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TRIGLAVSKI NARODNI 
PARK IMA PRENOVLJENO 
SPLETNO STRAN

Na www.tnp.si je dostopna prenovljena 
spletna stran Triglavskega narodnega parka. 

Namen prenove je bil na enem mestu, do-
stopnem naj{ir{i javnosti, zagotoviti ~im ve~ 
informacij, koristnih za prebivalce in obisko-
valce parka. Posodobljene so slovenske strani 
in dodani strani v angle{~ini in nem{~ini, v 
prihodnosti pa se veselimo razli~ic v {e dveh 
alpskih jezikih: italijan{~ini in franco{~ini. 
Strani v tujih jezikih so prilagojene tujim upo-
rabnikom. 

Vsebino je mogo~e nenehno dopolnjevati, 
spremljajo pa jo tudi novice o aktualnem do-
gajanju v parku. Razdeljena je na tri logi~ne 
sklope: 

SPOZNAVATI z vsebinami o javnem zavo-
du Triglavski narodni park; 

DO@IVLJATI s koristnimi informacijami 
in napotki o odkrivanju parka in 

RAZUMETI z vsebinami, ki so zabele`ene 
o parku: zakonodaja, na~rt upravljanja, pu-
blikacije, itd. 

Andreja Repe

Foto: G. Kutin

Foto: M. Albinini
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KAKO UPRAVLJATI NARODNI PARK: 
NAČRT UPRAVLJANJA

NAŠ GLAVNI UREDNIK 
PREJEL STELETOVO 
PRIZNANJE 

Slovensko konservatorsko dru{tvo je 2. aprila 
letos `e sedemnajsti~ podelilo Steletove nagrade in  
priznanja. Med prejemniki je tudi na{ sodelavec in 
glavni urednik ~asopisa Svet pod Triglavom Jo`e 
Andrej Miheli~, ki je priznanje za leto 2006 dobil za 
popularizacijo in prispevek k ozave{~anju – zlasti 
mladine – o pomenu narave in kulturne dedi{~ine s 
poudarkom na Triglavskem narodnem parku.

Jo`e je profesor {portne vzgoje, od leta 1989 za-
poslen v Javnem zavodu Triglavski narodni park, 
kjer vodi Slu`bo za izobra`evanje in naravovarstve-
no vzgojo. @e vrsto let deluje na vzgojnem in 
izobra`evalnem podro~ju, kjer je razli~ni publiki res 
ne{tetokrat predaval o bogastvu in posebnostih 

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI
Sredi{~e fu`inarstva in rudarstva v Trenti, ki sega v 16. sto-

letje, je bilo v zaselku Pri cerkvi. Cerkev Lavretanske Matere 
Bo`je je dal sezidati takratni lastnik fu`in, grof Herman At-
tems Svetokri{ki leta 1690. Ve~jo predelavo je do`ivela v 
za~etku 20. stoletja, s poslikavo njene notranjosti pa ji je dal 
svojstven pe~at slikar Tone Kralj (1945). 

To`barjeva doma~ija ob cerkvi, zna~ilna trentarska hi{a, je 
bila neko~ domovanje prvega Kugyjevega gorskega vodnika, Antona To`barja, nedale~ stran pa sto-
ji njemu posve~eno znamenje, pravi dragulj sakralnega stavbarstva v Trenti in resni~na identiteta 
tega prostora. Osrednji prostor ob cerkvi zavzema stara lipa pred stavbo nekdanjega ̀ upni{~a, neko~ 
kova~nica ter upravna zgradba fu`in, ob njej pa hi{a u~enosti, stara {ola.

Skupaj z Alpskim botani~nim vrtom Juliano v neposredni bli`ini in kristalno ~isto reko So~o je 
staro sredi{~e Trente Pri cerkvi izjemen kraj najvi{je kulturne in estetske vrednosti.

 Jo`e A. Miheli~

TNP. Poskrbel je za postavitve raznovrstnih temat-
skih razstav, ki so bile pogosto v celoti njegovo av-
torsko delo, strokovno je vodil po parku, sodeloval 
pri oblikovanju izobra`evalnih programov, bil zu-
nanji mentor pri pripravi raziskovalnih, seminar-
skih in diplomskih nalog. Raziskovalno se je poglo-
bil v delo in `ivljenje naravoslovca, seizmologa, iz-
umitelja ter idejnega pobudnika za ustanovitev 
TNP dr. Albina Belarja. Jo`e je tudi pobudnik, kre-
ator in vsakoletni organizator tradicionalnih Belar-
jevih naravoslovnih dni v Trenti. Domislil je pro-
gram spoznavanja in ohranjanja kulturne dedi{~ine 
planinskega pa{ni{tva v Julijskih Alpah za osnovne 
{ole, kjer se otroci nau~ijo izdelovanja uporabnih 
lesenih predmetov in obiskujejo pa{ne planine 
TNP. Po {olah je pripovedoval Pravljico o Zlatoro-
gu, dejaven pa je tudi kot urednik in pisec ~lankov, 
ki so najve~krat posve~eni naravi ter navadam in 
obi~ajem ljudi. Z izostrenim fotografskim ob~utkom 
je v objektiv ujel ne{tete motive, ki se pojavljajo v 
koledarjih, glasilih, na razstavnih panojih in {e kje. 

Jo`e – iskrene ~estitke!
Tea Lukan Klav`er

Foto: T. Miheli~

Narodni parki praviloma `e sami po sebi pomenijo visoko raven zavarovanja s poudarjeno naci-
onalno vrednoto. To seveda velja tudi za na{ Triglavski narodni park. Vrednote TNP so na splo{no 
v zavesti ljudi zelo cenjene, v mnogih primerih pa je mnenje med upravljavci in prebivalci oziroma 
lastniki zemlji{~ v narodnem parku druga~no. Ni namre~ dovolj le razglasitev in ustanovitev narod-
nega parka, tako zavarovano obmo~je je treba upravljati z namenom ohranjanja naravnih vrednot in 
kulturne krajine s kulturno dedi{~ino. Hkrati pa je cilj upravljanja narodnega parka tudi zagotavlja-
nje mo`nosti za sonaravni razvoj lokalnega prebivalstva in za naravi prijazno obiskovanje tega pro-
stora.

Pri upravljanju narodnih parkov gre pravzaprav le za dve mo`ni poti. V prvem primeru gre za 
po{teno naravovarstveno in parkovno usmeritev, ki trdno in odlo~no vztraja pri uveljavljanju upra-
vljavskih ciljev, ki edini zagotavljajo varstvo, ohranitev in sonaravni razvoj v skladu s cilji zavarova-
nja in upravljanja. Druga pot pa je le navidezno varstvo, kjer se za tablo in napisom »Narodni park« 
skrivajo vse mogo~e dejavnosti, narodni park pa pomeni le kuliso za nekatere druge cilje oziroma 
dovoljuje kompromise do take mere, da so pravi parkovni upravljavski cilji povsem v ozadju. Res je, 
da so cilji upravljanja v narodnih parkih lahko specifi~ni glede na razli~ne fizi~no geografske in biot-
ske danosti, glede na lastni{tvo in interese, vendar mora obstajati skupen imenovalec. Celostno va-
rovanje narave v okviru zavarovanih obmo~ij je edino resni~no zagotovilo za ohranitev naravnih 
vrednot in ekosistemov. Tako varovanje lahko dose`emo samo na podlagi jasno dolo~enih ciljev 
upravljanja in varstva najbolj vrednih delov narave ter kulturne krajine s kulturno dedi{~ino.

Na podlagi Zakona o ohranjanju narave (ZON) je na~rt upravljanja zavarovanega obmo~ja pro-
gramski akt, s katerim se dolo~ijo razvojne usmeritve, na~in izvajanja varstva, rabe in upravljanja 
zavarovanega obmo~ja ter podrobnej{e usmeritve za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem 
obmo~ju ob upo{tevanju potreb razvoja lokalnega prebivalstva. Na~rt upravljanja je praviloma nad-
sektorski dokument. Njegov namen je tudi ugotoviti navzkri`ne interese in probleme v prostoru, 
vsebina na~rta upravljanja pa mora predstaviti re{itve za odpravo teh problemov.

Ena najpomembnej{ih nalog uprave TNP je zagotovitev sodelovanja lokalnih skupnosti, prebi-
valcev ter predstavnikov drugih interesov pri pripravi oziroma pri usklajevanju na~rta upravljanja. 
Rezultat dobrega na~rta upravljanja mora biti koristen za zavarovano obmo~je, obenem pa mora v 
socialnem in ekonomskem smislu koristiti lokalnim skupnostim kot tudi {ir{i javnosti. 

Na~rt upravljanja za Triglavski narodni park je po na{em trdnem prepri~anju tiste vrste orodje, 
katerega klju~ni del in namen je zagotoviti doseganje namena zavarovanja, to pa lahko dose`emo z 
dolo~itvijo ciljev za dejavnosti ter posledi~no dolo~itvijo usmeritev in ukrepov za posamezna var-
stvena obmo~ja v parku!

mag. Martin [olar
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NARAVOVARSTVENI ODDELEK 
TRENTA

REPORTAŽA

Kje je naš oddelek?
Naravovarstveni oddelek Trenta obsega zaho-

dni del parka na obmo~ju ob~in Tolmin, Kobarid 
in Bovec. To je najve~ji oddelek v parku in pokriva 
kar 43,3  % celotnega obmo~ja TNP. V oddelku je 
Na Logu v Trenti tudi osrednje informacijsko sre-
di{~e Dom Trenta. 

Kdo smo in kje nas najdete?
Oddelek sestavlja pet naravovarstvenih okoli{ev, 

za katere trenutno skrbi pet redno zaposlenih na-
ravovarstvenih nadzornikov:
•  Zvonko Kravanja – okoli{ Jalovec;
•  Martin Zavr{nik – okoli{ Kri{ki podi; 
•  Dean Kova~ – okoli{ Duplje;
•  Jelko Flajs in Gorazd Kutin si delno delita ob-

se`no obmo~je na Bov{kem, Kobari{kem in 
Tolminskem;

•  Albert Kravanja – okoli{ Plazi. Berti, dolgoletni
vodja oddelka, je bil pred nedavnim upokojen, a 
nam s svojimi izku{njami pri delu {e vedno po-
maga. 
V okoli{ih Jalovec, Kri{ki podi, Plazi in Duplje 

opravljamo nadzorniki tudi lovske naloge, med-
tem ko kolega na obmo~ju Bov{ke, Kobari{ke in 
Tolminske opravljata predvsem naravovarstveno 
nadzorno slu`bo.

Naravne vrednote in kulturna 
dediščina, ki zaznamujejo 
naš oddelek

Med pomembnej{e naravne vrednote v oddelku 
Trenta sodijo vodotoki So~a, Lepena, Koritnica, 
Tolminka in Zadla{~ica s pritoki ter svojimi narav-
nimi pojavi (korita, slapovi, kra{ki pojavi in izviri). 
Tu so {e grbinasti travniki, visokogorski kra{ki svet 
z jezeri na Kri{kih podih in krnskem obmo~ju. Ne 

smemo pozabiti na kra{ke jame, pestro in bujno 
vegetacijo ter bogato zastopanost divjih `ivali. 
Edinstvena je so{ka postrv, ki je endemi~na le v 
reki So~i s pritoki. 

Kulturno krajino oddelka bogatijo {tevilni kul-
turnozgodovinski spomeniki in ostaline prve sve-
tovne vojne, pa{ne planine za drobnico in govedo 
ter arhitekturna krajina z razpr{eno poselitvijo 
vasi v dolini Trenta, strnjena vas v Logu pod Man-
grtom ter vasi v dolini Tolminke in Zadla{~ice.

Delo z obiskovalci
Nadzorniki v na{em oddelku imamo veliko dela 

z usmerjanjem in ozave{~anjem obiskovalcev So-
{ke doline in visokogorja. Poleg vodenja, ozave{~a-
nja in opozarjanja obiskovalcev parka o primer-
nem na~inu gibanja in obna{anja v naravi, kjer 
imajo svoj `ivljenjski prostor tudi prebivalci parka 
in seveda vsa druga `iva bitja, opa`amo tudi nekaj 
kr{itev. Najpogostej{e so: gorsko kolesarstvo (Krn-
sko pogorje, So{ka pot in druge gozdne ceste), 
divje kampiranje in {otorjenje, vo`nja z vozili v 
naravnem okolju, neprimerno pu{~anje in odme-
tavanje odpadkov, nabiranje rastlin ter vse pogo-
stej{i pojav – vodenje psov brez povodca. V ve~ini 
primerov zadostuje opozorilo, v nekaterih prime-
rih pa je globa `al neizogibna, saj smo kot po-
obla{~ene uradne osebe dol`ni ukrepati.

Poleg tega dajemo investitorjem in graditeljem 
informacije o zakonskih dolo~bah glede posegov v 

Ostrga~e. Foto: J. A. Miheli~

Delo na So{ki poti. Foto: M. Albinini
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prostor ter sodelujemo s strokovnimi slu`bami za 
posege v prostor v TNP in z gradbeno in{pekcijo.

Najbolj mote~i pojavi, ki jih opa`amo v oddel-
ku, so hrupne mno`i~ne prireditve. Tak{na so 
sre~anja motoristov in vo`nja po dolini in ~ez  
prelaza Vr{i~ ter Predel, pa dan spomina na prvo 
svetovno vojno pri Krnskem jezeru z uporabo 
pirotehni~nih sredstev. Neprimerni so tudi nizki 
preleti zra~nih plovil, vse pogostej{a uporaba brez-
potij v visokogorju, uporaba izjemnih vodotokov 
in sotesk za soteskanje ter povzro~anje nemira pri 
no~nem sankanju z Mangrta.  

Skrb za parkovno 
infrastrukturo

V oddelku Trenta nadzorniki skrbimo za devet 
parkovnih ko~ v visokogorju, kar nekaj ~asa pa 
porabimo tudi za vzdr`evanje preostale parkovne 
infrastrukture, od informacijskih tabel do vstop-
nih kozolcev, brvi in zapornic. Vsa dela, ki so po-
trebna pri vzdr`evanju, nadzorniki opravimo po-
ve~ini sami.

Med ve~je projekte, ki smo jih uspe{no opravili, 
zagotovo sodita dolgoletna nadelava, izgradnja 
brvi in opremljanje So{ke poti, ki spremlja reko 
So~o od izvira do Kr{ovca na meji parka pred 
Bovcem, ter pred leti obnovljena ov~ja planina Za 
Skalo. V Tolminskih koritih smo lani v sodelova-
njem z LTO Soto~je obnovili ve~ji del obstoje~e 
infrastrukture ter jo obogatili z novo. Uredili smo 
tudi dostop do Kugyjevega spomenika, ki je sedaj 

REPORTAŽA

Naši »Primorci«
Naslov »na{i Trentarji« bi bil zavajajo~. Res 

govorimo o oddelku NNS Trenta, res jih na hitro 
vedno ozna~imo kot »Trentarje«, vendar ta ~as 
trije izmed {estih nadzornikov prihajajo izven 
obmo~ja doline Trente.

Berti Kravanja, doma~in z Vasi na Skali, je 
bil do upokojitve konec leta 2006 vodja oddelka 
NNS Trenta in naravovarstveni nadzornik z 
najdalj{im sta`em v TNP. [e pred ustanovitvijo 
parka je bil od leta 1974 zaposlen kot lovski 
~uvaj v Gojitvenem lovi{~u Triglav. Pokrival je 
varstveni okoli{ Plazi z obmo~jem Berebice na 
desnem bregu So~e vred. Njegovo poznavanje 
terena, zavzetost in odgovornost pri delu, 
prakti~nost in priljubljenost med sodelavci bo-
mo pogre{ali. Ta ~as {e vedno pogodbeno opra-
vlja najnujnej{a dela v revirju.

Zvonko Kravanja je doma Pri Andreju v Za-
dnjici. Pol »penzije« si je prislu`il z delom v to-
varni v Bovcu in kot {ofer tovornjaka {irom po 
Evropi. Dru`ina in ljubezen do rodne Trente sta 
ga pripeljali nazaj domov. V TNP je bil najprej 
od leta 2001 zaposlen kot vzdr`evalec v Domu 
Trenta, naloge naravovarstvenega nadzornika in 
lovskega ~uvaja pa opravlja od leta 2005 – naj-

prej eno leto v revirju Duplje, lani pa je prevzel 
revir Jalovec, ki pokriva {ir{e obmo~je Zadnje 
Trente in vrhov nad dolino, ju`na pobo~ja Prisan-
ka in Mlinarico. Zvonko je med drugim tudi ~lan 
gorske re{evalne slu`be.

Martin Zavr{nik je doma~in s Trente in izvira 
iz znamenite rodbine [pikov. Po poklicu je sicer 
gostinec, vendar v tem poklicu nikoli ni delal. Od 
leta 1995 je sodeloval s TNP kot prostovoljni nad-
zornik, od leta 2000 pa je Martin poklicni nadzor-
nik in lovski ~uvaj v revirju Kri{ki podi, kamor sodi 
tudi dolina Zadnjica ter obmo~je planine Trebi{~na.

Dean Kova~ izvira iz Mo`nice, doline v TNP. 
Zdaj z dru`ino `ivi v ^ezso~i. Leta 1995 se je 
pridru`il prostovoljnim nadzornikom, potem pa 
vrsto let sodeloval s TNP kot sezonsko zaposleni 
nadzornik. Od leta 2006 je redno zaposlen  nad-
zornik in lovski ~uvaj v revirju Duplje in pokriva 
dolino Lepene ter obmo~je Krnskih jezer. Dean 
je zavzet lovec in aktiven gorski re{evalec.

Jelko Flajs je doma iz Bav{ice, ~udovite doli-
ne na bov{kem delu TNP. Jelko je bil prvi poklic-
ni nadzornik parka, ki hkrati ni bil tudi lovec. 
Vse od leta 1983, ko se je pridru`il nadzornikom, 
skrbi za naravovarstveni nadzor na celotnem 
delu TNP v Zgornjem Poso~ju razen Trente. 
Obmo~je od Mangarta preko Krna do Tolmin-
skih korit je njegovo, v zadnjih treh letih ga je na 
Tolminskem razbremenil Gorazd Kutin. Jelko 
Flajs je zavzet gorski re{evalec, alpinist in pla-
ninski vodnik.

Gorazd Kutin, Kri`arjev s ^adrga, se je leta 
2002 pridru`il prostovoljnim nadzornikom TNP, 
od leta 2004 pa v parku dela kot poklicni nad-
zornik. Pokriva predvsem obmo~je Tolminske, 
vse od Krn~ice do grebena nad hribovskimi va-
smi nad Ba{ko grapo. Gorazd je odli~en foto-
graf, opravil pa je tudi te~aj za planinske vodnike.

mag. Martin [olar

prijaznej{i tudi za osebe z posebnimi potrebami, v 
zaklju~ni fazi pa je podoben dostop do razgledne 
to~ke na [upci ob vr{i{ki cesti. Pri nekaterih ve~jih 
akcijah nam prisko~ijo na pomo~ tudi sodelavci, 
nadzorniki iz drugih oddelkov na Gorenjskem. 

O sodelovanju z drugimi 
organizacijami

Pri sodelovanju z drugimi organizacijami naj 
omenimo udele`bo na vsakoletnih ~istilnih akci-

jah, ki jih organizirajo turisti~na dru{tva, lovske 
dru`ine in planinska dru{tva.

Lovsko–gojitvene naloge
V okviru lovskega gospodarjenja na obmo~ju 

LPN Triglav, ki ga pokriva oddelek Trenta, oprav-
ljamo varstvo, nadzor, opazovanje in spremljanje 
zdravstvenega stanja prosto`ive~ih `ivali. V polet-
nih mesecih pripravljamo kakovostno krmo (trav-
ni{ko seno) za dopolnilno zimsko krmljenje divja-
di. Za izbolj{anje prehrambenih mo`nosti divjadi 
~istimo pasi{~a, ko{enice in grmi{~a. Razna{amo 
kameno sol, vzdr`ujemo steze in lovske naprave, 
ki so namenjene opazovanju divjadi in nenazadnje 
tudi lovu. 

Spremljamo {tevilo ru{evcev in divjih petelinov 
na njihovih rasti{~ih ter opazujemo planinskega 
orla. Redno bele`imo {tevilo gamsov in kozorogov 
ter jih enkrat na leto tudi sistemati~no {tejemo. 
Spremljamo gibanje velikih zveri, medveda, volka 
in risa.

Po na~rtu, ki ga izdela Zavod za gozdove Repu-
blike Slovenije, izvajamo odvzem nekaterih pro-
sto`ive~ih `ivalskih vrst. 

Zvonko Kravanja 

Z leve proti desni: Martin Zavr{nik, Zvonko Kravanja, 
Berti Kravanja, Gorazd Kutin, Dean Kova~, Jelko Flajs. 
Foto: A. Hace

Tipi~na, s slamo krita streha. Tolminske Ravne. Foto: G. 
Kutin
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GREBEN TRENTSKEGA PELCA GREBEN TRENTSKEGA PELCA 
IN SREBRNJAKAIN SREBRNJAKA

NARAVA

GREBEN TRENTSKEGA PELCA GREBEN TRENTSKEGA PELCA 
IN SREBRNJAKAIN SREBRNJAKA

Ko se popotnik spusti ~ez Vr{i~ v So{ko dolino, 
mu stopijo pred o~i povsem novi, druga~ni gorski 
vrhovi od tistih, ki so mu delali dru`bo na gorenj-
ski strani. Med njimi izstopa Bav{ki Grintavec 
(2347 m). Njegova vi{ina ni kaj posebnega za Julij-
ske Alpe, pa je vendar orjak, kajti jugovzhodna 
pobo~ja se strmo spu{~ajo skoraj 2000 m globoko 
v So~o, severna pa z resnobno lepoto obvladujejo 
ozadje Zapodna in planine Zapotok. 

Grintavec ima zna~ilno mesto kri`i{~a grebe-
nov. S severa se na njem kon~uje veriga Pelcev, od 
Jalovca do Skutnika in Jelenka, na jugozahod se 
spusti proti Vrhu Ov~je Planje in Svinjaku, na se-
verovzhod pa z enim najbolj zna~ilnih trentarskih 

grebenov, v katerem izstopata Srebrnjak (2100 m) 
in »Mt. Agner« Julijskih Alp, odsekani Trentski 
Pelc (2109 m). Kot mogo~en, s prepadi obdan po-
mol se greben kon~uje nasproti Kukle z legendar-
nim botani~nim vrtom Juliano ob svojem vzno`-
ju.

Iz zatrepa nad Zapotokom, skozi Zapoden v 
Poden (Zadnja Trenta) in naprej skozi Zgornjo 
Trento zavije dolina okrog opisanega grebena za 
180 stopinj proti Spodnji Trenti in So~i. Vmes se 
belemu produ Suhega potoka pridru`ijo razigrana 
So~a, v globoko zarezana korita skrita Mlinarica 
in Krajcarica, ki zbira vodovja z Razorja, Triglava 
in Kanjavca nad Zadnjico. Redkokje na svetu se 

PTICE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
V Triglavskem narodnem parku (TNP) `ivijo 

{tevilne pti~je vrste. Tod zanesljivo gnezdi 84 
vrst, devet vrst je mo`nih gnezdilk, 22 pa verje-
tnih. Precej vrst je zimskih gostov oz. preletnikov. 
To so podatki Ornitolo{kega atlasa gnezdilk TNP 
iz leta 1997. Sklepamo, da se ti podatki v zadnjih 
10 letih niso bistveno spremenili. Vsekakor pa 
prihaja ~as, ko bo treba preveriti dana{nje stanje. 

V TNP je velika krajinska pestrost, ki ustvarja 
razli~ne `ivljenjske prostore tudi pti~em. To so 
obse`ni gozdovi razli~nih gozdnih zdru`b, pla-
ninski pa{niki in visokogorski travniki, meli{~a in 
skalni svet, doline z alpskimi rekami, visokogor-
ska jezera, kulturna krajina njiv, travnikov in sa-
dovnjakov ter stavbna dedi{~ina vasi, zaselkov, 
doma~ij, planinskih ko~ in plan{arskih naselij.

Najpogostej{e in znane skupine pti~ev so sini-
ce, {~inkavci, drozgi, pastirice in cipe, penice, 
`olne, gozdne kure, sove in ujede. Nekaj znanja 
`e potrebujemo za razpoznavanje vrst: vidno jih 
razlikujemo po velikosti in obarvanosti, sli{no pa 
po ogla{anju oz. petju. Med sinicami omenimo 
veliko sinico, meni{~ka, plav~ka, gorsko, ~opasto 
in mo~virsko sinico, med {~inkavci {~inkavca, 
zelenca, ~i`ka, li{~ka, brezov~ka, krivokljuna, ka-
lina in dleska, med drozgi ta{~ico, {marnico, 

Vas na Skali, v ozadju opisani greben.

strma, negostoljubna pobo~ja gora tako kontra-
stno stikajo s kulturno krajino {ele v dnu doline, pa 
vendar so jih Trentarji in So~ani od nekdaj obvla-
dovali in v Lemovju ter visoko pod Berebico (Pod-
skalar) na njih tudi prebivali. Greben je znan iz 
davnih ~asov rudarstva in fu`inarstva v Trenti, ob-
vladovali so ga doma~i lovci in gozdarji, proti 
opu{~eni planini Berebici in Staremu Utru je spe-
ljana nekdanja voja{ka cesta. Kako zanimiva je 
njegova narava, dokazujeta dva od {tirinajstih 
gozdnih rezervatov Triglavskega narodnega parka, 
Apica na pobo~jih Srebrnjaka nad planino Zapo-
tok in Lemovje nad opu{~enim zaselkom z istim 
imenom. Kdo ve, morda je bilo nekdanje vrharje-
nje na Ov~ji Planji tudi doslej najvi{ja znana ko{nja 
v Julijskih Alpah.

Razen Bav{kega Grintavca, kamor vodijo poti iz 
So~e, Bav{ice in Zapotoka, po grebenu ni spelja-
nih planinskih poti. Od nekdaj so ga obvladovali le 
lovci, gozdarji, kmetje in rudarji, v zadnjem ~asu 
pa {e redki alpinisti. Za Pavre in To`barje je bil 
prehod proti Staremu Utru del njihovega vsakda-
njika, vendar njihova navzo~nost v tem prostoru ni 
bila nikoli mote~a. Od Lemovja, ki so ga prebivalci 
`al zapustili, ker je ~as zahteval bolj{o povezavo z 
dolino od  prepadnih steza, pa vse do planine Za-
potok, so strma pobo~ja teh gora lep zgled gorske 
divjine, s katero in od katere so tamkaj{nji prebi-
valci ves ~as `iveli, pa so jo vendar pustili kakor 
nedotaknjeno.

Besedilo in foto: Jo`e A. Miheli~

pogorel~ka, kosa, cikovta, komatarja in cararja, 
med pastiricami pa belo in gorsko pastirico, dreve-
sno cipo in vriskarico. Pogoste, vendar manj znane 
so penice, najve~ je ~rnoglavk, vrbjih listnic, mli-
nar~kov in kralji~kov. Za razlikovanje rumenogla-
vega in rde~eglavega kralji~ka, ki sta najmanj{a 
evropska pti~a, potrebujemo {e nekaj ve~ znanja.

Ob hitro teko~ih vodah `ivi povodni kos, na po-
sekah v podrasti in v bli`ini voda pa str`ek, eden 
najmanj{ih pti~kov, ki nas tudi sredi zime presene-
ti z glasno rado`ivo pesmico.

Med `olnami in detli je prisotna ve~ina pri nas 
`ive~ih vrst. Omenimo ~rno `olno, ki je vranje veli-
kosti, popolnoma ~rna, z rde~o kapico na glavi, 
velikega detla, pri katerem prevladujejo ~rna, bela 
in rde~a barva, ter troprstega detla, ki je prebivalec 
gorskih iglastih gozdov: zanj je zna~ilno rumeno 
teme, sicer prevladujeta ~rna in bela barva. 

Zastopane so vse {tiri vrste pri nas ̀ ive~ih gozd-
nih kur: divji petelin, ru{evec, gozdni jereb in belka, 
od poljskih kur pa na ju`nih pobo~jih gorskih trav-
nikov primorskega dela TNP `ivijo kotorne. 

Sove niso prav pogoste, zaradi skrivnostnega 
(no~nega) `ivljenja pa so tudi manj opazne. Naj-
pogostej{i sta lesna sova in koza~a, za Pokljuko pa 
sta zna~ilna koconogi ~uk in mali skovik. Mali sko-

vik je miniaturna sovica vrab~je velikosti, prehra-
njuje pa se z malimi pti~i pevci. 

Med ujedami omenimo planinskega orla, na-
vadno kanjo, skobca in kragulja, med sokoli pa 
navadno postovko in redkega sokola selca.

In za konec vabilo. Znanje o poznavanju vrst 
si lahko pridobimo iz strokovnih priro~nikov in 
knjig o pti~ih, ki jih imamo Slovenci kar nekaj. [e 
bolje se je v~laniti v Dru{tvo za opazovanje in pro-
u~evanje ptic Slovenije (DOPPS). Ornitologija, 
to je veda o pti~ih, je v svetu mo~no razvita: {te-
vilni poklicni in ljubiteljski ornitologi neutrudno 
preu~ujejo `ivljenjske navade pti~ev ter spremlja-
jo selitveno in populacijsko dinamiko posame-
znih vrst.  

Miha Maren~e

Kavke nad So~o. Foto: G. Kutin
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KLOPI IN BOLEZNI, KI JIH PRENAŠAJO
Kako se lahko zaščitimo?

Raz{irjenost klopnega 
meningoencefalitisa v Sloveniji

Klopi so paraziti toplokrvnih `ivali in ljudi. Za 
svoj razvoj in razmno`evanje nujno potrebujejo 
obroke krvi, zato del svojega `ivljenja pre`ivijo kot 
zajedavci na ko`i toplokrvnih vreten~arjev (ptic in 
sesalcev). 

Klop Ixodes ricinus, ki ga pri nas imenujemo 
navadni gozdni klop, je najpomembnej{a in najbolj 
raz{irjena vrsta klopa v Evropi. Ker niso izbir~ni 
glede domovanja, so raz{irjeni povsod. Najpogo-
steje jih najdemo na povr{inah z visoko travo in 
grmovjem, na robovih jas in predvsem v gozdni 
podrasti. Do nadmorske vi{ine 600 metrov je klo-
pov veliko, nad 1000 metri jih najdemo poredko. 
Zadr`ujejo se predvsem na vla`nih, sen~nih me-
stih. Klopi so najbolj aktivni v toplih dneh, v do-
poldanskem ~asu in pozno popoldan. V Sloveniji 
so klopi aktivni od zgodnje pomladi do pozne je-
seni. Aktivnost klopa je odvisna od zunanje tem-
perature (optimalna je 14 do 24 °C) in vlage (op-
timalna 92 % in 95 %). 

Vse razvojne stopnje klopa I. ricinus prezimijo v 
zgornji plasti tal ali pod odpadlim listjem. Aktivni 
postanejo, ko se temperatura zemlje dvigne na 5 
do 7 °C. @ivljenjski krog klopa sestavlja ve~ sto-
penj: oplojeno jaj~ece, larva, nimfa in odrasla 
`ival. Ves razvojni krog lahko traja 2 do 3 leta. Da 
se lahko razvija naprej, mora vsak razvojni stadij 
klopa zajedati (sesati kri) gostitelja. Gostitelji so 
najpogosteje mali sesalci in pti~i, lahko pa tudi 
ve~je ̀ ivali. ̂ lovek je le naklju~ni gostitelj. Pri pre-
hodu na ~loveka i{~e klop tiste predele ko`e, ki so 
ne`nej{i, da je prodor la`ji. Ljudje vboda ne za-
znamo takoj, saj klop pred sesanjem krvi izlo~i 
nekaj sline z me{anico snovi, ki omili bole~ino in 
prepre~uje strjevanje krvi. Oku`en klop med sesa-
njem skupaj s slino prenese neposredno v kri ali v 
ko`no tkivo okoli ugriza tudi povzro~itelje bole-
zni. Klopi so znani prena{alci razli~nih mikroor-
ganizmov, ki povzro~ajo bolezni pri ljudeh. V 
Sloveniji klopi prena{ajo povzro~itelje najmanj 
treh razli~nih bolezni: klopni meningoencefalitis, 
lajmska borelioza in humana anaplazmoza.

Klopni meningoencefalitis (KME) – je virusna 
oku`ba osrednjega `iv~evja. Na mestu vboda klo-
pa pri tej oku`bi praviloma ni opaznih sprememb 
na ko`i. Ve~ina ljudi po oku`bi ne zboli. Bolezen 
poteka obi~ajno v dveh fazah. Prvo fazo, ki se 
za~ne pribli`no 7 dni po vbodu, spremljajo slabo 
po~utje, bole~ine v mi{icah in glavobol. Pri ve~ini 
bolnikov sledi po nekaj dneh do treh tednih dol-
gem intervalu druga faza bolezni z visoko tempe-
raturo, mo~nim glavobolom, bruhanjem in celo z 
nezavestjo. Bolezen lahko pusti trajne posledice, 
kot so glavobol, nespe~nost, zmanj{ana delovna 
sposobnost, zmanj{ana sposobnost koncentraci-
je, pa tudi ohromelost. Klopni meningoencefalitis 

je redko smrtna bolezen. 
Najbolj u~inkovita za{~ita pred boleznijo je ce-

pljenje. Cepivo proti klopnemu meningoencefali-
tisu je varno in u~inkovito. Osnovno cepljenje se-
stavljajo trije odmerki cepiva in ena po`ivitvena 
doza vsakih pet let. Priporo~ljivo je, da se za~ne 
cepljenje {e v zimskih mesecih.

Lajmska borelioza – bolezen, ki prizadene ve~ 
organskih sistemov. Povzro~itelj je bakterija Bor-
relia burgdorferi. Po vbodu oku`enega klopa se po 
2 do 32 dneh pojavi pri pribli`no 60 % ljudeh 
rde~ina. To je prva faza bolezni, ki je edina takoj-
{nja zna~ilna bolezenska sprememba. Rde~ina, ki 
je lahko za dlan velika, za~ne v sredini bledeti, ro-
bovi pa ostanejo rde~i in se {irijo. Lahko se poja-
vijo celo na drugem delu telesa, kjer klop sploh ni 
bil prisesan. ^e opazite na ko`i sumljivo rde~ino, 
morate nemudoma obiskati osebnega zdravnika! 
Pomembno je, da razlikujete med alergi~no reak-
cijo zaradi vboda klopa in spremembo ko`e, 
zna~ilno za boreliozo. 

Bolezen zdravimo z antibiotiki. Ko`ne spre-
membe tudi brez antibioti~nega zdravljenja izgi-
nejo, vendar ~ez nekaj mesecev sledijo znaki, ki 
ka`ejo na prizadetost `iv~nega sistema, srca, skle-
pov in mi{i~ja. Zelo uspe{no je zdravljenje v za~et-

Zna~ilna rde~ina pri lajmski boreliozi. 
Vir: http://pl.wikipedia.org/wiki/Borelioza

ni fazi bolezni, v poznih fazah bolezni je manj 
u~inkovito.

Humana anaplazmoza – v Sloveniji prena{ajo 
klopi tudi bakterijo Anaplasma phagocytophilum, 
ki povzro~a pri ljudeh anaplazmozo. To je sicer 
redka bolezen, ki se obi~ajno poka`e teden dni po 
vbodu klopa. Izrazi se z vro~ino, glavobolom, s 
hudimi bole~inami v mi{icah in sklepih, slabim 
po~utjem in z utrujenostjo. 

Zdravljenje z antibiotiki je u~inkovito.

Zaščita
Na sprehodih in izletih v naravo se pred more-

bitnimi vbodi klopov ~im bolj za{~itimo. Nosimo 
obla~ila svetle barve (klopa na takih obla~ilih la`je 
opazimo) s tesnimi ovratniki, dolgimi rokavi in 
hla~ami. Obuti smo v {kornje in na glavi imamo 
pokrivalo. Izpostavljene dele telesa ve~krat na dan 
nama`emo z repelenti (npr. Autan, OFF, FORTH). 
Po vrnitvi iz narave se oprhamo in si umijemo gla-
vo. Obla~ila skrta~imo in jih operemo. Natan~no 
pregledamo telo, in ~e opazimo klopa, ga previ-
dno odstranimo. Klopa ne smemo odtrgati s silo, 
ker tako ostane rilec v ko`i, kar lahko povzro~i 
ognojitev. Klopa primemo s pinceto tesno ob ko`i 
in ga previdno izvle~emo. ^e to naredimo dovolj 
zgodaj, je mo`nost oku`be manj{a.

Mo`nost, da po vbodu klopa zbolimo, je kljub 
vsemu razmeroma majhna:
•  ker niso oku`eni vsi klopi, ampak le manj{i del

(v Sloveniji je 42 % klopov oku`enih z borelija-
mi, 4,8 % klopov z anaplazmozami in manj kot 
1 % z virusom KME);

•  ker pride do oku`be redko, ~eravno nas vbode
 oku`eni klop;
•  ker le del oseb, ki se oku`ijo, tudi zboli.

prof. dr. Tatjana Av{i~ – @upanc, univ. dipl. biol., 
In{titut za mikrobiologijo in imunologijo, 

Medicinska fakulteta v Ljubljani
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Mednarodni projekt 
ALP LAKES

To je projekt, pri katerem 
sodelujejo strokovnjaki iz Francije, Italije, Av-
strije in Slovenije.

Iz Slovenije pri tem projektu sodelujejo raz-
iskovalci Nacionalnega in{tituta za biologijo v 
Ljubljani pod vodstvom dr. Antona Branclja, pa 
tudi lokalne organizacije. Med njimi je najde-
javnej{a LTO Bohinj, kjer se dejavno vklju~uje 
g. Klemen Langus. Namen projekta je zbrati 
podatke o velikih jezerih v Alpah, njihovi ogro-
`enosti, dobrih praksah pri upravljanju z jezeri 
ter iskanje uspe{nih in u~inkovitih re{itev pri 
varovanju in za{~iti jezer.

Bohinjsko jezero s svojo okolico nedvomno spa-
da med najprivla~nej{e predele Slovenije, ki privab-
lja mno`ice turistov. Le-ti predvsem v poletnem 
~asu radi obiskujejo jezero, pa tudi njegovo bli`nje 
in {ir{e zaledje. Neposredna okolica jezera je raz-
meroma redko poseljena, pa tudi kmetijska dejav-
nost je v neposredni bli`ini razmeroma {ibka. Ven-
dar pa vsaka dejavnost na jezeru, ob bregu ali pa 
tudi v njegovem {ir{em zaledju vpliva na jezero, na 
kakovost vode in na `ivljenje v njem. Nedvomno je 
vsak obiskovalec jezera navdu{en nad lepoto po-
krajine, bistrostjo vode in mno`ico rib na iztoku. 
Le malo pa se jih verjetno vpra{a, kak{no je stanje 
jezera, kaj ga ogro`a in kako se izogniti negativnim 
vplivom, ki jih prina{ajo turizem, kmetijstvo in dru-
ge dejavnosti, ki potekajo v okolici jezera.

Ob tem se najprej porodi vpra{anje, kaj o jezeru 
in o njegovem zaledju sploh vemo. V njegovi »oseb-
ni izkaznici« pi{e, da je to ledeni{ko poglobljena in 
spremenjena tektonska kotanja. Na najgloblji to~ki, 
tj. v Fu`inskem zalivu, je jezero globoko 45 m, med-
tem ko je njegova povpre~na globina 28 m. Povr{ina 
jezera meri 3,28 km2. Vode pritekajo v jezero pred-
vsem z obmo~ja Vogla, Komne ter Doline sedmerih 
jezer. Vode se zbirajo s povr{ine, ki meri 40 do 50 
km2. Obmo~je je mo~no zakraselo, s {tevilnimi 
nadzemnimi (vrta~e, {kraplje) in podzemnimi (ja-
me, brezna) pojavi, tako da je natan~na dolo~itev 
vodozbirnega obmo~ja te`avna in nezanesljiva. 
Prav kra{ko zaledje jezera predstavlja velik problem 
pri sedanjem in potencialnem onesna`evanju, saj je 
nadzor nad pretakanjem snovi, ki {kodujejo kako-
vosti vode v jezeru, tako reko~ nemogo~.

Glavni povr{inski dotok v jezero je Savica, ki 
zbira vodo predvsem s Komne in iz Doline sedme-
rih jezer. Nekaj prispevajo tudi ob~asni hudourniki 
ter podvodni izviri, med katerimi je najmo~nej{i 
Govic. Ti prispevajo toliko vode, da bi v 4 do 5 me-
secih napolnili jezero s prostornino 92,5 milijona m3. 
Voda v jezeru se tako teoreti~no zamenja  dva- do 

KAJ VEMO O 
BOHINJSKEM JEZERU?

trikrat na leto in odte~e pod mostom pri sv. Janezu 
v Savo Bohinjko. Prav zaradi obilnega dotoka hla-
dne vode in njene hitre izmenjave se v poletnih me-
secih nekoliko ogreje le tanka povr{inska plast vode 
ter voda tik ob bregu. V najtoplej{ih dneh se tempe-
rature povr{inske vode dvignejo celo ~ez 22 oC, a ̀ e 
2 do 3 m pod gladino za~ne temperatura vode hitro 
padati in ima `e na globini 5 do 8 m temperaturo 
samo 4 oC. Tako hladna voda se zadr`uje v ve~jih 
globinah vse leto.  Bolj mrzla je na povr{ini le pozi-
mi, ko jezero zamrzne. Temperature povr{inske vo-
de so v Fu`inarskem zalivu zaradi povr{inskih tokov 
poleti nekoliko vi{je kot v Ukancu (za 1 do 2 oC). 

Prosojnost vode v jezeru je razmeroma velika, 
saj zna{a 8 do 10 m. To pomeni, da na tej globini {e 
lahko vidimo belo plo{~o s premerom 20 cm, kar je 
ustaljen na~in, kako se meri prosojnost. V na{ih 
jezerih prosojnost vode dolo~ajo alge. Ve~ jih je v 
vodi, manj je voda prosojna. Ker je prosojnost vode 
v Bohinjskem jezeru {e razmeroma velika, to pome-
ni, da je alg malo. Malo pa jih je zato, ker je v vodi 
malo hranilnih snovi. To so du{ikove in fosforjeve 

spojine, ki jih alge potrebujejo za rast in razmno-
`evanje. Na poljih in travnikih te snovi dodajamo v 
obliki umetnih gnojil (NPK, KAN, urea ipd.). Del 
teh umetnih gnojil lahko  prispe v jezero z de`evnico, 
drugi del pa prinesejo komunalne odpadne vode. 
Glede na koli~ino alg in kemi~nih analiz je teh sno-
vi v jezeru {e razmeroma malo, a koli~ina fosforja 
se od leta 1998, odkar redno spremljajo sestavo 
vode v jezeru, po~asi, toda vztrajno pove~uje.   

Redno spremljanje, ki ga sedaj opravlja Agencija 
republike Slovenije za okolje skupaj s sodelavci Na-
cionalnega in{tituta, obsega fizikalne meritve v vo-
dnem stolpcu (temperatura, pH, kisik, prevodnost, 
alkaliteta), kemijske analize vode (zlasti du{ikove in 
fosforjeve spojine) ter biolo{ke podatke (fitoplank-
ton). V plitvi vodi ob jezerskem bregu spremljajo 
tudi stanje ve~jih vodnih rastlin (makrofitov). Re-
zultati zadnjih let ka`ejo, da je stanje v vodnem 
stolpcu sicer {e vedno ugodno; strokovno temu 
pravimo, da je jezero v oligotrofnem stanju. Vendar 
je raven du{ikovih spojin nekoliko nad dopustno 
mejo 0,4 mg N/liter vode, medtem ko je koli~ina 
fosforja {e vedno precej ni`ja od dovoljene, a v za-
dnjih nekaj letih vztrajno nara{~a. 

Doslej so v jezeru na{li ve~ kot petdeset plank-
tonskih vrst alg, vendar se nobena ne pojavlja mno-
`i~no (t. i. pojav cvetenja). Le v nekaterih zalivih, 
zlasti ob izlivu Savice, pa se v plitvinah mno`i~no 
razra{~ajo nitaste zelene alge, ki ka`ejo na lokalno 
pove~an vnos hranilnih snovi. Od planktonskih 
rakov so v jezeru {tiri vrste vodnih bolh ter tri vrste 
rakcev samookov. Oboji so pomembna hrana za 
ribe. Doslej so v Bohinjskem jezeru ugotovili 16 
vrst rib. Od teh jih je bilo najmanj 6 umetno nase-
ljenih in so resna nevarnost za avtohtone vrste rib, 
posledi~no pa tudi za celoten jezerski ekosistem. 

Delna celovitej{a analiza stanja Bohinjskega je-
zera je pokazala, da je jezerski ekosistem po izgra-
dnji kanalizacije, prehodu na plinsko ogrevanje in 
zmanj{anju soljenja cest sicer v razmeroma do-
brem stanju. Kljub temu pa ni razloga za zadovolj-
stvo. Zavedati se moramo, da je eden od poglavit-
nih vzrokov za dobro stanje jezera njegova velika 
preto~nost. Voda v njem se hitro izmenjuje in pred-
vsem to vzdr`uje dobro stanje. Analize rabe pro-
stora ter stanje vode in obre`ja so pokazale, da 
obstajajo {tiri obmo~ja, ki so bolj izpostavljena in s 
tem ogro`ena, predvsem zaradi turizma oz. pro-
meta. To sta na zahodni strani jezera Ukanc ter 
obmo~je izliva Savice, na vzhodni obali je to 
Fu`inski zaliv ter obmo~je okoli iztoka Save Bo-
hinjke. Potencialna nevarnost je tudi cesta in parki-
ri{~a ob njej. Vse to so to~ke, kjer se na jezero naj-
bolj intenzivno »pritiska«. Upravljavci z jezerom in 
prostorom okoli njega bodo morali zato poskrbeti, 
da bodo ti pritiski ~im manj{i. Nekaj bo to lahko na 
podlagi lastnih, lokalnih izku{enj, nekaj pa s pomo-
~jo strokovnjakov doma in iz tujine. Pri uvajanju 
re{itev pa bo potrebne tudi nekaj previdnosti, saj 
»re{itve, ki delujejo pri sosedu, v~asih ne delujejo 
tudi pri meni«.   

dr. Anton Brancelj, Nacionalni in{titut za biologijo

Raziskave jezera. Foto: D. Tome
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NARAVA

Najmo~nej{i potres 20. stoletja z nad`ari{~em 
(epicentrom) na ozemlju Slovenije je nastal 12. 
aprila 1998 v Zgornjem Poso~ju. Njegova magnitu-
da (ML) je bila 5,6, najve~ji u~inki pa so bili med 
VII. in VIII. stopnjo po EMS-lestvici (12-stopenj-
ska evropska potresna lestvica). @ari{~e potresa je 
bilo v zemeljski skorji med dolino Lepene in Krn-
skim pogorjem, v globini okoli 8 km. Potres je poleg 
velike gmotne {kode povzro~il tudi precej{nje spre-
membe v naravi, saj so nastali {tevilni hribinski 
podori in zdrsi, ki so ponekod popolnoma uni~ili 
planinske poti. 

Za dolo~itev najve~je stopnje potresnih u~inkov 
je poleg odziva ljudi in njihove okolice, u~inkov na 
predmete in po{kodb zgradb treba poznati tudi 
u~inke v naravi. Prav to je bil povod za primerjavo 
u~inkov potresa na zgradbah in v naravi, kjer je bilo 
to mogo~e. Na podlagi tega so bile natan~neje 
ovrednotene po{kodbe v naravi, ki jih evropska po-
tresna lestvica obravnava zelo posplo{eno.

Spremembe v naravi so omogo~ile zanesljivej{o 
dolo~itev makroseizmi~nega nad`ari{~a in intenzi-
tete potresa. U~inke med VII. in VIII. stopnjo po EMS 
je potres dosegel v Mali vasi v Bovcu in v vaseh 
Spodnje Dre`ni{ke Ravne in Magozd. Z isto sto-
pnjo so bile ocenjene po{kodbe v naravi na Krnu, 
koti 1776, Javor{~ku, grebenu Krn~ice, obmo~ju ob 
strugi reke Tolminke med njenim izvirom in planino 
Polog, v gorah nad dolino Lepene – Leme`, [ija ...

Evropska potresna lestvica je pri vi{jih stopnjah 
(VI. in ve~) narejena skoraj izklju~no glede na 
po{kodbe na zgradbah. V redko naseljenih krajih, 
kot je primer obmo~je, ki ga je zajel potres, kjer so 
poseljene le doline, v gorskem svetu pa so le plan-
{arije, lovske in planinske ko~e ter posamezne viso-
kogorske kmetije, je uporaba te lestvice ote`ena in 
negotova. Pojavlja se vpra{anje, ali ne bi bilo mo-
go~e dobiti zanesljivej{e ocene intenzitete potresa, 
~e bi pri presoji upo{tevali tudi poru{itve naravne-
ga ravnote`ja, kot so npr. hribinski podori in zdrsi. 
Vsak dodaten podatek v takih primerih, ~e ga seve-

da pravilno interpretiramo, lahko pove~a zaneslji-
vost ocene intenzitete potresa. Da pa bi lahko 
poru{itve naravnega ravnote`ja kot del seizmogeo-
lo{kih pojavov uporabili v ta namen, je treba opra-
viti primerjavo s po{kodbami na zgradbah, kjer je 
to mogo~e, in nato ugotovitve raz{iriti na celotno 
obravnavano obmo~je.

Analize posledic v naravi ob potresu v Zgornjem 
Poso~ju ka`ejo, da bi bilo smiselno usmeriti stro-
kovna prizadevanja tudi v vklju~itev posledic potre-
sa v naravi v sistemati~no ovrednotenje intenzitete 
potresa. 

Po {estih letih je leta 2004 isto obmo~je prizadel 
nov mo~an potres z magnitudo ML = 4,9 in ocenje-
no intenziteto med VI. in VII. stopnjo po EMS. 
Epicentra potresa sta bila manj kot kilometer nara-
zen. Nastala sta ob zmiku ob istem prelomu. Kljub 
{tevilnim po{kodbam v naravi ob prvem potresu ni 
bilo smrtnih `rtev, drugi pa je zaradi padanja skal 
ob potresu povzro~il smrt sprehajalca v gorah. 
Kljub temu, da je bil potres leta 1998 najmo~nej{i 
na slovenskih tleh v 20. stoletju, pa sta bila oba 
potresa precej {ibkej{a od najmo~nej{ega mo`nega, 
ki ga za to obmo~je napovedujejo prognosti~ne 
seizmolo{ke karte. 

Ob potresu je bilo dogajanje v naravi opredelje-
no z morfolo{ko-geolo{kimi zna~ilnostmi Alp, ki 
jih dolo~ajo strma do navpi~no nagnjena pobo~ja 
ledeni{kih dolin, zgrajena iz razpokanih karbonat-
nih kamnin. Za Alpe veljajo druga~ne zna~ilnosti in 
vrste po{kodb kot za druga, manj hribovita obmo~ja. 

Oba potresa sta v naravi povzro~ila {tevilne po-
ru{itve, vendar imata zaradi razli~ne mo~i tudi raz-
li~ne posledice. Tako so ob  potresu 1998 nastali 
{tirje veliki (nekaj 10.000 m3 materiala) in pet zelo 
velikih hribinskih podorov (ve~ kot 100.000 m3 ma-
teriala). Nastalo je tudi ve~ drugih poru{itev, kot so 
razli~ni tipi podorov. Nasprotno je potres leta 2004 
na istem obmo~ju povzro~il bistveno manj{e 
po{kodbe v naravi, ki so se ve~inoma kazale v 
povr{inskih hribinskih podorih, ki niso presegli ne-

kaj 1000 m3. Pojave v naravi, nastale ob obeh po-
tresih, smo na terenu popisali ter dolo~ili njihovo 
lokacijo, geolo{ko zgradbo kamnine, velikost, de-
belino, tip zdrsa, nagib pobo~ja in pora{~enost te-
rena. Na tej podlagi smo izvedli primerjavo obeh 
potresov glede na poru{itve v naravi. Ugotovili smo 
{tevilne zanimive zna~ilnosti in povezanosti med 
mo~jo potresa in velikostjo po{kodb v naravi. 

Namen prou~evanja poru{itev v naravi je bil tudi 
izdelati napoved, kak{ne so lahko posledice v nara-
vi ob najmo~nej{em mo`nem potresu na obravna-
vanem obmo~ju, ki lahko dose`e intenziteto IX. 
stopnje po EMS. Pregled zgodovinskih dogodkov 
potresov na obravnavanem obmo~ju je namre~ po-
kazal, da so v alpskem prostoru mo`ni tudi kata-
strofalni dogodki. Tako je leta 1348 potres ocenjene 
magnitude M = 6,5 z verjetnim epicentrom v Fur-
laniji z ju`nega pobo~ja gore Dobra~ spro`il ogro-
men hribinski podor z nekaj 100 milijoni m3, ki je 
zasul ve~ vasi, zajezil pa je tudi reko Ziljo. Ob tem 
je umrlo ve~ tiso~ ljudi. 

Rezultate analize posledic potresa na naravo 
lahko strnemo v naslednje to~ke:
•  Po{kodbe v naravi imajo v alpskem svetu poseb-

ne zna~ilnosti, ki so povezane s karbonatno 
zgradbo Alp, z nastankom strmih pobo~ij zaradi 
delovanja ledenikov in lokalno razporeditvijo 
tektonsko nastalih diskontinuitet ter plastovito-
sti kamnine.

•  Ko dolo~amo vplive potresa na naravo, je treba
nujno upo{tevati lokalne morfolo{ko-geolo{ke 
zna~ilnosti, saj bodo v razli~nih morfolo{ko-
geolo{kih razmerah ob potresu nastali popolno-
ma druga~ni pojavi.

•  Na podlagi dosedanjega prou~evanja pojavov v
naravi za oba obravnavana potresa je za sloven-
ski alpski svet mogo~e z enako zanesljivostjo 
napovedati intenziteto potresa, kot je to mogo~e 
na podlagi po{kodb na zgradbah, kar postane 
pomembno pri nizki poseljenosti obmo~ja.

•  Ugotovili smo jasno povezavo med tipom poru-
 {itve in lokalnimi razmerami.
•  Ugotovili smo jasno povezavo med oddaljenostjo
 od epicentra in velikostjo po{kodbe v naravi.
•  Ugotovili smo jasno povezavo med mo~jo po-

tresa in velikostjo poru{itve za naravne pojave 
ob potresu.

•  Postavili smo temelje za dolo~itev najbolj kriti~-
nih obmo~ij v Alpah, kjer lahko ob zelo mo~nem 
potresu nastanejo ekstremno veliki pojavi, ki so 
posledica poru{enja naravnega ravnote`ja.
Upamo, da bodo rezultati {tudije primerjave 

obeh potresov, leta 1998 in leta 2004, ob upo{teva-
nju tudi starej{ih zgodovinskih dogodkov, v priho-
dnje omogo~ili napraviti preventivne pasivne in 
aktivne korake za obmo~je Julijskih Alp. To pomeni 
pove~ati znanje lokalnih institucij in prebivalstva o 
potresni ogro`enosti zaradi pojavov v naravi, obe-
nem pa izogibanje gradnji na obmo~jih, ki jih lahko 
ogrozijo ve~je poru{itve v naravi.

dr. Renato Vidrih, MOP, ARSO, 
Urad za seizmologijo in geologijo

POŠKODBE V NARAVI OB POŠKODBE V NARAVI OB 
POTRESIH V ZGORNJEM POTRESIH V ZGORNJEM 
POSOČJUPOSOČJU
1. del1. del

Ponekod so v dolino grmeli ogromni skalni balvani (tudi do 300 m3 in ve~). Foto: T. Ov~ak
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KULTURNA KRAJINA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 
4. del

Kulturne krajine, ki jih prepoznavamo kot 
zna~ilne za obmo~je Julijskih Alp, marsikatere od 
njih pa tudi kot izjemne, imajo nezanemarljivo 
vlogo tudi kot nosilec simbolnega in duhovnega 
pomena. ^lovek se je s spo{tljivim in ustvarjalnim 
odnosom v najve~ji meri prilagodil naravi, tako da 
jo je varoval in ob tem z njo vzdr`no gospodaril. 
Ob so`itju med varstvom in rabo so se na obmo~ju 
dana{njega narodnega parka izoblikovale zna~ilne 
kulturne krajine, ki se razlikujejo kljub majhni 
medsebojni oddaljenosti.

Velika ve~ina slovenskega prebivalstva se poi-
stoveti s prostorom Triglavskega narodnega par-
ka. Zavedanje kakovosti in nenadomestljivosti ter 
pripadnosti temu prostoru je mogo~e zaznati ob 
odzivanju javnosti {e posebej takrat, ko smo pri~a 
pojavom ali procesom, ki spreminjajo in razvre-
dnotijo kulturno in naravno krajino – od nedovo-
ljenih gradenj po~itni{kih objektov, infrastruktur-
nih sistemov do velikih razvojnih na~rtov turisti~-
nih in rekreacijskih kompleksov ali sprememb za-
kona o Triglavskem narodnem parku.

Krajine v parku so podvr`ene spremembam, ki 
so odsev postopnih drobnih sprememb `ivljenj-
skih razmer v prostoru in ~asu,  pa tudi globaliza-
cijskih tokov v odprtih krajinskih sistemih. Nekon-
kuren~no hribovsko kmetijstvo uga{a zaradi opu{-
~anja planin, obse`na obmo~ja se zara{~ajo, kra-
jine izgubljajo pestro krajinsko zgradbo, izgubljajo 
se drobna ~lenjenost, poljska delitev in zate~ena 

glavom« iz 19. in prve polovice 20. stoletja, ki 
zbuja ob~utek tradicionalne pripadnosti, simbol-
nega pomena, kulturne identitete in narodnega 
buditeljstva, je danes krajinska zgradba poenosta-
vljena. Kljub nekoliko ~rnogledim mislim pa je 
treba poudariti, da obmo~je ni do`ivelo spre-
memb, ki bi povzro~ile trajno izgubo pomembnih 
krajinskih prvin, katerih prepoznavnost gradi slo-
venski alpski prostor. Njihovo ohranjanje in vzdr-
`evanje je povezano z aktivno rabo prostora, s 
tradicionalnimi dejavnostmi, ki so z vzdr`nim iz-
kori{~anjem naravnih virov tudi bistveno soobli-
kovali kulturno krajino. Iskanje ustreznega ravno-
vesja med razvojem, ki bo uspe{en gospodarsko, 
hkrati pa bo ohranjal naravne in negoval ustvarje-
ne vrednote, je cilj uspe{nega upravljanja krajine.

Za vzdr`evanje in ohranitev zna~ilnosti kultur-
ne krajine je pomembno, da se posegi v prostor 
na~rtujejo in izvajajo tako, da se ohranjajo zna~il-
nosti, ki so pomembne za ohranjanje pestre pro-
storske strukturiranosti naravnih in ustvarjenih 
krajinskih elementov ter za njihovo prepoznavnost 
in vidno privla~nost. Ohraniti je treba ravnovesje 
naravne zgradbe krajine in ustvarjenih zna~ilnosti 
kot ~lovekovega okolja, tako da se varuje in ohra-
nja poselitvene, stavbarske in krajinske zna~ilnosti 
in posebnosti. Razvojno prednost imajo tradicio-
nalne rabe prostora, ki s sonaravnim gospodarje-
njem omogo~ajo vzdr`evanje krajine.

Besedilo in foto: Igor Zakotnik

Zgornji poklju{ki rovti

UMETNOSTNOZGODOVINSKA KULTURNA DEDIŠČINA: Cerkev sv. Jožefa v Soči
V registru nepremi~ne kulturne dedi{~ine 

predstavljajo enega od tipov dedi{~ine stavbe 
sakralne dedi{~ine, kamor se uvr{~ajo predvsem 
cerkve, kapelice, znamenja in razpela. Na sezna-
mu enot, ki so za obmo~je Triglavskega narod-
nega parka v postopku vpisa, jih na{tejemo se-
dem, `e vpisanih enot tak{ne dedi{~ine pa je 43. 
Med njimi najdemo tudi cerkev sv. Jo`efa v So~i. 

Zgodovinski zapisi nam govore, da so cerkvi-
co v vasi So~a sezidali `e leta 1718, vendar je 
bila posve~ena dobrih sto let kasneje, leta 1823. 

Cerkev sv. Jo`efa v So~i. Foto: J. A. Miheli~

Konec 19. stoletja so jo obse`neje pove~ali, leta 
1944, v ~asu druge svetovne vojne, pa preuredili. 
Tedaj jo je Tone Kralj tudi v celoti preslikal in na 
svojstven na~in aktualiziral. V nasprotovanju 
fa{isti~nemu re`imu si je prizadeval poudariti slo-
vensko nacionalnost. Tako npr. notranjost cerkve 
zaznamujejo barve slovenske zastave, narodu 
sovra`ne osebe so prikazane v likih bo`jih sovra`-
nikov. Pripadnost narodu je umetnik izrazil {e s 
podobami na stenah, kamor je z izjemo apostolov 
in evangelistov umestil le slovanske svetnike. 

@upnijska cerkev v So~i je le ena izmed ve~ kot 
{tiridesetih zlasti primorskih cerkva (med njimi 
bli`nja cerkev v Trenti), ki jih je poslikal in opremil 
Tone Kralj (1900–1975). Stalno zbirko njegovih 
del si lahko ogledamo v Galeriji Bo`idarja Jakca v 
Kostanjevici na Krki, kjer je muzej slovenske likov-
ne umetnosti 20. stoletja.

Za cerkvenim objektom le`i malo odmaknjeno 
nad civilnim pokopali{~em eno izmed {tevilnih 
voja{kih pokopali{~, nemih pri~ grozot iz ~asa pr-
ve svetovne vojne. V bli`njih naseljih jih je {e ve~, 
naj omenimo le dve: v Trenti in na Logu pod Man-
gartom. 

Ambient ob sakralnem poslopju v vasi So~a 
sooblikuje {e mogo~na lipa, ki raste blizu cer-
kvenih vrat. Gre za naravno vrednoto dr`avnega 
pomena, ki je zavarovana kot naravni spomenik. 
Leto{nje meritve so pokazale 386 cm obsega  in 
pribli`no 23 m vi{ine. Po pripovedovanju doma-
~inov naj bi ~asu kljubovala `e kaka tri stoletja. 
Njeno rast {e najbolj moti neposredna bli`ina 
ceste, ki pa naj bi se ob bli`nji rekonstrukciji mal-
ce odmaknila.

Tea Lukan Klav`er

KULTURA

razmerja v prostoru, bri{ejo se meje med pozida-
nim prostorom ter odprto kmetijsko in gozdno 
krajino, posamezne tradicionalne kmetijske stavbe 
izgubljajo nekdanjo funkcijo, s sprejemanjem in 
vna{anjem tujih vplivov pri gradnjah izginevajo 
tradicionalne stavbarske prvine, lokalno pogojeno 
gradivo in izvedba. To je posledica nezadostnega 
zavedanja druga~nosti kot primerjalne prednosti, 
pomanjkanja nekdanjih znanj, enostavnej{ih in 
cenej{ih re{itev, po drugi strani pa tudi reakcija 
proti dr`avi (ob~utek rezervatnega varstva s {tevil-
nimi prepovedmi, odsotnost ustreznega svetova-
nja, ugodnih spodbud …) in iskanje kratkoro~nih 
koristi.

V primerjavi s »popolno podobo raja pod Tri-

Voja{ko pokopali{~e. Foto: J. A. Miheli~
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JOSIP ABRAM – TRENTAR (1875–1938)
Josip Abram, duhovnik, narodni buditelj in 

podpornik, dramatik, esejist, pesnik in prevajalec, 
je premalo znan kot pomemben in zaveden Slove-
nec, kot ljubitelj Trente in njenih gora, ljubljenec 
Trentarjev in drugih ljudi Gori{ke, kot ~lovek, ki je 
v ~asu avstrijskega in italijanskega nacionalizma 
varoval in `ivel za slovenstvo ter bil ob tem enako 
dober do svojih prijateljev in nasprotnikov. Kakor 
Alja` na kranjski strani je Abram varoval vrhove 
Julijcev pred grabe`ljivim tujcem na gori{ki strani. 
Ljudem je stal ob strani z vsem svojim bitjem. 

Po novi ma{i leta 1899 je bil dve leti kaplan v 
Bovcu, nato pa od 1901 do 1904 `upnik v Trenti, le 
{tiri leta, ki pa jih sam ozna~uje kot najlep{a v svo-
jem `ivljenju. Tam se je poistovetil s Trentarji kot 
Joza Abram, se seznanjal z njimi, jih globoko spo-
{toval, hkrati pa se je za vedno zagledal v dolino in 
v gore, ki jo obdajajo.

Po letu 1904 je slu`boval na Novakih (do 1907), 
v Biljah (do 1911), na Oblokah (do 1918), v Sv. 
Luciji (Most na So~i) (do 1930) in v Pevmi do svo-
je nenadne smrti leta 1938. V vseh duhovni{kih 
slu`bah je bil `ilav in vztrajen delavec, ki je z vso 
vnemo zgrabil za vsako delo in ga opravil kljub 
oviram. Da bi v stiskah predvojnih, vojnih in po-
vojnih ~asov pomagal kmetom in delavcem, je 
povsod ustanavljal izobra`evalna dru{tva, najve~ iz 
svojega snoval lepe knji`nice in vedo~, da ni pro-
svete brez tvarne podlage, ustanavljal gospodarske 
zadruge tako ~vrsto, da so pre`ivele stiske hudih 
~asov. Od gimnazijskih (Ljubljana) in vseu~ili{kih 
(Gorica) let se je vneto zavzemal za re{evanje slo-
venskega vpra{anja, najprej v avstrijski monarhiji, 
nato v Italiji. Kot gimnazijec je nenehno {iril list 
Rimski katolik, ki ga je urejal in izdajal dr. Anton 
Mahni~, in bil za to tudi kaznovan, njegov vzornik 
in najbolj{i prijatelj pa je bil dr. Janez Evangelist 
Krek, ki je tudi pridigal na Abramovi novi ma{i v 
rodnem [tanjelu leta 1899. Njegov verouk je bil 
zelo pester, ker je bil po naravi duhovit in iznajdljiv, 
varovance pa je u~il tudi sloven{~ine, ki je bila v 
{oli prepovedana, njen pravopis, pravore~je in slov-
nico, govoril o slovenskih pesnikih in pisateljih, 
prepeval z otroki. Med slu`bovanjem v Trenti mu 
je dr. Krek, ki je poznal njegovo pesni{ko in pisa-
teljsko ̀ ilico, predlagal, naj se loti Zlatoroga, kakor 
je predlagal tudi Franu Sale{kemu Fin`garju, da je 
potem nastal njegov roman Pod svobodnim son-
cem. Pesnik Oton @upan~i~, ki je sledil dogaja-
njem, je Abramu ~estital za krstno upodobitev 
Zlatoroga 1911 na Jesenicah in dodal, da je z njim 
trikrat zapored do konca napolnil Ljudski dom v 
Ljubljani. Napisal je {e nekaj dramskih iger (Ume{-
~anje Sama, Ime in kri), postal pa je tudi eden 
najbolj{ih in najgore~nej{ih prevajalcev del ukra-
jinskega pesnika Tarasa [ev~enka.

Zaradi narodnobuditeljskega dela so ga nepre-
stano preme{~ali, najbolj{e spri~evalo zanj pa je 
bila ̀ elja faranov v vsakem od krajev, kjer je slu`bo-
val, naj ostane, kajti prirasel jim je k srcu. ^love{ke 

Dva ljubitelja Trente – Josip Abram in dr. Julius Kugy. Vir: 
Kragelj J. 2000. Josip Abram - Trentar. Koper, Ognji{~e.

KULTURA

vrline Josipa Abrama je po njegovi prezgodnji 
smrti med obiskom pri prijatelju dr. Antonu Bre-
clju v Ljubljani opisal dr. Julius Kugy, ki pravi ta-
kole: »Bil je eden najplemenitej{ih ljudi, kar sem jih 
poznal, in eden mojih najbolj{ih prijateljev, nad 
vse prikupen, v veliki meri temperamenten, na naj-
idealnej{i vi{ini stoje~ ~lovek, s katerim ne morem 
primerjati nikogar. Kamor je pri{el, je razvnel vsa 
srca, imel je odprto oko in {iroko odprto srce za 
naravne lepote; bil je poln toplega, dobrohotnega 
humorja in iskrenega duha, pri tem pa preprost in 
skromen, vedno dobre volje in vedno pripravljen 
pomagati vsem, ki so potrebovali njegovo pomo~. 
Pred vsem in nad vsem je bil resni~no izbran slu-
`abnik Bo`ji, res globoko veren, ljubezen in mir 
razsipajo~ duhovnik. Najino prijateljstvo so skova-
le gore, ki jih je navdu{eno ljubil.« 

Jo`e A. Miheli~

POPISOVANJE LEDINSKIH IMEN
Kadar se vozimo ali sprehajamo po pokrajini, 

oko samo od sebe odkriva njene naravne in kul-
turne zna~ilnosti. Veliko ve~ pa pokrajina, vsak 
njen del~ek, nosi v sebi za tiste ljudi, ki na njej 
`ivijo, jo obdelujejo ali so kakorkoli tesno pove-
zani z njo. Kot na obrazu ljubljenega ~loveka na 
njej poznajo vsako gubo, vsako stezico, vzpetino 
in izvir. In kakor si ljudje med seboj dajemo ime-
na, da se pokli~emo, da se drug o drugem pogo-
varjamo, tako imajo vsi drobni del~ki pokrajine, 
ki obdaja ljudi in jim daje kruh, svoja posebna 
imena. Nekatera so starodavna, nekatera skoraj 
nova. Pravimo jim ledinska imena ali mikrotopo-
nimi, saj so to zemljepisna imena, ki ozna~ujejo 
tako majhne dele pokrajine, da jih na izletni{kih 
in drugih zemljevidih ve~inoma ni. Z njimi nam 
pokrajina poka`e svoj ~love{ki obraz, obraz, ki ji 
ga podeljuje ~lovekov pristni odnos z njo. Ta 
imena so svojevrstna kulturna dedi{~ina, saj 
skoraj vsako ime pripoveduje o oblikovanosti 
povr{ja, zna~ilnem rastju, zgodovini rabe tal, ob 

poglobljenem {tudiju pa tudi o razvoju jezika – 
nare~ja, zgodovinskem razvoju pokrajine, nase-
ljevanju, delitvi zemlje … 

V Znanstvenoraziskovalni slu`bi TNP smo 
za~eli popisovati ledinska imena in jih vna{ati v 
zemljevid. To ni samo dokumentacija, ampak 
tudi ponovno o`ivljanje imen, ki so `e skoraj 
u{la spominu. Ker je snov obse`na in `iva, smo 
konec februarja pripravili sre~anje ljubiteljev, 
poznavalcev in zbiralcev ledinskih imen. Ob lepi 
udele`bi poznavalcev – doma~inov z gorenjske 
in primorske strani parka – pa tudi strokovnja-
kov, ki se pri svojem poklicnem delu sre~ujejo z 
ledinskimi imeni, je stekla razprava o nujnosti 
terenskega zbiranja imen, pravilnem nare~nem 
zapisu in napakah, ki se pojavljajo na obstoje~ih 
zemljevidih. Strinjali smo se, da se na podobnih 
sre~anjih dobimo dvakrat na leto, saj sta sodelo-
vanje in izmenjava izku{enj prvi korak na poti do 
enotnega in sistemati~nega zbiranja in zbirke 
ledinskih imen, ki danes {e `ivijo. 

Ana Marija Kunstelj

Primer vnosa ledinskih imen v elektronsko obliko: Spodnje Laze, k. o. Vi{elnica  I
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Značilnosti gozdov v TNP
Velik del gozdov na Zgornjem Gorenjskem le`i 

v TNP. Na zgornji gozdni meji in na strmih, skal-
nih pobo~jih najdemo varovalne gozdove in ru{je, 
ni`e, na visokih planotah Pokljuke in Me`akle, na 
pobo~jih alpskih dolin in planot pa uspevajo goz-
dovi s posebnim namenom, kjer so na~rtovani 
ukrepi poseka ter gojenja. Teh »gospodarskih goz-
dov« je okoli 16.000 ha.

Gozdovi, ki pora{~ajo pobo~ja, imajo precej 
naravno sestavo drevesnih vrst (smreka, bukev, 
macesen) in so v povpre~ju kar odporni proti uj-
mam. Priznati pa moramo, da so najbolj obiskani 
gozdovi na ravnih legah visokih planot preve~ za-
smre~eni. ^e ti sestoji do~akajo svojo zrelost, so 
za lastnike z vidika dobi~ka zelo zanimivi. Velik 
problem takih zasmre~enih gozdov pa je pre`iveti 
dolgo dobo 150 let. Toliko namre~ na Pokljuki po-
trebuje smreka, da dose`e ciljno debelino. V gozd-
nih velikoposestnih kompleksih na~rtno gospoda-
rimo z gozdom `e ve~ kot 100 let. V tem ~asu je 
bilo na Pokljuki in Me`akli veliko ujm in katastrof, 
ki so jih povzro~ili veter, sneg in podlubniki. Sku-
paj je padlo pribli`no milijon bto m3 lesa.

Snegolom konec januarja 2007
Neugoden splet okoli{~in: de`, vdor mrzlega 

zraka, moker sneg, ki je primrzoval na veje, ter 
brezvetrje so bili zanesljiv recept za novo ujmo. 
Kljub temu, da so bile koli~ine padlega snega po-
polnoma obi~ajne, je v dveh dneh na okoli 6.000 
ha padlo ali se prelomilo vsaj 35.000 bto m3 drev-
ja. Za odvoz te koli~ine bi lastniki gozdov potre-
bovali 1.000 tovornjakov s prikolico. Po{kodbe 
gozdov so ponekod posami~ne, drugje je lomilo v 
skupinah, ali pa so uni~eni celi sestoji (Konjska 
raven na Pokljuki ali Trata na Me`akli).

Načini spravila
Sanacija v najbolj prizadetih predelih velikopo-

sestnih gozdov poteka `e od za~etka februarja. 
Najprej so bile o~i{~ene glavne ceste. Gozdarji 
smo takoj za~eli s pripravo proizvodnje in `e kma-
lu je bilo mogo~e poleg klasi~nih motornih `ag in 
traktorjev pri sanaciji videti tudi stroj za strojno 
se~njo. Ti pomenijo veliko pridobitev na podro~ju 
dela v snegu in hitri izdelavi, ki je pogoj za zagota-
vljanje varstva gozdov.

Veliko te`av pri~akujemo v drobni posesti in na 
strmih terenih, ki so {e vedno nedostopni. Tam so 
sestoji sicer manj prizadeti, a velike razpr{ene koli-
~ine nevarno podrtih {opov drevja, {tevilni lastni-
ki, manj profesionalen pristop in nepovezanost 
bodo zagotovo dodaten ote`ujo~ dejavnik.

Posledice snegoloma
Te so v tem trenutku {kodljive predvsem z eko-

nomskega stali{~a. Okvirno bodo lastniki morali 

JANUARSKI SNEGOLOM V GORENJSKIH GOZDOVIH TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA

Sneg je primrzoval na veje. Foto: L. Budkovi~

Foto: V. Papler - Lampe

za pospravilo polomljenega lesa na blejskem goz-
dnogospodarskem obmo~ju dodatno od{teti 
300.000 evrov. [koda se bo kazala tudi kasneje, saj 
bo zaradi vrzeli zmanj{an prirastek. Skupno {ko-
do ocenjujemo na milijon evrov.

Snegolom z ekolo{kega stali{~a ni usodno de-
gradiral prizadetih gozdov. Ko bodo polomije 
pospravljene in bo preteklo nekaj let, se bodo rane 
zacelile. Donosi gozdov bodo sicer okrnjeni, ven-
dar bodo nezarasle praznine sprejemljive z vidika 
habitatne vloge gozda, pospe{evanja pestrosti in 
razgibanosti sestojev (vra{~anje vrb, zatravljene 
povr{ine …).

Najbolj ~rn scenarij pa bi pomenila zamuda pri 
pospravilu ali pu{~anje polomij v iglastih sestojih. 
Po{kodovana drevesa so idealno goji{~e za velike-
ga in malega smrekovega lubadarja. V zadnjih 
treh letih `e tako ugotavljamo, da se njihova {te-
vil~nost pove~uje, saj se je {tevilo lubadark pove-
~alo za 100 %. ^e bi se pospravilo in odvoz zavle-
kla do konca poletja, bi se {tevil~nost lubadarja 
dobesedno postoterila. To bi pomenilo katastrofo 
v preostalih smrekovih sestojih, saj bi lubadarji za 
razplod napadali in uni~evali tudi popolnoma 
zdrava drevesa. 

Za pravo~asno sanacijo snegoloma bo dr`ava 
preko subvencij namenila sredstva, ki pa jih bo za 
pokritje vseh izgub odlo~no premalo. Za odprtje 
gozdnih cest so denar obljubile tudi nekatere 
ob~ine.

Vida Papler - Lampe, Zavod za gozdove RS, 
Obmo~na enota Bled
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AVTOHTONE PASME DROBNICE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 

BOVŠKA OVCA
Vzredili so jo v Zgornjeso{ki dolini in dobila je 

ime po kraju Bovec. Je slovenska avtohtona pa-
sma, ki ostaja pasemsko povezana z izvornim 
obmo~jem, vendar se je zaradi svoje izjemne prila-
godljivosti raz{irila tudi drugod po Sloveniji, 
predvsem na Kras in v Vipavsko dolino.  Populaci-
jo bov{ke ovce v Sloveniji ocenjujemo na 3000 ovc 
pri pribli`no 120 rejcih. 

Je stara pasma, z utrjenim genskim zapisom, 
kar dokazuje, da so jo modri pastirji premi{ljeno 
odbirali iz roda v rod.  

Bov{ka ovca je srednje velika, visoka 45 do 55 
cm (ovni do 65 cm), njena telesna masa je 40 do 
50 kg, v bolj{ih rejah v~asih tudi ve~ kot 60 kg; 
ovni tehtajo 50 do 65 kg. Je izrazito mle~nega ti-
pa, fine glave in kratkih uhljev. Noge so tanke, 
kratke in ji omogo~ajo dobro hojo po strminah 
gorskih pa{nikov. Njena volna je groba, dokaj re-
sasta in neizrazito pramenasta, ve~inoma je bele 
barve, lahko pa tudi rjava ali ~rna. 

Povpre~na mle~nost:  220 kg mleka v laktaciji

Bov{ka ovca. Foto: B. Mohori~

odpornost in prilagojenost ekstenzivnim na~inom 
reje. Ima odli~no izra`ene telesne lastnosti, ki so 
pomembne in potrebne za rejo v gorskih obmo~jih. 
Po namenu reje razlikujemo mle~ni in mesni tip 
dre`ni{ke koze. Znana je predvsem po izredni ka-
kovosti mesa kozli~ev.

Dre`ni{ka koza je srednje velika do velika koza, 
s telesno maso 45 do 60 kg, odrasli kozli so 20 do 
30 kg te`ji. Koze so ~vrste konstitucije z mo~nimi 
kostmi. Telesna mo~ in odpornost sta veliki. @iva-
li so ve~inoma rogate in temno obarvane, ~rne in 
temne s sivorjavimi ali belimi lisami. Zna~ilna je 
tudi svetlo rjava barva. 

Dre`ni{ka koza je s svojo izjemno prilagodljivo-
stjo pomagala pre`iveti ljudem v okolju z zelo 
te`kimi `ivljenjskimi razmerami. Kljub na~rtnemu 
uni~evanju kozjereje nasploh, predvsem v povoj-
nem ~asu, gre trmastim doma~inom zahvala, da 
se je ta pasma, ki pomeni tudi neprecenljiv del slo-
venske naravne in kulturne dedi{~ine, ohranila do 
danes.

Davorin Koren

OBNOVLJENA ROGÂRJEVA ŽAGA VENECIJANKA
Organizatorji tradicionalnega sejma v Trenti (Trentarski senjem) vsako leto pripravi-

jo kak{no posebnost, zanimiv vzporeden dogodek, ki dvigne in obogati kulturno raven 
prireditve. V lanskem letu je bil tak dogodek odprtje obnovljene Rogârjeve `age veneci-
janke, zgrajene okoli leta 1850. @aga, last obeh Rogârjevih doma~ij, je s kraj{imi pre-
sledki delovala do leta 1994. Kot najbolje ohranjeno `ago te vrste v Poso~ju so jo ob-
novili v skladu s strokovnimi smernicami Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine. Z 
ob~inskim odlokom so jo uvrstili na seznam tehni~nih spomenikov lokalnega pomena, 
za skupinske oglede pa bo v leto{nji sezoni odprta kot nova to~ka na So{ki poti TNP. 

Izdatno pomo~ pri obnovi so prispevali: Javni zavod TNP, ZVKDS OE Nova Gori-
ca, Ministrstvo za kulturo in Dr`avna tehni~na pisarna.

Edvin Kravanja, Jo`e A. Miheli~ Foto: J. A. Miheli~

Dol`ina laktacije: 193 dni
Vsebnost ma{~obe: 6,4 % 
Vsebnost beljakovin: 5,4 %
Pasma je vse do danes sledila svojemu osnov-

nemu rejskemu cilju: prilagodljivost te`avnim in 
skromnim rejskim razmeram, zmo`nost pa{e na 
hribovskih in gorskih pa{nikih, miren tempera-
ment, dolgo`ivost in odpornost. Nad gozdno me-
jo se v pobo~ja Krna, Kanina, Mangarta in drugih 
vrhov zajedajo strmi, prostrani pa{niki s kratko, 
so~no vegetacijo. Take povr{ine so gospodarji `e 
od nekdaj izkori{~ali za pa{o bov{ke ovce.

DREŽNIŠKA KOZA
Dre`ni{ka koza izvira iz slovenskega dela Julij-

skih Alp. Ve~inoma se pojavlja na obmo~ju 
Dre`nice in Bovca, redijo pa jo tudi kmetje v dru-
gih delih Slovenije, predvsem na Primorskem. Je 
edina slovenska avtohtona pasma koz. Zaradi 
majhne populacije in vpliva drugih pasem spada 
med ogro`ene pasme.

Pasma je kombinirana, odlikujeta jo izredna 
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DRUŠTVI PODEŽELSKIH ŽENA V ZGORNJEM POSOČJU
V tokratni {tevilki predstavljamo dru{tvi, ki zdru`ujeta `enske v delu Zgornjega Poso~ja. Pogovarjali smo se 
s predsednicama, »Bov~anko« Nevenko Prochazka in »Trentarko« Stanko Pretner. 

DRUŠTVO BOVŠKIH 
ŽENA

^e boste kje v Bovcu videli 
ikebano iz kva~kanega cvetja, 

bo to skoraj verjetno delo pri-
dnih rok bov{kih `ena … 

Najprej so delovale v okviru KUD-a Golobar, 
letos pa te~e `e deveto leto, odkar so se »osamo-
svojile« ter se povezale v Dru{tvo bov{kih `ena. 
^lanice prihajajo iz Bovca in ^ezso~e, ena celo iz 
Tolmina. Za zdaj jih je v~lanjenih dvanajst, nekaj 
pa imajo tudi zunanjih sodelavk. Ve~inoma so 
upokojene, najstarej{a {teje kar 89 let – in menda 
izpod njenih rok {e vedno prihajajo ~udoviti 
kva~kani prti! 

Pohvalijo se lahko predvsem z izdelki ro~nih 
del. Tu so `e omenjeni kva~kani izdelki, med kate-

GRADNJA GALERIJE 
NAD TOLMINSKIMI KORITI

Lokalna cesta Zatolmin–^adrg je edina ce-
stna povezava do zaselka Laz in vasi Zadlaz–
^adrg in ^adrg. V prej{njih letih je nad Tolmin-
skimi koriti, pred Hudi~evim mostom, zaradi 
geolo{kih (sistemi razpok, zdrobljena kamnina, 

Lokacija galerije.

Nekaj predlogov za pripravo lokalno-tipi~nih 
jedi tega obmo~ja nam je povedala Marija Kra-
vanja, po doma~e Andrejeva iz Zadnjice v Trenti. 
Gre za preproste jedi, saj zaradi slabih razmer 
bogate kulinari~ne kulture tod ni bilo. 

FARFELNI 
Iz enega jajca in moke (polnozrnate, ~rne ali 
bele p{eni~ne) zamesimo bolj suho testo. Tega 
z rokami zdrobimo v ka{o, ki jo zakuhamo v 
vrelem mleku. Jed sladkamo in ob stalnem 
me{anju kuhamo 15 minut. Ponudimo kot sa-
mostojno jed.

Farfelni so v preteklosti nadome{~ali ri`, 
zdrob in podobne surovine, ki jih je bilo po-
trebno kupiti. Jed danes zamenjujeta mle~ni 
ri` oziroma gres.

FRIKA 
Svinjsko mast ali zaseko stopimo in dodamo 
ov~ji sir. Lahko pa tudi segrejemo zaseko in v 
njej ocvremo jajca. Friko ponudimo h koruzni 
ali “~ompovi” polenti. ^ompova polenta je 
koruzna polenta, kateri dodamo tudi 2-3 
krompirje. Kuhan krompir pretla~imo in zaku-
hamo koruzni zdrob. Naredimo gosto, tr{o 
zmes. 

SKUTNICA
K polenti so jedli tudi skutnico. Zakuhamo 
koruzni zdrob (kot za juho) in malce ohlajeni 
dodamo starano sirarsko (slano) ov~jo skuto. 
Nekateri so na koncu dodali {e malo smetane 
ali mleka.

rimi izstopajo `ivo pisane ro`e – od nageljnov do 
son~nic in vrtnic, ter prti. Pletejo tudi nogavice, 
brezrokavnike, puloverje in kuhinjske prijemalke, 
nekaj »pomanj{anih« artiklov pa je mogo~e dobiti 
kot spominke. Izdelke, za katere se zanimajo do-
ma~ini in tujci, je mogo~e kupiti v Bovcu v ~asu 
Darilnega sejma pred hotelom Alp, kjer postre`ejo 
tudi s potico, na Bov{kem dnevu ter na novole-
tnem sejmu. Zaslu`ek darujejo bolnim in pomo~i 
potrebnim otrokom iz okolice.

Za ogled ali nakup izdelkov, ki vam lahko 
polep{ajo dom ali razveselijo va{e prijatelje, lahko 
pokli~ete predsednico dru{tva gospo Nevenko 
Prochazka, 031/744-503.

DRUŠTVO PODEŽEL-
SKIH ŽENA DOLINE 
TRENTA

Kaj vse znajo `ene v dolini, 
ki z razglednic v barvah vseh le-

tnih ~asov vabi v idili~no zibelko So~e? Kot pov-
sod na pode`elju so tudi Trentarke v preteklosti 
znale izkoristiti to, kar jim je dajala narava – ustva-
rile so del kulturne dedi{~ine, ki jo {e danes ohra-
njajo v svojem dru{tvu.

Do leta 1997 so delovale kot Aktiv kme~kih 
`ena Lepene, So~e in Trente, pred dvema letoma 
pa so se preimenovale v Dru{tvo pode`elskih `ena 
doline Trenta. Pri delu sodelujejo tudi s svetovalko 
pri tolminski kmetijskosvetovalni slu`bi novogo-
ri{ke obmo~ne enote KGZS, gospo Nata{o Leban. 
Aktivnih je okoli 20 ~lanic, {e nekaj pa ob~asno. 
Po letih so kar zanimiva dru{~ina – od 30 pa do 80 
let, kar 80 % jih ni v delovnem razmerju. 

Ovce so se po strmih okoli{kih pobo~jih in hri-
bih pasle `e od nekdaj in tudi danes najve~ izdel-
kov Dru{tva nastaja iz ov~je volne. Pri predelavi 
volne dobro sodelujejo s podjetjem Soven d.o.o. iz 
Selnice ob Dravi, kamor oddajo neoprano volno, 
vrnejo pa jim prejo. Same potem spletejo pulover-
je, fuzejkelne (nogavice), gama{e, rokavice, copa-
te, jope in brezrokavnike, kupiti pa je mogo~e tudi 
samo spredeno volno. Na prireditvah v dolini 
prisko~ijo na pomo~ tudi z okusnimi pogostitva-
mi. Najrazli~nej{e pecivo, kruh, sir, mesnine in 
~ompe (krompir) postre`ejo v avtenti~nih poso-
dah. Pri promociji doline sodelujejo tudi z lokal-
nim turisti~nim dru{tvom.

Njihove izdelke si je mogo~e ogledati ali kupiti 
v Informacijskem sredi{~u TNP Na Logu v Trenti, 
izdelajo pa jih tudi po naro~ilu. Dodatne informa-
cije je mogo~e dobiti pri predsednici dru{tva go-
spe Stanki Pretner, 041/600-590. 

Pogovarjala se je: Marjeta Albinini

Kva~kano cvetje. Foto: N. Prochazka
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V dneh od 15. do 18. marca 2007 sta se 
ekipi poklicnih in prostovoljnih nadzornikov 
Triglavskega narodnega parka v spremstvu 
direktorice dr. Marije Marke{ udele`ili tekmo-
vanja za trofejo Danilo Re, ki poteka v po-
~astitev vseh naravovarstvenih nadzornikov, 
ki so se pri svojem delu v zavarovanih ob-
mo~jih smrtno ponesre~ili. Letos je bilo to 
tekmovanje `e dvanajsto po vrsti, gostili pa so 
nas kolegi iz narodnega parka Mercantour na 
jugovzhodnem delu Francije. 

SREČANJE NARAVOVAR-
STVENIH NADZORNIKOV – 
TEKMOVANJE ZA TROFEJO 
DANILO RE

PARK V SVETUPO PARKU

Ekipo sestavljajo {tirje tekmovalci, ki se 
pomerijo v vzponu na turnih smu~eh, teku na 
smu~eh, veleslalomu ter streljanju z zra~no 
pu{ko. Med 36 ekipami je prva ekipa iz TNP-
ja v sestavi Primo` Ravnihar, Du{an Podlo-
gar, Bor Rojnik in Franci Ti{ler zasedla peto 

TNP-jeva ekipa.

mesto, druga ekipa v sestavi Tone Urbas, 
Sa{o Hrovat, Franci [tros in Tine [tular pa 
{esto mesto. Med posamezniki sta se na stop-
ni~ke za zmagovalce zavihtela Du{an Podlo-
gar v teku na smu~eh z drugim mestom in 
Tine [tular, prav tako z drugim mestom, v 
streljanju z zra~no pu{ko. 

Tekmovanje poteka vsako leto v drugi dr`a-
vi in v drugem zavarovanem obmo~ju – nasle-
dnje bodo organizirali Italijani v okolici Tori-
na. 

Sa{o Hrovat

PREDSTAVITVE IN DELAVNICE ZA NAČRT UPRAVLJANJA 
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA

V prej{nji, sedmi {tevilki na{ega ~asopisa Svet 
pod Triglavom smo vas seznanili s programom 
priprave Na~rta upravljanja za TNP in napoveda-
li predstavitve in delavnice za {ir{o javnost.

Osnovni namen delavnic je bil predstaviti cilje 
Triglavskega narodnega parka ter cilje, namene ter 
na~rt dela za izdelavo na~rta upravljanja. Od 31. 
januarja do 9. marca 2007 smo skupaj izvedli de-
vet predstavitev (osem v krajih ob parku ali v njem 
ter eno v Ljubljani). Udele`ba in odziv javnosti 
(strokovne, upravljavske in {ir{e) je bila z izjemo 

predstavitve v Kobaridu dobra ali zelo dobra. 
Skupaj se je predstavitev udele`ilo 362 ljudi, od 
tega najve~, 117, v Stari Fu`ini v Bohinju.

Med drugimi so se predstavitev udele`ili ̀ upani 
oziroma predstavniki vseh ob~in v TNP, predstav-
niki PZS in planinskih dru{tev, LZS in lovskih 
dru`in, TZS in turisti~nih dru{tev, lokalnih turi-
sti~nih organizacij, agrarnih skupnosti, prebivalci 
iz kar 17 naselij in zaselkov z obmo~ja TNP, pred-
stavniki naravovarstvenih nevladnih organizacij, 
raziskovalnih ustanov ter predstavniki MOP, Za-
voda za varstvo narave, Zavoda za varstvo kultur-
ne dedi{~ine, Zavoda za gozdove in Kmetijskosve-
tovalne slu`be.

Na vseh predstavitvah so pozdravili in pohvali-
li pristop k izdelavi na~rta upravljanja, ki si ga je 
zamislil zavod TNP. Na splo{no smo ugotovili, da 
TNP premalokrat prihaja med {ir{o javnost, pose-
bej med prebivalce parka. Predvsem lokalni prebi-
valci in predstavniki lokalnih skupnosti so pouda-
rili, da bi si tudi pri pripravi novega zakona o TNP 
`eleli podobnega pristopa.

V vsebinskem smislu so bili na vseh predstavi-
tvah potrjeni osrednji cilji parka, izjav in nastopov 
proti parku ali za zmanj{anje parka je bilo zelo 
malo. Cilji in vrednote parke so bili potrjeni pred-
vsem v povezavi z novo, realnej{o conacijo parka, 
ki naj vsebuje ve~ varstvenih obmo~ij (ne le osre-
dnje in robno obmo~je kot pri sedanjem zakonu).

V javnem zavodu Triglavski narodni park si tudi 
pri nadaljnji pripravi Na~rta upravljanja `elimo 
podobno dobrega sodelovanja s {ir{o javnostjo, 
predvsem z lokalnimi prebivalci in upravljavskimi 
organizacijami.

Besedilo in foto: mag. Martin [olar

preperevanje dolomitiziranega apnenca), relief-
nih (strmo pobo~je) in hidrolo{kih razmer (za-
makanje, zmrzal, hudourni{ko spiranje) ve~krat 
pri{lo do ve~jih podorov, kar je va{~ane prome-
tno odrezalo od doline. [e posebej obse`en je bil 
podor velikih skalnih blokov 7. oktobra 2003.

Ob~ina Tolmin je izvajala nujne ukrepe, po-
trebne za prevoznost ceste, jeseni leta 2006 pa 
so se za~ela pripravljalna dela za trajnej{o in 
varnej{o re{itev. Opravljeno je bilo ~i{~enje pre-
visnih sten in za{~ita z varovalno mre`o, v mar-
cu 2007 pa so za~eli z gradnjo galerije.

Galerija pred izklesanim tunelom, ki jo je pro-
jektantski biro ISB iz Maribora zasnoval kot ar-
mirano betonsko lo~no konstrukcijo v dol`ini 17 
m, se bo glede na zahtevnost objekta in  naravne 
razmere z umestitvijo, oblikovanjem in izvedbo 
sku{ala ~im bolj prilagoditi okolju.

Zaradi gradnje, ki bo trajala do za~etka leto{-
njega avgusta, bo na cesti promet omejen, prav 
tako pa tudi obisk v Tolminskih koritih.

Besedilo in foto: Igor Zakotnik

Delavnica v So~i.

Potek vzpona s turnimi smu~mi.
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Pripovedka: ZGODBE S STARE POKLJUKE

STRANI ZA MLADE IN MLADE PO SRCU

^e se po poti skozi Poklju{ko sotesko povzpne-
mo na Staro Pokljuko skozi Luknjo, na obronku 
planote najprej  uzremo del~ek Pustovega polja, ki 
dandanes slu`i kot del planine, koder se pase go-
veja `ivina. Nekdaj, tega je `e davno, pa je tukaj 
gori skupaj s Figov~evim in Poklukarjevim rodom 
bivala tudi Pustova rodbina, katerih potomcev pa 
danes, kolikor mi je znano, ni ve~. Nekaj se jih je 
porazgubilo dale~ tja preko lu`e, v upanju na manj 
trdo ̀ ivljenje, kot ga je ponujala Pokljuka, tisti pa, 
ki so ostali na doma~ih tleh, so pomrli brez po-
tomstva. Rev{~ina jih je primorala, da so prodali 
Pustovino, ki jo je kupila srenja z namenom, ka-
teremu slu`i {e danes. Te`ko si je predstavljati, da 
je bil dana{nji pa{nik nekdaj polje. Svet je namre~ 
pust, morda tudi zato tak{no hi{no ime, kamenje 
{trli sem in tja iz zemlje, kar ka`e na plitka in sla-
bo rodovitna tla. Nedvomno je moral biti tudi 

~lovek, ki je bival tu gori, trd in trpe`en kot kamen, 
okolje in razmere, v katerih si je slu`il kruh, so obli-
kovali njegov zna~aj. Tisto, kar se je zgodilo Pustovi 
hi{i, je seveda rodu v sramoto, pripovedka, ki se je 
o dogodku ohranila, pa je nam `ivim v spomin in 
opomin, da raje dvakrat premislimo, preden stori-
mo nekaj, kar bi kasneje lahko ob`alovali … 

Zgodilo se je, da je ostal hi{ni o~a sam z majh-
nim otrokom doma. Kak{na je bila prilika, ki je 
botrovala dogodku, se ne ve, govori pa se, da je bil 
Pust zelo mo~an ~lovek. Hkrati je bil tudi zelo vzki-
pljiv, in kadar ga je popadla togota, se je bilo bolje 
umakniti dale~ stran na varno, saj je bil takrat, kot 
bi ga obsedlo. Otrok pa kot otrok, takrat kot tudi 
danes, tega ni mogel in ne more vedeti. Cmeril se 
je, in kot bi temu rekli takrat, »je stre{al kredo«, 
skratka, bil je nerazpolo`en in pu{~oben, to pa je 
Pusta tako razjezilo, da ga je zgrabil in stresel. To 

Konec 19. stoletja so tudi v ^adrgu za~eli s po-
ukom in le nekaj let kasneje, v letih 1905 in 1906, 
sezidali {olo, ki danes `ivi kot komuna.

Pouk je bil zaradi prve vojne ve~krat prekinjen, 
po letu 1925 pa je potekal samo v italijanskem jezi-
ku. Med drugo svetovno vojno je bila {ola celo po-
`gana, a so jo kmalu obnovili. Zaradi premajhnega 
{tevila otrok je svojemu namenu slu`ila le {e do 
leta 1964. [olo je v najbolj{ih ~asih obiskovalo kar 
31 ~adrskih otrok. Po ukinitvi pouka je stavba rabi-
la za ob~asna sre~anja in prireditve krajanov, ven-
dar je kmalu za~ela propadati. Zaradi tega so se 
pri~ele porajati zamisli o spremembi namembnosti 

`ivela druga don Pierinova komuna v Slove-
niji.

Don Pierinove komune niso namenjene 
zgolj zdravljenju odvisnosti od mamil, 

temve~ tudi od tablet in alkohola, dajejo pa 
tudi dom osebam s psihi~nimi te`avami ter 

vsem pomo~i potrebnim. Delujejo predvsem kot 
{ole `ivljenja in temeljijo na medsebojnih pogovo-
rih, odnosih in odgovornosti. ^eprav je don Pieri-
nova komuna versko usmerjena, vernost nikakor ni 
pogoj za vklju~itev vanjo. Pomembno pa je, da 
osebe v ~asu zdravljenja pridobijo neko vero, ki jim 
daje mo~ in voljo za nadaljnje `ivljenje. Fantje in 
dekleta se v komuni nau~ijo tudi samostojnosti in 
skromnosti, ki sta pogoj za uspe{no `ivljenje. 
Zdravljenje traja od dveh let in pol do treh let, sicer 
pa o ~asu odhoda odlo~a vsak posameznik – neka-
teri tako odidejo pred~asno, drugi pa bivanje po-
dalj{ajo. V ^adrgu fantje poleg na{tetega skrbijo 
{e za zgledno urejeno okolico stavbe, obdelujejo 
njivo in redijo drobnico.

V Sloveniji je za zdaj {est tovrstnih komun, vse z 
izjemo ene so namenjene mo{kim. Za delovanje 
Skupnosti Sre~anje, priprave ter za vstop novih 
kandidatov je pri nas zadol`en Zavod Pelikan – 
Karitas. Poleg Evrope don Pierinove komune delu-
jejo {e v ZDA, Ju`ni Ameriki in Aziji. Prve so se 
pojavile pred 42 leti, uradno pa je prvi center 
za`ivel v Italiji leta 1979.

Do sedaj se je v ^adrgu zdravilo ve~ kot 70 fan-
tov in v osemletnem obdobju z njimi nismo imeli 
nobenih te`av. Veseli in ponosni smo, da je bila 
na{a odlo~itev pravilna – propadajo~o staro {olo 
nam je uspelo iztrgati zobu ~asa, fantje pa so si v 
njej pri`gali lu~ na poti k novemu `ivljenju.  

S pomo~jo fantov iz komune in Ludvika Jane`a 
zapisal Gorazd Kutin

OD VAŠKE ŠOLE DO DON PIERINOVE KOMUNEOD VAŠKE ŠOLE DO DON PIERINOVE KOMUNE

Don Pierino Gelmini se je rodil v Milanu leta 1925. Leta 1949 je bil posve~en v duhovnika, nekaj let je 
bil `upnik, nato pa je bil preme{~en v Rim na vatikansko ministrstvo. Leta 1963 je sre~al Alfreda, narko-
mana, ki ga je prosil za pomo~. Ko je zavrnil ponujeni denar in pomo~ v bolni{nici, ga je Don Pierino 
peljal k sebi domov, ~eprav ni poznal problema narkomanije. To sre~anje je bilo rojstvo avanture, ki nosi 
naziv Skupnost Sre~anje. Po mnogih problemih in nezaupanju, tudi s strani njegovih predpostavljenih, 
policije itn., je leta 1979 v Ameliji (Terni) za`ivel tudi uradno prvi center Skupnosti Sre~anje – Mulino 
Silla. Iz majhnega semena je v 21 letih zraslo veliko drevo 200 skupnosti po vsem svetu. 

Ve~ na spletni strani: http://pelikan.karitas.si

Ve~ino dela pri obnovi stavbe so opravili fantje sami. Foto: Arhiv komune, G. Kutin

pa se je dogajalo ravno na pragu hi{nih duri. Ko je 
otoka vzdignil, je nehote z njegovo glavo tako 
mo~no udaril ob vratni okvir, da ga je ubil. V paniki 
ni vedel, kaj storiti, kako prikriti nesre~o. Ravnal je 
seveda povsem nerazumno in otroka zakopal pod 
prag prav tistih hi{nih vrat, ki so bile zanj pogubna. 
Nesre~o je posku{al prikriti, ljudem, ki so pomaga-
li pogre{anega otroka iskati, pa je pripovedoval, da 
je otrok najverjetneje kam zabredel. Vest pa je bila 
mo~nej{a od la`i, in tudi Pust ni mogel prikrivati 
zlo~ina. Oro`niki so ga gnali pred sodnika. Ni zna-
no, kako je slu`il in odslu`il odmerjeno mu kazen, 
kot re~eno, od Pustovine ni ostalo ni~, kazen za ves 
rod je bila torej huda. Zgolj kamniti ostanki zidov 
doma~ije {e pri~ajo o nesre~i, ki se je zgodila, in 
~eravno je kraj son~en in svetel, ni ob zidovju prav 
ni~ toplo in prijetno, ~e poznamo zgodbo.

Nekoliko dalje, dobre pol ure hoda naprej, le`i 

objekta, kajti tak{en, kot je bil, je kve~jemu 
kvaril videz vasi. Pogovarjali so se o odpr-
tju industrijskega obrata, kasneje pa o pro-
storu za te~aje prakti~nega pouka iz sirar-
stva. Sledil je razpad Jugoslavije in ideje so 
`al ostale neuresni~ene. A `e kmalu po osa-
mosvojitvi so za`ivele razprave o tem, da stavbo 
odstopimo don Pierinovi komuni Skupnost Sre~a-
nje. Ob tem so se seveda postavljala tudi vpra{anja 
o tem, kaj bo to pomenilo za na{ kraj, za mladino 
v vasi in varnost nasploh. Kljub manj{im pomisle-
kom smo se vseeno soglasno odlo~ili, da komuno 
sprejmemo v vas, in tako je leta 1999 v ^adrgu za-
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ŠOLA V SOČI 

Morda je prav otro{ki smeh tisto, kar daje smi-
sel `ivljenju v na{ih vaseh. V vsakem kraju na{e 
doline izvirajo `ive vode, nekje pod grobim povr{-
jem se skrivajo pravljice, ne`ne in ranljive kot gor-
sko cvetje, v vsakem kraju raste novo `ivljenje. V 
vsej lepoti narave in krajine, So~e in Trente, ki so 
jo tako iskreno opisali otroci.

[ola v So~i ponosno stoji sredi vasi. Lahko bi 
skromno pripomnili, da skriva svoja leta! V njej `e 
skoraj 125 let nabirajo znanje, izku{nje ter obliku-
jejo vrednote {olarji iz Lepene, So~e in Trente. 

Za~etki organiziranega pouka segajo dale~ v 
preteklost. Takrat je bila {ola druga~na, vedno pa 
je ob vzgojno-izobra`evalnem delu gojila tudi kul-
turno in dru`abno `ivljenje v kraju. To {e danes 
povezuje mlaj{e in starej{e generacije, da zmorejo 
in znajo ohraniti {olo v svojem kraju. 

V svoji dolgi zgodovini se je spreminjala vas, pa 
tudi ljudje v njej. [ola v So~i pa v vseh teh letih 
skoraj ni spremenila svoje zunanje podobe, ~eprav 
je kljubovala vojnam, reformam, naravnim nesre-
~am … V stoletju in ~etrt je povezovala generacije 
ljudi, a njeno osrednje vodilo je vseskozi ostalo 
enako: dati mladim dobro popotnico za nadaljnje 
`ivljenje.  

Smo edina {ola na obmo~ju Triglavskega na-
rodnega parka. [olo so gradile in oblikovale {te-
vilne generacije. U~enci, u~itelji, star{i in drugi 
obiskovalci. Naslednje leto bomo praznovali 125. 
obletnico obstoja {ole v So~i. @elimo si, da bi vra-
ta znanja ostala {e dolgo odprta …

Marija Kravanja, u~iteljica

NONOTOVE PASTIRSKE ZGODBE
Moj nono je imel sedem let, ko je postal pastir. 
Nekega dne je nono pasel ovce. Bil je zelo zaspan, 
zato se je ulegel na previs nad prepadom. Pokril se 

Repe~nikov rovt, danes planina, nekdaj pa zelo 
velik rovt, tak za 24 snosekov (koscev). Tudi ta ima 
svojo zgodbo. Gospodar ga je bil primoran pro-
dati, da je poravnal dolgove, ki jih je bil napravil 
pri »kvartanju«. Po `etvi je namre~ peljal voz `ita 
s parom konj v Lesce, koder je potekal odkup. 
Premamilo ga je in po kup~iji je namesto domov 
zavil v gostilno. Tu je zaigral ne samo denar, ki ga 
je bil prejel kot pla~ilo za `ito, temve~ tudi par 
konj. Tako se je domov vrnil pe{ in osramo~en. Ni 
kazalo drugega, kot prodati rovt, kar je bila svoje-
vrstna sramota za mogo~no kmetijo. Danes `ivi 
na Repe~nikovi kmetiji trden in delaven rod, ki 
prej{njim ni prav ni~ podoben. 

Zanimiva in pou~na je tudi zgodba o »Re-
pe~nikovi lu~ici«, ki je hodila naokoli, pa o ljudeh, 
ki nastopajo v njej – a o tem kdaj drugi~.

Toma` Bregant

je s ~rno odejo in zaspal. Opazil ga je orel. Napa-
del ga je in hotel potisniti v prepad. Ampak takrat 
se je nono prebudil in orel se je prestra{il. Orel je 
odletel, nono pa je skoraj padel v prepad. 
To zgodbo mi je o~e povedal `e dvakrat in {e zdaj 
mi je v{e~. Matev` Pretner, 4. r.

POBEG KOKO[I
Opisal bom pobeg koko{i na cesto, a na sre~o ni 
bilo nikjer nobenega avta. 
Julija 2004 sem na travniku pasel koko{i. Veliko-
krat so stekle k sosedom, zato nisem vedel, ali so 
na{e ali so njihove. Vpra{al sem Ivanko, ali ima 
koko{i zunaj. Odgovorila je, da ne. Ko sem tiste 
{tiri naporne koko{i pripeljal domov, sem {el malo 
pit. Med tem ~asom so koko{i stekle na cesto. Jaz 
sem jih {el iskat. Moral sem jih gnati nazaj na 
travnik. Bil sem zelo utrujen in zato sem jih zaprl 
v koko{njak. Tak dan bi rad {e enkrat do`ivel. 

Matja` Komac, 4. r

ZAKAJ MUCKE VEDNO POBEGNEJO?
Bilo je sredi junija, ko smo se igrali z `ogo. Mama 
in tata sta mi rada nagajala, zato pa sem se raje 
igrala z muckami. No, ko smo se odpravili na 
¨Kavsovec¨, mi je sledila mucka. Sploh nisem ve-
dela, da me zasleduje. Nato pa sem jo opazila, ko 
je zavila v gozd. [la sem za njo. V gozdu sem opa-
zila mucko in … psa!? Ta pes se je imenoval Isa in 
je rad nagajal muckam. [la sem k njemu in ga od-
peljala k mamini prijateljici Sonji. Nato sem v roke 
vzela mucko in ji zabi~ala, da ne sme nikoli ve~ 
hoditi po gozdu brez mene.
Seveda pa {e vedno ne vem, ZAKAJ MUCKE VE-
DNO POBEGNEJO.

Diana Flajs Bekta{evi}, 4. r.

ZAKAJ IMAM RAD SO^O …
Doma sem v vasi So~a. Obiskujem drugi razred 

osnovne {ole. Veliko smo se `e nau~ili. Vesel sem, 
da je {ola blizu mojega doma. Rad sem tu doma.

Martin Kav~i~, 2. r.

V So~i so lepi travniki in gore. Pri nas je bolj mirno 
kot v mestu. Vesela sem, da imam doma veliko 
doma~ih `ivali. Reka So~a te~e mimo moje hi{e. 
Rada `ivim v vasi So~a.             

Eva Hace, 2. r.   

So~o imam rada, ker je zelo lepa. Tu `ivim v ~isti 
naravi. Skozi vas te~e reka, ki ima enako ime kot 
vas. V So~i je veliko gora. ^e se povzpne{ nanje, 
ima{ prekrasen razgled. Gore so dom mnogim 
divjim `ivalim, ki jih lahko opazuje{ ob planinskih 
poteh.  Martina Komac, 2. r.  

ZAKAJ IMAM RAD TRENTO …
Trento imam rad, ker so tu lepe gore. Trenta je 
zelo lep kraj, ker skozi te~ejo reke So~a, Krajcarca 
in Limarica. V dolini so lepi travniki, kjer rastejo 
di{e~e ro`e. Jakob Pretner, 3. r.

V Trenti je veliko gora. ^e gre{ v gore, lahko vidi{ 
gorske `ivali. Trenta ni velik kraj, vendar se v njej 
skriva veliko zanimivih stvari. V Trenti te~e ~udo-
vita reka So~a. Nimamo bazenov, a lahko poleti 
~ofotamo v tolmunih. Marija Kravanja, 3. r.

@ivim blizu gozda. Vsak dan sli{im pti~je petje. 
Rada hodim v gozd. V~asih vidim srno, ki se pase 
pred na{o hi{o. Zelo rada imam Trento.

Evelin Mleku` Flajs, 1. r.

Zelo vesela sem, kadar se na{a dru`ina odpravi v 
gore. Vesela sem, ~e ob poti najdem maline in goz-
dne jagode. Trento imam rada, ker imam tu prija-
telje. Moj nono ima ov~ke in v hlevu  kravco. Pole-
ti jo pasem. Zelo rada imam doma~e `ivali.

Vida Kravanja, 1. r.

Foto: J. A. Miheli~
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PROJEKTI

Konkretni rezultati projekta:
1. Izbolj{ane delovne razmere JZ Triglavski na-
rodni park glede upravljanja z zavarovanim obmo-
~jem ter informiranja in ozave{~anja javnosti:
•  urejena in opremljena u~ilnica v novem infor-
 macijskem centru TNP na Bledu;
•  nakup nove programske opreme ter nadgradnja 
 GIS sistema TNP;
•  oblikovane nove baze podatkov za potrebe na-
 ~rta upravljanja za TNP;
•  izdelani promocijski materiali (mape, vre~ke,
 DVD zgo{~enke);
•  izdan priro~nik o Naturi 2000.

2. Vzpostavljeno konkretno ~ezmejno sodelova-
nje med parki in prebivalci vplivnih obmo~ij 
parkov:
•  organizirani trije ve~ji posveti na temo kmetij-
 stva, turizma in izobra`evanja;
•  sre~anja, delavnice in izobra`evanja {olskih
 otrok (udele`enih ve~ kot 1500 otrok);
•  konkretne izmenjave na podro~ju turizma in
 prodaje lokalno tipi~nih izdelkov.

3. Oblikovana vsebina za novo projektno idejo, 
ki je izhodi{~e za ~ezmejno sodelovanje omenje-
nih obmo~ij v prihodnje in tudi nov projekt ERA:  
•  Giro dei parci – KROG PARKOV predstavlja

pobudo parkov in prebivalcev s parkovnih 
obmo~ij za sodelovanje na naslednjih podro~jih:

PROJEKT ERA SE KONČUJE, PRIHAJA NOVA ERA

uni~evalcev na{e narave in ortodoksne naravovar-
stvenike lahko ustavi organizirana in zdrava 
»kme~ka pamet«, ki svoje zavezni{tvo lahko dobi 
tudi v narodnem parku, s kakovostnim na~rtom 
upravljanja ter s konsenzom sprejeto novo zako-
nodajo.

Ob koncu projekta ERA gre zahvala vsem sode-

-  medsebojno in skupno promocijo trajno-
 stnega turizma;
-  tr`enje lokalno tipi~nih izdelkov;
-  izobra`evanje in ozave{~anje {ir{e javnosti
 (oblikovanje in urejanje u~nih poti, delavnice,
 predavanja, posveti ...).

Triglavski narodni park je v zelo ob~utljivem 
obdobju priprave novih zakonskih podlag in 
na~rta upravljanja. Smo na za~etku nove evropske 
finan~ne perspektive, ko bomo lahko kot dr`ava 
prvi~ v celoti zadihali z evropskimi plju~i – tako v 
pozitivnem kakor tudi v negativnem smislu. Varo-

Pomembni datumi:
• Zaključek tekmovanja: 6. januar 2008; • Razglasitev re-
zultatov: 25. januar 2008; • Podelitev nagrad: februar 2008.

Komisija:
Člani komisije so predstavniki vseh treh parkov

Kje lahko fotografirate?
V narodnem parku Nockberge v Avstriji, v naravnem parku 
Julijsko Predgorje v Italiji in v Triglavskem narodnem parku.

Fotografije pošljite na naslov:
Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
s pripisom »za fotografski natečaj«

Informacije: 
Mojca Smolej, mojca.smolej@tnp.gov.si, tel.: 04/5780-200

Fotografski natečaj
ŽIVLJENJE ČLOVEKA V
GORSKEM SVETU
Osnovni pogoji natečaja
Kdo lahko sodeluje?
I. kategorija: mladina (mlajši od 17 let)
II. kategorija: odrasli (starejši od 17 let)

Pogoji sodelovanja:
•  Predložijo se fotografije, ki niso bile računalniško obdela-
 ne (povečane ali kako drugače spremenjene)
•  Vsak avtor lahko pošlje do 5 fotografij.
•  Velikost fotografij: največ 30-45 cm, najmanj 25x40 cm.
•  Potrebni podatki prijavitelja: ime in priimek, točen naslov,

datum rojstva, naslov fotografije. Nalepka s podatki naj 
bo prilepljena v levi spodnji kot hrbtne strani fotografije.

•  Prijavitelj se mora strinjati, da organizator natečaja foto-
grafijo lahko brezplačno uporablja na raznih razstavah in 
promocijskih materialih. 

•  Oseba, ki se prijavlja na natečaj, se obravnava kot avtor
 fotografije in se strinja z zgoraj navedenimi pogoji natečaja.
•  Po slovesni podelitvi nagrad bodo fotografije vrnjene ti-

stim prijaviteljem, ki bodo to izrecno zahtevali. Izjema so 
nagrajene fotografije, ki bodo razstavljene na območju 
treh parkov.

•  Fotografije bodo razdeljene po letnih časih.
•  Osebe na fotografijah morajo dati pisno soglasje, ki ga

prijavitelj priloži ob prijavi fotografije na natečaj. V na-
sprotnem primeru bo fotografija izločena.

Nagrada za odrasle:
1.–13. mesto: vsak nagrajeni fotograf prejme potrdilo za tri-
dnevno bivanje za dve osebi na območju enega od parkov;

Nagrada za mladino:
1.–10. mesto: lepe materialne nagrade

Obmo~je, vklju~eno v projekt ERA.

vanje narave in 
trajnostni razvoj 
sta v vseh evrop-
skih programskih 
dokumentih 
podro~ji, ki imata 
poseben pomen, 
zato imamo prebi-
valci Julijskih Alp 
kot obmo~ja edine-
ga narodnega par-
ka v Sloveniji v tem 
pogledu posebno 
prilo`nost.

Mra~nja{ke sile 
»zglobaliziranih« 

lavcem TNP, ki so 
prispevali svoj de-
le` k na{tetim re-
zultatom projekta, 
na{im prijateljem v 
NP Nockberge v 
Avstriji in Narav-
nem parku Julij-
skega predgorja v 
Italiji, pa tudi pre-
bivalcem ob~in, v 
katerih le`i TNP. S 
skupnimi mo~mi lah-
ko z veseljem pri~a-
kujemo novo ERO.

Davorin Koren

Projekt sofinancira Evropska unija:
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kovnem organu (Triglavskem narodnem parku), 
katerega poobla{~ena uradna oseba (naravovar-
stveni nadzornik) je izdala pla~ilni nalog.
V primeru, da pla~ilnega naloga ni mogo~e vro-

~iti kr{itelju takoj na kraju prekr{ka, se na kraju 
prekr{ka (najve~krat je to vozilo) pusti obvestilo o 
prekr{ku, podatki o kr{itelju pa se na podlagi na-
{ega zaprosila pridobijo iz uradnih evidenc na pri-
stojni upravni enoti. Pla~ilni nalog se nato kr{itelju 
vro~i naknadno, v skladu z Zakonom o splo{nem 
upravnem postopku (ki se v postopku o prekr{kih 
uporablja subsidiarno).

Analiza opravljenega dela za leto 2006 je poka-
zala, da je bilo najve~ kr{itev v avgustu (ko je tudi 
najve~ji obisk) oziroma v ~asu opravljanja dejavno-
sti, ki so bile odvisne od sezone (npr. v ~asu rasti 
gob). Najpogostej{e kr{itve v lanskem letu so bile:
• nepravilno parkiranje ali celo vo`nja z razli~nimi
 vrstami vozil v naravnem okolju,
• kampiranje zunaj za to dolo~enih mest in
• neprimerno zavarovanje (spu{~anje) psov.

Glede na rezultate analize opravljenega dela in v 
`elji po ~im bolj{em neposrednem nadzoru zavaro-
vanega obmo~ja imamo naravovarstveni nadzorni-
ki prilagojen delovni ~as, pripravljene pa so tudi 
preventivne in skupne akcije s krajevno pristojnimi 
policijskimi postajami na obmo~ju Triglavskega 
narodnega parka.

Vse obiskovalce parka opozarjamo in napro{a-
mo, da ravnajo v skladu s splo{nimi na~eli varstva 
okolja. Kar nekaj ravnanj je namre~ tak{nih, da ni-
so opredeljena kot prekr{ki, so pa `e dolgo prizna-
na kot splo{no eti~no na~elo primernega vedenja. 

Tine [tular

AKTUALNO

O PREDPISIH IN POOBLASTILIH NARAVOVARSTVENIH NADZORNIKOV
Zakon o prekr{kih, ki je za~el veljati 1. 1. 2005 in 

bil dele`en `e kar nekaj sprememb in dopolnitev 
(prve spremembe so bile narejene {e pred za~etkom 
njegove uporabe), je prinesel na podro~ju prekr{kov-
nega prava kar nekaj sprememb in tudi zahtevo, da 
se predpisi, ki dolo~ajo prekr{ke, lahko uporabljajo 
le v skladu s tem zakonom. Zakon je na novo opre-
delil organe, ki odlo~ajo o prekr{kih – to so prekr{-
kovni organi in sodi{~a. Postopek pred prekr{kovnim 
organom lahko vodi in v njem odlo~a le z zakonom 
ali drugim podzakonskim aktom poobla{~ena ura-
dna oseba tega organa, ki mora imeti predpisano 
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja iz 
poznavanja predpisov, katerih izvr{evanje nadzo-
ruje. Za naravovarstvene nadzornike dajeta to poo-
blastilo Zakon o ohranjanju narave in Zakon o Tri-
glavskem narodnem parku, predpisana je najmanj 
V. stopnja izobrazbe za vodenje postopka in izdajo 
pla~ilnega naloga ter najmanj VII. stopnja izobraz-
be za izdajo odlo~be o prekr{ku. Neposreden nad-
zor nad izvr{evanjem predpisov na zavarovanem 
obmo~ju zagotavljajo upravljavci zavarovanih ob-
mo~ij (npr. javni zavod Triglavski narodni park), 
izvajajo pa ga in{pektorji in naravovarstveni nad-
zorniki (tudi prostovoljni naravovarstveni nadzor-
niki, ki pa niso poobla{~eni za izdajanje pla~ilnega 
naloga).

Zakon o prekr{kih dolo~a, da se prekr{ki lahko 
dolo~ijo le z zakonom, uredbo Vlade RS ali z odlo-
kom samoupravne lokalne skupnosti. Triglavski 
narodni park kot nosilec javnega pooblastila tako 
izvaja nadzor nad izvr{evanjem: • Zakona o ohra-
njanju narave, • Zakona o Triglavskem narodnem 
parku, • Uredbe o prepovedi vo`nje z vozili v narav-
nem okolju in • Uredbe o varstvu samoniklih gliv.

Da pa je dolo~eno dejanje sploh lahko prekr{ek, 
mora biti v enem od prej na{tetih aktov to dejanje 
kot tako tudi dolo~eno in zanj mora biti predpisa-
na tudi sankcija. 

Naravovarstveni nadzornik za~ne postopek o 
prekr{ku po uradni dol`nosti ali na podlagi pisne-
ga predloga predlagatelja (o{kodovanca, dr`avnega 
to`ilca ali dr`avnega organa, nosilca javnih poo-
blastil ali samoupravne lokalne skupnosti). 

Zakon o prekr{kih dolo~a, v katerih primerih se 
sme izre~i sankcija za prekr{ek ali opozorilo. Sank-
cije za prekr{ke zakon deli na dve glavni sankciji, 
globo in opomin. Globa se lahko predpi{e v razpo-
nih (npr. za fizi~no osebo od 40 do 1.200 EUR) ali 
v dolo~enem znesku (npr. za fizi~no osebo do 600 
EUR). Opomin se izreka za prekr{ke, ki so storjeni 
v tak{nih olaj{evalnih okoli{~inah, ki ga naredijo 
posebno lahkega. Stranski sankciji za prekr{ek sta 
za tujca izgon iz dr`ave in odvzem predmetov, ki so 
uporabljeni za prekr{ek ali so za prekr{ek namenje-
ni ali pa so s prekr{kom nastali. Omeniti je treba {e, 
da se lahko poleg globe ali opomina izre~e tudi ena 
ali ve~ stranskih sankcij, vendar je v tem primeru tre-
ba vlo`iti obdol`ilni predlog pri pristojnem sodi{~u. 

Naravovarstveni nadzornik lahko z namenom 
zavarovanja izvr{itve odlo~be s sklepom odlo~i, da 
se storilcu za~asno vzamejo (za najve~ {est mese-
cev) potna listina, vozni{ko dovoljenje, dokumenti 
vozila, prevozne listine ali drugi dokumenti, ki 
spremljajo blago, vrednostni papirji, prevozna 
sredstva ali druge premi~nine, ki jih ima pri sebi, ne 
glede na to, ali je njihov lastnik ali ne.

Najpogosteje izre~ena sankcija je izdaja pla~il-
nega naloga, ki je podlaga za izrek globe. Kr{itelj 
ima po prejemu pla~ilnega naloga dve mo`nosti:
• da v primeru pla~ila globe v roku osmih dni po

pravnomo~nosti odlo~be (odlo~ba je tudi pla~il-
ni nalog) pla~a le polovico izre~ene globe. ^e pa 
storilec globe ne pla~a v predpisanem znesku in 
roku, se pla~ilni nalog po{lje v izterjavo dav~-
nemu organu, pristojnemu za izterjavo davkov, 
kjer storilec prebiva;

• vlo`i pisno zahtevo za sodno varstvo pri prekr{-

Kampiranje zunaj za to dolo~enih mest. Foto: Arhiv TNP

Foto: M. [olar
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AKTUALNO

Odmaknjena dolina Mo`nica je severozahodni 
odcep doline reke Koritnice. Z leve strani, gledano 
po dolini navzgor, jo omejujejo vrhovi Rombon, 
Pri{nja glava in Ribe`ni. S severa, na desni strani, 
se dviga mogo~na Jerebica, na koncu pa jo zapira-
ta ^rnelska {pica in Sne`ni vrh. Je zelo samotna 
in nenaseljena dolina. Zna~ilna pora{~enost z niz-
kim borovim gozdi~kom se nadaljuje s prijetnim 
bukovim gozdom do zatrepa doline. V dolini izvi-
ra re~ica Nem~lja (lahko tudi Mo`nica), ki se `e 
po dveh kilometrih izliva v Koritnico. Mo`ni{ki 
slap, korita in izvir Nem~lje so tri naravne zname-
nitosti doline. Ob poteh naletimo na nekaj pove-
~ini `e opu{~enih doma~ij in zara{~enih travnikov. 
Le v gornjem koncu je {e nekak{en po~itni{ki dom 
zaprtega tipa, urejen v nekdanji obmejni stra`nici.

Izletni{ko je dolina urejena s turisti~nimi potmi, 
ki so vrisane tudi v turisti~ni karti Bovec z okolico 
v merilu 1 : 25.000. V nadaljevanju predstavljamo 
tri mo`ne poti, vse so ozna~ene in jih po `elji lah-
ko kombiniramo ter tako naredimo kro`en izlet.

• Najenostavnej{a pot poteka po 3 km dolgi 
gozdni cesti od Novega mosta (598 m) – na odce-
pu od glavne ceste Bovec–Log pod Mangrtom, 
kilometer pred Logom, do konca doline (835 m), 
za kar potrebujemo pribli`no eno uro. Cesta v do-
lino je za javni promet zaprta.

• Drugo mo`nost ponovno za~nemo ob glavni 
cesti Bovec–Log pod Mangrtom, in sicer 2 km od 
trdnjave Klu`e, gledano v smeri proti Logu. Ube-
remo jo po brvi ~ez reko Koritnico na desni breg in 
takoj zatem zavijemo desno navzgor ter nadaljuje-
mo mimo dveh travnikov na gozdno cesto, ki nas 
pripelje vse do konca doline. Tudi tokrat bomo za 
pot potrebovali eno uro. Vmes si lahko ogledamo 
{e Mo`ni{ki slap, do katerega se odcepimo po pol 
ure hoje. Pod po~itni{kim domom (793 m) je levo 
pod cesto odcep do izvira Nem~lje, kjer smo v de-
setih minutah.

• Za dalj{i izlet bomo potrebovali dobri dve uri. 
Za~nemo ga pri trdnjavi Klu`e (532 m), kjer zavi-

jemo v predor in nadaljujemo po desnem bregu 
Koritnice vse do soto~ja z Nem~ljo. Sledimo po-
toku do Mo`ni{kega slapu, zavijemo desno ~ez 
mosti~ek in stopimo na gozdno cesto, ki nas spet 
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Tri poti v samotno dolinoTri poti v samotno dolino
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Strmec z Jerebico. Foto: J. A. Miheli~

pripelje do konca doline. Med potjo si zopet lahko 
ogledamo izvir Nem~lje ali pa zavijemo do po~it-
ni{kega doma.

Edino izhodi{~e za resno planinsko turo iz 
Mo`nice je na Jerebico (2126 m). Na koncu doli-
ne zavijemo po poti, ki se odcepi desno navzgor, 
in sledimo markirani poti. Vzpon je strm in zahte-
ven, zanj bomo potrebovali kar 4,5 do 5 ur. Kraj{i 
in la`ji pa je vzpon od Rabeljskega jezera v Italiji.

Jelko Flajs

NEVARNOST UDARA STRELE V GORAH
»Dajmo, pohitite malo, dajmo!«
»Ti, a ve{, tam gori in nazaj grede si bil pa 

prav te~en. Le kaj te je prijelo?«
»Kako, kaj? Ali se sploh zavedate, kako velika 

nevarnost udara strele je bila?«
»Strele ... ? A ja?«
Pozimi plazovi, poleti strela. Dve izredno ne-

predvidljivi nevarnosti, za kateri velikokrat ne 
veljajo nobene zakonitosti. @e star pregovor – 
kot strela z jasnega – dopu{~a eno od mo`nosti. 
Ve~krat smo `e sli{ali, kako so planinci med 
vzponom  do`iveli nevihto in ko so pri{li na vrh, 
se je ta nevihta `e kon~ala. Zjasnilo se je, posija-
lo je sonce, privo{~ili so si po~itek in su{enje 
mokrih obla~il, ko je na lepem po~ilo. Enega od 
njih je dvignilo v zrak in presneto sre~o je imel, 
da je nezavesten oble`al prav na robu stene.

Najve~ja nevarnost za udar strele je ob popol-
danskih nevihtah. Tudi temu ne smemo preve~ 

Foto: A. @umer

zaupati in dodamo – vedno, 
kadar so nevihtni oblaki – ti se 
lahko razvijejo tudi dopoldan, 
pogosto tudi zve~er ali pono~i.  
Poglejmo nekaj napotkov, da se izognemo tej 
nevarnosti:
• prou~imo vremensko napoved in ji prilagodi-
 mo na~rt vzpona,
• opazujmo vremenske pojave okoli sebe: nasta-

nek kopastih oblakov, smer vetra, soparnost, 
grmenje v daljavi, 

• pojav »Elijevega ognja« (plavi plamen~ki na
kovinskih predmetih) in »~ebelic« (bren~anje 
v zraku),

• zapustimo vrhove in grebene (greben Triglava
na primer, je zaradi varoval en sam velik stre-
lovod),

• ~e imamo pri sebi kovinske predmete, jih odlo-
 `imo in se odmaknimo od njih,
• ~e de`uje, se ne stiskajmo preve~ ob steno pod

previsom, ampak bodimo (~eprav zaradi tega 
mokri), raje nekaj metrov stran,

• ne »letajmo« brezglavo naokoli. Dokaj varno
je na kak{nem meli{~u, ~epe~, z nogami sku-
paj, odmaknjeni od osamelih skal, dreves.
In ne tola`imo se s tistim – strela ni nevarna, 

dokler jo vidi{ in sli{i{.
Gorska re{evalna zveza Slovenije

LOGOS TREND d.o.o., Ljubljanska 21 k, Kamnik

Vir: Interaktivni atlas Slovenije. Zalo`ba MK.
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