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VODA, NUJNO POTREBNA ŽIVLJENJSKA DOBRINA



Kofolov mlin, Gabrje

MLINARSTVO

- Ročno drobljenje zrn med dvema kamnoma

- Mletje med dvema kamnoma s pomočjo 

ročnega mlina – ŽRMLJE

- Vodni pogon mlinskega mehanizma z dvema 

mlinskima kamnoma - MLIN

- Ročno drobljenje/tolčenje zrnja v možnarjih

- Vodni pogon kladiva za tolčenje zrnja – STOPA

1300, prva omemba mlina na Tolminskem; 

stal je na Tolminki, nedaleč od patriarhovega     

dvora



PLAVLJENJE LESA IN 

ŽAGARSTVO

16. stoletje, začetek intenzivne sečnje gozdov v 

Gornjem Posočju

Soča plovna od Kobarida do Gorice

Regulacija rek in potokov, gradnja lesenih 

grabelj in zidanih klavž.

Ob vodotokih, v bližini prometnih poti, gradnja 

skladišč in žag na vodni pogon.

Žaga venecijanka z enim ali največ 

tremi žagnimi listi, vpetimi v lesen ali kovinski okvir. 



RUDARJENJE, FUŽINARSTVO 

IN KOVAŠKA OBRT

Rudniki 

Pogon naprav za prezračevanje 

jaškov, črpanje vode, mletje rude,

dvigovanje rude iz jaškov, pranje in 

sortiranje izkopanega materiala.

Fužine in kovačije

Pogon kovaškim mehov, 

kovaškega kladiva 

imenovanega KONJ, 

valjalnih strojev,   

naprav za vlečenje žice,

brusilnih strojev, …



SEKLARSTVO

1722 začne v Gorenji Trebuši z delom prva 

steklarna 

1825 ukinitev trebuških glažut

Voda je potrebna za:

- Plavljenje velikih količin lesa, potrebnega v 

steklarni

- Pogon mehu, ki je dovajal zrak za talilnico stekla

- Hlajenje orodja in steklenih izdelkov

- V Trebušici se je nahajal za proizvodnjo stekla

nujno potreben kremenčev pesek



STROJARSTVO 

IN USNJARSTVO

Strojarne nekdaj v številnih

tolminskih vaseh 

(hišno ime Strojc, Strojer)

Voda se je rabila za 

- namakanje kož v strojilnih  

jamah,

- večkratno izpiranje,

- zlivanje odplak v bližnje 

vodotoke.



SUKNARSTVO IN BARVARSTVO

S tekstilno dejavnostjo povezani obrti,

pogosto zgolj en obrat  

Valjanje/tolčenje sukna 

Doma tkano volneno blago ali pletene 

volnene izdelke so v suknarni s pomočjo 

valjalnice na vodni pogon in tople vode

„stolkli“ v gosto in trpežno sukno 

(hišno ime Valjavc, Ualar)

Barvanje blaga

Blago so barvali s pomočjo naravnih

barvil, pri čemer so rabili velike količine 

vode.  

(hišno ime Firbar, Firbarč)



BRODARSTVO

V Tolminu je zadnji brodar 

prenehal z delom pred prvo 

svetovno vojno.

GRADNJA 

MOSTOV

Prvi zidani mostovi in brvi so 

bili postavljeni na mestih, kjer 

je bila vodna struga najožja.

Most preko Soče pri Tolminu 

zgrajen šele leta 1847.
Most na Nadiži



RIBIŠTVO

Kobarid



VODOOSKRBA

PečineSlap ob Idrijci



Volče



PROIZVODNJA 

ELEKTRIKE

Prve elektrarne v Posočju:

Idrija 1893

Log pod Mangartom 1898

Podbrdo 1902

Tolmin 1905

Klavže 1908

Cerkno 1908

Kobarid 1911

Bača pri Modreju 1924

1936 – 1940

Zajezitev Soče in gradnja 

elektrarn Plave in Doblar Možnica - Log pod Mangartom



TURIZEM

Zapustite za čas mestne zidove in 

pridite na deželo, kjer divotni logi, 

senčne livade, hladni potoki in bistri 

studenci obilno mikavnega zavetja 

pred gorečimi poletnimi žari na 

ponudbo imajo.

Novice, 1862




