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TOLMINSKA KORITA

www.zvkds.si/dekd

VODENI OGLEDI, PRIKAZI, PREDSTAVITVE IN RAZSTAVE

GORNJE POSOČJE 1945–1947, 
ODPRTJE RAZSTAVE
takoj po slavnostnem odprtju

Razstava govori o času, ko je bila Soča mejna reka. Po koncu druge svetovne vojne je bila Primorska 
zaradi sporne meje z Italijo razdeljena na dve upravni coni, ločeni s strugo reke Soče. Desni breg je bil pod 
anglo-ameriško vojaško upravo, levi pod upravo jugoslovanskih oblasti. Razstava, ki bo v prostorih Tolmin-
skega muzeja na ogled do konca leta, govori o dogodkih in vsakdanjem življenju ljudi na tem območju ter 
o negotovosti in konfliktih, ki so spremljali njihov vsakdan. Reka Soča, ki je ljudem dotlej nudila hrano in 
zaslužek, je z novo mejo postala upravna, politična in gospodarska ločnica.

 Tolminski muzej, 05 381 13 60, muzej@tol-muzej.si, www.tol-muzej.si

VODA PRINAŠA – VODA ODNAŠA, 
SLIKARSKA RAZSTAVA
13.00

Slikarsko razstavo v mali galeriji bodo popestrile lesene naplavine, ki jih je oblikovala reka Soča. 

 Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin, 041 378 620 (Dare Trobec), trobec.dare@gmail.com 

ZGODBE IN LEGENDE O VODAH 
V POSOČJU
23. september–21. oktober, 
v času odprtosti knjižnic

V knjižnicah Tolmin, Kobarid in Bovec bo na ogled interaktivna razstava lokalnih pripovedk o vodah v 
Posočju. Obiskovalci bodo s kliki na označene dele zemljevida Posočja odkrivali zgodbe iz ljudskega 
izročila o nastanku in posebnostih izvirov, potokov in krajev. Zgodbe bodo dopolnjene tudi z razglednicami 
in fotografijami.
Obiskovalci si bodo lahko izposodili tudi knjige in drugo gradivo, v katerem so zbrane razlagalne pripoved-
ke o vodah in krajih v Posočju.

 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, jozica.stendler@kcktolmin.si

PRIKAZ VRTANJA LESENIH 
CEVI ZA VODO
9.00–14.00

Prikaz postopka izdelave lesenih cevi in žlebov, ki so bili nekdaj nujen del vaških in hišnih vodovodov. 
Vrtanje lesenih cevi je zahteven postopek, pri katerem sodeluje več ljudi, ki pri delu uporabljajo posebne 
svedre in drugo orodje.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Tolminski muzej, 05 381 13 60, muzej@tol-muzej.si, www.tol-muzej.si; Turistično in etnološko društvo Trebuša

VODENI OGLED KOFOLOVEGA 
MLINA
9.00–14.00 

Vodeni ogled in prikaz delovanja mlina ter možnost sprehoda do studenca Grofova voda. Potok Sopotnica 
je bil zaradi visokega pada in konstantne količine vode primeren za poganjanje mlinov. Ob potoku so bili 
nekoč štirje mlini: eden v bližini izvira Grofove vode, ostali trije pa niže v soteski. Pod vsemi je bila delujoča 
Tonetova kovačija. Kofolov mlin je edini ohranjeni mlin izmed štirih, že 30 let pa ne deluje več. V njem so 
nekoč mleli koruzo in ječmen, redkeje pšenico.

 Tolminski muzej, 05 381 13 60, karla.kofol@guest.arnes.si, www.tol-muzej.si 

VODENI OGLED NEMŠKE KOST-
NICE
9.30–10.30, 13.00–14.00

V neposredni bližini sotočja Soče in Tolminke je Nemčija leta 1938 zgradila kostnico, v kateri so pokopani 
posmrtni ostanki nemških vojakov, padlih na bojišču v okolici Tolmina v 12. soški ofenzivi. Osrednji del 
spomenika je kapela, ki je v notranjosti razdeljena na dva dela: v prvem so imena padlih vojakov vrezana 
v štiri hrastove plošče, v drugem, od prvega ločenem z umetelno kovano pregrado, pa so imena padlih vo-
jakov na stene izpisana v mozaični tehniki. V sredini grobnega prostora je oblikovana grobnica neznanega 
vojaka v počastitev vseh tam pokopanih, katerih imen ne poznamo.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Tolminski muzej, 05 381 13 60, muzej@tol-muzej.si, www.tol-muzej.si

DAN ODPRTIH VRAT TOLMINS-
KEGA MUZEJA
9.00–17.00

Ogled razstav, ki bodo tega dne na ogled v matični stavbi Tolminskega muzeja: Naplavine obsoške 
zgodovine (pregled poselitve Posočja od prazgodovine do danes), Sakralna umetnost v Posočju, Gornje 
Posočje 1945–1947

 Tolminski muzej, 05 381 13 60, muzej@tol-muzej.si, www.tol-muzej.si

DAN ODPRTIH VRAT SPOMIN-
SKE CERKVE SV. DUHA
10.00–17.00

V slikoviti dolini reke Tolminke, strmo v bregu nad planino Polog, stoji cerkev Sv. duha v Javorci, čudovit 
spomenik prve svetovne vojne. Frontne okope je zabrisal čas, cerkvica pa mu kljubuje kot pretresljiv pom-
nik morije tistega časa. Leta 1916 so jo v neposredni bližini bojnih položajev v spomin padlim soborcem, 
branilcem tolminskega bojišča soške fronte, zgradili vojaki 3. gorske avstro-ogrske brigade. Zunanjost 
lesenega svetišča krasijo grbi avstro-ogrskih dežel. V spokojni tišini v notranjosti pa je v hrastove plošče, 
ki se kot listi knjige odpirajo na stenah ladje, vžganih 2564 imen padlih junakov. Cerkev se je leta 2007 
uvrstila med spomenike, ki nosijo prestižni znak evropske dediščine, danes pa je vključena v Pot miru in 
je hkrati prostor srečevanj in spomina. V času odprtja cerkve bo možen vodeni ogled s strokovno razlago. 
Spominska cerkev v Javorci je tudi edini kulturni spomenik, ki ga je Republika Slovenija letos podprla za 
pridobitev znaka evropske dediščine.

 Javni zavod za turizem Dolina Soče, info@lto-sotocje.si, www.dolina-soce.si; Občina Tolmin; Tolminski muzej

KAMNOLOM LASTIVNICA: 
ODKRITJE
POJASNJEVALNE TABLE O GE-
OLOŠKI NARAVNI VREDNOTI
14.00 
Zbirno mesto je na parkirišču pred 
upravno stavbo družbe Salonit 
Anhovo, Anhovo 1, ob 13.45.

Družba Salonit Anhovo v opuščenem kamnolomu, ki je zaradi svojega edinstvenega paleocenskega 
flišnega profila pridobil varstveni status geološke naravne vrednote, ureja učno pot z naslovom Raziskujmo 
minerale v cementni industriji. Po odkritju pojasnjevalne table boste obiskovalci lahko izvedeli več o nas-
tanku Soške doline, o geologiji v kamnolomih cementarne, delu v kamnolomu nekoč in danes, tehnologiji 
proizvodnje cementa, mineralih v surovini, klinkerju in cementnem kamnu, o degradaciji in recikliranju bet-
ona … Zaradi lažje organizacije je obvezna najava na info@salonit.si, najkasneje do 21. septembra 2017. 
Zaradi organiziranega prevoza vas prosimo za točnost. Priporočamo primerno obutev.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Salonit Anhovo, d. d., info@salonit.si; Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica, 
martina.stupar@zrsvn.si

SLAVNOSTNO ODPRTJE DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE IN TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE 2017
Tolmin, 23. september, 11.00, Park za Kinogledališčem in Tolminskim muzejem, Mestni trg (ob slabem vremenu v Kinogledališču)
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Mestni trg

Kinogledališče Tolmin, informacije

Tolminski muzej

park za Kinogledališčem in Tolminskim muzejem

Rutarjev park

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Športni park Brajda

veliko parkirišče pred športnim parkom Brajda

Ribogojnica Faronika

čistilna naprava Tolmin

sotočje Soče in Tolminke

Nemška kostnica

spominska cerkev Sv. duha v Javorci (9 km)

V semaforiziranem križišču v središču Tolmina zavijte proti 
severu in nadaljujte pot do vasi Zatolmin. Na začetku vasi sledite 
smerokazu za Javorco. Od Zatolmina do parkirišča v Srednjici je 
6 km makadamske ceste. Od parkirišča je 20 minut hoje.

Tolminska korita (3 km)

V semaforiziranem križišču v središču Tolmina zavijte proti 
severu in nadaljujte pot do vasi Zatolmin. Na začetku vasi 
sledite smerokazu za Tolminska korita.

Gabrje 4 (4 km)

V semaforiziranem križišču v središču Tolmina zavijte proti 
severu in nadaljujte pot po levi strani cerkve do vasi Dolje in 
nato Gabrje. Mlin najdete desno tik ob cesti na začetku vasi.

Igrišče v vasi Dolje (2,5 km)

V semaforiziranem križišču v središču Tolmina zavijte proti 
severu in nadaljujte pot po levi strani cerkve do vasi Dolje. 
Igrišče najdete levo tik ob cesti na začetku vasi.
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SPREMLJEVALNI PROGRAM

DOPOLDAN S PROSTOVOLJNIMI 
GASILCI
9.00–14.00

Člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin bodo predstavili svoje delovanje ter vozila in drugo 
opremo. Najmlajši obiskovalci se bodo lahko preizkusili v merjenju z vodnim curkom v tarčo (hiško), ostali 
pa bodo imeli možnost seznaniti se s pravilno uporabo gasilnega aparata.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin, pgd_tolmin@siol.net, FB-profil PGD Tolmin

POTAPLJANJE, PREDSTAVITEV 
DEJAVNOSTI IN DRUŠTVA
9.00–14.00

Predstavitev delovanja društva, predstavitev opreme za potapljanje, informacije o tečajih ter delovanju 
društva v okviru Podvodne reševalne službe Slovenije.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Društvo za podvodne dejavnosti Tolmin, Podvodna reševalna služba, 031 380 915 (Gorazd Kovačič)

SPOZNAJMO KAJAKAŠTVO
9.00–14.00

Člani Kajak kluba Soške elektrarne bodo predstavili svoj šport in dejavnosti kluba ter na ogled postavili 
športno opremo, ki jo uporabljajo, najpogumnejši obiskovalci pa bodo pod budnim očesom trenerjev lahko 
naredili tudi prve čisto prave zaveslaje.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Kajak klub Soške elektrarne, Sašo Taljat, saso.taljat@gmail.com

OGLED RIBOGOJNICE FARONIKA
9.00–12.00

Vodeni ogled nove ribogojnice na Tolminki, ki so jo v Ribiški družini Tolmin poimenovali po bajeslovnem 
bitju iz ljudskega izročila – ribi Faroniki.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Ribiška družina Tolmin, 041 654 897 (Dušan Jesenšek), info@faronika.si

DAN ODPRTIH VRAT ČISTILNE 
NAPRAVE TOLMIN
8.00–16.00

Vodeni ogled Čistilne naprave odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Tolminu.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Komunala Tolmin, 05 388 13 03 (Antonija Panjan), antonija.panjan@komunala-tolmin.si

Spoštovani gostitelji, g. župan Občine Tolmin, dragi obiskovalci, lastniki in ljubitelji 
kulturne dediščine

Odprtje DEKD letos gosti Tolmin. Tolminska občina je v dobrem in slabem poveza-
na z vodo, ki je letošnja osrednja tema DEKD: Voda – od mita do arhitekture. Voda 
je osrednji element obstoja življenja na zemlji. Voda daje in jemlje. Voda je, zaradi 
preobilice ali zaradi pomanjkanja, botrovala izjemnim rešitvam v anonimni ljudski ar-
hitekturi in v delih priznanih arhitektov. Tolminsko poleg številnih žuborečih izvirov 
in hudourniških grap zaznamuje tudi reka Soča. Ta s svojo barvo privablja množice 
obiskovalcev, zgodovinarji proučujejo njeno vlogo v zgodovinskih spopadih za prestiž, 
ozemlje in politično moč, Tolminci in ljudje, ki živijo ob njej, pa jo nosijo v srcih in si z 
vso svojo iznajdljivostjo prizadevajo doseči sožitje z njo. Iz sožitja z neizmernim vod-
nim bogastvom, z reko Sočo na čelu, so se skozi zgodovino oblikovala dela snovne 
in nesnovne vrednosti, ki jih danes cenimo in varujemo kot kulturno dediščino. Voda 
prinaša skrbi in nevarnosti. Da bi nam bila v pomoč, jo moramo pravilno usmeriti, saj 
je povsem ukrotiti ne moremo. 
Morda prav zato ljudska modrost Slovencev vodo dojema v slabem smislu kot v 
pregovoru, da voda še za v čevlje ni dobra. Vendar prisotnost vode pomeni preživet-
je. Človek je o njej ustvaril mite in pripovedke. Le bežen pregled Registra kulturne 
dediščine kaže na bogato nepremično dediščino, povezano z vodo, od preprostih na-
pajališč, kalov, vodnih zbiralnikov, vodnih mlinov in žag ter mostov do kopalne kadi ob 
potoku Sopotnica, ki jo je zgradila italijanska vojska v prvi svetovni vojni.
Slovenci smo srečen narod, saj smo obdarjeni s tolikšnim vodnim bogastvom in s 
tako pestro kulturno dediščino, povezano z njo. Da to bogastvo ohranimo prihodnjim 
rodovom, sta naš dolg in naša obveza. Naj letošnja prireditev DEKD pomeni spoštljiv 
pogled v preteklost, razposajeno doživetje sedanjosti in optimistično pričakovanje 
prihodnosti z novimi izzivi in idejami. 

Ernesta Drole,
vodja Območne enote Nova Gorica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Dragi domačini, cenjeni prijatelji in obiskovalci,

dolina Soče in z njo Tolminska je ena vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Z nad-
vse pestro, včasih celo burno zgodovino, neprecenljivimi naravnimi danostmi ter vz-
trajnimi in srčnimi domačini pri nas ni težko pisati nepozabnih zgodb, ustvarjati nove 
dediščine. Živahnemu poletnemu dogajanju letos na prehodu v jesen dodajamo pose-
bej cenjeno vsebino. Z veseljem in ponosom bomo na pot pospremili Dneve evropske 
kulturne dediščine oz. v njihovem okviru vseslovenski Teden kulturne dediščine. 

Letošnje geslo Voda – od mita do arhitekture je namreč s Tolminsko neločljivo pov-
ezano. Na Tolminskem in v dolini Soče je voda danes nepogrešljiv vir energije, tu-
ristične in druge gospodarske izrabe, marsikomu prijetna poletna osvežitev, pa tudi 
navdih za umetniško ustvarjanje. Naravo in vodo smo si ljudje tudi pri nas v veliki meri 
podredili, da zadovoljujeta naše potrebe in želje, še vedno pa imata poseben čar tam, 
kjer ju je roka človeka zgrešila. Takih posebnih, dragocenih in ohranjenih kotičkov 
naši kraji na srečo premorejo še obilo. Poleg naravnih pojavov nas na omejenost 
in majhnost človeka v primerjavi z naravnim okoljem opominja tudi riba Faronika, 
mitološko bitje iz tolminske narodne pesmi. Letošnje leto pa je na širšem področ-
ju kulturne dediščine za Tolminsko pomembno tudi zaradi slovenske kandidature 
spominske cerkvice Svetega duha v Javorci za znak evropske dediščine.

Uroš Brežan,
župan Občine Tolmin

DELAVNICE

DELAVNICA RESTAVRIRAN-
JA POSLIKAV NA PRIMERU 
SPOMINSKE CERKVE SV. DUHA
9.00, 10.00, 13.00 

Delavnica restavriranja poslikav na primeru spominske cerkve Sv. duha v Javorci.
Udeleženci se bodo seznanili s poslikavo notranjosti cerkve Sv. duha v Javorci. Pod vodstvom restavrator-
jev se bodo tudi sami preizkusili v poslikavi lesa po vzoru poslikav v Javorci.

    OŠ3

 ZVKDS, Območna enota Nova Gorica, ernesta.drole@zvkds.si

RIBA FARONIKA NA SREDNJE-
VEŠKIH FRESKAH, DELAVNICA
9.00, 9.45, 13.00

Na delavnici bodo udeleženci spoznali temo in pomen ribe Faronike, seznanili se bodo z njenimi upodobit-
vami na srednjeveških freskah in narisali svojo podobo ribe Faronike.

 OŠ1 

 ZVKDS, Območna enota Nova Gorica, ernesta.drole@zvkds.si

KDOR IŠČE, TA NAJDE!
9.00–14.00

Pedagoški program, vezan na muzejske predmete, povezane z vodo. Otroci dobijo ob prihodu v muzej 
delovni list s fotografijami muzejskih predmetov, povezanih z vodo, ki so razstavljeni na eni izmed muze-
jskih razstav. Njihova naloga bo, da jih samostojno poiščejo ter ob vsakem najdenem predmetu izpolnijo 
nalogo, ki je z njim povezana.

    OŠ1 / OŠ2 

 Tolminski muzej, 05 381 13 60, muzej@tol-muzej.si, www.tol-muzej.si

VODA PRINAŠA – VODA OD-
NAŠA, LIKOVNA DELAVNICA
9.00–11.00, 14.00–15.00

Ustvarjala bo skupina 20–30 otrok, ki nam bodo na papirju z barvami pokazali, kako oni vidijo, kaj voda 
prinaša in kaj odnaša. Otroci naj bodo primerno oblečeni, za slikarski material pa bo poskrbel organizator. 
Dela, ki jih bodo otroci ustvarili, bodo na ogled na dan otvoritve. Ob slabem vremenu delavnica odpade.

V / OŠ1

 Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin, 041 378 620 (Dare Trobec), trobec.dare@gmail.com 

SAMOČISTILNA LASTNOST 
VODE
9.00–11.00, 13.00–14.00

V obdobju ozaveščanja o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine je tudi voda pridobila pomen. 
Se zavedamo, kako pomembna je za življenje na Zemlji? Vemo, da omogoča funkcioniranje živega organ-
izma, da je življenjski prostor za številne živali in rastline, da se je največ uporablja v gospodarske namene 
(industrija, kmetijstvo, turizem ...)? Z varovanjem vode se želijo zagotoviti pogoji za ohranjanje njenih last-
nosti oz. lastnosti naravnih procesov, ki potekajo v njej. Na delavnici bomo predstavili samočistilno sposob-
nost vode kot enega od pomembnih naravnih procesov, ki potekajo v njej, in kaj vse vpliva nanj. Vsakdo si 
bo lahko izdelal tudi svoj peščeni filter.

 Turistična zveza Gornjega Posočja, tzgp.info@gmail.com 

SOŠKI BOSONOG
10.00–14.00

Obiskovalci bodo lahko na vnaprej pripravljene podlage (iz gladkih lesenih desk izrezane stilizirane silhuete 
soške postrvi) s suho akvarelno barvico risali različne motive na temo vode. Risbe se bodo nato oplemenitile 
z vodo, da bodo dobile vtis akvarela. Te lesene ribe s porisanimi motivi bodo na železnih palicah s podstavki 
na soških kamnih postavljene v prostor, ki ga bo zajemala učno-taktilna potka iz materialov, najdenih ob 
reki Soči. Po tej potki se bo med razstavljenimi ribami obiskovalec lahko sprehodil bos, tako da bo razstavo 
občutil ne le vizualno, temveč tudi taktilno. Razstavo bodo popestrili tudi literarni prispevki uporabnikov na 
temo šege in navade nekoč – pomen pitne vode nekoč in danes, umivanje z jutranjo roso ...

 Varstveno delovni center Tolmin 041 234 551, 05 381 91 20 (Aleksandra Božič), info@vdc-tolmin.si,
www.vdc-tolmin.si

OŽIVIMO REKO SOČO
12.00–14.00

Otroci bodo oživljali »reko Sočo«, ki se bo ta dan vila pred Tolminskim muzejem. Izdelovali bodo ribice in ka-
jake, zidali mostove itd. – vse iz odpadnega materiala. Otroci se bodo v delavnice lahko vključevali spontano 
in skupaj s starši.

 Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin, alenka.veluscek@guest.arnes.si, Tolminski muzej

Več informacij o prireditvah najdete na www.zvkds.si/dekd in na profilu Dnevi evropske kulturne dediščine na Facebooku.

© Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zloženka Program odprtja DEKD in TKD 2017 izdajatelj Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zanj Jernej Hudolin urednica Nataša Gorenc lektoriranje Alenka Kobler 
oblikovanje Nuit d.o.o. naslovna fotografija razglednica Hudičevega mostu, 1906, arhiv Tolminskega muzeja tisk EVROGRAFIS d.o.o. naklada 6.000, Ljubljana, september 2017
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POSLEDNJA PLAŽA, PROJEKCI-
JA DOKUMENTARNEGA FILMA
19.00

Film govori o priljubljeni tržaški mestni plaži, poznani mnogim severnim Primorcem, ki so do Trsta hodili na 
najbližji oddih k morju. Njena posebnost je zevajoča bela stena, ki še danes ločuje moški del od ženskega. 
Redni obiskovalci, večinoma upokojenci, si tam dneve krajšajo s pripovedovanjem vsakodnevnih prigod, 
zgodb in spominov. Film v koraku z vsakdanjikom plaže v tragikomičnem slogu obuja raznolike vrednote, 
tradicijo in minljivost.

 Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, Kinogledališče Tolmin, 041 313 887 (Špela Mrak), kultura.spela@ksm.si

ZBOGOM OROŽJE, POZDRAVL-
JENA PESEM!
14.00

V letu 2017 so dejavnosti mednarodne zveze profesionalnih pevskih zborov Tenso osredotočene na 
zaznamovanje spomina na prvo svetovno vojno, ko je glavna bojna črta med Italijo in Avstro-Ogrsko 
potekala po soški bojni črti. Soško fronto, ki se je v zgodovino vpisala po krvavih bitkah, v katerih so 
sodelovali vojaki več kot 20 nacionalnosti, zaznamuje še dragocena edinstvenost. Na nobeni drugi vojaški 
fronti v Evropi vojaki niso znali tako ubrano zapeti v zboru kot prav na krvavih poljanah Soške doline. 
Festival Zbogom, orožje, pozdravljena, pesem! želi obuditi spomin na tragične dogodke, hkrati pa poudariti 
pomen poezije in glasbe za kulturno rast narodne zavesti ter pripadnosti evropskim vrednotam.

 JSKD, OI Tolmin, silva.seljak@jskd.si

NARAVNE ZNAMENITOSTI – 
TOLMINSKA KORITA, POHOD
12.00–14.00 
Zbirno mesto je na Mestnem trgu.

Tolminska korita so najnižja točka Triglavskega narodnega parka (TNP) in ena najveličastnejših naravnih 
znamenitosti na Tolminskem. Vse te lepote in znamenitosti bomo odkrivali na tematskih delavnicah, ki nam jih 
bodo pripravili zaposleni v Javnem zavodu Triglavski narodni park (JZ TNP). Za presenečenje bodo poskrbeli 
tudi člani jamarske sekcije Planinskega društva Tolmin (PDT). To bo priložnost, da ob spremstvu članov PD 
Tolmin in JZ TNP spoznamo in doživimo bogato naravno dediščino, ki nam jo ponuja narava v naši okolici.

    V 

 Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin, cvetka.jug@gmail.com, Planinsko društvo Tolmin, Jamarska sekcija in Javni zavod 
Triglavski narodni park

OBISK ZDRAVILNEGA IZVIRA 
GROFOVA VODA
10.00–13.00
Zbirno mesto je pri igrišču v vasi 
Dolje.

Voda kot predpogoj za življenje ima poleg funkcije gašenja žeje tudi zdravilne lastnosti. Te so naši predniki 
še poznali in so tudi zato hodili zajemat vodo k izviru, ki jim je bil poznan po zdravilnih lastnostih. Poznana 
je zgodba, da so grofu v grad na Kozlovem robu prinašali vodo iz izvira nad vasjo Gabrje. Po njej se ta izvir 
imenuje Grofova voda. Kapljice vode, ki pronicajo skozi zemljo, prevzemajo informacije kamnin, s katerimi 
se srečajo na poti. Tako ima zaradi spomina vode Grofova voda zelo močne energijske in zdravilne last-
nosti in je po teh lastnostih na vrhu vsaj v evropskem merilu.
Za obisk izvira je priporočljiva pohodna obutev.

    V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Zasebni zavod Energijske poti Tolmin, Jože Munih, munih.joze@gmail.com, www.izviri-svetisca.com

OBISK NARAVNE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE OB SOČI
14.30–16.30
Gorenji Log 
Zbirno mesto je na velikem parkirišču 
pred športnim parkom Brajda.

Ogledali si bomo največja naravna pojava v Posočju, tolmun in Kotel ob Pršu. Na sotočju Vogrščka in 
Belokačnice s Sočo je tudi Babja jama, ki je bila skupaj s skalo Škurbljo, ki je žal ni več, izjemno pomembno 
svetišče pravercev. Na kraju samem bomo razložili pomen tega izjemnega prepleta naravne in kulturne 
dediščine. Od zbirnega mesta lasten prevoz s čim manj vozili. Obisk odpade, če bo dež.

 ZRSVN, Območna enota Nova Gorica, Daniel Rojšek, dar@zrsvn.si
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