tudi
podoba bovške hiše, lesen zatrep se je umaknil pozidani steni z okni. Zaradi pridobitve
svetlobe v mansardi so se pojavila tudi strešna okna, strešni pomoli in frčade.
V zadnjem času ima na stavbni fond močan vpliv turizem, ki je povzročil gradnjo nove
infrastrukture. Kampi, hoteli, penzioni, zasebni apartmaji, restavracije so in bodo tudi v
prihodnje spreminjali arhitekturno podobo Bovškega, morda še hitreje kot kdaj prej (Kajzelj,
1997).
KOBARIŠKO-TOLMINSKI STAVBNI TIP
Kobariško-tolminski stavbni tip se pojavlja južno od Srpenice, v okolici Kobarida, v vaseh na
desnem bregu Soče in Drežniškem kotu. Je preprosta kamnita hiša, s korčasto, položno streho
(Kulturne dragotine Slovenije, 1985) manj razgibana od breginjske in manj povezana v
stavbne nize (Miklavčič, 1996). Značilna je gradnja stanovanjskih hiš v breg, združevanje
posameznih enot domačije, ganki vzdolž daljše fasade (http://www.tnp.si/spoznavati/C12/,
2007). Zadnji potres je arhitekturno podobo številnih vasi spremenil. Katastrofalne posledice
so utrpele spodnje Drežniške Ravne, kjer so celotno vas zgradili na novo. Podoba novih hiš pa
je daleč od starih zidanih hiš.
H

H

BENEŠKO-SLOVENSKI STAVBNI TIP
Beneško-slovenski stavbni tip je bil značilen za Breginjski kot pred potresom leta 1976.
Izoblikoval se je v času, ko je Breginjski kot spadal pod Beneško republiko. Gre za različico
sredozemske eno in dvonadstropne hiše, grajene iz kamna, z razgibano čelno fasado, okrašeno
z lesenimi zunanjimi hodniki (ganki), stopnišči, balkoni (lindami) na lesenih ali kamnitih
stebrih pod velikimi napušči in freskami na pročeljih (Jarc et al., 2002). Poslopja so povezana
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v zaokrožene nize stanovanjskih in gospodarskih poslopij in tako tvorijo ulice z ozkimi
prehodi in mostovži, »lindami«, na eni stani in zaprta, notranja dvorišča na drugi strani.
Značilen primer takega stavbnega tipa je stari Breginj do potresa 1976. To je bilo naselje v
obliki nepravilne elipse s krožnim, starim naselbinskim jedrom. Domačije so sestavljale
skupine objektov v obliki nizov z zanimivimi podhodi in prehodi. Vsaka domačija je bila
sestavljena iz več samostojnih enot, prislonjenih druga k drugi v obliki členjenih nizov. Ker
so morali varčevati s prostorom, so vse hišne komunikacije (hodnike) izločili iz jedra, zato je
ves promet potekal na zunanjščini, po gankih in stopniščih. Tako so imele vse starejše hiše
izhod na gank ali pa neposredno na ulico. Način življenja in tesna povezanost vseh
prebivalcev vasi v homogeno celoto sta bila značilna za tako obliko arhitekture in njeno
funkcionalnost.
Fotografija 8: Stari Breginj.

Vir: Breginjski muzej, 2008
Danes tega Breginja ni več. Porušiti so ga morali skoraj v celoti (Fon, Uršič, 1982). Nove
montažne stavbe pa so predvsem mladim omogočale prijaznejše okolje.
STAVBNA DEDIŠČINA PLANIN
Tradicionalni enostavni kmetijski objekti na Bovškem in Kobariškem so prestaje in pastirski
stanovi (začasni sezonski objekti), mlekarne in male sirarne, staje - hlevi za ovce, koze in
krave ter skednji za seno, ki so del kulturne krajine predvsem na planinskih visokogorskih
pašnikih. Prve omembe planin v pisni obliki zasledimo v 12. in 13. stoletju. Tolminski urbar
iz leta 1377 med dajatvami patriarhu omenja tudi plačilo v siru. Planine niso nastale vse ob
istem času. Značilno je tudi, da so si najstarejše vasi zasnovale svoje planine v najvišjih
gozdnih predelih. Pastirska naselja so postavljali še v območja gozdnega drevja, saj je bila
bližina lesa potrebna za gradnjo in vzdrževanje staj in stanov, za kurjavo, svečavo, za varstvo
pred zverjadjo in vremenskimi ujmami (Juvan, 1975).
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Za pastirske koče in hleve pa so poleg lesa za gradbeni material uporabljali tudi kamen.
Streha je bila strma, simetrična dvokapna brez čopov in je bila na Kobariškem prvotno krita s
slamo, v Trenti z macesnovimi skodlami, kasneje z »rjavo« pločevino, ki je bila po prvi
svetovni vojni priročen material. Podstrešje je bilo leseno, z lesenim zatrepom. Služilo je
spravilu sena in tudi kot prostor za spanje. Vhod in okna so bila brez posebnih detajlov.
Posebnost in enkratnost stavb je bila njihova postavitev in prilagoditev strmi legi. Stavbe so
bile pogosto razvrščene v vrsti, s hrbtnim delom vkopane in z daljšo stranico postavljene
pravokotno na pobočje (Čop, 1996).
Fotografija 9: Stavbna dediščina Planine Zaslap.

Avtor: Gams, 2007
Za ovčje planine na Bovškem so prepoznavne prestaje, pastirske stavbe, ki so bile letna,
vmesna bivališča pastirjev, od koder so gnali živino na višje planine
(http://www.tnp.si/spoznavati/C12/, citirano 6.8.2007).
Pastirska stavba je bila večnadstropna zgradba. Osrednji del, stan – hram (danes imenovan
sirarna), je predstavljal prostor z odprtim ognjiščem za kuhanje in predelavo mleka. Ob strani
blizu ognjišča je stala sirarjeva postelja. Na nasprotni strani pa polica z raznovrstnimi
posodami. Teman, hladen prostor ob sirarnici, pomaknjen v skalni breg je bila shramba ali
mlečnica. Služila je shranjevanju in zorenju sira. Medtem ko je bila pastirjeva koča brez
stropa in se je dim brez dimnika kadil do ostrešja in skozi špranje v strehi ven, sta ga shramba
in hlev imela. Nad njima je bilo v podstrešju nekaj prostora za seno, ki so ga nakosili okrog
planine in ga imeli za skrajno silo, v primeru zgodnjega snega. Lesene stopnice so iz sirarnice
vodile v zgornje nadstropje imenovano jahčer, spalni del pastirjev, kjer so bili postavljeni
preprosti pogradi (Čop, 1996). Planinski hlev - hudrt (v Zgornjem Posočju imenovan tudi
hudrt) je bil velikokrat združen s pastirsko kočo v eno stavbo in postavljen ob sirarnici na
nasprotni strani kleti. Razdeljen je bil v tri nadstropja. Srednji del je služil molži in je ležal v
višini sirarne. V spodnji in zgornji prostor pa je živina prihajala po stopnicah (Melik, 1950).
Poleg planine so se kot vmesna začasna naselja in bivališča oblikovale prestaje s stavbo za
bivanje s hlevi ter seniki. Družine so se na njih zadrževale med pomladansko pašo pred
H

H
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odhodom na planino ali med jesensko po prihodu s planine. Pogosto so na skromnih terasah
obdelovali vrt ali manjši kos njive s krompirjem.
Danes imajo planine v Zgornjem Posočju spremenjeno podobo. Posebno izstopajo strehe iz
rebraste pločevine, s katero so bili med vojno prekriti strelski jarki, po njej pa so jo izrabili za
prekrivanje planinskih stavb. Pločevinaste strehe, ki jih tako danes vidimo po soških planinah
niso nikakršno avtentično stavbno izročilo, temveč vojna dediščina (Koren, 2006).
Fotografija 10: Leseno kritino planinskih stanov je po prvi svetovni vojni zamenjala
pločevina.

Avtor: Gams, 2007
KULTURNI SPOMENIKI
Med stavbno dediščino se uvrščajo tudi objekti, ki imajo varstveni status kulturnega
spomenika kot npr. umetnostno-arhitekturni spomeniki, etnološki in nekateri tehniški
spomeniki; »stavbe ali skupine stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki so nastali
v različnih fazah razvoja proizvajalnih sredstev in pričajo o tehniški kulturi in ustvarjalnosti.
To so mlini, žage, kovačije, delavnice, tovarniški objekti ter posebne zgradbe« (Ivančič, 1999,
str. 93). Primeri kulturnih spomenikov na Bovškem in Kobariškem so:
ROBIDIŠČE
Najzahodnejša vas Slovenije, kjer so kot etnološki spomeniki zaščitene posamezne
stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji. Vas se ponaša tudi z ohranjeno črno kuhinjo (UL
RS, 44, 1999).
ROGARJEVA ŽAGA VENECIJANKA
Žaga venecijanka je bila zgrajena 1850 v Trenti. Bila je last obeh Rogarjevih domačij in je s
krajšimi presledki delovala do leta 1994. Kot najbolj ohranjeno žago te vrste v Posočju so jo
obnovili v skladu s strokovnimi smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine in jo odprli
v letu 2006 na Trentarskem sejmu (Kravanja, 2007).
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TOVORNA ŽIČNICA NA GOLOBAR
Na desni strani ceste Bovec - Trenta (približno 1,5 km od Kal-Koritnice) stoji posebna vrsta
krožne žičnice, imenovana tolminka. Kot ena redkih takih objektov v Sloveniji je zavarovana
kot tehnični spomenik (Lukan Klavžer, 2001). Postavljena je bila v letih 1931-1935 za
spravilo lesa s težko dostopnih krajev Golobarja. Zadnjič je obratovala 1969. leta.
LOŠKI ŠTOLN
Loški štoln (iz nemške besede stollen) je izhodni vodni rov rudnika Rabelj. Več kot 90 let
star, v živo skalo vklesan vodni rov meri v dolžino 4.860 m. Predor se začenja 240 m pod
rabeljsko dolino in je del 14. od skupno 19. rudniških obzorij ali nivojev, ki segajo do globine
480 m. Rov je bil skozi hrib Predelske in Ruševe glave izvrtan leta 1904. Od takrat se je
skozenj odvajala odvečna voda, ki se je nabirala v rudniku in se izlivala v reko Koritnico. V
času prve svetovne vojne so avstrijski vojaki v njem položili tramove in nanje pritrdili
ozkotirno železnico. Vodni rov je pomenil strateško pomembno transportno žilo, ki je
omogočala najvarnejši pretok vojaške opreme in vojakov na fronto. Vsak dan so z vagoni
prepeljali 300 t orožja in opreme. V dveh letih se je na bližnjo fronto pripeljalo kar 600.000
vojakov. Konec junija 1991 se je rudnik zaprl (Černilogar, 2003).
RUDNIŠKI ROVI V TRENTI
Železova ruda - limonit je trdno vezana v obliki žil v triasnem apnencu in se pojavlja ob
prelomih, kamor so jo vode prenesle s površja. Kopanje in predelovanje rude se je v Trenti
pričelo v 17. stoletju, ko so bile krajem leta 1637 podeljene rudarske pravice, in je trajalo 200
let. Delo je bilo težavno, saj so bili rudniški rovi (na Lesnem robu, na Sončni polici, v
Zadnjici, Veliki dnini, Berebici, Trebiščini in v dolini Jelenka) od fužin oddaljeni do 3 ure
hoda. V Trenti so bili postavljeni štirje fužinski obrati, kjer so topili rudo in obdelovali ter
kovali železo. Največje fužine so bile pri cerkvi v Trenti. Ostale so bile še »Pr´ Ukc«, ob
odcepu ceste proti izviru Soče, v Logu ob Krajcarici in pri Kršovcu, vzhodno od vasi KalKoritnica. Odprte rudniške rove je še danes mogoče najti na planini Trenta in Srednjici pod
Pelci ter v Mlinarici blizu Kugyjevega spomenika (Buser, 2004).
MLINI
Mlinarstvo je bilo v Posočju razvito v drugi polovici 18. stoletja. Mleli so koruzo, pšenico,
tudi fižol. Na Bovškem je bilo postavljenih 10 mlinov; trije na Soči (dva pri vasi Čezsoča in
eden pri Kršovcu) in eden ob Koritnici. Po en mlin so imeli potoki Učja, Žvika, Mangartski
potok in neimenovani potoček, ki je tekel skozi Kal. Danes se je ohranil le en mlin, ob
hudourniku Zadnjica (Eniko, 2000).
NAPOLEONOV MOST PRI KOBARIDU
Prvotno lesen most, so leta 1626 porušili Benečani. Kamnitega so zgradili leta 1750 in ga za
Napolenovega poimenovali po njegovih četah, ki so korakale proti Predelu. V prvi svetovni
vojni so ga avstrijski vojaki v upanju, da bodo preprečili zasledovanje italijanske vojske,
razstrelili. Italijani pa so nato zgradili sprva lesen, nato železen most (Hobič, 1999).
NAPOLEONOV MOST NAD NADIŽO
Ime se je kamnitega stopničastega mostu prijelo po Napoleonovih četah, ki naj bi ga prečkale.
Starost pa datira v rimsko antično obdobje. Njegova postavitev nad ozkim kanjonom Nadiže
se ujema s starodavnimi (rimskimi) potmi iz Pradola in Robidišča, naprej po Nadiži. Most
kaže na pomembno prehodnost območja od rimskih časov dalje. Danes je nepogrešljivi
arhitekturni pomnik in vez s preteklostjo.
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MATIJEV ČEBELJNJAK
V Bavšici je med leti 1950 - 1952 čebelnjak postavil Matija Komac. Bil je samouk, ki je panje
izdelal sam, poslikal pa je tudi panjske končnice. Kasneje je čebeljnjak doživel povečavo. Po
gospodarjevi smrti je čebeljnjak živel še nekaj let, nato pa po letu 1981 hitro propadal.
3.2.2. SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA
V registru nepremične kulturne dediščine predstavlja sakralna dediščina tip stavbne dediščine,
kamor se uvrščajo cerkve, kapelice, znamenja in razpela.
40B

CERKEV SV. MARIJE LAVRETANSKE
Cerkev stoji v Trenti. Zgraditi jo je dal 1690. leta grof Herman Attems Svetokriški. Večjo
predelavo je doživela v začetku 20. stoletja s poslikavo svetišča, ki je delo Toneta Kralja iz
leta 1945. Zanimivost je kip črne Device Marije iz Lorenta in marmorni relief z motivom
oznanjanja v oltarju (Lukar Klavžer, 2001).
CERKEV SV. JOŽEFA V SOČI
Cerkvica v vasi Soča je bila sezidana že leta 1718, posvečena pa leta 1823. Dogradili so jo
okrog leta 1893. Leta 1944 jo je preuredil in v celoti poslikal Tone Kralj. S simboli je na
svojstven način aktualiziral svetopisemske prizore. Zlasti je to vidno pri Križevem potu in
boju nadangela Mihaela s Satanom, kjer so sovražniki civilizacije (Hitler in Mussolini)
prikazani kot božji sovražniki. Notranjost cerkve je umetnik oblikoval v barvah slovenske
zastave in na stene, z izjemo apostolov in evangelistov, postavil slovanske svetnike.
CERKEV SV. ANTONA PADOVANSKEGA NA GRADIČU
Cerkev stoji na vzpetini severno nad Kobaridom. Do nje vodi cesta s križevim potom.
Posvečena je bila leta 1696. Okoli cerkve so po prvi svetovni vojni, leta 1938 zgradili
kostnico, v kateri so pokopani italijanski vojaki, padli med prvo svetovno vojno na Soški
fronti.
CERKEV SV. ŠTEFANA V LOGU POD MANGARTOM
Župnijska cerkev je poznobaročna stavba iz leta 1786. Avtor fresk je Ivan Grohar. Nekaj
umetniških del starejšega nastanka govori o prednici te cerkve (Lukan Klavžer, 2001).
3.2.3. MEMORIALNA DEDIŠČINA
»Memorialna dediščina obsega objekte in urejena zemljišča, ki so bili postavljeni in urejeni z
namenom obeležiti zgodovinski dogodek ali dogajanje, spomin na zgodovinsko osebo oz. so
bili namenjeni spominskim in pietetnim namenom, z izjemo objektov, ki so neposredno služili
ali še služijo verskim obredom« (Malovrh, 2002, str. 41). Med memorialno dediščino se tako
uvrščajo nepremična dediščina pomembnih ljudi, javni spomeniki, pokopališča, obsežni, še ne
do kraja dokumentirani utrdbeni sistemi soške fronte in mejne črte z Italijo pred 2. svetovno
vojno (Curk, Puc, 1989).
41B

ROJSTNA HIŠA SIMONA GREGORČIČA (1844 - 1906)
Simon Gregorčič ali Goriški slavček je bil znani slovenski pesnik in duhovnik, doma iz
Vrsnega pri Kobaridu. Njegova rojstna hiša je danes urejena muzejska zbirka, ki osvetljuje
življenje pesnika in ljudi njegove dobe v vaseh pod Krnom.
ROJSTNA HIŠA SIMONA RUTARJA (1851 - 1903)
Simon Rutar je bil rojen v vasi Krn. Študiral je zemljepis, zgodovino, jezikoslovje in
filozofijo. Služboval je v Gorici, Dalmaciji in Ljubljani. Kot znanstvenik in prvi slovenski
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arheolog je zapustil obsežno bibliografijo, v obliki številnih razprav in člankov, knjig, med
njimi Zgodovina Tolminskega. V eni izmed sob na domačiji njegovih staršev je danes urejena
spominska razstava, ki predstavlja njegovo pestro življenje in raznoliko ustvarjalno pot.
(http://www.tol-muzej.si/slo/, citirano 12.5.2007).
TOŽBARJEVA DOMAČIJA
Značilna trentarska hiša, ki je bila nekoč domovanje prvega Kugyijevega gorskega vodnika
Antona Tožbarja, divjega lovca in danes bolje poznanega po boju z medvedom, kjer mu je
medved odtrgal spodnjo čeljust. Domačija stoji v Trenti ob cerkvi Marije Lavretanske.
TRENTARSKI MUZEJ
V stavbi informacijskega središča Triglavskega narodnega parka v Trenti ima prostor tudi
Trentarski muzej, ki predstavlja poleg zgodovine tudi bivalno kulturo vasi. V tem sklopu je v
muzeju postavljena rekonstrukcija trentarske hiše in ovčje planine (Košmrl, 2006).
KOBARIŠKI MUZEJ
Kobariški muzej je muzej prve svetovne vojne, kjer je s številnimi eksponati, velikim reliefom
okoliškega gorovja, fotografskim gradivom in multivizijsko projekcijo prikazano dogajanje na
soški fronti. Posebno natančno je opisana in prikazana 12. soška bitka, znana kot preboj pri
Kobaridu. Bila je največji spopad v gorati pokrajini v vsej človeški zgodovini, največji
vojaški spopad na slovenskih tleh in najuspešnejša prebojna operacija v prvi svetovni vojni. V
muzeju je kratko predstavljena tudi zgodovina Kobariškega od prazgodovine do danes. Muzej
je leta 1992 prejel najvišje slovensko muzejsko priznanje Valvazorjevo nagrado, leto zatem pa
še nagrado Sveta Evrope za najboljši evropski muzej v letu 1993.
Fotografija 11: Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu.

Avtor: Gams, 2006
ZASEBNE ZBIRKE
Posamezne predmete iz prve svetovne vojne si je mogoče ogledati v zasebnih zbirkah. Člani
društva 13-13 imajo v Bovcu tri muzejske zbirke, ki si jih je mogoče ogledati: »87. POLK«,
lastnik gospod Ivančič, gospod Domevšek, ki je lastnik zbirke »Četrtega Bosanskohercegovskega polka« in »Zbogom orožje«, zbirka lastnika gospoda Prochazka.
Zasebna zgodovinska in etnološka muzejska zbirka je tudi v Drežnici. Muzejska zbirka
»Batognica« hrani predmete iz bojev 1. svetovne vojne, ki so potekali v okolici Drežnice in
predstavlja zgodovino kraja in način življenja prednikov.
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Muzejska zbirka »Mazora« v Breginju je last družine Mazora. Sestavljena je iz etnoloških in
vojaških vsebin obeh svetovnih vojn.
Vojaška zbirka »Alberto Picco« se nahaja v Kobaridu. Predstavlja posamezne narode na obeh
straneh bojne črte. Poudarek zbirke je na italijanskem zavzetju Kobarida z okolico, osvojitev
Krna in smrt podporočnika A. Picca.
MUZEJ V BREGINJU
Edini ohranjen niz arhitekture Breginja pred uničujočim potresom leta 1976 je danes urejen v
muzej.
TRDNJAVA KLUŽE
Od Bovca proti Predelu stoji na robu 60 m visokih korit Koritnice trdnjava Kluže. V drugi
polovici 15. stoletja je bila zgrajena lesena utrdba, ki naj bi preprečevala turške plenilne
pohode na Koroško. Leta 1509 jo je zasedla avstrijska vojska. Georg Philipp von Gera, bovški
glavar je leta 1613 postavil kamnito trdnjavo in v bližini odkril studenec, kar je posadki
omogočilo vzdržati tudi daljša obleganja. Leta 1797 je avstrijska posadka branila trdnjavo
pred enotami francoske armade, a je boj s premočnim nasprotnikom izgubila. Zmagovalci so
v besu porušili utrdbo. Današnjo podobo je trdnjava dobila leta 1882, ko je bila na istem
mestu postavljena nova trdnjava. Osrednji del ima obliko kvadrata, na stenah so ozke in
visoke strelne line. Ko so v času zavezniške uprave v letih 1945 – 1947 širili cesto in
obnavljali porušeni most, so odstranili obrambni zid z vhodnim portalom, ki je zapiral cesto.
Dolga leta po vojni je trdnjava propadala, po prehodu v občinske roke pa so se leta 1998
pričela obnovitvena dela. Danes je v njej zbirka iz 1. svetovne vojne, stalna razstava, poročna
soba, restavracija in občasne razstave. Trdnjava je začela v poletnih sezonah privabljati
obiskovalce tudi z občasnim organiziranjem kulturnih prireditev (Festival Kluže, predstave
društva 13-13, koncerti) (Lukan Klavžer, 2001).
Fotografija 12: Trdnjava Kluže.

Avtor: Gams, 2007
TRDNJAVA FORT HERMANN
Nad trdnjavo Kluže stoji na skalnem grebenu druga trdnjava imenovana Fort Hermannova
trdnjava. Pot do nje je v začetnem delu vsekana v skalo in speljana skozi predor. Utrdba je
bila porušena med topniškim obstreljevanjem v prvi svetovni vojni. Vse od takrat ni bila več
obnovljena (Lukan Klavžer, 2001).
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TRDNJAVA IN SPOMENIK NA PREDELU
Približno kilometer pred nekdanjim mejnim prehodom Predel stojijo ruševine avstrijske
trdnjave. V začetku 19. stoletja je stala na istem mestu lesena utrdba, ki so jo leta 1809 branili
pred enotami Napoleonove armade avstrijskimi branilci. Dolgo in hrabro odbijanje sovražnika
ni prineslo zmage. Napadalcem je uspelo utrdbo zažgati in pobiti vse branilce. Trdnjava je
bila obnovljena leta 1848, njene razvaline pa so danes vidne na obeh straneh ceste.V spomin
na hrabre vojake je dal Cesar Ferdinand I. leta 1851 postaviti mogočen spomenik, ki ga
sestavlja približno šest metrov visok kamnit oporni zid, na katerega je naslonjena piramida iz
obdelanega kamna, pred njo pa leži litoželezna plastika ranjenega leva.
RAVELNIK
Obnovljeni del prve obrambne linije Avstro-ogrske vojske pri Bovcu.
SPOMENIK V VASI STRMEC
Spomenik ohranja spomin na tragedijo, ki je prizadela vas v drugi svetovni vojni. 10. oktobra
1943 se je nemška kazenska ekspedicija znesla nad vaščani, ker so partizani predhodno ubili
nemškega oficirja. Nemci so ustrelili 16 moških in v celoti požgali in porušili vas. Ženske in
otroci so se zatekli k sorodnikom in znancem. V času zavezniške uprave 1945 – 1947 so
obnovili večje število hiš, vendar je vas v glavnem opustela in je danes tipično počitniško
naselje.
SPOMENIK PADLIM V GOLOBARSKI BITKI
Ob cesti pri vasi Kal-Koritnica je spomenik partizanom, ki so padli na planini Golobar, v
najhujši bitki v drugi svetovni vojni na Bovškem. 26. aprila 1943, ob ustanavljanju
Gradnikove brigade, so na planini Golobar Italijani obkolili zbrane partizane in v navskrižnem
ognju pobili 42 borcev. Njihova trupla so prenesli do vasi Kal-Koritnica, jih na kraju, kjer je
danes spomenik naložili na kamione in prepeljali do Bovca, kjer so jih na tukajšnjem
pokopališču pokopali v skupni grobnici.
SPOMENIK NA PESKIH
Na območju Peskov je bilo v času 1. svetovne vojne avstro-ogrsko vojaško taborišče. Zdaj
stoji tam edini še ohranjeni spomenik iz te vojne v Krnskem pogorju. Ob njem je bilo vojaško
pokopališče (Lukan Klavžer, 2001).
VOJAŠKO POKOPALIŠČE V TRENTI
Ob glavni cesti, poleg civilnega pokopališča, stoji med smrekami vojaško pokopališče iz prve
svetovne vojne. Tu so pokopani avstrijski vojaki, umrli v vojaški bolnici v Trenti in ruski
ujetniki, umrli med gradnjo ceste čez prelaz Vršič. Slednjo je za potrebe oskrbe avstrijskih
enot na fronti gradilo okoli 12.000 ruskih ujetnikov zajetih na vzhodni fronti. Slabo hranjeni
in oblečeni so cesto gradili z nečloveškimi napori, ob vsakem vremenu. Mnogi med njimi so
zaradi izčrpanosti in bolezni pomrli. Pozimi leta 1916 pa je 300 ujetnikov zasul snežni plaz z
Mojstrovke.
VOJAŠKO POKOPALIŠČE V SOČI
Za cerkvico svetega Jožefa in civilnim pokopališčem je pokopališče avstrijskih vojakov,
padlih na soški fronti. Ob ogradi so razvrščeni betonski križi, nad pokopališčem v bregu pa je
sestavljen velik križ iz kamnov. Nad njim stoji na veliki skali granata, ki predstavlja preprost
pomnik padlim.
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SPOMENIK IN VOJAŠKO POKOPALIŠČE V LOGU
Dolina Koritnice je bila v zaledju soške fronte, zato je bilo pokopališče v Spodnjem Logu
urejeno že v prvih letih vojne. Na gomilah so postavljeni železni križi z napisnimi ploščicami,
na katerih so imena pokopanih vojakov, padlih na avstrijski strani. Grobovi so razvrščeni na
dveh terasah. Na prehodu med terasama je betonska skulptura vojaka (delo češkega kiparja
Ladislava Korfaneka), ki upirata pogled proti vrhu Rombona, za katerega je v srditih bojih
padla večina tu pokopanih. V podstavek so vzidane plošče hrabrim branilcem Rombona s
posvetili v slovenščini, srbohrvaščini in nemščini.
VOJAŠKO POKOPALIŠČE V BOVCU
Na križišču kjer se cesta iz Bovca odcepi proti Predelu ali Vršiču stoji prenovljeno avstrijsko
vojaško pokopališče. Na njem so tipski betonski nagrobniki z enakokrakim križem v krogu.
Ob pokopališču, na križišču cest, je obelisk iz rezanega kamna z napisom v nemščini,
posvečen spominu na avstrijske vojake, padle v letih 1915 – 1917.
Fotografija 13: Vojaško pokopališče prve svetovne vojne v Bovcu.

Avtor: Gams, 2007
ITALIJANSKA KOSTNICA V KOBARIDU
Kostnica stoji na Gradiču okoli cerkve sv. Antona in ima izredno historično, dokumentarno in
umetniško vrednost. Načrte zanjo sta pripravila kipar Giannino Castiglioni in arhitekt Giovani
Grappi. Grajena je v obliki osmerokotnika s tremi koncentričnimi krogi, ki se proti vrhu
zožujejo. Gradnja je potekala skoraj tri leta, dokončana pa je bila septembra 1938. Otvoril jo
je Benito Mussolini. V kostnico so bili prinešeni posmrtni ostanki 7014 znanih in neznanih
padlih italijanskih vojakov v prvi svetovni vojni z okoliških vojaških pokopališč. Njihova
imena so vklesana v plošče iz zelenega serpentina. Ob glavnem stopnišču so niše s
posmrtnimi ostanki 1748 neznanih vojakov.
ITALIJANSKA VOJAŠKA KAPELCA IZ 1. SV. VOJNE (na Planici nad Kosečem)
Kapela iz prve svetovne vojne se nahaja na težje dostopnem mestu med vrhoma Pleče in
Planico nad Kosečem. Zgradil jo je bataljon, stotnika Celestina Besa, katerega ime nosi tudi
kapela. Postavljena je bila blizu prve frontne črte, v njeni bližini pa so bila velika skladišča,
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opazovalnice, bolnica, strelski jarki, kaverne in topovski položaji. Med leti 1993 in 1996 so
sodelavci Kobariškega muzeja kapelo obnovili. (http://www.kobarid.si/index.php?option=
com_ content&task=view&id=47&Itemid=60, 2008).
H

H

Fotografija 14: Vojaška kapelca na Planici.

Avtor: Gams, 2007
SPOMINSKA PLOŠČA GORSKIM VODNIKOM
Ob cesti pod botaničnim vrtom Juliana je v skalo vzidana spominska plošča gorskim
vodnikom. Planinska zveza Slovenije jo je leta 1957 posvetila znamenitim trentarskim
gorskim vodnikom, ki sodijo med pionirje slovenskega planinstva in alpinizma. Trentarski
lovci in pastirji so postali slavni gorski vodniki v drugi polovici 19. stoletja, zlasti v dobi
odkrivanja Julijskih Alp. Kugy, ki mu pripada prvenstvo v odkrivanju Trente in trentarskih
gora, je izredno cenil njihovo naravno sposobnost za gibanje po težavnem gorskem svetu,
njihovo vzdržljivost, vztrajnost, neustrašnost in dobrosrčnost. Mnogo je vrhov in sten, ki so
tesno povezani z imeni slavnih Trentarjev. V družbi Andreja Komaca-Mote je Kugyju uspel
prvi vzpon na Škrlatico (leta 1880), Ivan Berginc je že leta 1890 preplezal severno steno
Triglava v njenem vzhodnem delu. Prav tako so slavna dejanja Jožeta Komaca, Antona
Kravanje, očeta in sina Tožbarja, pa tudi drugih, skromnih vodnikov in graditeljev drznih
gorskih poti.
SPOMENIK DR. JULIUSU KUGYJU
Spomenik je postavljen ob cesti proti prelazu Vršič. Je delo kiparja Jakoba Savinška in ga je
ob svoji 60-letnici leta 1952 postavila Planinska zveza Slovenije.
Dr. Julius Kugy (1858 – 1944) sodi med največje občudovalce Julijskih Alp in doline Trente.
Rojen je bil v Gorici. Po izobrazbi pravnik, sicer pa humanist, velik ljubitelj in osvajalec
Julijskih Alp. S pomočjo domačih gorskih vodnikov se je prvi povzpel na mnoge gorske
vrhove Julijcev, na številne pa se je povzpel po novih smereh. V svojih knjigah je opeval
lepoto gorskega sveta in na umetniški način izražal naklonjenost do ljudi, ki bivajo v gorah in
ljubezni do drobnih in skritih vrednot, ter tako postavil trajen spomenik Julijskim Alpam in
Trentarjem.
3.2.4. ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA
Po uradnem glasilu iz leta 1993 so arheološki spomeniki in območja »zemljišča z najdbami
predmetov ali objektov, ki dokazujejo človekovo prisotnost in dejavnost v zgodnjih
42B
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zgodovinskih obdobjih« (Berce-Bratko, 1998, str. 69; Ivančič, 1999, str. 80). »Je vse snovno,
kar se nam je ohranilo iz najstarejših obdobij človeške zgodovine« (Curk, Puc, 1989, str. 34).
TONOVCOV GRAD
Tonovcov grad se nahaja na strmem, skalnem griču severno od Kobarida. Zaradi svoje
izjemne naravno zavarovane lege je bil skozi različna prazgodovinska obdobja, rimski čas,
pozno antiko in srednji vek uporabljen kot pribežališče ali naselbina. Najpomembnejšo vlogo
je grič odigral od 4. do 6. stoletja našega štetja v poznoantični dobi in v času preseljevanja
ljudstev. Na njem je bivala močna vojaška posadka, ki je varovala pomemben prehod iz
Furlanske nižine v severne dežele. Ob koncu 5. stoletja je bil na griču zgrajen močan
obrambni zid, za katerim so stale številne stanovanjske hiše in štiri cerkve (Ciglenečki, 1997).
Odkopane kot tudi na površini nakazane stavbe ter bogate najdbe uvrščajo Tonovcov grad
med najpomembnejše in najbolje ohranjene višinske poznoantične utrdbe v Vzhodnih Alpah.
Na Tonovcovem gradu so lepo vidni tudi strelski jarki in zaklonišča, zgrajena med prvo in
drugo svetovno vojno.
GRADIČ
Prazgodovinska in antična naselbina na Gradiču je bila zgrajena na skalnem pomolu nad
dolino. Najdeni novci, kipci in drugi predmeti uvrščajo naselbino v čas od drugega stoletja
pred našim štetjem do četrtega stoletja našega štetja. Raziskano grobišče ob Soči s 1405
grobovi kaže na velikost in pomen naselbine. Ostanki prazgodovinskega gradišča in antične
naselbine so vidni še danes. Žal so velik del ostankov naselja uničili pri gradnji italijanske
kostnice.
3.2.5. VRTNOARHITEKTURNA DEDIŠČINA
»Vrtnoarhitekturna dediščina zajema dele človekovega okolja oz. kultivirane narave, ki so
urejeni z naravnimi in grajenimi prvinami po vrtnoarhitekturnih načelih. Pogosto so
prostorsko in vsebinsko povezani s stavbno dediščino« (Malovrh, 2002, str. 41).
43B

ALPSKI BOTANIČNI VRT JULIJANA
Leta 1926 je italijanski botanik Albert Bois de Chesne ustanovil prvi slovenski botanični vrt v
naravnem okolju Alpinum Julijana. Leži na nadmorski višini 800 m, na pobočju Kukle, za
cerkvijo sv. Marije v Trenti in meri 2572 m². Zaradi zatišne lege in razgibanega, skalnatega
terena ter primerne vlage in sence, je bila ta parcela najbolj primerna za njegove namene.
Spomladi leta 1927 je začel s presajanjem rastlin iz gora v vrt. Rastline so prinašali v
nahrbtnikih. Največ rastlin so v vrt prinesli iz Vzhodnih in Zahodnih Julijskih Alp,
Furlanskega hribovja, s kraških košenic in predalpskega sveta, nekaj pa tudi iz Karavank in
Kavkaza. Med vojno in nekaj let po njej, je bil vrt zapuščen. Zanj sta do leta 1947 skrbela
Anton Tožbar in Ančka Kavs. Vojni čas vrtu ni prizanesel. Nekatere rastline so propadle,
močno so se razbohotile kraške vrste, ki jim je teren najbolj ustrezal (Delovni zvezek za
izvedbo medpredmetne ekskurzije Trenta, 2003).
3.2.6. NASELBINSKA DEDIŠČINA
»Naselbinska dediščina zavzema območja naselij (njihova zgodovinska jedra oz. druge
zgodovinske dele). Sestavljajo jo posamezni objekti in skupine stavb ter z njimi funkcionalno
in vidno povezane pripadajoče odprte površine« (Malovrh, 2002, str. 43).
4B

BREGINJ
Breginj je pred potresom leta 1976 veljal za biser beneško-slovenske arhitekture. Gručasto,
strnjeno pozidano naselje z ovalnim tlorisom in koncentrično speljanimi uličicami.
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Prevladovale so iz kamenja zidane hiše z lesenimi zunanjimi hodniki, stopnišči, balkoni na
lesenih ali kamnitih stebrih pod velikimi napušči. Po potresu je bil Breginj v celoti na novo
zgrajen. Ohranilo se je le nekaj hiš v starem vaškem jedru, ki so danes urejene v muzej.
3.2.7. DEDIŠČINA KULTURNE KRAJINE
»Kultura naše krajine ali tudi kultura okolja je življenjski prostor človeka, »avditorij«, v
katerem potekajo najrazličnejše funkcije. Človek je skozi stoletja prebivanja ta prostor
oblikoval, mu dajal njegovo identiteto, ga oplajal, pa tudi uničeval. Prav kulturna krajina nam
lahko pojasni značilnost življenja ljudi, pomaga nam razumeti oblike gospodarskega
prizadevanja ipd.« (Bogataj, 1989, str. 14). Te so odvisne od vrste rabe, prostora in stopnje
družbeno-ekonomskega, tehnološkega in kulturnega razvoja (Gabrijelčič, 1991).
Primer močno razširjenje kulturne pokrajine Bovškega in Kobariškega so planinski pašniki.
Predstavljajo tradicionalno obliko individualne ali skupinske rabe kmetijskih zemljišč v
gorskem svetu.
45B

PLANINA ZA SKALO
Z arhitekturnega vidika ima med ovčjimi planinami Zgornjega Posočja najbolj avtentičen
videz. Pastirske stavbe stojijo pravokotno na rob planote, tik pred njenim strmim spustom v
dolino Vrsnik. Leta 1975. so zadnjič pasli na planini. Do leta 1991 je bila planina zapuščena,
nato pa so jo v devetletnem obdobju obnovili (Bizjak, 2006).
Fotografija 15: Planina Za skalo, v ozadju Bavški Grintavec.

Avtor: Gams, 2007
3.3. MATERIALNA PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
23B

3.3.1. DEDIŠČINA VSAKDANJIH DELOVNIH PRIPOMOČKOV
Delovni in gospodinjski pripomočki, kot so jedilni pribor, sklede, žlice, velike lesene
trentarske bule, mlinček za sol in kavo, posoda v mlekarstvu in sirarstvu, so bili izdelani iz
46B
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lesa. Ta je bil v alpskem področju povsod prisoten. Dolgo je tudi veljalo prepričanje, da mora
biti posoda, ki pride v stik z mlekom, vedno iz lesa, saj drugače prinese nesrečo (Kulturne
dragotine Slovenije, 1985).
Primeri nekaterih lesenih pripomočkov:
PRIPOMOČEK
Spušavnica
Posnemalnica
Bula
Deža

Ostrv, ostrgača

Pinja,
metíunica,
maslenica

OPIS
Miza, kamor spustijo zmitek v obod.
Uporabljali so jo za posnemanje skute pri izdelavi sira.
iz enega kosa lesa. Uporabljali so jo za shranjevanje masti, zabele, skute.
»Lesena, spodaj široka, zgoraj ožja posoda z lesenim pokrovom. Na
podeželju in v nekaterih predmestjih je bila v rabi za shranjevanje masti,
ponekod so v njej shranjevali suho meso ali pa maslo, sir in med.
Večinoma je bila narejena iz smrekovih ali hrastovih dog, visoka
največkrat do 50 cm. V 80. letih 20. stoletja so jih nehali uporabljati«
(Slovenski etnološki leksikon, 2004, str. 87).
»Tanjše deblo ali vrh debla s prisekanimi vejami, postavljeno na travniku
za sušenje krme. Na ostrgače zloženo krmo ponekod podprejo z manjšimi
drogovi. Na travniku ostanejo nekaj tednov, dokler sena ne pospravijo v
senike. Čez zimo jih hranijo na travniku ali doma« (Slovenski etnološki
leksikon, 2004, str. 395).
»Lesena (iz smreke ali jelovine) ali lončena valjasta posoda za metenje
masla. Nekoliko ožja zgornja odprtina je pokrita s pokrovom z luknjo v
sredi. Skoznjo je pretaknjena palica, na katero je spodaj nasajena okrogla
preluknjana deščica, metíunik. S premikanjem palice navzgor in navzdol
se v pinji vlita smetana spreminja v maslo. Pinje so opustili pred 2.
svetovno vojno, ponekod deset let po njej« (Slovenski etnološki leksikon,
2004, str. 415).
»Lesena palica z rogovi na vrhu. Od 60. let 20. stoletja je imela palica na
vrhu žico ali kline. Uporabljali so jo za drobljenje in mešanje sirne grude v
kotlu« (Slovenski etnološki leksikon, 2004, str. 643).

Trnač, trnjač
(Robidišče),
trnjača
(Sužidska
planina)
Ribežn za skuto Pripomoček za ribanje skute. Po treh dneh, ko je bila skuta narejena so jo
naribali na manjše grude.
Sirnica, švajga, »Valjasta, zgoraj široka lesena posoda z luknjico na dnu. Rabili so jo za
pristava
shranjevanje in zorenje več hlebov sira (na Notranjskem), v njej so sire
vozili na prodaj k trgovcu. V posodah so sire dosoljevali in obračali
približno mesec dni. Sveži hlebci so morali biti vedno na dnu. V 60. letih
20 stoletja so jih nadomestile lesene police ali slanice« (Slovenski
etnološki leksikon, 2004, str. 640).
Garovec
Leseni voziček na kolesih v katerega so vpregli živali ali pa so ga peljali
ljudje.
Seni
Trentarske sani za vožnjo drv.
Korpe
Večja pletena košara za hrano.
Kembač
Lesena posoda.
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3.4. NEMATERIALNA KULTURNA DEDIŠČINA DRUŽBENIH PRAKS, ŠEG, NAVAD
IN PRAZNIČNIH DOGODKOV
24B

Šege in navade imenujemo tudi s skupno besedo običaji. »Navade so bolj ali manj redna
človekova vsakdanja in praznična opravila, dejanja, ki se ponavljajo enkrat ali večkrat na leto,
na določene dneve, ob določenih priložnostih. Navade so pogosto zgolj dejanja, ki smo jih
vajeni, nekatera opravila za življenje in obnašanje, šege pa so nekaj globljega« (Bogataj,
1998, str. 7). Pri njih se odnosi med ljudmi in dejanji dvignejo iz vsakdanjega povprečja, na
pomembnejše, poudarjeno ali praznično mesto v skupnosti. Ljudje vzpostavijo med seboj pri
posameznih dogodkih in dejanjih globlje povezave.
Najštevilnejše so letne ali koledarske šege in navade, ki spremljajo človeka dan za dnem in
leto za letom, vse življenje. Poleg njih obstaja skupina šeg in navad, ki vključuje dejanja,
dogodke, praznike, ki spremljajo opravila, delovne postopke.
3.4.1. KOLEDARSKE ŠEGE IN NAVADE
Uvrščeni so predvsem cerkveni in posvetni prazniki.
47B

PRAZNIK SV. MATIJA
24. 2., Drežniške Ravne; zjutraj je sveta maša, sledi manjša pogostitev in družabno srečanje
(Hobič, 1999).
Fotografija 16: Cerkev Sv. Matije.

Avtor: Gams, 2007
PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA
13. 6., Drežnica; romanju v Drežnico sledi slavnostna sveta maša, po maši pa pogostitev
domačinov z domačimi specialitetami (Hobič, 1999).
PRAZNIK SV. ANTONA
13. 6., Kobarid; dvodnevni, tradicionalni sejem na praznik sv. Antona. Dogaja se na trgu v
Kobaridu in na športnem igrišču. Na stojnicah ponujajo izdelke domače obrti, oblačila,
okraske (Hobič, 1999).
PRAZNIK SV. ANE
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Konec julija, Magozd; po sveti maši je organizirana tekma z motornimi kolesi, ki se prireja že
od leta 1976, ko je bilo v Magozdu državno prvenstvo v motokrosu. Obiskovalci lahko
poizkusijo tudi domače specialitete (Hobič, 1999).
ROMANJE K CERKVI SV. MARJETE
Konec julija, Breginj; romanje do cerkve, nato pa sledi sveta maša.
PUSTOVANJE V DREŽNICI IN OKOLIŠKIH VASEH
Lahko ga primerjamo s ptujskim kurentovanjem, po svoje pa je še bolj zanimivo, saj se doslej
še ni spremenilo v turistično atrakcijo. Celotne priprave na pust se začnejo že mnogo prej, z
izdelovanjem lesenih mask in sprejetjem novih fantov k fantovščini. Maske nosijo le
neporočeni fantje starejši od 18 let. Narejene so iz enega kosa lesa (oreha ali lipe) in jih je
skupaj okoli 15. Vsaka ima svojo vlogo, ki jo opravi na dan pustne sobote, ko se zgodi
povorka. Prvi v sprevodu hodi »tisti ki vozi«, za njim gre »godec«, pa dva ali trije pari »ta
lepih« in »ta stara dva«. Sledi »petelinar« in »vsaka dobi«, pa »zdravnik« in »rezjan«, »ta
debel«, »cgajnarji« ter najznačilnejša drežniška maska - »ta grdi«. Na koncu sprevoda hodita
»policaj« in »Pepo«. V drežniškem pustu je tudi nekaj vlog, ki jih ne vidimo vsako leto,
temveč se pojavljajo občasno. Tu sta »hudič«, »smrt«, ki pomagata »ta grdim« loviti otroke in
»poštar«, ki ima za vsako hišo kaj zanimive pošte. Najpomembnejša je maska »ta grd'ga«, ki
skupaj s »cigajnarji« simbolizira trdovratnost zime, njene dolge mrzle noči in pomanjkanje
(Mihelič, 2007). »Ta stara dva« sta mati in oče vseh pustov. Skupaj s »tistim ki vozi«,
»godcem« in »ta lepimi« hodita od hiše do hiše in pobirata darove (denar, jajca, žganje), ter
prinašata pomlad.
Fotografija 17: Pust v Drežniških Ravnah.

Avtor: Gams, 2008
Pustovanje v Drežniških Ravnah ali Ravenski pustovi se za razliko od drežniških odvijajo
teden pred pustno soboto. Potek pustovanja je točno določen. Pred sedmo uro zjutraj, se
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fantovščina zbere v Drežniških Ravnah. Okrog pol osmih se pustni sprevod odpravi skozi
Ravne po gozdni poti do Magozda, od tam v Jezerca, nato v Zgornje Ravne in konča v
Spodnjih Ravnah, kjer se sredi vasi vse do 19 ure zvečer odvijajo raznovrstni dogodki.
Sprevod se ustavi pri vsaki hiši, razen tam, kjer je bila v preteklem letu v družini smrt. Pred
vstopom v hišo se mora vodja sprevoda na vhodnih vratih pogajati z gospodarjem, da jih
spusti v hišo in mu dokazati, da prihajajo z dobrim namenom, še več, da hiši prinašajo srečo
in odganjajo zlo. V hišo vstopijo le »ta lepi«, med tem ko lovijo »ta grdi« otroke in mladino in
jih posipavajo s pepelom iz najlonskih nogavic.
Deset dni po pustovanju - na večer pustnega torka - poteka tudi pogreb pusta. Okoli sedmih
zvečer se fantovščina sestane in se ob osmih v sprevodu odpravi na trg v Spodnjih Ravnah. Po
tradicionalni »pogrebni« predstavi se sprevod odpravi na zadnjo pot do grmade nad Jezerci,
kjer se pusta sežge. (http://www.alpskival.net/11/o/818, citirano 13.4.2007).
H

H

KRESOVANJE
Konec junija, Drežnica; družabno srečanje pred dnevom Državnosti, s pogovorom in pesmijo.
DAN KOBARIŠKEGA MUZEJA
Konec oktobra, Kobarid; otvoritev nove razstave.
SILVESTROVANJE
31. 12., Kobarid in Bovec.
SPOMINSKI POHOD NA KRN
Konec avgusta, Drežnica; spominski pohod za Alojza Fona - Huljota iz Kobarida. Ob poti
ogled vojnih ostalin. Ob povratku je v Drežnici zaključek pohoda.
3.4.2. ŠEGE IN NAVADE OB DELU
Dejanja, dogodki in prazniki, ki so nekdaj spremljali določena opravila, dela in delovne
postopke na območju Bovškega in Kobariškega, so bili povezani s pašo drobnice, koz oz.
živine.
Pastirske šege so obredna dejanja pastirjev v zvezi s pašo živine in drobnice, predvsem ob
različnih praznikih. Povezane so z nižinsko in višinsko pašo. Prvotni pomen šeg je bil
povečati rodovitnost in odganjati nevarnosti od živine in drobnice. Verovali so v magično
moč blagoslovov in zakramentov (šiba iz cvetnonedeljske butare, s katero prvič naženejo
živino iz hleva, blagoslovljena voda, s katero živino pokropijo, blagoslovljeni kruh, ki ga
polagajo v jasli), zdravilna zelišča (zatikajo jih na hlevska vrata in lese, smrekove in brinove
vejice med potjo v planino polagajo v kapelice in k znamenjem) in apotropejska dejanja
(ropot, pokanje z bičem, streljanje, trobljenje, piskanje), s katerimi naj bi odganjali zle sile.
Vse to naj bi obvarovalo živino in pomagalo pastirjem, da bi srečno prignali v planino in se iz
nje vrnili, da živina ne bi bila nemirna, se ne bi izgubljala ali padla v prepad, hodila v škodo,
da molznice ne bi izgubile mleka, da živali ne bi postale jalove. Planinske šege so povezane s
prvo pašo na jurjevo oz. okoli kresa (odgon živine v planino), v nižinskem svetu predvsem ob
nekaterih praznikih (binkošti, florajnovo, vnebohod, telovo, martinovo) in z vračanjem živine
s planin na martinovo nedeljo. Obvezna sestavina je kurjenje kresov in kuhanje obrednih jedi
(kaša, cvrtje iz jajc in slanine). Častili so pastirja, ki je prvi prignal čredo (binkoštni kralj,
kralj Gonjaš, zlato jajce) in prvo pastirico (lepa Leksa), zasmehovali zadnjega (fincluknja,
binkoštni volej klopotec), tekmovali so v teku do znamenjskega drevesa in v iskanju skritih in
zakopanih predmetov, skakali so čez ogenj, prožili goreča kolesa. Pastirske šege, ki se močno
prepletajo s pastirskimi igrami, so v nižinskem svetu v 20. stoletju zamrle, planšarske pa se
48B

43

Vloga kulturne dediščine…

Staša Gams

ohranjajo s folklornimi prireditvami (Bovški senjem, kmečke igre v Čezsoči) (Slovenski
etnološki leksikon, 2004).
Običaji, ki so bili povezani z delom na planini v prvih dneh pašne sezone na planini so bili;
»mera« - količina namolženega mleka v prvih treh dneh paše na planini, ki je služila za
nadaljnjo mero na koncu sezone, ko je vsak gospodar dobil plačilo oz. »izkupiček sezone« v
obliki sira in skute, »stojna« - dajatev lastnikom planine, »spravnikovi dnevi« - sirarjevi
dnevi, dan ko je dobil sir in skuto spravnik, »koteunik« - dajatev lastnikom kotla na planini,
»snedenka« - stara dajatev kozarjem, ki je bila v obliki tridnevnega prideleka skute in sira.
3.4.3. PRIREDITVE
Glede na vrsto ločimo prireditve, ki prikazujejo različna že pozabljena ali opuščena domača
dela, opravila tehnoloških procesov, običaje ipd. in prireditve, ki so del našega sodobnega
načina življenja, kot so razni karnevali, noči z ognjemeti, kmečke olimpijade, srečanje
krajevnih skupnosti (Bogataj, 1989).
49B

TRENTARSKI SENJEM
V času poletne sezone pripravlja Turistično društvo Soča - Trenta tradicionalno prireditev, ki
se odvija na Logu pred Domom Trenta. Zasnova sejma izvira iz nekdanjih trentarskih ljudskih
običajev povezanih s praznovanjem dveh največjih praznikov, svete Ane - zavetnice Trente,
ki so ga praznovali 26. 7. ter malega šmarna, 8. septembra, ko je v vasi potekal veliki sejem
plemenske živine. Danes so oba praznika združili v sklop večdnevnih prireditev pod imenom
Trentarski »senjem« (sejem). Na njem je v okviru ekološke tržnice mogoče poskusiti in kupiti
domače pridelke in proizvode, kot so bovški ovčji, tolminski kravji sir, zelenjavo, sadje, med,
žganje in vina iz Brd. Na programu pa so številne pastirske in druge igre, ki so se jih včasih
igrali otroci. Odrasli se kot nekoč Trentarji pomerijo v kegljanju za pejste (nagrade) in
ugibanju o teži pršuta (Mrak, 2007).
KMEČKE IGRE
Kulturno-etnološko prireditev organizira turistično društvo Čezsoča od leta 1985. Prikazana
so nekdanja opravila na Bovškem kot npr. klepanje kose, brušenje žage amerikanke, pletenje
korp, kuhanje žganja, priprava skute, ostrenje kolov in ragelj, rezanje stelje v stolu, delanje in
pospravljanje ostrgač, pobiranje čomp in druge. Veliko je tudi športnih aktivnosti, v katerih se
pomerijo ekipe iz drugih krajev in domačini. Posebnost so tradicionalne čezsoške jedi, ki jih
pripravijo članice Aktiva kmečkih žena iz Čezsoče (Kravanja, 2007).
DAN TRENTARSKE VOLNE
V drugi polovici septembra predstavijo predelavo volne in načine uporabe.
BUŠKI DAN
V juliju ga organizira turistično društvo Bovec. Na stojnicah v središču Bovca prodajajo
domače pridelke, izdelke (ovčji sir, med, žganje, izdelke iz keramike, volnene izdelke,
spominčke) in prikažejo ročne spretnosti starih obrti (izdelovanje pletenih košar, izdelava
sira). Odvijajo se ustvarjalne delavnice, športna srečanja, organiziran je pohod v Bavšico do
čebelnjaka Matije Komaca, kjer lastnik pričaka z medom in čajem (Bartol, 2007).
ČOMPARSKA NOČ
Čomparsko noč so prvič priredili leta 1976. Odvijala se je vsako leto vse do leta 1988, ko so
jo zaradi različnih vzrokov opustili. V letu 2007 so jo člani turističnega društva Bovec po
dolgih letih ponovno organizirali. Prireditev se odvija na »bovškem placu« v središču Bovca,
kjer na stojnicah prodajajo različne izdelke in pridelke. Odvijajo se plesni, glasbeni in
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gledališki nastopi različnih skupin (folklorna skupina B’c, pevska skupina Buške čeče,
pihalna godba iz Gorij in nastop domačega društva 13-13 s tematiko iz prve svetovne vojne).
Posebnost večera je tudi domača kulinarika (frika, čompe s skuto, bovški siri, domače klobase
in golaž, čompova pica), ki jo lahko obiskovalci poskusijo (Batistuta, 2007).
BOVŠKI ČETRTKOVI VEČERI
Gre za novejšo prireditev v Bovcu, kjer se vsak četrtek v poletni sezoni na osrednjem trgu v
Bovcu predstavijo bovška folklorna skupina B’c in pevski zbor Buške čeče.
FESTIVAL KLUŽE
Poletni nastopi glasbenih skupin v trdnjavi Kluže.
MEDNARODNI GLASBENI FORUM TRENTA
V Domu Trenta se v času poletne sezone zvrstijo v okviru mednarodne glasbene šole različni
koncerti.
KOTARSKI DNEVI
Od leta 1997 se v mesecih julij in avgust v Breginjskem kotu (v starem Breginjskem jedru,
muzeju v Breginju, Podbeli, starem jedru v Kredu, stari vasi Stanovišče, gostilni Kuzma in
Robedišču) odvija prireditev pod imenom Kotarski dnevi. Njen glavni namen je združevanje,
zbliževanje in ustvarjanje lastne ljubiteljske kulture, povezovanje s Slovenci na drugi strani
meje, s prireditvami oživeti stara vaška jedra, seznaniti ljudi z obstoječo kulturno dediščino in
povečati zanimanje zanjo. Na prireditvi sodelujejo Beneško gledališče Špeter, Kotarsko
gledališče, pesniki, pevski zbori, literarne skupine, predstavljene so stare pastirske igre z
ljudskimi godci.
AMATERSKI ODER V NAROČJU KRNA
Tradicionalna prireditev v Drežnici, ki jo pripravi domača igralska skupina. Na njihovo
povabilo se v štirih dneh s svojimi komedijami predstavijo različna amaterska gledališča
(Pajntar, 2007).
3.4.5. KULINARIKA
V turističnih materialih in po internetu je mogoče prebrati o tipičnih Bovških in Kobariških
jedeh med katere sodijo Kobariški štruklji, Bovški krafi, čompe in skuta ter Bovški sir.
Fotografija 18: Bovški krafi.

Avtor: Gams, 2006
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3.5. NEMATERIALNA KULTURNA DEDIŠČINA ZNANJ IN PRAKS V ZVEZI Z
NARAVO
25B

Dediščina obsega kmetijske dejavnosti in znanja, religionzno verovanje ter prakse v zvezi z
naravo, obdelavo, predelavo hrane, živinorejo.
Na Bovškem in Kobariškem je bila v preteklosti osnovna gospodarska panoga živinoreja.
Njena posebnost je bilo planinsko pašništvo, ki je povezalo dolinske kmetijske površine in
visoko ležeče pašnike in senožeti v gospodarsko celoto (Senegačnik, 1986). Pašni upravičenci
so bili združeni v pašne skupnosti, ki so skupaj opravljale in izrabljale t.i. žive planine.
Izoblikovali so se sistemi pašnega gospodarstva, kjer je šlo za sezonsko potovanje živine iz
dolin na visokogorske pašnike in nazaj. Začelo se je vsako leto znova s premikom živine iz
dolinskih vasi na t.i. spodnje ali senožetne planine - prestaje. Konec junija so gnali živino
naprej na visoke planine, kjer so sirili in pasli do začetka septembra, ko se je začelo vračanje
na senožetne planine. Tu je živina ostala dokler je bilo kaj paše in dokler je ni prvi sneg konec
oktobra ali sredi novembra usmeril nazaj v hleve, kjer je prezimila do spomladi, ko se je
opisani krog začel znova (Koren, 2006). Živina je tako skupno ostala na paši skoraj pol leta,
kar je seveda pomenilo velik prihranek pri krmi, ki jo je v zimskem času rado primanjkovalo.
Senožetne planine so v času paše na najvišjih planinah kosili. Na planinah so živino molzli, iz
mleka pa izdelovali sir, skuto in maslo.
Glede na vrsto živine, ki se pase na planini se planine delijo na t.i. goveje planine, kjer pasejo
govedo in tiste, kjer pasejo drobnico. Prve so značilne za kobariški konec, druge pa za Bovški.
Fotografija 19: Planina Božica na Kobariškem Stolu. Je edina izmed planin, kjer izdelujejo sir
iz kravjega in kozjega mleka.

Avtor: Gams, 2006
Tradicionalne oblike gospodarjenja se dolgo niso spreminjale. S prihodom industrializacije,
oblikovanjem novih delovnih mest v industriji, pa je delovna sila s kmetij odhajala v mesta.
Kmečka naselja je zajela depopulacija. Še bolj so na planinsko gospodarstvo vplivale
upravno-lastninske spremembe. Po drugi svetovni vojni so vse pašne površine prešle v
občinsko posest ter v upravo Kmečih zadrug. Planine so bile nacionalizirane in so pravno
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postale splošna ljudska posest. Pravico do paše so dobili vsi kmetje. Tisti, ki so želeli pasti na
planini, so se v 70. letih 20. stoletja združili v pašne skupnosti (Miklavčič, 1996).
Število planinskega osebja na planinah se je ponekod začelo zmanjševati že pred 2. svetovno
vojno, močneje po njej (Vojvoda, 1970). Leta 1960 je bila prepovedana gozdna paša, kar je
močno skrčilo pašne površine. Prizadete so bile predvsem planine z manjšo pašno površino,
navezane na gozdno pašo in obrobnejše planine. Spremembe v planinskem gospodarstvu so se
kazale v zmanjšanju staleža živine. Opuščanje nekaterih kmetijskih kultur, intenzivnejša
pridelava krme v dolini so privedle do zmanjšanja planinske paše in števila živine na
planinah. Od leta 1932 do 1966 se je število živine na Bovškem zmanjšalo za 67%, na
Kobariškem za 40%. Posebno se je zmanjšalo število ovac v Zgornjem Posočju. Medtem ko
se je nekdaj na planinah paslo 90% živine, je leta 1963 v planine na Bovškem odšlo le 31%
živine.
Opuščanje planin je bilo najmočnejše v Zgornjem Posočju. Do leta 1994 so se na Bovškem od
28 aktivnih planin pred 1. svetovno vojno ohranile le Duplje, Mangart, Loška Koritnica,
Božca in Krnica. Danes so planine razdeljene na tiste, kjer predelujejo mleko v mlečne
izdelke (sir, skuto, maslo) in tiste, kjer drobnico, živino le pasejo. Primer prvih v občini
Bovec so planine; Božca, Hlevišče, planina Mangart, planina v Loški Koritnici, planina
Duplje.V občini Kobarid pa planina Zaprikraj, Kašina, Matajur oz. Idrska planina, Kuhinja
(mleko zbirajo in ga oddajajo v mlekarno Planika), planina Zaslap (mleko pošiljajo po
mlekovodu do planine Kuhinja). Primeri planin, kjer živino le pasejo so v občini Bovec
planina Krnica, v občini Kobarid pa planina Zapleč (Koren, 2006).
3.6. NEMATERIALNA KULTURNA DEDIŠČINA USTNEGA IZROČILA
26B

Med bajkami je v slovenskem ljudskem izročilu dobro poznana poved o Zlatorogu.
Pripoveduje o belem gamsu z zlatimi rogovi, vodniku belih koz, ki je skupaj z belimi ženami
živel v gorskem raju in varoval zemeljske zaklade. Do njih se je želel dokopati človek.
Njegova lakomnost ga je pripeljala tako daleč, da je ustrelil zlatoroga, katerega rogovi so
odpirali vrata do zemeljskih zakladov. A iz Zlatorogove krvi je zrasla roža, ki jo je ranjena
žival pojedla in ozdravela. Lovca je porinila v prepad, visokogorske vrtove pa v jezi razrila in
spremenila v kamnito, neprijazno pokrajino ter za vedno zapustila kraje.
3.7. NEMATERIALNA KULTURNA DEDIŠČINA – ZNANE OSEBNOSTI
27B

JULIUS KUGY (1858 - 1944)
Tržaški trgovec, ljubiteljski botanik, planinec in ljubitelj slovenskih gora, ki jih je opisal v
svojih šestih knjigah.
ANTON TOŽBAR – ŠPIK
Znani trentarski gorski vodnik, ki je leta 1871 pod Kriškimi podi ustrelil medveda, a mu je ta
v smrtnem boju odtrgal spodnjo čeljust z jezikom vred. Špik je preživel in živel še dvajset let
z zavezano ruto čez manjkajoči del čeljusti. Hranil se je tako, da si je skozi lijak vlival juho,
vino in mleko. Njegovo življenje se je nesrečno končalo v gozdu pod Prisankom, ko sta s
sinom podirala drevje in ga je pri tem ubila padajoča smreka (Čop, 1996).
ALBERT BOIS DE CHESNE (1871 - 1953)
Tržaški inženir in gozdni posestnik, ki je leta 1926 zasnoval prvi slovenski botanični vrt v
naravnem okolju Alpinum Julijana (Čop, 1996).
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JOSIP ABRAM - TRENTAR (1875 - 1938)
Duhovnik, narodni buditelj in podpornik, dramatik, esejist, pesnik in prevajalec. Je premalo
znan kot pomemben in zaveden Slovenec, kot ljubitelj Trente in njenih gora, ljubljenec
Trentarjev in drugih ljudi Goriške, kot človek, ki je v času avstrijskega in italijanskega
nacionalizma varoval in živel za slovenstvo ter bil ob tem enako dober do svojih prijateljev in
nasprotnikov. Kakor Jakob Aljaž na Kranjski strani je Abram varoval vrhove Julijcev pred
grabežljivim tujcem na Goriški strani. Po novi maši leta 1899 je bil dve leti kaplan v Bovcu,
nato pa od 1901 do 1904 župnik v Trenti (Mihelič, 2007).
SIMON RUTAR
Bil je zgodovinar, geograf in arheolog. Preiskoval je najstarejšo dobo slovenske zgodovine,
nabiral narodno blago, ocenjeval zgodovinske spise in popisoval slovensko zemljo. Najrajši se
je ukvarjal s svojo goriško domovino in s kraji beneških Slovencev. Napisal je vrsto del, med
katerimi ima pomembno mesto Zgodovina Tolminskega.
(http://www.hervardi.com/simon_rutar.php, citirano 25.9.07)
H

H

3.8. SPREMINJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
28B

Proces spreminjanja v prostoru in času je vedno prisoten. Tudi kulturne pokrajine so mu
podvržene. Posledice delovanja naravnih sil (potresov, ujem) in družbenih vplivov (vojne,
procesi industrializacije, spremembe kmetijskega gospodarstva,…) so opazne pri spremembah
kulturne pokrajine. Najbolj na stavbni dediščini, v načinu poselitve in kmetijski izrabi
prostora.
Globoko rano v prostoru Bovškega in Kobariškega sta za seboj pustili prva in druga svetovna
vojna. Številne vasi, planine so bile požgane in porušene. Zgrajeni so bili novi vojaški objekti;
kasarne, graničarske postojanke, obrambne linije, bunkerji, ki so služili zaščiti, oskrbi,
kontroli.
Obnova porušenih vasi je vplivala predvsem na drugačne kritine (skodle ali deske so
zamenjali opeka, cementna opeka, eternit ali novi materiali v novejšem času; slamnato kritino
opečna bodisi korčna kritina ali pri strmem ostrešju prav tako opečna kritina). Pločevino, ki je
ostala od vojnih razdejanj, so kasneje porabili pri obnovi kritin pastirskih stanov, hlevov,
ponekod tudi senikov na pobočjih pod planinami. Hiše so dobile drugačno podobo tudi zaradi
drugačnega ometa zunanjih sten, spremenjenih okenskih odprtin, z zamenjavo lesenih ograj
(ganka) z železnimi.
Povojno obdobje so zaznamovale spremembe v osnovni gospodarski dejavnosti. Zaradi
pospešene industrializacije, nacionalizacije planinskih pašnikov, ukinitve pašnih srenj, uvedbe
agrarnega minimuma, prepovedi gozdne paše (Vojvoda, 1969), italijanske okupacije, menjave
državne meje, izgube tradicionalnih trgov za pridelke in na sploh zapostavljanja razvoja
kmetijstva je prihajalo do opaznega zaostajanja v razvoju zlasti hribovskih in gorskih
območij. To je povzročilo množično opuščanje kmetovanja ter odseljevanje zlasti delavno
aktivnega prebivalstva in mladine. Posledice odseljevanja so bile vidne v zapuščenih vaseh ali
le posameznih domovih, ki so bili prepuščeni dokončnemu propadu ali bili spremenjeni v
počitniške hiše nedomačinov. Neobdelane, zaraščene njive in nepokošeni travniki so se
postopoma spreminjali v sekundarni gozd. Opuščene, zarasle in porušene so bile številne
terase, ograde in škarpe. Opustila se je reja in paša drobnice in govedi, ki je posledično vodila
tudi v propad stavbne dediščine planin.
V novejšem času so nevarnosti za obstoj in ohranitev stavbne dediščine neozaveščenost in
neorganiziranost, spontane želje po novem, lepem in turistični razvoj, ki vnaša tuje vplive v
pokrajino. S sprejemanjem in vnašanjem tujih vplivov pri gradnji, se pozablja na tradicionalne
prvine, lokalno pogojeno gradivo in izvedbo (Zakotnik, 2007). Naraščajoče število
48

Vloga kulturne dediščine…

Staša Gams

vikendašev, ki se naseljujejo zlasti v manjših naseljih in odmaknjenih območjih, že marsikje
spreminja značaj in identiteto območja (izrazit primer je Strmec, kjer je vikendašev več kot
stalnih prebivalcev).
Fotografija 20: Primer novogradnje kot tujka v pokrajini, Lepena.

Avtor: Gams, 2006
Stalni povzročitelji sprememb v kulturni pokrajini so tudi naravni dejavniki, sile, ki lahko s
svojo močjo v zelo kratkem času popolnoma spremenijo pokrajino. Tako je potres leta 1976
močno prizadel vasi Breginjskega kota in drežniškega konca. Nekatere vasi (Breginj) so bile v
celoti na novo zgrajene. Montažne hiše so sicer izboljšale življenske pogoje, a za vedno
izbrisale stari, tradicionalni tip stavbarstva. V letih 1998 in 2004 sta območje Bovškega in
Kobariškega stresla še dva močna in uničujoča potresa, zaradi katerih se še danes odvija
popotresna obnova. Poleg potresov vplivajo uničujoče na kulturno pokrajino tudi snežni
plazovi, skalni podori in drobirski tokovi. Zadnji je prizadel območje Loga pod Mangartom
leta 2000, ko se je utrgal plaz nad dolino Mangartskega potoka in kasneje kot drobirski tok
stekel po dolini skozi Log ter se ustavil na dnu doline Koritnice med sotočjema Koritnice s
Predelico in nižje v dolini z Možnico. Uničil je cestno in drugo infrastrukturo, kmetijska
zemljišča, porušil in poškodoval stanovanjske in gospodarske objekte in terjal 7 življenj
(Zorn, Komac, 2002).
4. TURIZEM
3B

Turizem predstavlja najobsežnejši pretok blaga, storitev in ljudi, kar ga je človeštvo kdaj
doživelo (Bajuk, Senčar, 2005). Po podatkih Svetovne trgovske organizacije je turizem
največja svetovna industrija, ki zaposluje skoraj 10 odstotkov svetovne delovne sile in
prispeva približno isti odstotek v globalnem družbenem proizvodu. Turizem je prehitel naftno
industrijo in se povzpel na prvo mesto med gospodarskimi panogami (Koščak, 2001).
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4.1. TURISTIČNI RAZVOJ SLOVENSKEGA ALPSKEGA SVETA
29B

Razvoj turizma v Slovenskih Alpah sega v konec 19. stoletja. Glavni motiv obiskovanja v
začetnem obdobju je bilo raziskovanje neodkritih in manj znanih območij. Med pogostimi
obiskovalci sta bila znana strokovnjaka botanike in geologije B. Hacquet in A. Scopoli, ki sta
med leti 1780 in 1880 s strokovne plati preučevala alpsko območje. Drugo pomembno
obdobje v razvoju turizma je bilo konec 19. st. začetek 20., ko se je začel razvijati planinski
turizem. Meščani so pod vodstvom domačih vodnikov odkrivali svet gora. Najbolj znani
obiskovalec in raziskovalec Posoških gora je bil Julius Kugy, ki je dolino Trente prvič obiskal
leta 1877, svoje vodnike pa poiskal med trentarskimi divjimi lovci. Razvoj planinskega
turizma v poletnem času je sprožil gradnjo planinskih koč, markiranje planinskih poti in
razvijanje turističnih krajev kot so Bovec, Bled, Bohinjska Bistrica, Kranja gora, Jezersko.
Prva svetovna vojna je turistični razvoj zaustavila, obdobje po njej pa je bilo zaznamovano z
obnovo porušene in požgane infrastrukture. Večji razvoj je turizem doživel v 50. letih 20.
stoletja, ko se je gradilo nove planinske koče in obnavljalo stare. V 60. in 70. pa je prišlo do
razvoja zimskega turizma.
Na območju Bovškega in Kobariškega ima turizem dolgo tradicijo. Naravnogeografski
dejavniki so bili glavni pri njegovem začetnem razvoju. Geološka zgradba, tektonika,
poledenitev, hidrologija so oblikovali današnji relief in dali osnovo razvoju planinarjenja,
izletništva, kasneje smučanja na Kaninu in Livku in v zadnjem času adrenalinskim športom.
Mila klima z mediteranskimi vplivi je ustvarjala ugodno počutje in privabljala turiste. Biotska
raznovrstnost pa je bila osnova razvoja lova in ribolova.
Najstarejšo tradicijo v Posočju ima planinstvo. Že leta 1896 je bila ustanovljena soška
podružnica Slovenskega planinskega društva (Fon, Uršič, 1982). Prepoznavnost slovenskih
gora širši svetovni javnosti pa je dal dr. Julius Kugy, ki je v svojih knjigah opisal lepote
krajev, prijaznost domačinov in njihov pogum ter požrtvovalnost domačih vodičev iz Trente
in Koritnice, s katerimi je pohajal po gorah in odkrival nove dostope do vrhov. O bolj
organiziranih oblikah turizma predvsem na Bovškem lahko govorimo v obdobju pred prvo
svetovno vojno, medtem ko se je v času nje turistični razvoj ustavil. Območje je postalo del
vojne fronte med italijanskimi in avstroogrskimi vojaki. Štiriletno obdobje spopadov je
spremenilo pokrajino. Porušene in požgane so bile vasi, planine, žrtve tako na eni kot drugi
strani so bile številne. Po koncu vojne je bila določena nova meja med Italijo in
novoustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Turizem se je po vojni razvijal
predvsem v obeh zgornjih dolinah Trente in Loga pod Mangartom. Tudi Kobariški konec so
turisti pogosto obiskovali. Planinski izleti v Krnsko pogorje, na Livek in kostnica na griču sv.
Anton so bile glavne turistične destinacije. Nastajali so prvi penzioni in to po vsem območju
alpskih dolin in bovške kotline. Turizem je bil pretežno stacionarni, omejen na kratko poletje
in na sprostitev, sprehode, planinarjenje (Strokovne podlage občine Bovec, 2005). Druga
svetovna vojna je ponovno prekinila razvoj turizma. Obdobje po njej je zaznamovano z
zlomom zasebnega podjetništva, nacionalizacijo in industrializacijo ter z njo usmerjenim
razvojem v nadgradnjo obstoječih krajevnih industrijskih možnosti, zlasti lesne industrije.
Šele v poznih 50. in 60. letih 20. stoletja je bilo več pozornosti posvečene turizmu kot
dobičkonosni dejavnosti. Turizem se je razvijal v obliki sindikalnih izletov. Konec 60. je v
okviru projekta Gornji Jadran, prišlo do nastanka velikega turističnega centra Bovec. Leta
1971 je začela obratovati žičnica na Kanin. Tudi na območju Livka je prišlo v tem času do
gradnje smučarskih vlečnic, ki so narekovale razvoj zimskega turizma. Po petnajstih letih pa
je zaradi večkratnih zelenih zim smučišče začelo propadati. Tudi Bovško je z leti vedno bolj
zaostajalo in bilo nekonkurenčno z drugimi smučišči.
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Devetdeseta leta so zaznamovana z ločitvijo od nekdanje Jugoslavije in obdobjem tranzicije.
Posledice so bile vidne na manjšemu številu turističnega obiska, ki se je v nadaljnjih letih
postopoma izboljšalo. Velik razcvet v turizmu danes prinašajo nove rekreativne aktivnosti,
gostinski objekti in nastanitvene kapacitete. Odpirajo se kampi, oddajajo zasebne sobe in vse
več je gostišč in muzejev. Krajevna turistična društva in druge organizacije organizirajo
številne prireditve, ki privabljajo turiste. (Ivančič, 1999). Izboljšanje in posodobitev je bilo
pričakovati v smučarskem središču Kanin, ko sta v letu 2004 sklenila javno-zasebno
partnerstvo občina Bovec in turistično družbo Transmontagne SAS iz Francije. Kljub velikim
vlaganjem v urejenost smučišč in odplačilu preteklih dolgov, bo prihodnji razvoj Kanina
potekal brez francoske družbe, ki je v lanskem letu šla v stečaj. Njen četrtinski delež v družbi
ATC Kanin, je odkupila Občina Bovec, ki je doslej že imela 7,64 odstotni delež, največji
družbenik
pa
ostaja
novogoriški
Hit
z
dobrimi
40.
odstotki.
(http://www.alpskival.net/11/o/871, citirano 11.5.2008). Priključitev Evropski uniji in
predsedovanje so in bodo v prihodnje še povečali prepoznavnost Slovenije in z njo večji
turistični obisk tudi na Bovškem in Kobariškem koncu.
H

H

4.2. DRUŽBENI AKTERJI TURIZMA NA BOVŠKEM IN KOBARIŠKEM
30B

Družbeni zemljevid Kobariške in Bovške občine sestavlja široka mreža institucionalnih in
družbenih akterjev na različnih nivojih, ki se med seboj povezujejo in vključujejo v turistični
razvoj območja. Povezave med lokalnimi in nacionalnimi ravnmi so tako horizontalne kot
vertikalne. V nadaljevanju so opisani posamezni akterji in njihova vključenost v turizem, ki
prispeva k razvoju obravnavanega območja.
4.2.1. AKTERJI NA LOKALNI RAVNI
Lokalno prebivalstvo občin Bovec in Kobarid
Domačini se na različne načine vključujejo v turistično dejavnost. Tako so zaposleni v
podjetjih, hotelih, penzionih, restavracijah, agencijah, oddajajo sobe, apartmaje, počitniške
hiše, imajo lastne penzione, gostilne ali podjetja, sodelujejo pri opravljanju kulturnih
objektov; organizirajo kulturne prireditve, sodelujejo pri lokalnih organizacijah.
Ena od največjih družbenih skupin, ki je polno zaposlena v turistični industriji, so zaposleni v
hotelih, depandansah in gostilnah. Zaposleni so na vseh ravneh, od osebja v kuhinji in
gospodinjstvu do samih direktorjev. Druga velika skupina so sobodajalci, ki jim je oddaja sob
dopolnilna dejavnost in dodaten vir dohodka.
Obstajajo tudi številne druge možnosti zaposlitve v turizmu, ki so večinoma občasnega ali
sezonskega značaja. Med takimi aktivnostmi najdemo organiziranje različnih športnih izletov
- od pohodništva, smučanja, raftanja in padalstva. Druge aktivnosti so povezane s kulturnimi
življenjem, ki se odvija med turistično sezono, od folklornih kulturnih dogodkov do številnih
koncertov klasične glasbe ter vrste gledaliških iger. V kontekstu kulture je potrebno omeniti
tudi številne muzeje, ki predstavljajo kulturne znamenitosti in so zanimive za turiste.
50B
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Lokalni institucionalni akterji
Lokalni prebivalci lahko v turizmu delujejo tudi z aktivnim vključevanjem v lokalne
organizacije ali institucije, ki igrajo pomembno vlogo pri usmerjanju razvoja turizma.
U

Turistična društva
Po podatkih Turistične zveze Slovenije je v Sloveniji registriranih več kot 530 turističnih
društev (TD), ki s svojo dejavnostjo soustvarjajo pogoje za razvoj turistične ponudbe in
sooblikujejo turistično kulturo. V občini Bovec jih je registriranih 6, v občini Kobarid 8, ki se
U
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skupaj s turističnimi društvi občine Tolmin povezujejo v Turistično zvezo Gornjega Posočja
(TZGP) (Klavora, 2007).
Turistična zveza Gornjega Posočja (TZGP)
Glavna in edina pospeševalka turističnega razvoja je bila leta 1990 Turistična zveza Gornjega
Posočja. Zveza je ob ustanovitvi združevala društva, objekte javnega sektorja in turistične
gospodarske objekte (agencije, hotele ipd.). Zgornje Posočje je promovirala kot »Dolino
Soče«. Kasnejša zakonodaja je njeno članstvo omejila izključno na društva, katerim nudi
izobraževanje, podporo pri njihovih dejavnostih, strokovno pomoč pri razpisih, promociji,
povezovanje v čezmejnem prostoru in pomoč pri vzgoji turističnih podmladkov (Klavora,
2007).
U

Lokalni turistični organizaciji
Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS 57/1998), ki ga je kasneje zamenjal Zakon o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS 2/2004) je skupnostim, občinam ali skupini občin
določal, da morajo, če želijo od države dobiti uradni status turističnega območja, ustanoviti
lokalno turistično organizacijo (LTO), ki bi združevala vse turistične aktivnosti in vse
turistične akterje. Njihove najpomembnejše naloge so: centralizacija in izvedba trženja
svojega območja kot turističnega kraja, združevanje in posredovanje vseh informacij o
turistični ponudbi v svojem turistično informacijskem centru, izvajanje občinske turistične
politike in vzdrževanje trajnega dialoga z osrednjimi akterji, ki vplivajo na razvoj turizma v
občini. Z njeno ustanovitvijo je prišlo do prekrivanja nekaterih pristojnosti med LTO in TD
(Bajuk, Senčar, 2005). Lokalni turistični organizaciji sta bili v občinah Bovec in Kobarid
ustanovljeni leta 2000 (Klavora, 2007).
U

Posoški razvojni center
Po potresu leta 1998 so z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS 60/1999) občine Bovec, Kobarid in Tolmin ustanovile javni zavod - Posoški razvojni
center (PRC), katerega poslanstvo je spodbujanje hitrejšega razvoja v omenjenih občinah na
področju podjetništva, človeških virov in razvoja podeželja. Zavod si prizadeva za sprejetje
specifičnih razvojnih spodbud za Zgornje Posočje na državni ravni, pripravo in uresničevanje
prednostnih projektov v regionalnih in državnih razvojnih načrtih ter skupaj kandidirati za
evropske in domače razvojne pomoči (Medved, 2003). Z razvojnimi spodbudami za
vzpostavljanje razvojne infrastrukture, s pospeševanjem podjetniškega vlaganja, z razvojem
gospodarstva in odpiranjem novih delovnih mest ter z usposabljanjem in razvojem kadrov ima
pomembno vlogo tudi pri razvoju in spodbujanju turizma (Klavora, 2007). Skupaj s še tremi
razvojnimi agencijami se je leta 2000 povezala v Severnoprimorsko mrežno regionalno
razvojno agencijo. Od leta 2006 delujejo kot nosilna razvojna agencija in koordinirajo
Regionalni razvojni program 2007–2013 (http//www.pososoki-rc.si, citirano 2.4.2007).
U

H

H

Fundacija Poti miru
Vlada RS je leta 2000 sprejela desetletni program z naslovom »Posočje - Pot miru« kot
nacionalni in mednarodni projekt. Namen projekta je ohranitev zgodovinske in kulturne
dediščine 1. svetovne vojne na območju soške fronte v študijske, turistične in izobraževalne
namene. Za izvajanje programa pa je bila ustanovljena Ustanova »Fundacija poti mir v
Posočju« s sedežem v Kobaridu. Njena dejavnost je vzpostavitev Študijskega centra 1.
svetovne vojne z zgodovinsko knjižnico in dokumentacijskim centrom. Osnovna namena pa
sta, da bi na enem mestu združili informacije o soški fronti ter ohranili in po potrebi obnovili
ostaline in pomembnejša spominska obeležja na nekaterih območjih frontne črte v Posočju
(http://www.potimiruv posocju.si/, citirano 22.3.2008).
U

H

H

52

Vloga kulturne dediščine…

Staša Gams

Občini Bovec in Kobarid
S svojimi razvojnimi strategijami je osrednja vloga občine v zvezi s turizmom ustvarjanje
pogojev za turistični razvoj. V tem kontekstu bi občina v idealnem primeru igrala vlogo
pospeševalca, odgovornega za reševanje tistih problemov, ki jih posamezni akterji na terenu
ali pa tudi posamezne turistične organizacije ne morejo rešiti- zlasti v kontekstu infrastrukture
(Bajuk, Senčar, 2005).
U

Vikendaši
Vplivna družbena kategorija, ki ne spada niti med stalne prebivalce kraja, niti med turiste so
vikendaši. Gre za družbeno skupino, navzočo znotraj meja turističnega območja. Skupina, ki
igra pomembno vlogo pri določanju fizične pokrajine zgornjega Posočja. To so osebe, ki
imajo v lasti nepremičnine, vikende, ki so jih odkupili od domačinov ali na novo zgradili. Po
naravi so to osebe, ki stalno bivajo drugje in občasno prihajajo v Posočje.
Odkup in gradnja vikendov imata predvsem v Trenti dolgo tradicijo, ki sega v obdobje med
obema vojnama. Takrat so bili lastniki vikendov bogati posamezniki ali družine, ki so imeli
sredstva za gradnjo vil ali skromnih počitniških hiš, da bi lahko prišli v Trento in uživali v
miru in naravnih lepotah krajine. Med vikendaši pa najdemo tudi nelegalne gradnje, ki niso v
skladu s predpisi o pogojih gradnje in prenove obstoječih gradenj na območju TNP. Gre za
relativno veliko skupino ljudi, ki pa velikokrat nimajo istih pogledov na samo pokrajino oz.
njen razvoj, tudi na vlogo turizma (Bajuk, Senčar, 2005). Zato prihaja posebno v odnosu do
domačinov velikokrat do nasprotovanj in napetosti. Do drugačnega pogleda prihaja na
področju same ureditve okolice, ki jo vikendaši dojemajo drugače kot domačini. Pogostokrat
okolico ne čistijo, kot bi domačini rekli, temveč še dodatno zasajajo drevesa in smreke in se
tako prostorsko in socialno izolirajo od ostalih prebivalcev. Domačin dojema urejeno
pokrajino, ko je pokošena, očiščena drevja in grmovja, skratka ko je odprta in »očiščena«.
Druga sporna točka je ograjevanje posameznih zemljišč, ki privede v nekaterih primerih do
pretrgane tradicionalne prostorske »komunikacije«. Taki primeri so, ko vikendaši z ograjami
presekajo t.i. služnostne poti, ki so v nekdanjih vaških skupnostih imele status dejanskega
(formalnega) javnega prostora ali le besednega dogovora med sosedi. To je lahko še posebno
problematično, če je domačinu, ki se še ukvarja s kmetijstvom, na ta način otežen dostop do
kultiviranih oz. uporabljenih parcel. Po drugi strani pa domačini raje vidijo vikendaštvo kot
propadajočo kulturno pokrajino.
U

4.2.2. NACIONALNI INŠTITUCIONALNI AKTERIJI
Interesna združenja
Interesna združenja so organizacije na nacionalni ravni, ki predstavljajo zasebne (pogosto
ekonomske) interese svojih članov ter vzdržujejo dialog z državnimi organi z namenom, da bi
vplivale na razvoj turistične politike na nacionalni ravni. Značilnost teh združenj je, da niso
bila ustanovljena z namenom, da bi vplivala na razvoj turizma v določenih turističnih krajih.
Poleg tega, da zastopajo interese svojih članov, so to institucije, ki svojim članom posameznikom in podjetjem - ponujajo določene storitve. Obstojajo tri glavna interesna
združenja: Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Nacionalno
turistično združenje.
Gospodarska zbornica Slovenije ima Turistično gostinsko zbornico, znotraj katere se
nahajajo sekcije oz. odbori za kampe, sobodajalce, žičničarje, turistične agencije, gostinske
delavce in za posamezne dejavnosti v hotelih (hotelske gospodinje, receptorji). V združenje se
lahko včlani vsak, ki je član Gospodarske zbornice Slovenije in ki se odloča za članstvo v
tistem združenju, ki seveda najbolje pokriva njegove interese. Člani združenja so podjetja, le
v sekciji za sobodajalce so člani posamezniki.
51B
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Obrtna zbornica Slovenije ima sekcijo za gostinstvo in njeni člani so lahko le tisti, ki so
registrirani kot samostojni podjetniki v gostinskem obratu: lastniki penzionov, restavracij,
gostiln, okrepčevalnic, kavarn in slaščičarn. Obe organizaciji, tako gospodarska kot obrtna
zbornica Slovenije, nudita članom podobne storitve, ki pa so prilagojene specifičnosti vlog
njunih članov v turističnem procesu. Skrbita za statistične informacije in podatke o aktualnih
trendih v vsakem sektorju turistične industrije ter na tej podlagi sestavljene analize. Člane
oskrbujeta tudi s podatki o trendih v turizmu na svetovni ravni. Poleg tega jim nudita
pomembne tehnične nasvete in podporo: delavnice, seminarje in druge oblike izobraževanja,
ki jih turistični delavnici potrebujejo za pridobitev vseh potrebnih certifikatov oz licenc za
izvajanje svoje dejavnosti. Vsaka organizacija je tudi povezana s podobnimi mednarodnimi
organizacijami, kar članom omogoča dostop do mednarodnih institucij.
Nacionalno turistično združenje je sestavljeno iz manjših nacionalnih interesnih združenj. Iz
turističnih izobraževalnih institucij, iz večjih turističnih podjetij, kot so hoteli, in tudi iz
individualnih članov, ki prihajajo iz ekonomske, akademske ali javne sfere. Nacionalno
turistično združenje je največje med vsemi turističnimi interesnimi združenji. Profil članov je
bistveno bolj raznolik kot v primeru prejšnjih združenj in zato interesi tega združenja
zadevajo predvsem promocijo celotne industrije turizma kot učinkovite razvojne industrije in
kot način promocije Slovenije v svetu (Senčar, Bajuk, 2005). Združenje deluje od leta 1993.
Njegove osnovne naloge so organizacija rednih tematskih posvetovanj, organiziranje splošnih
in specialističnih izobraževalnih seminarjev, organiziranje mednarodnih srečanj, posvečenim
različnim temam, izdajanje strokovne revije, zbornikov, spodbujanje inovativnosti,
sodelovanje s turističnimi in strokovnimi organizacijami in združenji doma in v tujini (Zorko,
1999).
Organizacije civilne družbe
V organizacije civilne družbe se vključujejo ljudje prostovoljno z namenom, da bi prispevali k
razvoju turistične miselnosti, povečali splošno in strokovno znanje, potrebno za pospeševanje
turizma, spodbujali določene vrste rekreacije, skrbeli za urejanje in varovanje okolja in
podobno (Zorko, 1999). Mednje sodijo Turistična zveza Slovenije in druge organizacije
civilne družbe.
Turistična zveza Slovenije (TZS) je organizacija civilne družbe z najdaljšo tradicijo.
Identificira se kot naslednica Deželske zveze za pospeševanje tujskega prometa na
Kranjskem, ki je bila prva slovenska regionalna turistična organizacija. Ustanovljena je bila
leta 1905. Je krovna organizacija, ki združuje več sto lokalnih in regionalnih turističnih
društev. Predstavlja interese in skrbi lokalnih skupnosti, ki sodelujejo pri razvoju turizma. V
tem smislu vzdržuje stike z drugimi turističnimi organizacijami na nacionalni ravni, tudi s
pristojnimi državnimi organi. V odnosu do svojih članov je TZS ustanoviteljica in
koordinatorka številnih projektov in dejavnosti, ki jih izvajajo zainteresirana turistična društva
na lokalni ravni. Osnovne naloge TZS so skrb za urejanje in varovanje okolja, turistična
vzgoja prebivalstva in mladine, pospeševanje okolju in ljudem prijaznega turizma,
spodbujanje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, turističnih, športnih, zabavnih in drugih
prireditev, sodelovanje pri oblikovanju in uveljavljanju turistične zakonodaje, spodbujanje
razvoja domačega in mladinskega turizma, izdajanje vzgojne, strokovne in druge turistične
literature in turističnih revij in številne druge stvari (Zorko, 1999).
U

Druge organizacije civilne družbe so tiste, v okviru katerih člani prav tako pozitivno
vplivajo na kakovost ponudbe v turizmu, na popestritev njene vsebine in varnost turistov. To
so predvsem razna planinska društva, njihova združenja in službe (gorski reševalci,
markacisti), kulturna društva in njihove zveze, društva za varstvo okolja, lovske in ribiške
družine ipd. Vsa društva so nepogrešljiva sestavina turizma, saj s svojim osnovnim
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poslanstvom in s pestrimi programi bogatijo turistično ponudbo in vplivajo na dobro počutje
turistov (Zorko, 1999).
Inštitucije državne uprave
Obstajajo številne ustanove, katerih dejavnosti so v različni meri povezane s turistično prakso.
Tri izmed njih so Slovenska turistična organizacija, Ministrstvo za gospodarstvo, katerega
direktorat za turizem je odgovoren za koordinacijo državne politike turizma in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vlada RS je za izvajanje koordinacije, krovne promocije in trženja slovenskega turizma leta
1995 ustanovila javni gospodarski zavod pod imenom Slovenska nacionalna turistična
organizacija (STO), ki poleg naštetega organizira raziskovalno dejavnost ter koordinira,
organizira in izvaja naloge s področja razvoja novih turističnih proizvodov. Glavni nalogi, ki
jih upravlja STO sta izvedba državne politike in trženje slovenskega turizma ter razvojnoraziskovalno delo na nacionalni ravni.
Ministrstvo za gospodarstvo je resorno Ministrstvo za turizem, a so v turistično prakso
vpletena tudi ostala vladna ministrstva. Ena izmed temeljnih vlog sektorja za turizem na
Ministrstvu za gospodarstvo je, da deluje kot koordinator turistične politike na nacionalni
ravni, usklajuje vse predpise, ki vplivajo na turizem in rešuje vse morebitne konflikte. Poleg
tega je ministrstvo pristojno za uskladitev vloge države z načrti in cilji Strategije slovenskega
turizma. Značilnost te strategije je, da ne opredeljuje le vloge države, temveč tudi vlogo vseh
ključnih institucionalnih akterjev, ki sodelujejo v praksi slovenskega turizma (Bajuk, Senčar,
2005, str. 111). Področje delovanja obsega tudi strokovno pomoč in sodelovanje z upravnimi
enotami, vodenje upravnih postopkov, pripravo strateških razvojnih dokumentov in njihovo
usklajevanje s partnerji zasebnega sektorja in civilne družbe ter spremljanje njihovega
uresničevanja, pripravo letnih turističnih politik in izvajanje sprejetih ukrepov in aktivnosti
(promocija, investicijska politika, človeški viri, spodbujanje kakovosti), pripravo in
koordiniranje izvajanja raziskovalnih in razvojnih nalog, pripravo predlogov s področja
turizma za vključevanje v mednarodne programe in programe EU, sodelovanje v
mednarodnih organizacijah, pripravo predlogov bilateralnih sporazumov, oblikovanje,
organizacijo in koordinacijo dela strokovnega sveta za turizem (Klavora, 2007, str. 15).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oz. njegova Uprava za pospeševanje
kmetijstva je pristojno za pospeševanje turizma na podeželju. V okviru enot za kmetijsko
svetovanje svetovalci v krajih in na območjih izobražujejo in usposabljajo ljudi za
sprejemanje turistov na turistične kmetije, za smotrno rabo kmetijskega prostora za prosti čas
in rekreacijo, za možnosti novih zaposlitev itd. (Zorko, 1999, str. 151).
Pomembno vlogo za razvoj turizma imajo tudi ostala ministrstva (Ministrstvo za okolje in
prostor, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo,…), ki prispevajo vsak na
svojem področju k bolj usklajeni in učinkoviti turistični ponudbi (Zorko, 1999).
Pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor deluje Javni zavod Triglavskega narodnega
parka, ki je pooblaščen za upravljanje s Triglavskim narodnim parkom. Glavni namen
zavoda je poleg ohranjanja izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, zavarovanja avtohtonega
rastlinstva, živalstva in naravnih ekosistemov ter značilnosti neživega sveta, zagotoviti z
naravnimi danostmi in vrednotami usklajen nadaljnji razvoj kmetijstva in gozdarstva, ohraniti
in razvijati kulturno krajino ter zagotoviti razvoj in materialne in druge pogoje za življenje in
delo prebivalcev v osrednjem delu Julijskih, omogočiti občanom, obiskovalcem uživanje
naravnih in kulturnih vrednot ter rekreacije v naravi (UL RS, št. 7/81).
U
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5. TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA
4B

Povečano zanimanje za preteklost, antično kulturo in kulturno dediščino ter želja po
potovanju, se pojavi v času renesanse, a o pravi obliki turizma še ne moremo govoriti.
Začetno obdobje razvoja sega med leti 1760 in 1840, ko so značilna t.i. Grand Tour potovanja
- potovanja aristokracije v glavna in druga evropska mesta z namenom spoznavati kulturno
dediščino in življenjske navade drugih. V vseh nadaljnjih obdobjih razvoja turizma motivi
obiska kulturnih prireditev, kulturnih ustanov, ogled kulturnih zanimivosti, ipd. niso v
ospredju kot ostali motivi; preventiva in kurativa zdravljenja, rekreacija, oddih v naravi, obisk
gora, lov in drugo. Šele v zadnjih nekaj letih postaja kulturna dediščina eden glavnih motivov
turističnega razvoja.
5.1. TURISTIČNI TRG
Ponudba in povpraševanje sta osnova turističnega trga, prostora, kjer se ponudba in
povpraševanje srečata in kjer dobi turistična ponudba svojo tržno vrednost in ceno.
Osrednji element turističnega trga je oseba (turist, potnik, izletnik, obiskovalec, gost), ki
povprašuje po turističnem proizvodu in je zanj pripravljena odšteti določen znesek. Drugi
pomembni element turističnega trga je turistična ponudba/proizvod, stvar, ki jo je možno
ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti, za nakup, uporabo ali porabo, in ki lahko zadovolji
željo ali potrebo. Middleton je sestavine turistične ponudbe opredelil v naslednjih skupinah:
1. turistične zanimivosti in okolje: naravne znamenitosti (dežela, obala, plaže, parki, flora,
favna,...), zgrajene znamenitosti (arhitektura, spomeniki, parki, vrtovi, marine, smučišča,
nakupovalni centri,…), kulturne znamenitosti (zgodovina in folklora, religija in umetnost,
teater, glasba, ples in ostala zabava, muzeji), socialne znamenitosti (način življenja, šege
in navade, jezik)
2. turistične kapacitete in storitve: nastanitvene kapacitete (hoteli, apartmaji, kampi,
kmetije,…), restavracije, gostilne, bari (od hitre prehrane do luksuznih restavracij),
transport v destinacijah (taksi služba, najem avtomobilov in koles, sedežnice na
smučiščih,…) športne in druga aktivnosti (smučarske šole, jadralne šole, golf klubi,
umetnostne in obrtne delavnice), ostale dejavnosti (jezikovne šole, zdravstveni centri),
maloprodajna mesta (trgovine, turistične agencije, prodajalne spominkov), ostale storitve
(informacijske storitve, najem opreme,…)
3. dostopnost destinacije: infrastruktura (ceste, parkirišča, letališča,železnice, pristanišča,
marine,…), obseg in hitrost javnega prevoza, operativni dejavniki (pogostost storitve,
cene), vladna ureditev (obseg in način ureditve prometa)
4. podoba destinacije: temelji na fizičnih dokazih, ki so zlasti zgrajeni s pomočjo medijev
5. cena: cene so zelo različne, razlikujejo se glede na sezono, potovalno razdaljo in način
transporta (Primožič; Middleton, 2002).
Nadvse pomembna je kakovost vseh naštetih sestavin, saj je merilo za dobre ali slabe
počitnice tista storitev, ki je najmanj kvalitetna. Ker doživljajo turisti vsak del ponudbe
posebej, je medsebojna odvisnost ponudnikov »posameznih sestavnih delov« počitnic mnogo
večja kot pri ponudnikih drugega blaga in storitev, kjer zanima kupca le končni izdelek in ne
posamezni del ( Zorko, 1999).
31B

5.2. KULTURNA DEDIŠČINA KOT SESTAVINA TURISTIČNE PONUDBE
32B

Z etnološkega zornega kota bi turistični trg opredelili kot prostor, kjer se srečujeta kultura in
način življenja domačinov (npr. stavbarstvo, bivalna kultura, kulinarika, rokodelstvo, šege in
navade), ki predstavljajo pomembno turistično ponudbo območja in obiskovalci, ki
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povprašujejo po dobrinah, storitvah, saj želijo spoznati kulturo in način življenja ljudi na
izbranem območju (Primožič, 2002). Kulturno dediščino kot turistično ponudbo se lahko
turistu ponudi kot:
¾ Izdelek; kreacijo, ki jo uvrščamo v dediščino in je dosegljiva javnosti. Kupec jo lahko
kupi in odnese,
¾ Objekt; stvaritve, ki so zaradi svoje narave namenjene le ogledu (npr. arhitektura,
spomeniki),
¾ Muzej, galerijo ali drugi razstavni prostor; prostori, posebej namenjen predstavitvi
dediščine.
¾ Prireditev (festivali in druge javne predstave); priložnost za predstavitev dediščine
določenega kraja skozi zabavno prireditev, ki je vezana na lokalno tradicijo (KirshenblattGimblett, 1998).
Ob pregledu obstoječe turistične ponudbe Bovškega in Kobariškega, bi lahko povzeli, da
predstavlja njen glavni temelj narava in njene znamenitosti. Kulturna dediščina dobiva v
zadnjem času večji poudarek. Na prvem mestu turistične kulturne ponudbe so objekti,
povezani s prvo svetovno vojno in sakralna dediščina. Vsekakor sodijo med neizkoriščen
potencial turistične ponudbe objekti, ki predstavljajo arhitekturni tip dolin (bovški tip hiš,
kobariško-tolminski tip,…) in planin, gospodarski in tehnični objekti. Nekaj je muzejev in
zasebnih zbirk, ki se prav tako večinoma nanašajo na prikaz pretekle vojne zgodovine. Tudi
tu so potenciali npr. v obliki eko-muzejev, muzejev na prostem. Prireditve in festivali se večji
del odvijajo v času poletne sezone in postajajo vsakoletna tradicija, a bi jih bilo lahko še več.
Manj je izdelkov, ki bi jih lahko obiskovalci, turisti kupili in odnesli s seboj. Mlečne izdelke,
ki so tradicionalni za to območje prodajajo le posamezniki, mnogokrat pa so označbe do njih
slabo opazne. Les, ki je bil osnovni material orodij, gospodinjskih pripomočkov, obutve v
preteklosti bi lahko bolje izkoristili v spominkarstvu.
Turistična ponudba je še vedno preveč razdrobljena in odvisna od samoiniciativ posameznih
turističnih delavcev. Da bi se to spremenilo, bi morala država s svojimi ekonomskimi ukrepi
in neposrednimi finančnimi vložki spodbujati podjetja in ustanove, zavode, društva, in druge
ustvarjalce v turizmu in kulturi k uspešnejšemu sodelovanju in bogatitvi lastne ponudbe.
Hoteli, agencije, podjetniki in gostilničarji bi z vključitvijo kulturne dediščino v svojo
ponudbo in med svoje produkte veliko pripomogli h kakovostnejši in bolj pestri ponudbi
(Osterman, 2001). Občinski referat za turizem ter novoustanovljeni LTO sicer že skrbita za
večjo povezanost, a v občini Bovec zaradi kroničnega pomanjkanja finančnih sredstev in
zaradi trajajoče popotresne sanacije ne moreta zagotoviti zadostnega fonda, ki bi pokrival vse
potrebe sodobne promocije in trženja skupnih turističnih produktov (Turistični program
občine Bovec, 2000). Turistična, kulturna in druga strokovna društva z ljubiteljsko in
profesionalno dejavnostjo ustvarjajo kakovostne posebne in skupne programe. Mediji in
druga sredstva informiranj pa omogočajo redno in kakovostno obveščanje o vsem, kar se
dogaja na teh področjih (Osterman, 2001, str. 23, 24).
5.3. ODNOSI MED KULTURNO DEDIŠČINO IN TURIZMOM
3B

Turizem je masovni družbeni pojav, ki pušča v prostoru, v katerem se pojavlja sledi. Odnosi
turizma in kulturne dediščine so različni. Vse prevečkrat prihaja do negativnih posledic, ki se
kažejo v izkoriščanju, izrabljanju kulturne dediščine, kot turistične ponudbe območja in bi jih
bilo potrebno zaustaviti. V nasprotju z njimi se najdejo primeri sodelovanja, dopolnjevanja
med kulturno dediščino in turizmom, katerega rezultat se kaže v obojestranskih koristih. K
takšnemu odnosu bi morali tudi v prihodnje stremeti.
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5.3.1. NEGATIVNI ODNOSI TURIZMA DO KULTURNE DEDIŠČINE
Sedanji turizem je marsikaj, kar izvira iz razmerja med njim in kulturo popačil. Pri procesu
prikazovanja dediščine se pojavlja vprašanje, do kakšne mere je ta prikaz realen. Dediščina je
namreč neposredno vezana na način, ki je uporabljen pri njeni povezavi z javnostjo. Le-ta jo
sprejema v obliki, v kateri ji je prikazana, kar pa je lahko izvzeto iz njenega naravnega in
časovnega okolja. Na ta način ni nudena možnost spoznavanja njenega porekla v celoti. Z
oddaljevanjem izdelka/storitve od izvora se je v trženju potrebno do neke mere sprijazniti, če
želimo doseči ciljno skupino. A je potrebna velika mera previdnosti, da se v procesu
promocije ne spremeni izvornega sporočila in s tem izgubi pomembnih lastnosti tovrstnega
izdelka/storitve, kar bi se kazalo tudi v zmanjševanju primerjalne prednosti (Starc, 2002).
Vedno pogostejša je tako komercializacija kulturne dediščine, pri festivalih, ki so turistična
atrakcija. Tak množični dogodek lahko razveljavi pristno kulturno dediščino. Primer
preobrazbe festivala v turistično atrakcijo je v baskovski vasi Fuenterrabia. Festival Alarde.
Pomenil je pomemben družbeni dogodek, s katerim so vaščani izrazili in obnovili solidarnost
ter svojo baskovsko identiteto. Družbeni pomen festivala pa se je spremenil, ko je občina
začela promovirati festival kot turistično atrakcijo. Sprememba družbenega obreda v javni
spektakel, je v resnici uničila kulturni pomen festivala za vaščane. Vaščani niso več kazali
interesa za festival, kar je po raziskavi Greenwooda posledica zreduciranosti kulturnega
živega obreda na dogodek, ki za vaščane ni imel nobenega pomena in ki je postal zgolj
sredstvo za privabljanje turistov (Bajuk, Senčar, 2005).
Primer negativnih posledic vključevanja kulturne dediščine v turistično ponudbo so »kulturni
izumi«, ko se kulturni običaji in izdelki v gostiteljskih skupnostih prilagodijo turizmu. Znani
so primeri prilagajanja oblačil (nošenje prilagojenih oblačil v turistični sezoni, spremenjen
tradicionalni umetniški vzorec in prilagojen okusu urbanih potrošnikov, prilagoditev barve
tradicionalnih oblačil) »Uprizarjanje avtentičnosti« oz. folklorizem, so vsi tisti pojavi, ki ne
živijo, ki niso sestavina življenja ljudi v njihovih vsakdanjikih in praznikih temveč umetno
poustvarjeni, izdelani oz. uprizorjeni za izpolnjevanje pričakovanj turistov o avtentičnosti
(Bajuk, Senčar, 2005; Bogataj, 2002).Veliko ga je v delovanju turističnih društev, turističnih
prospektih in tudi med strokovnjaki etnologi, ki ne znajo pravilno umestiti nosilcev turistične
dejavnosti (Bogataj, 2002).
Zaposlitev v turizmu pa lahko negativno vpliva tudi na samo gospodarsko in družbeno
strukturo gostiteljske skupnosti. Zato je pomemben dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati,
struktura gospodarstva pred uvedbo turizma: nove službe v turistični storitveni panogi imajo
lahko bolj razdiralne učinke, kakor bi pričakovali, če je gostiteljska skupnost maloštevilna in
če se ukvarja predvsem z dejavnostmi primarnega sektorja, kot je kmetijstvo. Etnografske
analize dokazujejo, da uvajanje turizma pogosto poviša oportunitetne stroške kmetijstva in da
so kmetovalci na območju, kjer se uvaja turizem, z njim mnogokrat nadomestili kmetijstvo.
Čeprav tovrstne opustitve gospodarske dejavnosti niso same po sebi niti pozitivne niti
negativne, pa je treba upoštevati, da zaradi tega postanejo gostiteljske družbe ekonomsko
bistveno bolj odvisne od turizma in od ciklov turističnih panog, nad katerimi lokalno
prebivalstvo posameznih gostiteljskih družb praktično nima nadzora. Nadalje pa razkroj neke
gospodarske dejavnosti nima le ekonomskih posledic, ampak tudi družbene, kajti premik iz
enega v drug gospodarski sistem je bistvena sprememba za katero koli družbo (Bajuk, Senčar,
2005, str. 44).
52B

5.3.2. POZITIVNI ODNOSI TURIZMA DO KULTURNE DEDIŠČINE
Kljub omenjeni nevarnosti turizma in komercializaciji kulture, pa antropologi v zadnjih letih
ugotavljajo, da je turizem za pomembno število kultur oz skupnosti doprinesel pozitivne
kulturne spremembe v smislu ekonomskega in kulturnega preživetja (Bajuk, Senčar, 2005).
53B
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Koristi, ki jih ima lahko posamezna skupnost od turizma iz ekonomskega pogleda so:
možnosti dodatne zaposlitve, dvig življenjskega standarda, priliv deviz, do katerih pride ob
obisku tujih turistov, turizem ustvari posreden dobiček za celotno družbo (multiplikacijski
učinek), kar pomeni da lahko tudi tisti člani gostiteljske skupnosti, ki niso neposredno
povezani s turizmom, občutijo od njega korist, čeprav posredno, ko ekonomski dobiček
pronica skozi celotno populacijo (Bajuk, Senčar, 2005). Drugi pozitiven učinek turizma je
povezan z varovanjem, ohranjanjem in negovanjem kulturne dediščine. V številnih primerih
je turizem rešil in obvaroval kulturno dediščino pred njenim gotovim propadom in pozabo.
Pomembna pa je še tretja stvar, ki je povezana s komercializacijo življenja ljudi. Z njo so
namreč lahko ljudje na novo ovrednotili svojo zgodovino in se otresli sramovanja in
manjvrednostnega kompleksa preteklega življenja (Abrams, 1996).
5.3.3. ODNOS MED KULTURNO DEDIŠČINO IN TURIZMOM V PRIHODNOSTI
»Brez spoštovanja lastne zgodovine in kulture ni mogoč nadaljnji napredek« (Cevc, 1992, str.
11). Kultura in kulturna dediščina bi morali oplajati naše vsakdanje življenje, morali bi
pomagati pri oblikovanju medsebojnih odnosov, še kako pomembnih za vsako turistično
deželo. Kultura in kulturna dediščina bi morali biti za vsako turistično deželo kakovost ali
model bivanja oziroma življenja na sploh. Če bomo znali živeti s svojo dediščino, če bomo
znali primerno vključevati razne oblike kulture v naše življenje, potem bomo uspešni tudi za
naše goste, saj bomo vsebinsko zanimivejši tudi zanje (Bogataj, 1989, str. 15).
54B

Pravilno delovanje prihodnjega turističnega razvoja bi moralo temeljiti na uravnoteženosti
med nosilnimi sposobnostmi okolja, ki jih vključujemo v turistično funkcijo in pritiskom
obiskovalcev na njih. S strokovnim pristopom bi bilo potrebno zagotoviti kvalitetno in
pravilno vključenost kulturne dediščine v turistično ponudbo, ki bi se kazala v zadovoljstvu
obiskovalcev na en strani in domačinov oz. »udeležencev« na drugi (Koščak, 2001).
Zagotoviti bi bilo potrebno, da bi:
- lokalna skupnost igrala pomembno vlogo v načrtovanju turističnega razvoja, njegovi
realizaciji in vodenju ter imela zagotovljen primeren delež od njegovih gospodarskih učinkov,
- turistična območja dobivala dolgoročno investicijsko podporo in »podporo« operaterjev z
namenom zagotovitve gospodarske stabilnosti,
- bil del prihodkov od turistične dejavnosti upravljalcev posamezne »lokacije« namenjen za
ohranjanje tistega potenciala, od katerega je ta prihodek odvisen (Koščak, 2001, str 239).
Turizem, v katerem igra glavno vlogo dediščina, bi moral biti voden tako, da zagotavlja
glavni del dohodka lokalni skupnosti. Ta dohodek lahko pomeni pomemben delež za
zagotovitev izboljšanja podeželske infrastrukture in servisnih dejavnosti ter spodbudi
nadaljnji razvoj. Izziv ostaja zagotoviti, da so prihodki od tovrstnega turizma stalni in
dolgoročni ter »pravično« razporejeni ter da so negativni vplivi minimizirani (Koščak, 2001,
str. 239).
5.4. PRIMERI RAZVOJNIH PROGRAMOV
34B

Vsak družbeni akter, ki se ukvarja s turizmom ima svoje vizije glede turističnega razvoja.
Velikokrat se med seboj razlikujejo, saj dajejo nekateri prednost naravi, njeni zaščiti, spet
drugi težijo k sonaravnosti v turizmu ali pa vidijo turizem predvsem kot gibalo ekonomskega
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razvoja in poudarjajo potrebo po uvajanju čimbolj dobičkonosne oblike turizma (Bajuk,
Senčar, 2005).
Tudi območje Posočja je družbeno prizorišče križanja številnih interesov in vizij, ki jih
zagovarjajo različni družbeni akterji. Kot sporna pokrajina je lahko Posočje, ko zagovorniki
različnih vizij tekmujejo med seboj za moč in prevlado na turističnem področju.
S predstavitvijo turističnih programov/projektov posameznih institucionalnih akterjev občin
Bovec in Kobarid, želim na naslednjih straneh, prikazati stopnjo in način vključenosti
kulturne dediščine v turistično ponudbo v prihodnjih obdobjih.
Programi Regionalnega razvojnega sveta Primorske
V letu 2006 je Regionalni razvojni svet severne Primorske sprejel temeljni regionalni razvojni
program severne Primorske za obdobje 2007- 2013. Z njim so bili opredeljeni glavni strateški
cilji, med katere se uvršča tudi turizem in znotraj njega varovanje kulturne dediščine. S
programom Smaragdna pot, želijo oblikovati celovito in razpoznavno destinacijo v občinah
Bovec in Kobarid, ki bo zagotavljala konkurenčno turistično ponudbo. Med četrto razvojno
prioriteto uvrščajo celoviti razvoj podeželja. Ta je pomemben s svojim programom, ki se
nanaša na trajnostno rabo naravnih danosti in ohranjanje kulturne dediščine. Ukrepi naj bi se
nanašali na revitalizacijo objektov, spomenikov kulturne dediščine ter ohranjanje ljudskega
izročila in identitete pokrajine.
Programi občine Bovec
Občina ima novo, zelo dodelano in izčrpno strategijo razvoja turizma, ki je bila izdelana leta
2005 po naročilu Lokalne turistične organizacije. Cilji razvoja turizma na Bovškem temeljijo
na načelih trajnostnega razvoja in vključujejo tudi področje kulturne dediščine, ohranjanje
njenih posebnih kulturnih, zgodovinskih, etnoloških in drugih značilnosti (bovška kulinarika,
zgodbe, posebnosti, prva svetovna vojna, itd.) Ključni investicijski projekti na področju
kulturne dediščine so oživitev tradicionalnih obrti (s spodbujanjem domačih obrti na kmetijah,
odkupovanjem določenih izdelkov, s prikazi izdelave turistom, s promocijo izdelkov, možnost
prodaje na kmetijah in butične prodaje v trgovinicah - predvsem v Bovcu) in ureditev
tematskega doživljajskega muzeja (izgradnja tematskega muzeja - ovčje planine) (Košmrl,
2006). Zasnovani projekti in programi s področja razvoja turizma, so večinoma še v začetni
fazi izvajanja oz. načrtovanja. Večina jih temelji na izkoriščanju naravnih virov, posodobitvi
in gradnji nove infrastrukture.
Programi občine Kobarid
Občina nima izdelane strategije razvoja turizma. Posamezni programi, ki vključujejo kulturno
dediščino v turistično ponudbo, so načrtovani v okviru Regionalnega razvojnega programa
Severne Primorske 2007- 2013 pod prioriteto celostnega razvoja podeželja in odličnosti v
turizmu. Programi prioritete celostnega razvoja podeželja so:
¾ »Regijske sheme za nastanitvene kapacitete na podeželju in investicije v dopolnilne
dejavnosti«. S programom želijo ohranjati poseljenost podeželja in izboljšati kvaliteto
bivanja. Njegovi specifični cilji so razvoj dopolnilnih dejavnosti, ohranjanje tradicionalnih
znanj ter dvig prepoznavnosti območja kot turistično privlačnega.
¾ Projekt »Trženje pridelkov in izdelkov s podeželja« načrtuje vzpostavitev mreže
svetovalnih in informacijskih točk glede neposredne prodaje na tržnici in premičnih
stojnicah, neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov, izobraževanje
ponudnikov, promocijo aktivnosti, ureditev infrastrukture za neposredno prodajo (v občini
Kobarid načrtujejo ureditev tržnice in nakup treh nepremičnih prodajaln za prodajo živil),
ter vzpostavitev blagovne znamke »meso pašnikov alpskega in predalpskega sveta«. V
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okviru projekta želijo na planini Kuhinja urediti tehnološke prostore in prostore za prodajo
izdelkov na območju planin Podkrnskega bazena.
¾ »Dediščina za danes in jutri« načrtuje s podprogramom »Ohranjanje planin« urediti cesto
do planine Matajur (bivše Idrske planine) in Božca, kjer se je predelava mleka še ohranila.
¾ S projektom »Obnove in revitalizacije planin« načrtujejo ureditev objektov in dostopa do
planin na Matajurju, kjer predelujejo mleko v mlečne izdelke le še na planini Matajur, na
Svinski ter Sužiški pasejo jalovo živino. Cilj je tudi dodatna ureditev planin pod Krnom
(oprema za že obnovljene objekte, vodovod, elektrifikacija, cestna in komunalna
infrastruktura, obnova ostalih neobnovljenih objektov).
¾ Projekt »Več znanja na podeželju« želi s specifičnimi cilji dvigniti usposobljenost in
znanje podeželskega prebivalstva, povečati ozaveščenost potrošnikov o kakovosti zdrave
in na kmetijah pridelane hrane, vzpostaviti pogoje za kakovostno samooskrbo prebivalcev
podeželja z mesom in mesnimi izdelki, vzpostavili pogoje za direktno trženje mesa in
mesnih izdelkov. Aktivnosti s katerimi bi želeli doseči omenjene cilje, so ureditev in
oprema večnamenskega objekta v Drežniških Ravnah (učilnica, delavnica za predelavo
mesa, telecenter), oblikovanje izobraževalnih programov in vodenje izobraževanja.
V okviru prioritete odličnosti v turizmu so načrtovani programi:
¾ »Tonovcov grad«- večja vključenost v turistično ponudbo, ki bi naredila ponudbo
bogatejšo in bolj zaokroženo z dosedanjo ponudbo Kobarida, Kobariškega muzeja in
Fundacije poti miru v Posočju. Približala bi turistom izkopanine in povečala njihovo
prepoznavnost.
Občina ima v načrtu financiranje in ureditev vaškega jedra v Logjeh ter obnovitev nekaterih
vaških korit in kapelic (osebni vir, avgust 2007).
Programi Triglavskega narodnega parka
Zavod TNP izvaja številne razvojne programe na področju podeželja in kmetijstva s katerimi
se poleg osnovne funkcije varovanja naravne dediščine parka zavzema tudi za varovanje
specifičnosti kulturne dediščine območja, ki sodi v park. Oživljanje kulturne prakse bi poleg
samega prikaza nekdanjega načina življenja ljudi v alpskem svetu, ohranilo v rabi
tradicionalne kulturne prakse, da bi krajanom služile kot navdih za razvoj načinov, kako zase
ustvariti življenje na območju parka. Namen teh programov ni prisiliti razvoj v parku v
določeno smer, temveč nuditi informacijo, nasvete ter finančno pomoč tistim, ki se želijo
udeležiti razpoložljivih programov. Dolgoročni načrt za razvoj podeželja na območju parka
temelji na treh stopnjah: 1. urediti infrastrukturo z namenom, da bi oživili in modernizirali
kmečke prakse, in zagotovili primerne subvencije za tiste, ki so zaposleni na območju parka;
2. povezovati te prakse z etablirano turistično industrijo ter gastronomijo kraja; 3. zagotoviti
zaposlitvene možnosti za mlado generacijo (Bajuk, Senčar, 2005).
¾ Eden izmed obstoječih kmetijsko-okoljskih programov, ki ga zavod izvaja skupaj z
Ministrstvom za kmetijstvo in je sofinanciran s strani Evropske unije je program, ki
zadeva ohranjanje tradicionalnega načina z ohranjanjem in oživitvijo planin in sirarstva.
Dolgoročni cilj, ki ga zavod želi doseči s programom, je nuditi spodbude za oživitev
planin, katerih večina je opuščenih, kot možnega vira zaslužka za kmete, ki bi lahko svojo
dejavnost širili na sirarstvo. Preko njega poteka financiranje infrastrukture, ki omogoča
predelavo mleka po standardih, ki jih predpisuje država in sofinanciranje pastirjev z
namenom ohranitve paše, zlasti ekstenzivne paše.
¾ Drugi pomemben program, ki ga izvaja zavod TNP zadeva ekološko kmetijstvo. Zavod
meni, da tak način kmetovanja dobro sovpada z varovanjem narave. Večina kmetov že
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obdeluje zemljo na pretežno ekološki način in zaradi tega jim ne bi bilo potrebno bistveno
spremeniti način dela, da bi pridobili registracijo oz. certifikat za ekološko kmetovanje
(Bajuk, Senčar, 2005).
¾ Poleg izvajanja teh programov se zavod TNP ukvarja tudi z razvojem blagovne znamke
Triglavskega narodnega parka, s katero bi bolje tržili tradicionalno narejene izdelke, ki so
narejeni znotraj parka, kot so denimo nogavice, volneni izdelki, piškoti, med, mlečni
izdelki in domači rezanci. To bi pomagalo povezati tradicionalne in gospodarske
dejavnosti z rastočo turistično industrijo. Tako so v zavodu razvili blagovno znamko z
logotipom: narava - kultura - tradicija. Razvili so jo zato, da bi ustvarili ime za izdelke ki
izvirajo iz parka (Bajuk, Senčar, 2005).
5.5. LASTNI PREDLOGI TURISTIČNIH PROIZVODOV
35B

Turistični trendi kažejo na spremembe vrednot ljudi v povezavi s preživljanjem prostega časa.
Počitek, lenarjenje in masovni turizem (3S - sand, sea, sun - pesek, morje, sonce) značilni za
drugo polovico 20. stoletja so preteklost. Sodobni turist ne pričakuje le oddiha, temveč
dodatne aktivnosti, ki jim ta oddih popestrijo in osvežijo. Pomembno je aktivno sodelovanje v
lastnih počitnicah, kjer poleg miru, sprostitve, uživanja v naravnih lepotah, opazovanju žive in
nežive narave, doživljajo in spoznavajo pokrajino, lokalno kulturo, zgodovino posameznega
kraja in tradicionalno življenje preko aktivnega vključevanja (pomoč pri košnji trave, peka
kruha, učenje rezbarjenja, plesa, pesmi, ipd.). Velik pomen bodo v prihodnosti ponovno
dobile nematerialne vrednote, kot so pristnost, regionalnost in velika pričakovanja glede
kakovosti na vseh ravneh. Ne le kakovostna namestitev in gostinske storitve, temveč
sposobnost ponuditi čustva in doživetja. Vzpostaviti človeški in socialni odnos do
obiskovalcev.
Ob iskanju možnih idej za večjo vključenost kulturne dediščine v turistično ponudbo je
potrebno imeti pred očmi dosedanjo vključenost kulturne dediščine, njene vrzeli oz. tista
področja, ki so premalo vključena, neizkoriščena in tako predstavljajo potencialne možnosti
turistične ponudbe v prihodnosti ter hudo konkurenco tujega tržišča, ki v svojih turističnih
programih ponuja podobne produkte. Trg pričakuje izrazito hitro odzivanje ponudnikov na
zahteve potrošnikov turističnega blaga. Le takojšnje udejanjanje rekreativnih novosti, stalno
uvajanje novih privlačnosti v obstoječo ponudbo in konstantna promocija kraja oz regije
omogočajo uspeh.
Na območju Posočja je bilo med turizmom in kulturno dediščino veliko narejenega, veliko pa
bi se še lahko naredilo. Še vedno ne vemo, koliko je kaj vredno, premalo se zavedamo kaj
imamo, premalo cenimo in premalo smo prepoznavni. Potrebna bi bila večja vključenost
kulturne dediščine in večja tržna naravnanost, za turizem. Kot pravi Bogataj, bi morali bolje
poudariti svoje kulturno okolje. Domačinom bi morali vcepili občutek, da njihove tipične
lokalne značilnosti, niso nekaj manj vrednega, ampak ravno nasprotno, da so pomembne.
Tako bi pripomogli k večji samozavesti, ki jo slovenskemu nacionalnemu karakterju na
splošno močno primanjkuje (Bogataj, 2002).
Kritična področja kulturne dediščine v Sloveniji po Bogatajevih besedah, ki bi jih lahko
prenesli na območje Posočja in bi jih bilo potrebno v prihodnje bolje razvijati so:
- kultura prehranjevanja oz. kulinarika
- naselbinska kultura
- kultura navad in običajev
- kultura domačih in umetnih obrti
- kultura združevanja ob posebnih priložnostih
- kultura glasbe in likovna kultura
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1. Kultura prehranjevanja ali kulinarika
Primanjkuje večja, pristna ponudba tradicionalnih lokalnih jedi, večja povezanost med
posameznimi ponudniki in ponudba izdelkov pod blagovnimi znamkami.
S kmetijsko pridelavo specialitet se odpirajo tržne niše za ekološko kakovostno meso, mleko,
zelenjavo itd. Na turističnih območjih, kakršno je Posočje, je pripravljenost potrošnikov po
nakupu naravnih, kakovostnih proizvodov z zagotovljenim izvorom visoka. Ugodna in poceni
je tudi prodajna pot izdelkov, saj je mogoče proizvode hribovskega kmetijstva prodati ne da bi
zato potrebovali vrsto posrednikov. Problem pa predstavljajo organizacijske pomanjkljivosti;
stroški, ki so posledica manjše proizvodnje, ustrezna kakovost, ki jo morajo imeti izdelki in
zaščitena trgovska znamka, če se želijo razlikovati od industrijskih proizvodov. Prvi člen v
verigi, ki je pogosto tudi strukturno najšibkejši, je primarni sektor. Če želi odpraviti svoje
pomanjkljivosti, ta sektor nujno potrebuje različne oblike sodelovanja, in to interno preko
zadrug, konzorcijev proizvodnih in trženjskih ustanov kot tudi z drugimi panogami v
maloproizvodnji, hotelirstvu in gostinstvu (Pastorelli, 2007).
Predlogi večje vključenosti kulinarike:
¾ Izoblikovanje mreže domačij v dolini s ponudbo avtentične hrane, ki bi bili prepoznavni
pod skupnim imenom (npr. »Pri Posoškem kmetu na nedeljskem kosilu«) Ponujali bi
tradicionalno hrano v avtohtonem okolju (Strokovne podlage za strategijo prostorskega
razvoja občine Bovec, 2005).
¾ Oblikovanje »Sirarske ceste« kot v primeru Bregenzerwalda. Gre za primer turistične
ponudbe gorskega kraja, kjer so izkoristili domači, naravni vir, to je sir (Baumgartner,
2007). Primer dobra prakse bi lahko prenesli tudi v Posočje. V okviru ceste bi povezali še
živeče ali obnovljene planine in obiskovalcem na planini ponudili njene kulinarične
specialitete, prikazali način pridelave, jim dali možnost aktivnega sodelovanja pri tipičnih
opravilih na planin (paša, striženje, molža ovac oz krav, ipd.)
¾ Trženje kmetijskih izdelkov v gostiščih, planinskih kočah pod naslovom »Takšnega okusa
so gore«. Lep primer slednje je Nemška planinska zveza (Deutscher Alpenferein- DAV),
ki si že od začetka 90. let prizadeva za neposredno trženje kmetijskih izdelkov v
planinskih kočah. Namen kampanje je bil ohraniti alpsko kulturno krajino, krepiti
regionalne gospodarske krogotoke, skrajšati prodajne poti in tako neposredno podpreti
kmete in upravnike koč pri njihovem delu. Kmetje so lahko svoje visoko kakovostne
izdelke začeli tržiti po primerni ceni. S svojimi storitvami so prispevali k ohranjanju in
skrbi za kulturno in rekreativno krajino. Upravniki planinskih koč, ki so se zavezali, da
bodo dnevno ponujali regionalne jedi in pijače, pa so imeli dovoljenje za oglaševanje z
logotipom kampanje (Lüthi, 2007).
¾ Prodaja izdelkov pod skupno blagovno znamko tudi v večja mestna središča (npr. v
Ljubljani, Novi Gorici, Kopru,..)
¾ Učenje o pripravi jedi (v obliki kuharskih tečajev) in na koncu njihovo uživanje
Turist bi se v vseh primerih preko domačih specialitet pobliže seznanil z značilnostmi
območja, s kulturo in slogom prehranjevanja in gostoljubjem ljudi.
2. Naselbinska kultura
¾ Objekti kulturne dediščine bi lahko poleg svoje temeljne funkcije predstavitve materialne
in nematerialne kulturne dediščine lahko postali središča, ki bi:
- opravljali izobraževalne in znanstveno-raziskovalne funkcije
- posredovali znanje o domačih obrteh
- povezali funkcijo promocijskega središča kulturne in naravne dediščine
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- bili nosilci kulturnega turizma
- bili centri za nakup ročno izdelanih izdelkov domače obrti in drugih izdelkov
- postali kraji oddiha in razvedrila
- podpirali in razvijali lokalno društvo organiziranosti
- vzpodbujali lokalno ekonomijo
- razvijali blagovne znamke
- se vključevali v razne projekte Slovenije in EU (CRPOV, Interreg)
- pomagali in izobraževali pri pripravi evropskih projektov s področja kmetijstva,
gospodarstva, svetovali pri pripravah na razpise različnih ministrstev in EU (Ramovš,
2006).
¾ S tematskimi potni bi lahko bolje povezali in vključili nepremično dediščino;
bovški/kobariški tip hiše, brvi, planine, škarpe, mire, mline, mlekarne, ki bi bile
prepoznavne pod skupnim imenom »po poteh naših prednikov«, »kot so živeli naši
predniki« ali »tako se je živelo«. Ob vsaki posebnosti pa bi bila postavljena tabla z opisom
stavbe oz. predmeta.
3. Kultura navad in običajev
¾ Preko mednarodnih delavnih taborov bi lahko obnovili zaraščene in propadle mire in
škarpe (košnja travnikov, pobiranje kamenja iz senožeti in gradnja ali obnova zaraščenih
podpornih zidov oz kulturnih teras- škarp), obnovili opuščene planine (uredili okolico,
bivalne prostore, hleve, shrambe), nudili pomoč pri delu na planini (paša živine, drobnice,
pomoč sirarju), pomagali domačinom pri vsakdanjih opravilih v dolini (košnja, pomoč v
hlevu, okoli hiše, ipd).
4. Kultura domačih in umetnih obrti
¾ Izdelovanje izdelkov iz lesa za spominke; Trentarji so nekdaj vse reči izdelovali sami;
sklede, krožnike, žlice, zajemavke za skuto (snemnce), pinje, ribežen, stole za movžo
(trinižniki), modele za sir, lesene posode (kembače), cokle, posodo za movzenje (mužnik),
kambe (»ovratniki« za živino). Vse naštete izdelke bi lahko tudi danes izdelovali in
prodajali kot spominke. Vsak izdelek bi bil opremljen z imenom in kratko obrazložitvijo
za kaj se je uporabljal.
¾ Zanimiva in med domačini še vedno živa so znamenja; hišna, s katerimi so označevali
posekane hlode in ovčja, s katerimi so označevali svojo živino, drobnico, da so jo lahko
ob koncu sezone na planini ločili od ostale.
Fotografija 21: Oznake na ovčjih uhljih.

Vir: Muzej v Trenti, 2006
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Kot spominek bi jih lahko vrezali, vtisnili, izdolbli v kamen, filc, les ali drug material in
zraven opisali njihov pomen.
¾ Izobraževalne, ustvarjalne delavnice; učenje izdelovanja izdelkov iz volne (nogavic,
rokavic,…), lesa, izdelave košar, idr.
5. Kultura združevanja ob posebnih priložnostih
¾ Organiziranje sejmov, srečanj kjer bi šlo za spontano dogajanje, prireditve brez režiserja,
brez vstopnine itd.
6. Kultura glasbe in likovna kultura
¾ Vodenje različnih umetniških delavnic; likovnih, glasbenih, fotografskih (se že odvijajo v
okviru TNP), izdelovanje lesenih izdelkov
¾ Organiziranje koncertov, folklornih nastopov
7. Ostale ideje
¾ S kolesom po poti kulturne dediščine; kolesarske poti po Posočju so že oblikovane. Lahko
bi jih povezali s posameznimi točkami, kjer bi se obiskovalci seznanili z načinom
življenja v preteklosti in sedanjosti, tehnično dediščino, dediščino 1. svetovne vojne. Npr:
prikaz sirjenja, izdelovanje skute, paše živine, orodij, izdelovanje lesenih izdelkov,
mogoče tudi možnost, da sami kaj naredijo,…
¾ Peš po nekdanjih poteh Soške fronte z naslovom »dan z vojakom na soški fronti«
¾ Organiziranje izletov za manjše število ljudi, ki bi obiskali turistično kmetijo, se
preizkusili v domačih opravilih-grabljenje sena, postavljanje kope, peki kruha, delanju
Bovških krafov/Kobariških štrukljev, izdelavi sira in na koncu pokusili kaj domačega
(Košmrl, 2006)
¾ Zapuščenim objektom zgodovinske (trdnjava Predel, Hermanova trdnjava), tehnične
(rudnik Rabelj) in druge dediščine dati novo vsebino, programe
Nova celovita turistična ponudba proizvodov in storitev, bi dvigniti prepoznavnost regije,
obnovila in prikazala nekdanji način življenja, vzpodbudila lokalno prebivalstvo k aktivnemu
vključevanju v turistično ponudbo, omogočila nova delovna mesta, povečala trženje
kulinaričnih posebnosti, itd.
6. ANKETE
5B

Osrednji del terenskega dela je predstavljalo anketiranje dveh ciljnih skupin; domačinov ter
naključnih obiskovalcev občin Bovec in Kobarid. Poskušala sem ugotoviti poznavanje in
odnos anketiranih do kulturne dediščine v občinah Bovec in Kobarid ter pripravljenost in
pogoje domačinov pod katerimi bi se ponovno začeli ukvarjati z nekdaj tradicionalnimi
gospodarskimi dejavnostmi.
Z anketo sem želela ugotoviti:
- kaj za anketirane pomeni pojem kulturne dediščine
- kakšen je odnos do posameznih tradicionalnih dejavnosti
- kakšni so vzroki obuditve oz. ohranitve določenih tradicionalnih dejavnosti
- v kolikšni meri so domačini pripravljeni ponovno začeti z nekaterimi dejavnostmi
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- kateri so pogoji pod katerimi bi domačini začeli s ponovnim ukvarjanjem z določenimi
dejavnostmi
- kako vidijo anketirani razvoj Posočja
- kako dobro poznajo kulturno dediščino občin Bovec in Kobarid
- koliko in s katerimi gospodarskimi dejavnostmi se domačini že ukvarjajo
Izdelani sta bili dve vrsti anket. Dvojezična anketa v slovenščini in angleščini za obiskovalce
ter anketa za domačine. Vsebinsko sta zajemali tri tematske sklope. V prvem delu so se
vprašanja nanašala na kulturno dediščino občin Bovec in Kobarid. Drugi tematski sklop je
vseboval vprašanja o vključenosti kulturne dediščine v turistično ponudbo in poznavanje
anketiranega le te. Zadnji del pa je zajemal demografska vprašaja o spolu, starosti,
izobrazbeni sestavi, zaposlitvi in kraju bivanja, tudi kraju počitnikovanja pri obiskovalcih.
Vprašalnik so sestavljala vprašanja zaprtega tipa, kjer se je anketirani odločal med odgovorom
DA in NE, odprtega tipa in vprašanja, pri katerih so anketiranci z oceno od 1 do 5 (kjer je 1
pomenilo nepomembno in 5 zelo pomembno) ovrednotili pomembnost odgovorov.
Čas anketiranja: 5 - 27. 8. 2006, 18 - 21. 8. 2007
Kriteriji izbora območja anketiranja pri obiskovalcih:
- velika frekventnost obiskovalcev,
- kraji naravnih kot tudi kulturnih znamenitosti občin Bovec in Kobarid.
Kriteriji izbora območja anketiranja med domačini:
- Pripadnost občini (po en kraj iz vsake občine)
- Oddaljenost od večjega mestnega središča (primer kraja, ki je bližje večjemu središču Drežniške Ravne, ki so od Kobarida oddaljene 7 km in Lepena, ki je od Bovca
oddaljena okoli 15 km)
- Starostna struktura (kraj v katerem je prevladujoč delež starejših ljudi nad 65 let Lepena in kraj kjer je prisotnost mladih družin večja, ki daje naselju »živost« Drežniške Ravne)
- število prebivalstva (zaradi časovne omejitve sta bili izbrani manjši naselji, pod 200
ljudi),
- bližina planin (naselje »pod« opuščeno* planino – Lepena, naselje v bližini še živih
planin - Drežniške Ravne)
*Leta 2006, ko je bilo izvedeno anketiranje med domačini Lepene, je bila planina Duplje še opuščena.
Leto kasneje so ponovno začeli s pašo drobnice.

Na podlagi upoštevanih kriterijev so bila izbrana štiri mesta anketiranja obiskovalcev;
Kobariški muzej 1. svetovne vojne, trdnjava Kluže, izvir Soče in planinski dom dr. Klementa
Juga v Lepeni in dve mesti anketiranja domačinov; naselje Lepena v občini Bovec in
Drežniške Ravne v občini Kobarid. Anketirani so bili naključni obiskovalci, ki so bili
pripravljeni sodelovati. Pri domačinih so bili zaradi manjšega števila prebivalstva v naseljih
vključeni vsi posamezniki, ki so bili pripravljeni sodelovati in odgovarjati na anketna
vprašanja.
Preglednica 2: Število opravljenih anket po različnih lokacijah.
ANKETE MED
OBISKOVALCI
število izbranih mest
število opravljenih anket

OBČINA
BOVEC
3
132

OBČINA
KOBARID
1
49
66

SKUPAJ
4
181
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ANKETE MED
DOMAČINI
skupno število prebivalcev
število anketiranih
delež anketiranih

LEPENA
25*
15
60%

DREŽNIŠKE RAVNE
153**
31
20,3%

SKUPAJ
/
46
/

* zaradi varovanja osebnih podatkov pri manjših naseljih, uradnega podatka ni mogoče dobiti. Število
je bilo pridobljeno po navedbi enega izmed anketiranih.
** popis 2002

6.1. INTERPRETACIJA ANKET LOKALNEGA PREBIVALSTVA
36B

6.1.1. OPIS OBMOČJA
5B

Lepena je 6 km dolga, stranska, ledeniška dolina, ki se pri vasi Soča odcepi od Zgornjesoške
doline. Leži na levem bregu Soče, okoli 15 km vzhodno od Bovca. Dolina se zaključi v obliki
zatrepa, čez katerega je speljana najkrajša pot do Krnskih jezer. Izpod strmih sten Kaludra
izvira močan kraški izvir Lepence. Vodnatost ji veča manjši potok Šumnik, ki se kot njen levi
pritok izlije nekaj sto metrov nižje. Okoli 100 metrov visoki dolinski prag v zgornji četrtini
doline deli dolino na spodnji in zgornji del (Jarc et al., 2002).
Posamezni zaselki Labrje, Log, Klin, Konec ter zaselek Otoki sestavljajo razpršeno naselje
Lepene. Nekateri domovi so zapuščeni in propadajoči, drugi so spremenjeni v počitniške hiše,
nekaj pa je domov s stalno živečim prebivalstvom.
Kmetijska gospodarstva so majhna, razdrobljena in velikokrat nedostopna zemljišča, to pa
vpliva na način in intenzivnost kmetijske rabe. Poglavitno kmetijsko dejavnost doline je v
preteklosti predstavljala paša drobnice in predelava mleka. Poljedelstvo je bilo v večji meri
omejeno na pridelavo krompirja in vrtnin za samooskrbo. Malo je uspevalo ekstenzivnih
travniških sadovnjakov. Težki pogoji za življenje, vojna in druge politične, gospodarske
spremembe so bile tako kot v preostalih krajih Zgornjega Posočja glavni dejavniki
odseljevanja in praznjenja doline, ki se ni zaustavilo niti v današnjem času.
Fotografija 22: Dolina Lepene v smeri proti SZ.

Avtor: Gams, 2006
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Preglednica 3: Gibanje prebivalstva od leta 1869 do 1991 v naselju Lepena (Miklavčič, 1996,
občina Bovec).
KRAJ/LETO 1869
Lepena
168

1948
102

1953
105

1961
99

1971
63

1981
44

1991
37

2002
35

DREŽNIŠKE RAVNE
Drežniške Ravne so majhno gručasto naselje 7 km severno-vzhodno od Kobarida in 2 km
oddaljene od večjega naselja Drežnice. Ležijo na južnem pobočju Krasjega vrha (1773 m), ki
preko blažjih nagibov prehaja v flišni svet številnih grap in potokov. Nad vasjo ležijo obsežne
senožeti, ki se počasi zaraščajo, višje nad njimi pa še žive planine Zapleč in Zaprikraj, do
katerih se odcepi cesta v Gornjih Ravnah. Naselje je namreč razdeljeno na dva dela, Gornje in
Spodnje Drežniške Ravne (Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Zidane nadstropne hiše so
povečini primorskega tipa, a jih je potres 1998 v spodnjih Drežniških Ravnah tako uničil, da
so jih morali porušiti in na istem mestu zgradili nove.
Fotografija 23: Drežniške Ravne.

Avtor: Gams, 2007
Preglednica 4: Gibanje prebivalstva od leta 1869 do 1991 v naselju Drežniške Ravne
(Miklavčič, 1996, občina Kobarid).
KRAJ/LETO 1869
Drežniške
309
Ravne

1948
233

1953
220

1961
197

68

1971
175

1981
147

1991
156

2002
153
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6.1.2. REZULTATI ANKET DOMAČINOV
56B

1. DEMOGRAFSKI PROFIL
1.1. Spol
Preglednica 5: Delež anketiranih domačinov glede na spol.
Moški
Ženske
SKUPAJ

ŠT.
27
19
46

%
58,7
41,3
100,0

Od skupnega števila anketiranih je bilo več kot polovica (58,7 %,) moških, 41,3 % žensk.
Moške populacije je na splošno več, zlasti v Lepeni, kjer se srečujemo s starejšimi in
samskimi moškimi.
1.2. Starost
Preglednica 6: Starostna struktura domačinov.
18-25
26-45
46-60
61 in več
SKUPAJ

ŠT.
4
10
15
17
46

%
8,7
21,7
32,6
37,0
100,0

Največji je delež prebivalcev (37 %) starih nad 61 let. Druga večja skupina anketiranih (32,6
%) pripada skupini ljudi starih med 46 in 60 let. Sledijo anketirani med 26. in 45. letom z 21,7
%. Najmanjši je delež anketiranih med 18 in 25 let (8,7 %).
Rezultati kažejo na prevladujočo staro, manj aktivno populacijo, kar je z vidika ohranjanja
pokrajine in razvoja turizma neugodno. Ozemlje okoli doma sicer še kosijo in čistijo, a so
številne bolj oddaljene travnike in težko dostopna območja opustili. Tam prihaja do
zaraščanja in sprememb v zemljiški rabi. Aktivnega udejstvovanja v razvoju turizma ni
mogoče pričakovati.
Druga in tretja starostna skupina predstavlja delovno aktivno prebivalstvo, ki je pomembno
tako z vidika ohranjanja kulturne pokrajine kot možnosti delovanja v turizmu. Delež mladih,
ki je že tako majhen, pa se bo v prihodnje najverjetneje še znižal. Med naseljema Lepena in
Drežniškimi Ravnami obstajajo razlike.
Preglednica 7: Razlike v starostni strukturi domačinov naselja Lepena in Drežniških Raven.

18-25
26-45
46-60
61 in več
SKUPAJ

DREŽNIŠKE RAVNE
ŠT.
%
4
12,9
8
25,8
10
32,3
9
29,0
31
100,0

ŠT.
/
2
5
8
15
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%
0,0
13,3
33,3
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100,0
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Največji delež anketiranih v Drežniških Ravnah (tretjina- 32,3 %) je starih med 46 in 60 let,
med tem ko je v Lepeni več kot polovica (53,3 %) anketiranih domačinov starejših od 61 let.
Razlika je v deležu starih med 18 in 25 let, ki jih je bilo v Drežniških Ravnah med
anketiranimi 12,9 %, v Lepeni nobenega. Enkrat večji delež anketiranih med 26 in 45 let je v
Drežniških Ravnah (25,8 %), kjer je več mladih družin.
1.3. Izobrazba
Preglednica 8: Izobrazbena struktura domačinov.
Delno/ zaključena osnovna šola
Zaključena srednja šola/ gimnazija
Zaključena višja/ visoka šola
SKUPAJ

ŠT.
28
14
4
46

%
60,9
30,4
8,7
100,0

Vidna je slabša izobrazbena struktura, ki je povezana z neugodno starostno strukturo
(pretežno ostarelim prebivalstvom). Največ (60 %) anketiranih domačinov ima dokončano ali
le delno dokončano osnovno šolo. Tretjina (30,4 %) jih ima srednješolsko oz. gimnazijsko
izobrazbo. Zaključeno šesto in sedmo stopnjo pa jih ima manj kot 10 % vprašanih.
1.4. Zaposlitev
Razmerje oz. prevlada posameznega razreda kaže socioekonomsko vitalnost naselja. Stanje je
neugodno zlasti takrat, kadar gre za prevlado starejšega prebivalstva in nezaposlenih oz. je
delež mladih zelo nizek.
Preglednica 9: Deleži aktivnosti domačinov glede na aktivnost.
Upokojenec
Zaposleni s polnim delovnim časom
Študent
Kmet
Gospodinja
Drugo: polovični delovni čas
SKUPAJ

ŠT.
19
18
5
2
1
1
46

%
41,3
39,1
10,9
4,3
2,2
2,2
100,0

Med domačini je največ upokojencev (41,3 %). Delež zaposlenih s polnim delovnim časom
zaostaja za deležem upokojencev za 2,2% in je več kot trikrat večji od deleža študentov. Ker
je prebivalstvo vezano na dnevno migracijo in socioekonomsko v veliki meri preslojeno, je
delež kmečkega prebivalstva nizek (4,3 %). Najnižji je delež gospodinj (2,2 %), ki je enak
deležu zaposlenih s polovičnim delovnim časom. Med anketiranimi domačini ni bilo
nezaposlenih.
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Preglednica 10: Deleži aktivnosti domačinov Drežniških Raven in Lepene glede na aktivnost.
DREŽNIŠKE
RAVNE
ŠT.
%
11
35,5
11
35,5
5
16,1
2
6,5
1
3,2
1
3,2
31
100,0

Upokojenec
Zaposleni s polnim delovnim časom
Študent
Kmet
Gospodinja
Drugo: polovični delovni čas
SKUPAJ

LEPENA
ŠT.
8
7
/
/
/
/
15

%
53,3
46,7
/
/
/
/
100,0

Potrebno je opozoriti na razlike v zaposlitveni strukturi med naseljema. V Drežniških Ravnah
so zastopane vse zaposlitvene kategorije. Največji delež (35,5 %) predstavljajo upokojenci in
zaposleni s polnim delovnim časom. 16,1 % je študentov, 6,5 % kmetov, najmanjši je delež
gospodinj in zaposlenih s polovičnim delovnim časom (3,2 %). V Lepeni sta zastopana le dva
zaposlitvena razreda. Več kot polovica (53,3 %) je upokojencev, 46,7 % pa zaposlenih s
polnim delovnim časom.
1.5. Izvor
Preglednica 11: Izvor domačinov.
DREŽNIŠKE LEPENA ŠT.
%
RAVNE
Stalno bivališče
29
11
40
87,0
Občasno* bivališče
0
4
4
8,7
Vikendaš**
2
0
2
4,3
SKUPAJ
31
15
46
100,0
* v mladosti so stalno živeli v kraju, kasneje so se preselili drugam, a hišo obdržali. Danes jo koristijo
kot vikend.
** novo naseljeno prebivalstvo, iz drugih krajev Slovenije. Nikoli prej niso živeli v naselju. Hišo so
kupili od domačinov ali jo na novo zgradili za vikend.

Stalno prebivališče ima 87 % anketirancev. 8,7 % je takih, ki so nekdaj živeli v naselju, a so
se kasneje odselili v bližnja večja naselja in prihajajo za krajši čas v poletni sezoni. 4,3 % pa
je bilo med anketiranimi vikendašev.
Razlike obstajajo med naseljema. V Lepeni so bili tako med anketiranci le stalni in občasni
prebivalci. Vikendašev ni bilo zajetih, kljub temu, da jih je v dolini kar nekaj. Vzrok je
časovna omejenost anketiranja in nestalnost vikendašev. Med anketiranci Drežniških Raven
so bili le domačini s stalnim prebivališčem in vikendaši ter nobenega z občasnim
prebivališčem.
1.6. Število članov gospodinjstva
Preglednica 12: Število članov gospodinjstva.
VELIKOST
GOSPODINJSTVA
SKUPAJ
%

1

2

3

4

5

6

7

9
19,6

10
21,7

7
15,2

13
28,3

1
2,1

1
2,1

2
4,3
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Dobra četrtina anketiranih (28,3 %) domačinov ima 4 člansko gospodinjstvo. Petina (21,7 %)
je dvočlanskih družin, nekaj manj (19,6 %) enočlanskih in (15,2 %) tričlanskih. Procent ali
dva predstavljajo pet, šest in sedem članske družine.
Preglednica 13: Primerjava števila članov gospodinjstva med domačini Drežniških Raven in
Lepene.
ČLANI
GOSPODINJSTVA
1
2
3
4
5
6
7

DREŽNIŠKE
RAVNE (%)
14,3
11,4
17,1
28,6
2,9
2,9
5,7

LEPENA (%)
26,7
40,0
6,6
20,0
/
/
/

Potrebno je omeniti večjo diferenciacijo števila članov gospodinjstev med domačini Lepene in
Drežniških Raven. Največji (40 %) je delež dvočlanskih družin v Lepeni, kar kaže na
demografsko »opustošena« gospodinjstva - gospodinjstva, ki odmirajo ali so drugače socialno
prizadeta (pari brez otrok ali pari z odseljenimi otroci). Več kot četrtina (26,7 %) je v Lepeni
enočlanskih gospodinjstev, z neporočenimi moškimi. Petina je štiričlanskih gospodinjstev in
manj kot 10 % tričlanskih.
V Drežniških Ravnah je večja pestrost gospodinjstev. Tako se najdejo predstavniki od eno- do
sedemčlanske družine. Več kot četrtina (28,6 %) je štiričlanskih družin. Manj kot petina (17,1
%) tričlanskih in 14,3% enočlanskih. Dvočlanskih je 11,4 %. Pet in šest članskih je 2,9 %,
imamo pa tudi družino s sedmimi člani.
2. KULTURNA DEDIŠČINA
2.1. Asociacija na kulturno dediščino
Odprto vprašanje o asociaciji na kulturno dediščino Zgornjega Posočja je bilo postavljeno kot
prvo v sklopu vprašanj v zvezi s kulturno dediščino. Z njim sem želela anketiranca spodbuditi
k razmišljanju o pojmu kulturne dediščine in ugotoviti ali se asociacija na katero izmed vrst
kulturne dediščine pojavlja pogosteje.
Preglednica 14: Asociacije domačinov na besedo »kulturna dediščina Zgornjega Posočja«.
ASOCIACIJA
Arhitektura
Način življenja, običaji
Stvari, ki jih je človek zapustil
Vojna
Muzeji
Preteklost
Znane osebnosti
Cerkve
Okolica, kar je ostalo ohranjeno
Spomeniki
Ostalo: Slovenski jezik, šole, propad, kultura
SKUPAJ
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%
19,6
17,4
10,9
8,7
4,3
4,3
4,3
4,3
2,2
2,2
21,8
100,0
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Kulturno dediščino razumejo domačini kot obliko preteklosti, kar je bilo in se je ohranilo do
danes. Najpogostejša asociacija je bila arhitektura (19,6 %); »stare domačije, hiše, stavbe«.
Slabo petino (17,4 %) odgovorov se je nanašalo na način nekdanjega življenja; »kot so živeli
včasih, stari običaji, navade ljudi, tradicija, preprosto življenje, revščina«, 10,9 % jih beseda
kulturna dediščina Zgornjega Posočja spomni na stvari, ki jih je človek zapustil; »zapuščina
prednikov, stare reči, kembač, obleke«, manj kot 10 % pa na vojni čas in njeno zapuščino;
»prva svetovna vojna, bunkerji, soška fronta, ostanki prve svetovne vojne«, muzeje,
preteklost, znane osebnosti; »Simon Gregorčič«, okolico, ki se je ohranila in spomenike.
2.2. Podpiranje nekdanjih tradicionalnih dejavnosti
Drugo vprašanje se je nanašalo na ohranjanje in ponovno obuditev, oživitev nekaterih
gospodarskih dejavnosti (reja in paša drobnice, predelava mleka v mlečne izdelke, predelava
sadja, rokodelstvo in obrt, izdelava iz čebeljega voska, mlinarstvo in trženje kulinaričnih
posebnosti). Z odgovori sem poskušala ugotoviti odnos domačinov do dejavnosti, ki so bile
nekdaj (nekatere še danes) prisotne na preučevanem območju.
Reja drobnice in govedi, ter predelava mleka v mlečne izdelke se je na območju kljub
velikemu zmanjšanju vse od 50. let 20. stoletja ohranila. Pomembno v vsakdanjem
gospodarstvu a le za domačo uporabo, je bilo sadjarstvo. Sadno drevje so zasajali okoli
domov, a je bil pridelek skromen. Za lastne potrebe se s sadjarstvom še danes ukvarjajo, a je
dejavnost v nazadovanju. Z obrtjo in rokodelstvom so se ukvarjali za lastne gospodarske in
gospodinjske potrebe. Izdelovali so cokle, lesene predmete vseh vrst, košare, copate in pletena
oblačila (nogavice, puloverje, rokavice, kape). Kjer je kmetijstvo prinašalo premalo dohodka,
so včasih te domače dejavnosti prerasle v polobrtno ali obrtno dejavnost. Izdelovali so po
naročilu za prodajo sosedom in vaščanom, pa tudi za prodajo v bolj oddaljenih krajih in na
sejmih. Domače obrt je bila dobro razvita do prve svetovne vojne, v 50. letih 20. stoletja pa so
z dejavnostjo prenehali. Danes se z njo ukvarjajo le še redki in še ti za spominkarstvo v
turizmu. Čebelarstvo je bilo dokaj pomembno konec 19. Stoletja. Z dejavnostjo so se
ukvarjali predvsem veliki kmetje, duhovniki in učitelji. Število panjev se je do 1. svetovne
vojne povečalo, po vojni so panje obnovili. Po 2. svetovni vojni pa se je število panjev
zmanjšalo. Danes prevladujejo manjši čebelarji (okrog 10 panjev), ki predelujejo med za
domače potrebe in le redko za prodajo. Mlinarstvo je v zgodovinskih virih na Tolminskem
omenjeno že leta 1377. Več malih vodnih mlinov in žag je bilo v 19. stoletju, ko so mleli
koruzo in pšenico. Pridelek je bil skromen, zato so mleli le za lastne potrebe. Po drugi
svetovni vojni so mlini počasi propadli. Skromne količine žit, strožji pogoji pri izdajanju
obratovalnih dovoljenj, osebni razlogi (stari mlinarji so delali dokler so mogli, nasledniki pa
so dejavnost opustili), v 70. letih pa opustitev setve žit in začetek uporabe električnih hišnih
mlinov za mletje živinske krme, so povzročili opustitev dejavnosti (Miklavčič, 1996).
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Preglednica 15: Delež domačinov, ki podpirajo obuditve tradicionalnih dejavnosti.
ŠT.
(46)
43

DA
(%)
93,5

NE
(%)
6,5

43

91,3

8,7

Trženje kulinaričnih
posebnosti,
tradicionalnih jedi
Predelava sadja v npr.
marmelade, sokove,
žganje
Rokodelstvo in obrt

42

91,3

8,7

40

87,0

13,0

Premalo sadja, sadnih dreves, slabe
naravne razmere

36

78,3

21,7

Pridelava medu in
izdelovanje izdelkov iz
čebeljega voska
Mlinarstvo

34

73,9

26,1

Ni primernega lesa za obdelavo, ni
tradicije, ja, a le za hobi, ni ljudi, ni več
znanja, ni dohodka od tega
Ni tradicije

22

47,8

52,2

Predelava mleka v
mlečne izdelke (sir,
skuto, maslo)
Reja in paša drobnice,
govedi

ZAKAJ NE?
ljudje delajo drugje, imajo službe,
prenizka cena, vse je zaraščeno, ni dovolj
trave in prostora za pašo, ni donosno
Ker jim je več do denarja (do subvencij)
kot do same živine, so prestari, ni
rentabilno
Država pobere preveč, ni donosno

Ni žita za mleti, ni več koruze, ni več žita,
ni ljudi, je že preveč propadlo, vse je že
zamrlo, težko obnoviti, potrebnega bi bilo
veliko denarja, kdo bi to financiral

Domačini so naklonjeni naštetim dejavnostim, tako njihovi ponovni obuditvi kot nadaljevanju
ukvarjanja. Največ (93,5 %) jih podpira predelavo mleka v mlečne izdelke, enak delež (93,3
%) jih je za rejo in pašo drobnice, govedi ter trženje kulinaričnih posebnosti. 87 % domačinov
podpira predelavo sadja, štiri petine (78,3 %) rokodelstvo in obrt, 73,9 % predelavo medu in
izdelovanje medenih izdelkov. Manj kot polovica (47,8 %) pa bi podprla ponovno mlinarstvo.
Najpogostejši vzroki nasprotovanj obuditve naštetih dejavnosti so ekonomski (nedonosnost in
preveliki stroški obnove). Pomanjkanje tradicije (da je ni bilo ali da se je znanje že pozabilo)
in naravne razmere (ni več koruze, žit, ni primernega lesa) pa so vzroki za nepripravljenost
ponovne obuditve mlinarstva in lesne obrti.
2.3. Vzroki obuditve dejavnosti
Velika vztrajnost, tradicija, ponekod pa tudi potreba so bili tisti faktorji, ki so vplivali na
ohranjanje nekaterih dejavnosti (najpogosteje planinskega pašništva) vse do danes. Njihov
nadaljnji obstoj pa bo najbrž odvisen tudi ali samo od ekonomskih učinkov (Turistični
program občine Bovec, 2000). Anketirance sem spraševala o vzroku obuditve dejavnosti
naštetih v predhodni točki.
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Preglednica 16: Vzroki za obuditev dejavnosti med domačini.
Ekonomski
Ohranjanje tradicije
Estetski
Drugo
-domača, naravna, bio hrana, bolj zdrava hrana
- ljudje bi živeli manj stresno, če bi delali v naravi, na svežem zraku
SKUPAJ

ŠT.
15
11
10
7

%
34,9
25,6
23,3
16,3

43

100,0

Najpogosteje bi se domačini za obuditev omenjenih dejavnosti odločili iz ekonomskih
razlogov. Tretjina (34,8 %) bi se jih tako z dejavnostmi ponovno začela ukvarjati; »če bi se
finančno izplačalo, da bi ljudje zaslužili, da bi dobili delo, ostali v domačem kraju in se ne
izseljevali drugam, da bi prišlo več turistov«. Četrtina domačinov (25,5 %) bi se za obuditev
odločila zaradi nadaljevanja, ohranjanja tradicije; »da bi tudi njihovi otroci videli kako je bilo
nekdaj, da ne bi šlo vse v pozabo«. Ustavitev zaraščanja pašnikov, travnikov, napredovanje
gozda in s tem »širjenje divjine v vas« pa bi bil vzrok za obuditev paše in reje drobnice oz.
govedi slabe četrtine (23,3 %) vprašanih. Za predelavo sadja in trženje kulinaričnih
posebnosti bi se zaradi »domače, naravne, bio, zdrave hrane« odločila četrtina vprašanih
(19,4 %).
2.4. Pripravljenost domačinov na ponovno rejo, predelavo mleka, trženje kulinaričnih
posebnosti, predelavo sadja, izdelovanje lesenih izdelkov, pridelavo medu,
mlinarstvo.
Lokalno prebivalstvo je glavni nosilec razvoja pokrajine in ohranjanja ter nadaljevanja
kulturne dediščine območja. Od njihove pripravljenosti in podpore ostalih lokalnih,
regionalnih in nacionalnih organizacij, združenj je odvisna prihodnost pokrajine in njenih
dejavnosti, ki se bodo ali obdržale in nadaljevale, končale ali mogoče ponovno obudile.
Ohranitev ali ponovni začetek planšarstva in hribovskega kmetijstva sta pomembna
dohodkovna vira za kmete v visokogorju, pomembna pa sta tudi za ohranitev kulturne
pokrajine, za ohranitev biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in njen razvoj. Možnosti
dodatnega zaslužka se ponujajo v prodaji kulinaričnih posebnosti, predelavi sadja in njegovi
prodaji, izdelovanju lesenih izdelkov in predelavi medu. Pri tem je pomembna tudi
»ohranjevalna« vloga ljudi, saj ostajajo doma na kmetiji in se tako ne selijo v druge kraje.
Zanimalo me je, v kolikšni meri so domačini pripravljeni ponovno začeti s posamezno
dejavnostjo. Oživitev in obuditev dejavnosti bi namreč vplivala tudi na podobo kulturne
pokrajine in ohranitev kulturne dediščine.
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Preglednica 17: Deleži domačinov, ki se že ukvarja in ki bi se bili pripravljeni začeti ukvarjati
s posameznimi dejavnostmi.
ŽE UKVARJAJO

Lepena

SKUPAJ

Drežniške
Ravne

Lepena

SKUPAJ

%

Drežniške
Ravne
Reja drobnice za meso
Reja in predelava v mlečne
izdelke
Paša drobnice (le za vzdrževanje
travnikov)
Predelava sadja (v npr.
marmelade, džeme, sokove,
žganje)
Ekološko kmetovanje
Pridelava medu in izdelovanje
izdelkov iz čebeljega voska
Izdelovanje lesenih izdelkov
Trženje kulinaričnih posebnosti
(tradicionalnih jedi; čompe,
štruklji)
Mlinarstvo
Drugo: apartmaji, kamp
SKUPNO ŽE
NIČ OD TEGA; prestar, bolan,
ni donosno
SKUPAJ

%

BI ZAČELI

8
4

1
2

9
6

19,6
13,0

5
8

/
1

5
9

15,6
28,1

/

2

2

4,3

/

/

/

/

1

1

2

4,3

10

/

10

31,3

1

1
1

2
1

4,3
2,2

5
1

1
/

6
1

18,8
3,1

/
/

/
/

/
/

/
/

2
1

3
1

5
2

15,6
6,3

/
3
16
8

/
/
6
6

/
3
22
14

/
6,5
47,8
30,4

1
/
/
/

/
/
/
/

1
/
/
/

3,1
/
/
/

31

15

46

/

23

9

32

/

Slaba polovica (47,8 %) domačinov se že ukvarja z eno ali več dejavnostmi. Četrtina (19,6 %)
jih goji drobnico za prodajo mesa. Z rejo drobnice in predelavo mleka v mlečne izdelke (sir,
skuta, maslo), se jih ukvarja 13,0 %. Manjši delež (4,3 %) ima drobnico za vzdrževanje
pašnikov in travnikov. S predelavo sadja v sokove, marmelade, žganje in ekološkim
kmetovanjem se jih ukvarja 4,3 %. Najmanjši delež pa jih goji čebele in prideluje med (2,2
%). Ostale dejavnosti (6,5 %) so oddajanje sob in upravljanje kampa.
30,4 % vprašanih se jih ne ukvarja in niso pripravljeni začeti z nobeno od naštetih dejavnosti.
Vzroki so bolezen, starost, pomanjkanje veselja do dela, pomanjkanje časa, ker že imajo delo
drugje.
Preostali domačini (69,6 %) bi se bili pripravljeni začeti ukvarjati z eno ali več dejavnostmi.
Največji delež (31,3 %) bi se usmeril v predelavo sadja. Manj kot petina (18,8 %) bi začela z
ekološkim kmetovanjem, nekoliko več kot četrtina (28,1 %) bi začela z rejo drobnice in
predelavo mleka v mlečne izdelke, 15,6 % z rejo drobnice za prodajo mesa in izdelovanjem
lesenih izdelkov. Enak delež (3,1 %) pa bi se začel ukvarjati s pridelavo medu in
izdelovanjem izdelkov iz voska ter mlinarstvom.
Obstajajo večje razlike o pripravljenosti ukvarjanja z določenimi dejavnostmi med domačini
Lepene in Drežniških Raven.

76

Vloga kulturne dediščine…

Staša Gams

Preglednica 18: Deleži domačinov Drežniških Raven in Lepene, ki bi se bili pripravljeni
začeti ukvarjati s posameznimi dejavnostmi.

Reja in paša drobnice, govedi (samo za meso)
Reja in predelava v mlečne izdelke
Izdelovanje lesenih izdelkov
Predelava sadja (v npr. marmelade, džeme,
sokove, žganje)
Pridelava medu in izdelovanje izdelkov iz
čebeljega voska
Trženje kulinaričnih posebnosti (tradicionalnih
jedi; čompe, štruklji)
Mlinarstvo
Ekološko kmetovanje
So pripravljeni ponovno začet z nekaterimi
dejavnostmi
Nič od tega (prestari, bolni, ni donosno)
Že ukvarja
SKUPAJ

Drežniške
Ravne
(ŠT.)
5
8
2
10

Lepena
(ŠT.)

Drežniške
Ravne %

Lepena %

/
1
3
/

21,7
34,8
8,7
43,5

/
11,1
33,3
/

1

/

4,3

/

1

1

4,3

11,1

1
5
7

/
1
3

4,3
21,7
22,6

/
11,1
20

8
16
23

6
6
9

25,8
51,6
/

40
40
/

Polovica (51,6 %) domačinov Drežniških Raven se že ukvarja z vsaj eno dejavnostjo. Od
naštetih v zgornji tabeli, pa bi se jih največji delež (43,5 %) odločilo za predelavo sadja v
sokove, žganje ali marmelade. Tretjina (34,8 %) za rejo drobnice in predelavo mleka v mlečne
izdelke. Okoli petine (21,7 %) bi jih bilo pripravljenih začeti z rejo drobnice za prodajo mesa
(ker je z njo potrebnega manj dela in truda, kot za mlečno drobnico) in ekološkim
kmetovanjem. Najmanjši delež domačinov (4,3 %) Drežniških Raven bi bil pripravljen začeti
s pridelavo medu in izdelovanjem izdelkov iz voska, trženjem kulinaričnih posebnosti ter
mlinarstvom.
V Lepeni je delež domačinov, ki se že ukvarja z vsaj eno dejavnostjo enak deležu tistih, ki se
ne bi bili pripravljeni ukvarjati z ničimer od naštetega (40 %). Med vsemi dejavnostmi, bi se
največji delež (33,3 %) domačinov začel ukvarjati z izdelovanjem lesenih izdelkov, 11,1 % z
rejo drobnice in predelavo mleka v mlečne izdelke ter ekološkim kmetovanjem.
Na splošno je pripravljenost domačinov za ponovno ukvarjanje z eno ali več dejavnostmi
visoka. Skupni delež domačinov, ki se že ukvarja in ki bi se bili pripravljeni ukvarjati z
naštetimi dejavnostmi, je 70 %. Največji deleži grejo reji drobnice in predelavi mleka v
mlečne izdelke, reji drobnice za prodajo mesa, predelavi sadja in ekološkemu kmetovanju. Če
bi od pripravljenosti prišlo tudi k resničnemu ukvarjanju z naštetimi dejavnostmi, bi se tudi
ogroženost kulturne pokrajine in dediščine območja zmanjšala.
2.5. Pogoji pod katerimi bi se začeli ukvarjati z dejavnostmi.
Domačine sem spraševala o ovirah in težavah oz. pogojih pod katerimi bi se začeli ukvarjati z
nekaterimi dejavnostmi. Vprašanje je bilo odprtega tipa, a je bilo odgovore mogoče povzeti v
naslednje skupine.
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Preglednica 19: Pogoji pod katerimi bi se domačini začeli ukvarjati s posameznimi
dejavnostmi.
Če bi bili mlajši
Če bi imeli zemljo
Večja pomoč države
Infrastrukturna urejenost (boljša cestna povezava, dostopnost do kmetijskih
zemljišč)
Če ne bi bili v službi
Če bi bilo manj birokracije, če nebi bilo TNP-ja in njihovega omejevanja
Če bi že prej gojili drobnico (tradicija)
Usklajenost in primernost cen za ekološke pridelke
Ostalo
SKUPAJ

ŠT.
9
5
4
3

%
28,1
15,6
12,5
9,3

2
2
1
1
5
32

6,2
6,2
3,1
3,1
18,9
100,0

Velika ovira ponovne oživitve tradicionalnih dejavnosti je neugodna starostna struktura
prebivalstva. Visok delež starega prebivalstva onemogoča nadaljnji razvoj območij. Če bi bili
mlajši, če bi lahko »zavrteli čas nazaj«, bi se četrtina (28,1 %) domačinov bila pripravljena
ukvarjati z dejavnostmi. Posestne razmere so drugi vzrok (15,6 %) nepripravljenosti
ukvarjanja z dejavnostmi. Na tretjem mestu (12,5 %) so domačini kot pogoj ponovnega
ukvarjanja z dejavnostmi uvrstili večjo pomoč države in višje subvencije. Pod 10 % so
uvrščene infrastrukturna urejenost (urejene ceste, večja dostopnost do kmetijskih površin), čas
(če ne bi bili v službi), birokracija, ki je prevelika, omejevanje s strani občin, TNP-ja, države,
tradicija (če bi se že prej ukvarjali z rejo drobnice) in cene pridelkov (primerne in usklajene).
2.6. Kako vidite Posočje v prihodnosti?
Posočje je doživelo spremembe. Značilni trendi območja so in verjetno tudi v prihodnje
ostajajo: upadanje števila kmetij, zmanjševanje kmetijskih površin, odseljevanje iz manjših,
oddaljenih krajev v večja središča, zaraščanje. Prihodnost bo odvisna od lokalnega
prebivalstva in politike, ki bi morala na gorskih in hribovskih območjih spodbujati poselitev
oz. stalno prisotnost kmetov, ki lahko svoje izdelke predelujejo in prodajajo ter se tako
vključijo v gospodarski krogotok turizma (Pastorelli, 2007).
Domačine sem spraševala za mnenje o prihodnjem razvoju Posočja. Zanimalo me je v kakšni
luči ga vidijo.
Preglednica 20: Posočje v očeh domačinov v prihodnosti.
Bo šlo na boljše
bo šlo na slabše; propad, praznjenje, izseljevanje, zaraščanje
Proces zaraščanja se bo nadaljeval, izboljšala se bo turistična ponudba
Brez sprememb
SKUPNO

ŠT.
18
17
6
5
46

%
39,1
37,0
13,0
10,9
100,0

Kljub visoki stopnji negativnih procesov, ki se odvijajo v odročnih in manjših krajih kakršna
sta tudi naselji Lepena in Drežniške Ravne, vidijo domačini prihodnost Posočja v pozitivni
luči. 39,1 % jih je prepričanih, da se bodo razmere izboljšale. Večja in boljša bo turistična
ponudba, več bo možnosti zaposlovanja v turizmu, ljudje bojo dobili delovna mesta in ostali v
teh krajih. Manj (37 %) je takih, ki mislijo, da se bojo razmere poslabšale, »komercializacija
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turizma, trume ljudi, proces odseljevanja iz manjših vasi se bo nadaljeval, vasi se bojo
praznile in propadale, zaraščanje se bo nadaljevalo, več bo vikendov, TNP bo naredil iz
območja divji zahod«. 13% jih je prepričanih, da se bo sicer odseljevanje in zaraščanje v
manjših krajih nadaljevalo, a se bo istočasno turistična ponudba v večjih središčih povečala,
izboljšal se bo tudi gospodarski položaj. Brez sprememb v prihodnosti vidi Posočje 10,9 %
domačinov.
3. POZNAVANJE KULTURNIH ZNAMENITOSTI
3.1. Katere kulturne znamenitosti bi turistom priporočili obiskati?
V drugem sklopu anketnih vprašanj sem med domačini ugotavljala poznavanje kulturnih
znamenitosti Posočja. Katere so stvari ki jih cenijo, so ponosni nanje in bi jih predlagali za
obisk tujcu oz. obiskovalcu. V širšem pomenu nam odgovori kažejo njihov odnos do
kulturnih znamenitost oz. katerih kulturnih znamenitosti v svojih krajih in širši okolici se
zavedajo.
Preglednica 21: Delež poznavanja kulturnih znamenitosti Bovškega in Kobariškega.
ŠT.
Italijanska kostnica v Kobaridu
44
Kobariški muzej 1. svetovne vojne
44
Trdnjava Kluže
43
Rojstna hiša Simona Gregorčiča
43
Planine kjer so nekdaj pasli živino, drobnico
43
Pustovanje v Drežnici, drežniška maska
42
Trdnjava in spomenik na Predelu
40
Vojaško pokopališče v Bovcu
39
Napoleonov most
38
Spomenik in vojaško pokopališče v Logu pod Mangartom
37
Arheološko najdišče v občini Kobarid (Tonovcov grad, Gradič)
37
Tovorna žičnica na Golobar
35
Festival Kluže
35
Spomenik dr. Juliusu Kugyju
33
Muzejska zbirka Batognice (v Drežnici)
32
Vojaško pokopališče v Trenti
31
Spomenik padlim v golobarski bitki
30
Rojstna hiša Simona Rutarja
28
Spomenik v vasi Strmec
28
Vojaško pokopališče v Soči
28
Cerkev sv. Jožefa v Soči
26
Trentarski senjem
23
Arhitekturna spomenika strnjenih delov naselij Spodnjega in Zgornjega Loga 18
s hišami alpsko-bovškega tipa v Logu pod Mangartom

%
95,7
95,7
93,5
93,5
93,5
91,3
87,0
84,8
82,6
80,4
80,4
76,1
76,1
71,7
69,6
67,4
65,2
60,9
60,9
60,9
56,5
50,0
39,1

Kulturno dediščino Bovškega in Kobariškega konca poznajo domačini zelo dobro, čeprav
tiste iz svojega kraja ali bližnje okolice velikokrat omenijo za ostalimi. Pozna se tudi razlika
med poznavanjem znamenitosti domačinov Lepene in Drežniških Raven. Prvi poznajo na
Kobariškem le splošno znane znamenitosti kot so muzej 1. svetovne vojne in kostnico v
Kobaridu, med tem, ko poznajo domačini Drežniških Raven na Bovškem tudi cerkve,
pokopališča in prireditve, ki niso bile uvrščene na seznam kulturne dediščine.

79

Vloga kulturne dediščine…

Staša Gams

Z izjemo arhitekturnega spomenika strnjenih delov naselij spodnjega in zgornjega Loga s
hišami alpsko-bovškega tipa v Logu pod Mangartom (39,1 %), pozna vse ostale kulturne
znamenitosti več kot 50 % domačinov. Več kot 90% jih pozna pustovanje v Drežnici (91,3
%), ovčje planine (93,5 %), rojstno hišo Simona Gregorčiča v Vrsnem (93,5 %), trdnjavo
Kluže (93,5 %), kobariški muzej 1. svetovne vojne (95,7 %) in italijansko kostnico v
Kobaridu (95,7 %). Nad 80 % anketiranih je poznalo arheološko najdišče Tonovcov grad v
Kobaridu (80,4 %), spomenik in vojaško pokopališče v Logu pod Mangartom (80,4 %),
Napoleonov most tako v Kobaridu kot nad Nadižo (82,6 %), vojaško pokopališče v Bovcu
(84,8%) in trdnjavo in spomenik na Predelu (87 %). Več kot 70 % jih je poznalo spomenik dr.
Juliusu Kugyju (71,7 %), festival Kluže 76,1 %) in enak delež tovorno žičnico na Golobar.
Med 60 in 70% anketiranih je poznalo vojaško pokopališče v Soči (60,9 %), spomenik v vasi
Strmec (60,9 %), rojstno hišo Simona Rutarja (60,9%), spomenik padlim v golobarski bitki
(65,2 %), vojaško pokopališče v Trenti (67,4 %) in muzejsko zbirko Batognice v Drežnici
(69,6 %). Več kot pol jih je poznalo trentarski senjem (50,0 %) in cerkev sv. Jožefa v Soči
(56,5 %).
Našteli so mi veliko drugih kulturnih znamenitosti, ki niso bile vključene v seznam in so tudi
drugače turistično manj poznane. Med njimi prevladujejo:
- sakralni objekti v njihovi okolici (cerkev sv. Matija v Drežniških Ravnah, Srca Jezusovega v
Drežnici, sv. Justa v Koseču, sv. Ane v Magozdu, device Marije v Bovcu, sv. Marije
Lavretanske v Trenti),
- kraji, zbirke, ostanki prve svetovne vojne (kot npr. vojaška bolnica na Golobarju, kino
dvorana in cerkev pri Krnskih jezerih med 1. svetovno vojno, Hermanova trdnjava, ostanki
žičnice v Zagrebenu, obmejne stražnice na Livku, utrdbe, obračališča za tanke,…),
- zasebne zbirke, muzeji (zbirka korenin in lovska zbirka v Drežnici, črna kuhinja v
Magozdu),
- prireditve (Lepota v lesu in kamnu v Koseču, Extempo v Koseču, nastopi društva 13-13,
nastopi buških čeč, Čomparska noč v Bovcu, kmečke igre v Čezsoči, igralski oder pod
Krnom v Drežnici, pustovanje v Drežniških Ravnah, striženje ovac v Drežniških Ravnah).
3.2. Poznavanje kulinaričnih posebnosti Zgornjega Posočja.
Tradicionalne lokalne jedi razkrijejo turistu, obiskovalcu kulturo življenja. Okusno hrano in
gostoljubje si turist, obiskovalec dobro zapomni.
Vprašanje je bilo odprtega tipa. Anketiranci so se tako morali sami spomniti kakšne tipične
jedi.
Preglednica 22: Poznavanje tipičnih jedi Zgornjega Posočja.
JEDI
Štruklji (Kobariški, Drežniški); praznična jed Soške doline, ki jo poznajo tudi
v sosednji Furlaniji. Najstarejši način kuhanja štrukljev je v slanem kropu.
Sama izdelava pa zahteva ročne spretnosti in smisel za oblikovanje (Bogataj,
2007).
Čuompe ´n skuta; krompir in skuta
Nadelana polenta; skuta na dnu, zabelena polenta in sir. Druga oblika je,
skuhana polenta oblikovana na krožniku v kupčke, na vrhu posuta z
naribanim sirom ter prelita z vročim maslom, ki stopi sir (Umestitev in
promocija domačih mlečnih izdelkov kmetij in planšarij v turistični ponudbi
Bovške, 2000).
Bovški krafi; vrsta štrukljev, ki so bili značilna jed na božični večer pred
odhodom k polnočnici. Posebnost sta oblika in nadev, ki je iz suhih
narezanih tepk, orehov, drobtin, lahko tudi z dodatkom mletih nageljnovih
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ŠT.
26

%
56,5

20
10

43,4
21,7

9
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žbic in rozin.
Polenta; kuhan koruzni zdrob
Ovčji sir
Sirna župa
Skutnca = skutna župa; v vreli vodi eno minuto kuhana skuta. Ko se je skuta
raztopila, so po želji dodali koruzno moko in kuhali še 10 minut (Umestitev
in promocija domačih mlečnih izdelkov kmetij in planšarij v turistični
ponudbi Bovške, 2000).
Brwada in repa
Bulja = bule = budlje = bilje; kuhani cmoki iz koruzne moke in z različnimi
dodanimi sestavinami, kot so jajca, drobtine, rozine, narezane fige in suhe
hruške, star narezan kruh, sladkor, maslo, limonina lupinica, vanilija in cimet.
Jed je značilna za širše območje Kobarida. Najbolj pogosto se je uživala s
kislo repo ali zeljem, kuhanimi ali pečenimi klobasami in s kuhanim svinjskih
mesom. Bila je pogosta jed za božič ali pusta, na pepelico pa so jih jedli z
zeljem (Bogataj, 2007).
Soška postrv
Frika; izvira iz Furlanije Julijske krajine, kjer cvrti sir imenujejo »frico«.
Slovenska firka pa ima številne lokalne različice. Ponekod na maščobi stopijo
in zapečejo nariban sir, drugje ga pomešajo z jajci, dodajo popečene kose
slanine ali klobase in nekoliko okisajo s kisom. Zelo pogosta kombinacija je
nariban sir, jajca in krompir. Siru dodajo še slanino in jajca, tudi skuto,
zaseko in jajca ali le slanino in le jajca. Frika je samostojna jed, pogosto pa jo
pripravijo k polenti. Uživali so jo kosci in kmetje za zajtrk ali gozdarji pri
delu v gozdu.
Pouerjanca = žganci
Kalija; skutna juha, ki so jo pogosto kuhali v zimskem času. Zavreto mleko
ohladijo, dodajo skuto, premešajo in pustijo stati dva do tri dni, da se zgosti.
Postrežejo s kuhanim krompirjem. Drugi način je zavretemu mleku dodana
moka in sladkor. Skuhano polento po žlicah polagajo v posodo, vsako plast
polijejo s prelivom in dodajo maslo (Umestitev in promocija domačih
mlečnih izdelkov kmetij in planšarij v turistični ponudbi Bovške, 2000).
Ovčje suho meso
Čuompova polenta, krompirjeva polenta; olupljen krompir skuhajo v slani
vodi, poberejo iz vode (del vode prihranijo), zmečkajo in dodajo koruzno
mehko moko. Takega kuhajo v vodi še 30´ kot polento in pri tem stalno
mešajo. Ponudijo ga skupaj z zaseko, ocvirki ali z zabeljeno repo, zeljem.
Poštoklja; fižol z zabeljenim krompirjem
Weide = fižol
Drobc; drobovina in kri. Jed podobna vampom.
Tousuknjena = farflni; moka in mleko
Prežgana juha; drobtine zabelijo na maslu in jih dodajo v vrelo vodo. Dodajo
še zmešano jajce in malo rozin.
Kislo kravje mleko

8
7
4
4

17,4
15,2
8,7
8,7

3
3

6,5
6,5

3
3

6,5
6,5

2
2

4,3
4,3

2
2

4,3
4,3

1
1
1
1
1

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

1

2,2

Skoraj vsak anketirani je znal našteti eno jed, ni jih bilo malo, ki mi je naštelo dve in več jedi.
Poznavanje tipičnih, tradicionalnih jedi je zelo dobro. Jedi znajo narediti in se tudi še
pojavljajo na njihovih jedilnikih. Več kot polovica (56,5 %) domačinov je omenila štruklje
(Drežniške oz. Kobariške). 43,4 % se jih je spomnilo na krompir (na Bovškem mu pravijo
čompe) in skuto, petina jih (21,7 %) pozna nadelano polento, slaba petina (19,6 %) Bovške
krafe, sledita polenta (17,4 %) in ovčji sir (15,2 %). Ostali deleži so manjši od 10 %.
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3.3. Sedanja vključenost domačinov v turistično ponudbo ali druge izbrane gospodarske
dejavnost.
Preglednica 23: Vključenost domačinov v turistično ponudbo ali drugo gospodarsko
dejavnost.

PRIDELAVA IN
PRODAJA
KMETIJSKIH
PRIDELKOV,
IZDELKOV
PRODAJA ROČNIH
IZDELKOV

Mlečnih izdelkov
Čebelarskih izdelkov
Zelenjave
Sadja
Meso
Volnenih oblačil
Keramike
Lesenih izdelkov

TURISTIČNA KMETIJA
KAMP
APARTMAJI
RESTAVRACIJA
SKUPAJ

ŠT.
4
/
/
/
6
1
/
/
1
1
11
1
25

%
8,7
/
/
/
13,0
2,2
/
/
2,2
2,2
23,9
2,2
54,4

Dejavnost s katero so domačini najpogosteje vključeni v turistično ponudbo in jim predstavlja
dodatni vir zaslužka v turistični sezoni je oddajanje sob oz. apartmajev (dobra četrtina
anketirancev). 13 % (vsi iz Drežniških Raven) se jih ukvarja z rejo drobnice za prodajo mesa.
Blizu 10 % se jih ukvarja s predelavo mleka v mlečne izdelke in njihovo prodajo. Po 2,2 %
anketiranih pa se jih ukvarja z izdelovanjem volnenih oblačil, imajo turistično kmetijo,
oddajajo prostor za kampiranje in vodijo restavracijo. Več domačinov vključenih v turistično
ponudbo je iz Drežniških Raven, prav tako je iz tega kraja več takih, ki premišljujejo in
načrtujejo v prihodnosti začeti z eno izmed naštetih dejavnosti, najpogosteje oddajo
apartmajev.
3.4. Ali menite, da je razvoj Posočja odvisen od turizma?
Preglednica 24: Razvoj Posočja je v prihodnosti odvisen od turizma.
Da
Ne
Ne vem
SKUPAJ

ŠT.
42
1
3
26

%
91,3
2,2
6,5
100,0

Več kot 90 % domačinov vidi prihodnji razvoj Posočja v turizmu. Prepričani so, da se bo
turistični razvoj v prihodnje povečal, da bo turizem prinesel nova delovna mesta in s tem
večje možnosti zaposlitve domačega prebivalstva. To bi tudi zaustavilo odseljevanje
prebivalstva v druge kraje.
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6.2. INTERPRETACIJA ANKET OBISKOVALCEV
37B

1. DEMOGRAFSKI PROFIL
1.1. Spol
Preglednica 25: Delež obiskovalcev glede na spol.
SPOL
moški
ženske
SKUPAJ

ŠT.
86
95
181

%
47,5
52,5
100,0

Delež anketiranih moških in žensk je bil približno enak. 5 % več je bilo žensk (52,5 %).
1.2. Starost
Preglednica 26: Deleži anketiranih glede na starostno skupino.
STAROSTNA SKUPINA
18-25
26-45
46-60
61 in več
SKUPAJ

ŠT.
20
84
51
26
181

%
11,0
46,4
28,2
14,4
100,0

Največji delež (46,4 %) anketirancev pripada starostni skupini med 26 in 45 let. Druga
najpogostejša skupina je med 46. in 60. leti z 28,2 %, sledijo obiskovalci starejši od 61 let s
14,4 %. Najmanjši je delež anketiranih starih med 18 in 25 let (11 %).
1.3. Izobrazba
Preglednica 27: Deleži anketiranih glede na stopnjo izobrazbe.
Delno/ zaključena osnovna šola
Zaključena srednja šola/ gimnazija
Zaključena višja/ visoka šola
SKUPAJ

ŠT.
15
88
78
181

%
8,3
48,6
43,1
100,0

Približno enaka sta deleža z zaključeno srednjo šolo oz. gimnazijo in višjo oz. visoko šolo.
Večji je delež prvih z 48,6 %, drugi dosega 43,1 % anketiranih. Pod 10 % anketiranih ima
dokončano ali delno dokončano osnovno šolo.
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1.4. Zaposlitev
Preglednica 28: Deleži obiskovalcev glede na aktivnost.
VRSTA AKTIVNOSTI
Zaposlen
Upokojenec
Študent
Brezposeln
OSTALO; Gospodinja
SKUPAJ

ŠT.
124
33
18
5
1
181

%
68,5
18,2
9,9
2,8
0,6
100,0

Prevladuje razred aktivnega prebivalstva (68,5 %). Delež upokojencev je 18,2 %. 10 % je
delež študentov, manj kot 10 % pa je delež brezposelnih in ostalih.
1.5. Kraj stalnega prebivališča
Preglednica 29: Delež obiskovalcev po posameznih statističnih regijah Slovenije.
STATISTIČNE
REGIJE
Goriška
Osrednjeslovenska
Podravska
Gorenjska
Obalno-kraška
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Notranjska
Koroška
Zasavska
Pomurska
Spodnjeposavska
Tujina
SKUPAJ

ŠT.

%

44
32
19
18
14
12
11
5
4
3
4
0
15
181

24,3
17,7
10,5
9,9
7,7
6,6
6,1
2,8
2,2
1,7
2,2
0,0
8,3
100,0

Obiskovalci prihajajo v Posočje iz cele Slovenije. Le predstavnika Spodnjeposavske regije ni
bilo nobenega. Najvišji delež obiskovalcev je iz Goriške regije (24,3 %), v katero se
proučevano območje tudi uvršča. Najmanjši je delež bolj oddaljenih regij kot je Pomurska.
Manjši je delež tujcev (8,3 %).
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1.6. Kraj počitnikovanja
Preglednica 30: Delež anketiranih glede na kraj počitnikovanja.
Bovec (Čezsoča, Kal Koritnica, Log pod Mangartom, Strmec, Log čezsoški)
Trenta (Lepena, zg. Trenta, Soča)
Kranjska Gora
Kobarid (Podbela, Drežniške Ravne, Volarje)
Tolmin
Bohinj
Ostalo
Enodnevni izletniki
SKUPAJ

ŠT.
27
25
9
8
2
2
8
100
181

%
14,9
13,8
5,0
4,4
1,1
1,1
4,4
55,2
100,0

Rezultati kažejo velik delež enodnevnih obiskovalcev (55,2 %). Več kot polovica vprašanih
se jih je tako še isti dan vračala domov. Tretjina jih je počitnikovala več dni na območju
Zgornjega Posočja. Manjši je bil delež obiskovalcev, ki so počitnikovali v Kranjski Gori ali v
bolj oddaljenih krajih (Škofja Loka, Strunjan).
2.

KULTURNA DEDIŠČINA

2.1. Asociacija na kulturno dediščino
Obiskovalce sem spraševala po asociaciji na kulturno dediščino Zgornjega Posočja. Želela
sem ugotoviti katere asociacije se pojavljajo najpogosteje in če so podobne odgovorom
domačinov.
Preglednica 31: Asociacije obiskovalcev na »kulturno dediščino Zgornjega Posočja«.
Vojna, soška fronta, ostanki 1. svetovne vojne, Kluže
Muzej, Kobariški muzej, Trentarski muzej
Hiše, arhitektura, stavbarstvo, ograje
Naselja (Trenta, Robidišče, Bovec,…)
Stvari, ki jih je človek zapustil
Okolica, kar je ostalo ohranjeno
Preteklost, kar je bilo, zgodovina
Znane osebnosti (Gregorčič, Prešeren, Kugy)
Sir, ovce, planšarije
Spomeniki
Način življenja, običaji, ki so včasih bili
gradovi
cerkve
Ostalo (botanični vrt Julijana, Soča, sonaravno življenje, lepa pokrajina, nič)
SKUPAJ

ŠT.
67
15
11
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
41
181

%
37,4
8,4
6,1
4,5
4,0
3,4
2,8
2,8
2,2
2,2
1,7
1,7
1,1
21,7
100,0

»Vojna, soška fronta, zgodovina, ostanki svetovne vojne« so med obiskovalci najpogostejše
(37,4 %) asociacije na kulturno dediščino Zgornjega Posočja. Deleži ostalih so nižji od 10 %.
Druga najpogostejša asociacija je muzej; Kobariški, Trentarski muzej. Tretje mesto zaseda
arhitekturna dediščina; hiše, arhitektura, stavbarstvo, ograje, naselja; Trenta, Robidišče,
Bovec. Sledijo na stvari, ki jih je človek zapustil, okolica in kar je ostalo ohranjenega v njej,
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preteklost; kar je bilo, zgodovina, znane osebnosti; Gregorčič, Kugy, pojmi povezani s
tradicionalnim kmetovanjem; ovce, planšarije, sir, spomeniki in način življenja; običaji,
navade, življenje, ki so ga nekdaj živeli, gradovi in cerkve. Primeri ostalih asociacij so
botanični vrt Julijana, sonaravno življenje, lepa pokrajina, nekateri se niso mogli spomniti
ničesar.
2.2. Podpiranje nekdanjih tradicionalnih dejavnosti
Obiskovalce sem vprašala ali podpirajo obuditev, oživitev oz. nadaljevanje ukvarjanja
domačinov s tradicionalnimi dejavnostmi.
Preglednica 32: Deleži obiskovalcev, ki podpirajo ponovno obuditev nekdanjih tradicionalnih
dejavnosti na Bovškem in Kobariškem.
Predelavo mleka v mlečne izdelke (sir, skuto, maslo)
Rejo in pašo drobnice, govedi
Trženje kulinaričnih posebnosti, tradicionalnih jedi
Pridelava medu in izdelovanje izdelkov iz čebeljega
voska
Predelavo sadja v npr. marmelade, sokove, žganje
Rokodelstvo in obrt
Mlinarstvo

ŠT.
175
173
173
163

DA (%)
97,8
96,6
96,6
91,1

ŠT.
4
6
6
16

NE (%)
2,2
3,4
3,4
8,9

157
157
154

87,7
87,7
86,0

22
22
25

12,3
12,3
14,0

Obiskovalci močno podpirajo vse naštete dejavnosti in jih vidijo predvsem v povezavi s
turizmom.
Od 179 anketiranih jih najvišji delež (97,8 %) podpore namenja predelavi mleka v mlečne
izdelke. Lepo bi bilo ponovno videti žive planine odgovarjajo, kupiti mlečne izdelke, a se pri
tem tudi zavedajo težkega dela. Od domačinov samih ter občine, države in njene pomoči
(višje subvencije, manjše obdavčitve) bo odvisen prihodnji razvoj območja. Za ponovno rejo
in pašo drobnice je 96,6 % obiskovalcev, saj bi si želeli urejeno, »pokošeno« pokrajino. Enak
delež (96,6 %) je za trženje kulinaričnih posebnosti. Za pridelavo medu in izdelovanje
izdelkov iz voska je 91,1%, nad 80 % pa za predelavo sadja (87,7 %), ukvarjanje z
rokodelstvom in obrtjo in obnovo mlinarstva (86 %). Ukvrajanje z dejavnostmi vidijo le v
povezavi s turizmom, kot del turistične ponudbe. Lesene in volnene izdelke, košare, copate bi
prodajali kot spominke, pri mlinarstvu pa bi bilo smiselno obnoviti le en ali dva mlina, ki bi
ga uredili v obliki »muzeja na prostem« in obiskovalcem s tem prikazali njegovo nekdanjo
dejavnost oz. funkcijo.
Argumenti proti ponovni obuditvi naštetih dejavnosti so neekonomičnost, pomanjkanje
delovne sile in težaško delo. Pridelavo medu, predelavo sadja, izdelovanje lesenih izdelkov in
mlinarstvo pa imajo za netipične dejavnosti teh krajev. Domačine imajo za premalo podjetne,
pogrešajo originalnost in avtohtonost.
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2.3. Vzrok obuditve
Zanimal me je vzrok zaradi katerega bi podpirali obuditev oz. nadaljevanje ukvarjanja s prej
naštetimi dejavnostmi.
Preglednica 33: Delež vzrokov obiskovalcev za obuditev posameznih dejavnosti.
VZROKI
Ekonomski
Ohranjanje tradicije
Estetski
Drugo
SKUPAJ

ŠT.
83
75
7
14
179

%
46,4
41,9
3,9
7,8
100,0%

Obiskovalci bi naštete dejavnosti podprli in obudili predvsem iz ekonomskega vzroka (46,4
%). V povezavi s turizmom, bi se ob obuditvi dejavnosti povečala ponudba, prišlo bi več
turistov, domačini pa bi imeli delo in ostali bi na tem območju. Podoben delež (41,9 %)
anketiranih bi obudilo dejavnosti zaradi tradicije, da se ne pozabi kar so nam predniki dali, da
bi zanamci videli, kako so nekdaj živeli, da se ohrani kulturna dediščina. Najmanjši delež bi
omenjene dejavnosti podprl zaradi estetskega vzroka, urejenosti pokrajine, preprečitve
zaraščanja. Drugi vzroki ponovne obuditve dejavnosti so kvaliteta (domači, naravni) in
unikatnost izdelkov ter socialni vzroki (vrnitev ljudi, obuditev praznih dolin).
2.4. Ocena pomembnosti (od 1 - 5, kjer je 1-nepomembno, 5-zelo pomembno) ohranitve
kulturne dediščine v kraju preživljanja dopusta
Zanimalo me je kako pomembna je za obiskovalce prisotnost določene kulturne dediščine v
kraju njihovega dopustovanja.
Preglednica 34: Ocena pomembnosti ohranitve kulturne dediščine na območju preživljanja
dopusta.
KMETIJE
OCENA
1
2
3
4
5
SKUPAJ

ŠT.

%

PLANINSKI
PAŠNIKI
ŠT.
%

7
32
140
179

3,9
17,9
87,2
100,0

1
6
27
145
179

1
3,3
15,1
81,0
100,0

NJIVE
ŠT.
4
13
28
35
99
179

%
2,2
7,3
15,6
19,6
55,3
100,0

Kmetije in planinski pašniki se zdijo obiskovalcem, kjer preživljajo dopust, najpomembnejši
obliki kulturne dediščine območja in zato tudi zelo pomembni, da se ohranita. Njivskih
površin nebi tako pogrešali. Najvišjo oceno (5) za ohranitev kmetij je dalo 87,2 % anketiranih,
nekoliko nižji je bil delež za ohranitev planinskih pašnikov (81 %). Z oceno 4 je pomembnost
ohranitve kmetij na območju preživljanja dopusta ocenilo 17,9 %. 15,1 % je dalo oceno 4
planinskim pašnikom. Nižjo oceno za ohranjanje kmetij je dalo manj kot 5 % obiskovalcev.
Pod 5 % vprašanih je z oceno 3 in 2 pripisalo ohranjanju planinskih pašnikov. Njive so bile z
najvišjo oceno - 5 ocenjene pri 55,3 % obiskovalcev. 19,6 % obiskovalcem so njivske
površine pomembne in so jim dali oceno 4. 15,6 % anketiranim so jim srednje pomembne in
so jih ocenili z oceno 3, pod 10 % pa je tistih obiskovalcev, ki se jim zdijo njivske površine
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manj pomembne ali sploh nepomembne na območju preživljanja dopusta. Tako njivskih
površin nebi pogrešali.
2.5. Preživljanje dopusta
Z odgovori na vprašanje v kateri pokrajini bi raje preživeli dopust obiskovalci, sem
ugotavljala ali je obiskovalcem kulturna dediščina pomembna.
Preglednica 35: Delež preživljanja dopusta v posameznem tipu pokrajine.
ŠT.
V gorskem območju z ohranjeno kmetijsko izrabo (njive, planinski pašniki, 98
travniki,…)
V popolni naravni, neposeljeni gorski pokrajini
61
V obeh pol
20
SKUPAJ
179

%
54,7
34,1
11,2
100,0

»Puščoben bi bil svet, če ga ne bi zaznamoval trud človekovih rok« (Cevc, 1992), »lepote
gorskega sveta polno zazvenijo šele, ko jih zremo v sožitju s kultivirano pokrajino« (Bätzing,
2004). Zgornje misli potrjujejo tudi odgovori anket, saj bi več kot polovica (54,7 %)
obiskovalcev preživela dopust v pokrajini, ki je kultivirana, kjer so vidne sledi človekovega
delovanja. V obliki travnikov, njiv, visokogorskih pašnikov ali v obliki urejenih naselij, vasi s
tipično arhitekturo območja. Tretjina (34,1 %) vprašanih bi raje preživela dopust v popolni
naravi, v neposeljeni gorski pokrajini. Tako ena kot druga pokrajina pa sta pomembni za
preživljanje dopusta 11,2 % obiskovalcem.
3.

POZNAVANJE KULTURNIH ZNAMENITOSTI

3.1. Ocena poznavanja kulturnih znamenitosti.
Obiskovalce sem prosila za lastno oceno svojega poznavanja kulturnih znamenitosti Posočja.
Preglednica 36: Ocena poznavanja kulturnih znamenitosti Posočja.
ODLIČNO
DOBRO
SLABO
SKUPAJ

ŠT.
29
97
55
181*

%
16,0
54,0
30,0
100,0

* v analizo anket sta vključeni 2 dodatni anketi, ki sem ju izvedla pri tujcih. Zaradi nepoznavanja
obravnavane problematike v prvem delu ankete, sem izpolnila le drugi del ankete.

Več kot polovica (54 %) anketiranih je ocenila svoje znanje kot dobro. Tretjina (30 %) jih po
svoji oceni slabo pozna kulturno dediščino Zgornjega Posočja, najmanjši delež (16 %)
anketiranih se je ocenila kot odlične poznavalce kulturne dediščine.
3.2. Način pridobljenih informacij o naravnih in kulturnih znamenitostih.
Vse od konca 20. stoletja je biti informiran najpomembnejše življenjsko vodilo. Pri vprašanju
me je zanimalo od kod so obiskovalci pridobili informacije o kulturnih znamenitostih.
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Preglednica 37: Pridobljene informacije o kulturni dediščini.
ŠT.
103
33
27
18
181

Mediji (tisk, internet, TV, radio)
Priporočila znancev, prijateljev, sorodnikov
Osebne izkušnje
informacijski centri, muzeji, domačini
SKUPAJ

%
57,0
18,1
15,0
9,9
100,0

Ankete kažejo, da so mediji (televizija, radio, tisk, internet) s 57 % najpogostejši vir
informacij o kulturnih znamenitostih Posočja. 18,1 % anketiranih je informacije pridobilo
preko priporočil, nasvetov sorodnikov, prijateljev in znancev. Z osebnimi izkušnjami si je
poznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti Posočja nabralo 15 % obiskovalcev. 9,9 % pa
je informacije dobilo v informacijskih centrih, muzejih in od domačinov.
3.3. Poznavanje kulturnih znamenitosti.
S seznamom kulturnih znamenitosti omenjenih in opisanih v različnih medijih, sem želela
ugotoviti kako dobro so poznane med obiskovalci.
Preglednica 38: Poznavanje kulturnih znamenitosti Bovškega in Kobariškega.
ŠT.
Kobariški muzej 1. svetovne vojne
171
Rojstna hiša Simona Gregorčiča
157
Vojaško pokopališče v Bovcu
151
Trdnjava Kluže
150
Spomenik dr. Juliusu Kugyju
132
Italijanska kostnica v Kobaridu
131
Log pod Mangartom: arhitekturni spomenik strnjenih delov naselij Sp. in 129
Gornjega Loga s hišami alpsko-bovškega tipa
Planine, kjer so/pasejo živino
118
Napoleonov most
116
Trdnjava in spomenik na Predelu
106
Spomenik in vojaško pokopališče v Logu
104
Vojaško pokopališče v Trenti
96
Pustovanje v Drežnici, drežniška maska
92
Festival Kluže
89
Tovorna žičnica na Golobar
86
Vojaško pokopališče v Soči
84
Arheološko najdišče v občini Kobarid (Tonovcov grad, Gradič)
71
Trentarski senjem
56
Cerkev sv. Jožefa v Soči
49
Muzejska zbirka Batognice (v Drežnici)
46
Spomenik v vasi Strmec
45
Spomenik padlim v Golobarski bitki
36
Rojstna hiša Simona Rutarja
29

%
94,5
86,7
83,4
82,9
72,9
72,4
71,3
65,2
64,1
58,6
57,5
53,0
50,8
49,2
47,5
46,4
39,2
30,9
27,1
25,4
24,9
19,9
16,0

V preglednici je razvidno, da so posamezne kulturne znamenitosti različno poznane. Deleži so
razvrščeni od 94,5 % do 16 %. Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu je med kulturno
dediščino Posočja pri obiskovalcih najbolj poznan (94,5 %). Nad 80 % obiskovalcev pozna
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rojstno hišo Simona Gregorčiča, vojaško pokopališče v Bovcu in trdnjavo Kluže. Visok delež
(nad 70 %) obiskovalcev je poznalo spomenik dr. Juliusa Kugyja, kostnico v Kobaridu in
arhitekturni spomenik strnjenih delov naselij Spodnjega in Gornjega Loga v Logu pod
Mangartom. Nad 60 % jih pozna planine (pri tem gre lahko za katerokoli planino v Zgornjem
Posočju), kjer so nekdaj oz. še danes pasejo živino in Napoleonov most čez Sočo. Več kot
polovica jih pozna trdnjavo in spomenik na Predelu, spomenik in vojaško pokopališče v Logu
in vojaško pokopališče v Trenti in drežniški pust.
3.4. Poznavanje kulinaričnih posebnosti Zgornjega Posočja.
Med kulturno dediščino uvrščamo tudi kulinariko.
Preglednica 39: Tradicionalne jedi, ki jih v Zgornjem Posočju poznajo obiskovalci.
JED
sir
čompe
Kobariški štruklji
Soška postrv
Krompir/čompe in skuta
Bovški krafi
skuta
frika
Kislo mleko
Polenta
OSTALO
NOBENE

ŠT.
48
37
30
23
19
17
17
17
5
3
6
60

%
26,5
20,4
16,6
12,7
10,5
9,4
9,4
9,4
2,8
1,7
3,3
33,1

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Tretjina obiskovalcev ni poznalo nobene tradicionalne jedi
posoškega konca. Ostali so poznali vsaj eno. Četrtina (26,5 %) vprašanih je omenila sir, ki je
tako najbolj prepoznavna jed Posočja med obiskovalci. Četrtina anketirancev (20,4 %) se je
spomnila na čompe (krompir), 16,6 % na kobariške štruklje, 12,7 % na soško postrv in 10,5 %
na krompir oz. čompe in skuto. Enak delež (9,4 %) jih pozna bovške krafe, skuto in friko.
Najmanj se jih je spomnilo kislega mleka (2,8 %) in polente (3,3 %).
6.3. SPLOŠNE UGOTOVITVE ANKET
38B

Najpogostejša asociacija domačinov na kulturno dediščino Zgornjega Posočja je materialna
stavbna dediščina; arhitektura, stare hiše in nematerialna dediščina; način življenja, običaji,
navade. Med obiskovalci je Zgornje Posočje še vedno najbolj poznano po naravnih
znamenitostih. Kulturno dediščino Zgornjega Posočja povezujejo z memorialno dediščino, z
zgodovinskimi dogodki, vojno, soško fronto, ostanki prve svetovne vojne, muzeji. Kot je bilo
opisano v tretjem poglavju o kulturni dediščini, pa dediščina ni le to. Pogrešajo se odgovori,
ki bi dediščino povezovali s šegami, navadami, gastronomijo, z gostoljubnostjo domačinov in
drugim.
Rezultati drugega vprašanja kažejo visoko podporo ponovni obuditvi in oživitvi posameznih
dejavnosti. Večji deleži podpore so prisotni med obiskovalci, ki bi z veseljem videli obuditev,
oživitev vseh dejavnosti. Kljub temu ostajajo realni in se zavedajo, da je delo težko in
velikokrat neekonomično. Le od domačinov samih in pomoči lokalnih, regionalnih in
nacionalnih družb, organizacij, organov bo odvisno v kolikšni meri se bodo dejavnosti
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obudile in nadaljevale. Največja podpora obeh anketiranih skupin gre predelavi mleka v
mlečne izdelke, reji in paši drobnice, govedi ter trženju kulinaričnih posebnosti. Domačini
dajejo večjo podporo predelavi sadja, rokodelski in obrtni dejavnosti (izdelovanju lesenih
izdelkov, izdelkov iz volne) kot pridelavi medu. Najnižji delež pa namenjajo vsi anketirani
obnovi mlinarstva, ki je šlo že preveč v pozabo in bi bilo potrebno veliko denarja za njegovo
obnovo. Obnova bi bila smiselna le za turistični namen in prikaz kako so nekdaj mleli, saj
danes ni žit, ki bi jih mleli. Tudi vse ostale dejavnosti bi v večini obudili v povezavi s
turizmom kot dodatno turistično ponudbo, saj kot samostojne dejavnosti nebi bile zadostne za
preživetje.
Glavni razlog obuditve posameznih dejavnosti obeh skupin anketirancev je ekonomski. Če bi
se splačalo, če bi bila dejavnost donosna, potem bi jo podprli. Četrtini domačinom je
pomembna tudi tradicija zaradi katere bi ohranili, obnovili in nadaljevali z omenjenimi
dejavnostmi. Pomemben pa jim je tudi videz pokrajine (»da se ne bi vse zaraslo«) zaradi
katerega bi nadaljevali z rejo in pašo drobnice, živine.
Želja domačinov po ohranitvi kulturne dediščine je močna, a jim slaba starostna struktura to
onemogoča. Več kot 37 % jih je namreč starejših od 61 let. Od tistih, ki se že ukvarjajo z eno
ali dvema dejavnostma in drugih, ki so zdravi in pripravljeni, bi se jih največ začelo ukvarjati
s predelavo sadja. Manjši delež bi se ukvarjal s pašo drobnice, živine in predelavo mleka v
mlečne izdelke. Na tretjem mestu pa je ekološko kmetovanje. Enak delež bi se jih usmeril v
rejo drobnice za meso in izdelovanje lesenih izdelkov.
Zanimivi so rezultati odgovorov na vprašanje kako vidijo domačini Posočje v prihodnje.
Kljub izredno negativni demografski sliki, ki se kaže v odseljevanju mladih in posledično
pomanjkanju delovne sile, izobrazbe in premajhnem številu prebivalstva za razvoj dejavnosti,
vidijo domačini lepšo prihodnost. Verjamejo, da se bodo razmere spremenila na bolje. Večji
bo turistični razvoj, gospodarstvo se bo izboljšalo, več bo delovnih mest in mladi bodo našli
zaposlitev ter tako ostali doma.
Na vprašanje o kraju preživljanja dopusta pri obiskovalcih, bi več kot polovica izbralo
območje z ohranjeno kmetijsko izrabo (kjer je vidno delo človeka v obliki planinskih
pašnikov, njiv, sadovnjakov) v kultivirani pokrajini, pred popolno »divjino«. Ocene
pomembnosti ohranitve posameznih kulturnih oblik med obiskovalci kažejo na to, da so
kmetije in planinski pašniki najpomembnejši obliki kulturne dediščine območja. Te bi
obiskovalci ohranili, medtem ko jim njivske površine ne pomenijo toliko in jih v pokrajini ne
bi pogrešali.
Poznavanje kulturnih znamenitosti Zgornjega Posočja pri domačinih je zelo dobro. Poleg
naštetih znamenitosti so omenili številne, ki niso tako prepoznavne in ne tako pogosto
omenjene v turistični ponudbi (v promocijskem materialu, na internetnih straneh).
Obiskovalci na drugi strani poznajo nekatere kulturne znamenitosti bolje druge manj. Najbolj
poznana kulturna znamenitost je med obiskovalci kobariški muzej 1. svetovne vojne, pri
domačinih pa italijanska kostnica v Kobaridu.
Kulinarika Posočja je raznolika in med domačini dobro poznana. Bogato tradicijo ovčjega
sira, ovčje in kozje skute, mešanega kravjega in kozjega sira, kažejo številne jedi sestavljene
iz njih. Jedi so med domačini poznane in še vedno pogoste na jedilnikih. Največkrat so bili
omenjeni Kobariški štruklji, čuompe ´n skuta oz. krompir in skuta ter nadelana polenta.
Obiskovalci na drugi strani ne poznajo toliko tipičnih jedi. Tretjina jih ni poznalo nobene. Sir,
čompe in Kobariški štruklji pa so tri največkrat omenjene jedi.
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7. ZAKLJUČEK
6B

Zgodovinska dejstva govorijo o razvoju turizma v Posočju na osnovni naravnih znamenitosti.
Ljudje so v Posočje prihajali zaradi neokrnjene narave, miru, neodkritih vrhov gora in lova na
divjad. Kulturna dediščina ni imela pomembne vloge. Analiza današnje vključenosti kulturne
dediščine v turistično ponudbo, razvojni programi občin, regionalni razvojni plan Posoškega
razvojnega centra, turistični programi lokalnih turističnih organizacij, projekti in dejavnosti
Triglavskega narodnega parka, kažejo na večjo pozornost do kulturne dediščine in njeno
pogostejšo vključenost v turistično dejavnost. Kulturna dediščina je bogastvo kraja, je njegova
prepoznavnost, originalnost, edinstvenost, ki se jo zavedajo tako domačini, turistični delavci
kot obiskovalci. Do zdaj so jo že vključili v različna področja turistične ponudbe, njeni
potenciali pa ostajajo na področju kulinarike, naselbinske kulture, kulture navad in običajev,
domačih in umetnih obrti, kulture združevanja ob posebnih priložnostih, glasbene in likovne
kulture. Primeri turističnih proizvodov bi tako lahko bili:
• tradicionalne lokalne jedi pod blagovno znamko, ki bi jih tržili v gostiščih, planinskih
kočah in na kmečkih turizmih
• Mreža domačij, ki bi ponujala avtentično hrano
• Delavnice oz. kuharski tečaji tradicionalnih jedi
• Objekti kulturne dediščine, ki bi bili poleg svoje temeljne funkcije predstavitve materialne
in nematerialne kulturne dediščine, tudi središča izobraževalne in znanstveno-raziskovalne
funkcije. Posredovali bi znanje o domačih obrteh, povezali funkcijo promocijskega
središča kulturne in naravne dediščine. Bili bi nosilci kulturnega turizma, centri za nakup
ročnih izdelkov domače obrti in drugih izdelkov, postali bi kraj oddiha in razvedrila,
vzpodbujali bi lokalno ekonomijo, razvijali blagovne znamke, se vključevali v razne
projekte Slovenije in EU
• Tematske poti, ki bi vključevale tudi nepremično kulturno dediščino
• Mednarodni delavni tabori, ki bi lahko vodili obnovo zapuščenih planin, zaraščenih
travnikov, pašnikov in ostale propadajoče dediščine
• Leseni izdelki kot spominki
• Izobraževalne, ustvarjalne delavnice za izdelke iz volne, lesa, kamna
• Umetniške delavnice; likovne, glasbene, fotografske
• Koncerti, folklorni nastopi
• Kolesarske poti pod imenom »s kolesom po poteh kulturne dediščine«
• Urejene pešpoti po nekdanji Soški fronti pod naslovom »dan z vojakom na soški fronti«
• Organizirani izleti za manjše skupine ljudi, ki bi obiskali turistično kmetijo
Ohranjene kulturne dediščine in razvoja turizma pa ne moremo imeti brez prisotnosti
lokalnega prebivalstva. Ljudje so nosilci turističnih storitev, pobudniki novih turističnih
proizvodov in idej, predvsem pa s svojo dejavnostjo ohranjajo poselitev, gradijo splošno in
turistično infrastrukturo ter krepijo gospodarske in družbene potenciale, oni so nosilci razvoja.
Za območje Zgornjega Posočja je značilna izrazita negativna demografska sestava. Proces
odseljevanja mladih, ostajanje starejšega, neaktivnega prebivalstva onemogoča razvoj. Nujno
je zato potrebna sprememba negativnih demografskih trendov. Ključni cilj bi moral ohraniti
mlado prebivalstvo na območju. To pa bo možno le z zagotovitvijo ugodnih zaposlitvenih
možnosti. Poleg delovnih mest bo ključno tudi ustvarjanje kvalitetnih bivanskih pogojev in
življenjskega standarda.
Kljub negativnim trendom so rezultati anket med domačini pokazali pozitivno naravnanost
ljudi glede prihodnjega razvoja območja. Ljudje verjamejo, da bo do sprememb na boljše
prišlo, da se bo izboljšalo gospodarstvo in da bo prišlo do izoblikovanja novih delovnih mest,
ki bojo preprečila nadaljnje odseljevanje mladih. Največjo priložnost vidijo v razvoju turizma.
92

Vloga kulturne dediščine…

Staša Gams

Ta bi lahko nudil zaposlovanje lokalnemu prebivalstvu, posledično pa vodil v ohranitev in
obnovo kulturne dediščine.
Do uresničitve omenjenih ciljev, brez pomoči in vključitve države in ostalih institucij na
lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ne bo prišlo. Le sodelovanje med vsemi bo prineslo
pozitivne rezultate in boljšo prihodnost za območje in ljudi.
SUMMARY
7B

Historical facts bear witness to the development of tourism in the Posočje region on the basis
of the existence of natural sights. People have been visiting this part of Slovenia because of
unspoiled nature, peace, yet undiscovered mountain tops and hunting. Cultural heritage has so
far had no significant role. The analysis of cultural heritage inclusion in the tourist offer of
today, municipal development programmes, regional development plan of the Posočje
Development Center, tourist programmes, supported by local tourist organisations, projects
and activites of the Triglav National Park increase significantly the attention to the nurturing
of cultural heritage and thus ensure a more frequent inclusion of it into the local tourist offer.
Cultural heritage means richness of a certain place, it is an asset by which it is recognised, its
originality, uniqueness. Therefore local people, tourist workers and visitors are equally aware
of its importance. By now it has been included into various fields of the tourist offer,
however, potentials of an even better inclusion of it into the fields such as culinary specialties,
urban culture, the culture of manners and customs, of handicraft and arts and crafts, the
culture of gathering on special occasions, music and fine arts nevertheless remain.
Tourist products could therefore include the following:
• Traditional local dishes, marketed in guesthouses, alpine cottages and in agritourisms
under a brand name
• A network of homes, offering local authentic culinary specialties
• Workshops and cooking classes, teaching the preparation of traditional dishes
• Cultural heritage objects which would in addition to their main purpose of representation
of material and non-material cultural heritage also function as education and science and
research centres. They would communicate knowledge on local arts and crafts and
incorporate the function of a promotional centre of cultural and natural heritage. They
would serve as pillars of cultural tourism, centres where handicraft and other products can
be bought, they would become places of rest and entertainment, they would boost local
economy, develop brand names and participate in different projects, initiated either by
Slovenia or by the EU
• Theme trails which would include immovable cultural heritage
• International workcamps, dealing with the renovations of abandoned highlands, pastures
and other heritage in ruins
• Wooden souvenirs
• Educational, creative workshops, teaching how to work with wool, wood and stone
• Art, photography and music workshops
• Koncerts, folklore performances
• Biker trails with the title »Cycling the paths of cultural heritage«
• Regulated pathways along the Isonzo front with the title »A day with the soldiers of
Isonzo Front«
• Organised excursions for smaller groups which would include the visit of an agritourism
farm
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The aforementioned preservation and the development of tourism cannot, however, be
successful without the active involvement of local people. The people are the operators of
tourist activities, initiatiors of new tourist products and ideas and, above all, they keep the
area settled by being active in tourism, they build general and tourist infrastructure and thus
invigorate economic and social potentials. The development of the region depends on them.
The Zgornje Posočje area stuggles with by now well-known negative demographic mix. The
process of emigration of young people who leave behind the older, inactive generations
prevents the development of the area. It is therefore vital for the Posočje region that the
negative demographic trends change. Our key goals should be to find a way to keep young
generations active in the region which can be guarantied only creating good employment
possibilities. In addition to that the creation of quality living conditions and standards plays a
vital role in reviving the area.
Despite the negative trends the results of the analysis of questionnaires show that local people
possess an optimistic attitude towards the future development of the region. They believe
things will change for the better, they expect a boost in the local economy, creation of new
jobs which will prevent the younger generations from leaving. They see tourism as the most
crucial opportunity to revive the area, as it could employ locals and consequently lead to the
preservation and revival of cultural heritage.
Without the assistance of Slovenia's government and of other local, regional and national
institutions the realisation of all these goals will remain but a dream. Only cooperation among
all of these players can produce positive results and ensure a better future for the region and
its people.
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ANKETA ZA DOMAČINE
U

Naselje:
Št. Ankete:
Datum :
1. DEMOGRAFSKI PROFIL
1.1 Spol :

M

Ž

1.2 Starost :
1. 18-25
(izpolnim sama)

2. 26- 45

3. 46- 60

4. 61 in več

1.3 Izobrazba:
katera je vaša zaključena stopnja izobrazbe?
Deloma/zaključena osnovna šola
Zaključena srednja šola/gimnazija
Zaključena višja/visoka šola
1.4 Zaposlitev
kakšna je vaša zaposlitev?
Zaposlitev s polnim delovnim časom
Brezposeln
Študent
Kmet
Gospodinja
Upokojenec
Drugo
1.5 Izvor
Stalno bivališče
Občasno* bivališče
Vikendnaš**
* v mladosti so stalno živeli v kraju, kasneje so se preselili drugam, a hišo obdržali. Danes jo koristijo
kot vikend.
** novo naseljeno prebivalstvo, iz drugih krajev Slovenije. Nikoli prej niso živeli v naselju. Hišo so
kupili od domačinov ali jo na novo zgradili za vikend.

1.6 Število članov gospodinjstva:

2. KULTURNA DEDIŠČINA
2.1 Kaj je prva stvar na katero pomislite, ko izgovorim besedo kulturna dediščina Zg. Posočja/
Soške doline?
2.2 Ali podpirate obuditev/ ponovno…?
DA

NE

ZAKAJ NE?

Predelava mleka v mlečne izdelke (sir, skuta,
maslo)
Rejo in pašo drobnice, govedi
Trženje kulinaričnih posebnosti (čompe, trad.
recepti, jedi)
Pridelava medu in izdelovanje izdelkov iz
čebeljega voska
Predelava sadja v npr. marmelade, džeme,
sokove, žganje
Rokodelstvo in obrt
Mlinarstvo
Nič od tega
2.3 Iz kakšnega vzroka BI obudili naštete dejavnosti (če ni pri 1.2 odgovor nič od tega)?
Ekonomski
Ohranjanje tradicije
Estetski
drugo
2.4 Ali bi vi sami bili pripravljeni začeti z/s ...?
DA
Rejo drobnice, govedi za meso
Reja in predelava v mleka v mlečne
izdelke
Paša drobnice (le za vzdrževanje
travnikov)
Predelava sadja v npr. marmelade, džeme,
sokove, žganje
Ekološkim kmetovanjem
Pridelava medu in izdelovanje izdelkov iz
čebeljega voska

Izdelovanjem lesenih izdelkov
Trženjem kulinaričnih posebnosti
(tradicionalne jedi;čompe)
mlinarstvom
Drugo:
Nič od tega
2.5 Pod kakšnimi pogoji bi začeli ?

NE

ZAKAJ NE?

2.6 Kako vidite Posočje v prihodnosti?
Brez sprememb
Obuditev in povečana turistična ponudba kulturne dediščine
Propad, praznjenje, izseljevanje, gozd
Drugo
3. TURISTIČNA PONUDBA
3.1 Katere kulturne znamenitosti (stavbne, kulinarične, sakralne) bi turistom priporočili
obiskati? (brez pomoči, kar se sami spomnijo)?
Kobariški muzej 1. svetovne vojne
Rojstna hiša Simona Gregorčiča
Vojaško pokopališče v Bovcu
Trdnjava Kluže
Spomenik dr. Juliusu Kugyju
Italijanska kostnica v Kobaridu
Log pod Mangartom: arhitekturni spomenik strnjenih delov naselij Sp. in Gornjega
Loga s hišami alpsko-bovškega tipa
Planine, kjer so/pasejo živino
Napoleonov most
Trdnjava in spomenik na Predelu
Spomenik in vojaško pokopališče v Logu
Vojaško pokopališče v Trenti
Pustovanje v Drežnici, drežniška maska
Festival Kluže
Tovorna žičnica na Golobar
Vojaško pokopališče v Soči
Arheološko najdišče v občini Kobarid (Tonovcov grad, Gradič)
Trentarski senjem
Cerkev sv. Jožefa v Soči
Muzejska zbirka Batognice (v Drežnici)
Spomenik v vasi Strmec
Spomenik padlim v Golobarski bitki
Rojstna hiša Simona Rutarja

3.2 Poznate kakšno kulinarično posebnost?
3.2 Ali ste že in kako ste vključeni v turistično ponudbo?
PRIDELAVA IN
PRODAJA
KMETIJSKIH
PRIDELKOV,
IZDELKOV
PRODAJA ROČNIH
IZDELKOV
TURISTIČNA KMETIJA
KAMP
APARTMAJI
RESTAVRACIJA

Mlečnih izdelkov
Čebelarskih izdelkov
Zelenjave
Sadja
Meso
Volnenih oblačil
Keramike
Lesenih izdelkov

3.5 Ali menite, da je razvoj Posočja odvisen od turizma?

DA

NE

NE VEM

Anketa je anonimna. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za moje diplomsko delo na Univerzi v Ljubljani,
Oddelku za geografijo z naslovom »Vloga kulturne dediščine na razvoj turizma v občinah Bovec in Kobarid«.

ANKETA ZA OBISKOVALCE / QUESTIONNAIRE FOR VISITORS
Kraj:
Št. Ankete:
Datum :
1. DEMOGRAFSKI PROFIL/ DEMOGRAFIC PROFILE
1.1 Spol / Sex :
1.2 Starost / Age :

M/M
1. 18-25

Ž/F
2. 26- 45

3. 46- 60

4. 61 in več

1.3 Izobrazba / Education:
Katera je vaša najvišja zaključena stopnja izobrazbe? What is your education?
Deloma/zaključena osnovna šola / primary education
Zaključena srednja šola/gimnazija / secondary education
(highschool, secondary vocational and technical education)
Zaključena višja/visoka šola / tertiary education
1.4 Zaposlitev / Empolyment
kakšna je vaša zaposlitev? What kind of a job do you have?
Zaposlitev s polnim delavnim časom/ full time job
Brezposeln / unemployed
Študent / student
Gospodinja / houskeeper
Upokojenec / pensioner
Drugo / other
1.5 Kraj stalnega prebivališča / place of leaving:
1.6 Kraj počitnikovanja / temporary place of leaving:
2. KULTURNA DEDIŠČINA/ CULTURAL HERITAGE
2.1 Kaj je prva stvar na katero pomislite, ko izgovorim besedo kulturna dediščina Zg. Posočja/
Soške doline? What crosses your mind when I say cultural heritage of the Soča valley?

2.2 Ali mislite, da bi domačini morali ponovno obnoviti/oživeti?
Do you think locals should renovate/restart…?
DA/ YES

NE/ NO

ZAKAJ NE/ WHY NOT?

Predelava mleka v mlečne izdelke (sir, skuta,
maslo) / processing of milch to dairy product
(cheese, cottage cheese, butter)
Rejo in pašo drobnice, govedi/ breeding and
pasture of wild pear, cattle
Trženje kulinaričnih posebnosti (čompe, trad.
recepti, jedi) / offering culinary specialties
(čompe)
Pridelava medu in izdelovanje izdelkov iz
čebeljega voska/ prudiction of honey, making
beewax products
Predelava sadja v npr. marmelade, džeme,
sokove, žganje / making products out of fruit
(e.g. jam, juice, brandy)
Rokodelstvo in obrt / craft (making wooden
products)
Mlinarstvo / mills
Nič od tega / nothing
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

2.3 Iz kakšnega vzroka BI obudili naštete dejavnosti? (samo 1 odgovor) Why for/which are
the reasons for supporting this renovation, restarting of the traditional activities?
Ekonomski / economical
Tradicija, ohranjanje arhitekture, običajev /
Tradition, preserve the architecture, customs
Estetski zgled, domačnost / oudside look,
cosiness
Drugo KAJ? / other WHAT?
2.4 Ali se vam zdi pomembno, da se na območju, kjer preživljate dopust (v Zgornjem
Posočju) ohrani kulturna pokrajina (kmetije, njive, planinski pašniki...)? Ovrednotite od 15 (1-NAJPOMEMBNEJŠE, 5-NEPOMEMBNO). How important do you consider the
preservation of to the cultural landscape in the area where you spend your holidays (in
Upper Soča valley)? Assign values from 1-5 (1- very important, 5- not important)
Kmetije / farms
Planinski pašniki / alps

Njive/ fields
Drugo/ other

2.5 Ali bi raje preživeli svoj dopust na/ Where would you prefer to spend your holidays?
• gorskem območju z ohranjeno kmetijsko izrabo (njive, planinski pašniki...) / in a
mountainous area with preserved farm use (fields, alpine pastures)
• v popolnoma naravni, neposeljeni gorski pokrajini? / in a completely untouched

mountainous area
• V obeh pol/ in both
3. TURISTIČNA PONUDBA/ TOURIST OFFER
3.1 V kolikšni meri poznate kulturne znamenitosti tega območja? How good do you cosider
your knowledge in the cultural interest of this area to be?
odlično / excellently
dobro / good
slabo / bad
3.2 Kje ste dobili največ informacij o naravnih in kulturnih znamenitostih tega območja?
Where did you get the most information about natural and cultural interests in this region?
Medij (tisk, internet, TV, radio)/ in media (news, on the internet, on TV, on radio)
Priporočilo znancev, prijateljev, sorodnikov / reference of acquaintances, of friends, of
relatives
Osebne izkušnje / personal experiences
Informacijski centri, muzeji, domačini/ info centre, in museum, from local people
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

3.3 Katere kulturne znamenitosti na tem območju poznate in ste si jih tudi sami ogledali?
Which cultural interests in the area do you know and have already visited?
Kobariški muzej 1. svetovne vojne / WW1 History museum in Kobarid
Rojstna hiša Simona Gregorčiča / Birthplace of Simon Gregorčič
Vojaško pokopališče v Bovcu / Military cemetary in Bovec
Trdnjava Kluže / Fortress Kluže
Spomenik dr. Juliusu Kugyju / Dr. Julius Kugy's monument
Italijanska kostnica v Kobaridu / Italian ossuary in Kobarid
Log pod Mangartom: arhitekturni spomenik strnjenih delov naselij Sp. in Gornjega Loga s
hišami alpsko-bovškega tipa / Architectural monument of the settlements of Spodnji and

Gornji Log (houses in Alpine Bovec style)
Planine, kjer so/pasejo živino / Alpine pastures
Napoleonov most / Napoleon's bridge
Trdnjava in spomenik na Predelu / Fortress and monument on Predel pass
Spomenik in vojaško pokopališče v Logu / Monument and Military Cemetery in Log pod
Mangrtom
Vojaško pokopališče v Trenti / Military cemetary in Trenta
Pustovanje v Drežnici, drežniška maska / Carnival in Drežnica, typical carnival mask of
Drežnica
Festival Kluže / Kluže festival
Tovorna žičnica na Golobar/ Golobar freight cableway
Vojaško pokopališče v Soči / Military Cemetery in the Village of Soča
Arheološko najdišče v občini Kobarid (Tonovcov grad, Gradič) / Archaeological sites in the
municipality of Kobarid
Trentarski senjem / Trenta´s fair
Cerkev sv. Jožefa v Soči / Church of St. Joseph (Sv. Jožef) in Soča
Muzejska zbirka Batognice (v Drežnici) / Museum colection of Batognica in Drežnica

village
Spomenik v vasi Strmec / Monument in the village of Strmec
Spomenik padlim v Golobarski bitki / Monument to the Fallen in the Golobar Campaign
Rojstna hiša Simona Rutarja/ Birthplace of Simon Rutar

3.4 Poznate kakšno kulinarično posebnost? Do you know any culinary specialties of this
region?

Anketa je anonimna. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za moje diplomsko delo na Univerzi v Ljubljani, Oddelku za
geografijo z naslovom »Vloga kulturne dediščine na razvoj turizma v občinah Bovec in Kobarid«. Questionnaire is
anonymous. All data will be used only for my research/ thesis (with the title; »The role of cultural heritage in the
development of tourism in Bovec and Kobarid municipalities«) at the Faculty in Ljubljana, Department of Geography.

