
                                             
 

 

Spoštovani! 

Društvo restavratorjev Slovenije (Društvo DRS) in Slovensko konservatorsko društvo (SKD) vas vabita na 
enodnevno strokovno ekskurzijo v Posočje in Podbonesec v Italiji (blizu meje), ki bo v torek 27. novembra 
2018. 

Odhod bo v torek 27.11. ob 8h izpred Restavratorskega centra. 

Program ekskurzije: 

8:00 
Odhod izpred Restavratorskega centra. 
 
10:00 
Ogled Landarske jame v Italiji (Podbonesec/Pulfero (UD), 20 min oddaljeno od Kobarida. 
Landarska jama, ki je dosegljiva po vzponu po več kot stotih stopnicah, predstavlja s svojim zgodovinsko-
spomeniškim kompleksom in vijugastimi podzemnimi potmi čudovito sintezo zgodovine, umetnosti, kulture in 
naravnih bogastev Nediških dolin. 
Že v prazgodovini je človek izkoristil ta zaščiteni kraj, ki je bil bogat z vodo, kot bivališče in zatočišče. Rimljani so 
tu zgradili vojaško postojanko povezano s čedadskim obrambnim sistemom in jama je bila verjetno posvečena 
gozdnim bogovom. 
O prisotnosti Bizantincev in Langobardov pričata dve kultni središči. V obširni vhodni dvorani je velikega 
pomena leseni oltar iz 17.stoletja, ki ga je izdelal Jernej Vrtav iz Kobarida in nekateri drobci fresk, med katerimi 
izstopajo “Veronika” in simboli viteških redov. Opremljena podzemna pot je le začetek za ogled lepot, ki so jih 
speleologi odkrili v globinah gore na razdalji petih kilometrov (http://www.tusmodoma.eu/ziele_sl/detail/168). 

 

 
 

 
12:00 
Odhod iz mesta Pulfero na slovensko stran do Avse, kjer bomo imeli kosilo na Turistični kmetiji Jelenov   
breg pod Matajurjem. S seboj imejte primerno obutev, saj bomo morda morali do kmetije iti peš (cca 15 min), 
odvisno od velikosti avtobusa. 
 http://www.jelenov-breg-pod-matajurjem.si/ 
 
 
13:30 
Ogled cerkev sv. Petra v Peratih, ki je bila v preteklih letih obnovljena v okviru popotresne obnove Posočja, 
financirane s strani Državno tehnične pisarne. 
V osnovi gotska stavba iz 15. stoletja je imela prvotno triosminsko zaključen križnorebrasto obokan prezbiterij, 
ki je bil v celoti poslikan, in manjšo pravokotno ladjo, ki jo je verjetno zaključevala zvončnica nad zahodno 
fasado. Leta 1550 je bil cerkvi prizidan zvonik, v baroku je bila cerkvena ladja zvišana, prizidana je bila zakristija, 
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v prezbiteriju so bila odstranjena gotska rebra in prostor na novo poslikan, avtor poslikav iz 18. stoletja je 
kobariški slikar Lukas Scharf. Stavba je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter 
naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin razglašena za spomenik lokalnega pomena. Objekt je bil 
poškodovan v potresu leta 2004, freske v prezbiteriju so bile večinoma odkrite in delno restavrirane med leti 
2004 in 2006, leta 2015 se je v sklopu popotresne sanacije Posočja pričela celovita obnova objekta. 
 

 
 
 
14:00 
Ogled Nježne hiše. 
Nježna hiša, ki je po ustnem izročilu najstarejša hiša v vasi, predstavlja redko ohranjeno razvojno obliko hiše in 
pričo načina življenja ter bivalne kulture prebivalstva na Kobariškem. Uvrščamo jo v tip vrhkletne hiše s 
štiridelno pritlično tlorisno zasnovo in kamnitimi ter lesenimi elementi, ki objekt oblikujejo. Notranjščina, ki je 
največja vrednost objekta, se je do danes ohranila v nespremenjeni podobi od časa nastanka in priča o 
materialnih in bivalnih razmerah, ki so bile za Livško značilne v 18. in 19. stoletju.  
Konservatorka Andrejka Ščukovt je za projekt obnove leta 2015 prejela Steletovo priznanje.  
 

 
 
 
 
 



                                             
 

 

Prijave zbiramo na info@slodrs.si do 21. novembra 2018, oziroma do zapolnitve prostih 
mest. 
 
Cena izleta je okvirno za člane društev 25,00 € in za nečlane 35,00€. V ceno je vključeno 
kosilo. Cena kotizacije je okvirna in se bo spremenila glede na število prijav. O njeni višini 
boste obveščeni naknadno. 
 
Plačilo poravnate do 21. novembra 2018 na TRR: 
 
Društvo restavratorjev Slovenije  
Poljanska cesta 40  
1000 Ljubljana  
Namen plačila: Ekskurzija Posočje (priimek in začetna črka imena plačnika)  
IBAN: SI56 0310 0100 0023 152  
BIC banke prejemnika: SKBASI2X  
KODA namena: OTHR 

 
 
Vljudno vabljeni! 

 

mag. Martina Lesar Kikelj,     Srečko Štajnbaher, 
predsednica Društva DRS     predsednik SKD 
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