
ZADRUGA SOČA-TRENTA z.o.o.

RAZVOJNA

ENERGETSKA

VSE TO IN ŠE KAJ



OHRANITEV PODEŽELJA(OBROBJA)

• Robna, ogrožena področja se soočajo z vprašanjem preživetja

• Demografsko in drugače v neenakopravnem položaju so vse 

bolj opustela in izpraznjena

• Kako zadržati mlade in preživeti je vprašanje na katero smo že 

dolgo brez odgovora

• Problem rešujemo na zgrešen način, saj prizadeta območja 

razvijamo na enaki osnovi, z enakimi kriteriji in prijemi kot 

veljajo za celotno državo! 

• Njihov zaostanek je vedno večji in preživetje vedno bolj pod 

vprašajem! 

• Posebni ukrepi, to pa ne! 



TRENTA, SOČA, LEPENA

• Stalnica povojnega časa je bilo odseljevanje (industrializacija, prepoved 

koz, ukinitev šole...)

• Območje se je nezaustavljivo praznilo in osnova za preživetje je bila vedno 

šibkejša

• Razvojna naloga “Celovit razvoj Trente, Soče in Lepene” je bil pomemben 

korak za omilitev negativnih procesov; nakazala in opredelila je, kaj je 

potrebno narediti na vseh področjih

• Za obstanek in prihodnost celotne doline je potrebno zagotoviti stalen 

finančni vir

• večja udeležba na lokalnih resursih (lov, ribolov, gozd, hidro in turistični

potencial...) lahko zagotovi trdno podlago za stalen, nekampanjski razvoj.



TRAJNOSTNI RAZVOJ

• Vsi smo za, vendar...

• Izraba lokalnih virov je osnova preživetja, to je 

počela že M.T.

• Obnovljivi viri, energetski potencial

• Izraba hidropotenciala Krajcarce



RAZLOGI ZA USTANOVITEV

• Nujna povezanost vseh v dolini

• Iskanje ustrezne organiziranosti za gradnjo MHE Krajcarca

• Usmerjenost v pomoč domačinom in v razvoj je botrovala 

prepoznavnosti in podpori širše javnosti in posledično podporo 

različnih institucij

• Uresničevalo se je širši lokalni interes

• Zakaj zadruga?



USTANOVLJENA 9.5.2012

• Zadruga omogoča:
• Enakopravnost članov
• Izključuje denarno in drugačno prevlado med člani
• Uveljavlja dejansko solidarnost med člani
• Omogoča možnost, da se prihodki in dobički ne delijo med 

člani (razen v manjšem, bolj simboličnem obsegu)
• Prihodki se vlagajo v različna, splošno potrebna področja in 

projekte.
• Manverskega prostora je veliko na voljo in ustanovitelji 

odločajo o izbiri
•













NELLIE LORETAN 

• Doma iz Graubündena iz St. Moritza, pozneje živela v kraju Lantsch/Lenz

• Retoromanka, poliglotka, vrhunska alpinistka, glasbenica, profesorica violine 
in klavirja, svetovljanka...

• Po oddaji je raziskala kje je Trenta, prišla in se nastanila v hotelu Kanin

• Nellie je bila zelo zahtevna, nadvse striktna in ko je proučila vse okoliščine
je izdatno podprla gradnjo MHE Krajcarca:

 Julij 1995 donacija:   cca 125.000,00 DEM 

 Julij 1996 posojilo:            55.000,00 DEM 

• Zakaj nam je pomagala? Motiv?

• Na tiskovni leta 1995 je rekla:

“Ne mislite, da plavam v denarju!” in “Nikoli ga nisem zapravljala za
neumnosti!”

• Z njenim prispevkom smo dokončali gradnjo MHE Krajcarca! 



DOBRA PRAKSA

• Izraba obnovljivih virov na trajnostni način

• Preseči je potrebno vnaprejšnje nasprotovanje in oviranje

• Nujen je dialog in iskanje najboljših rešitev

• Zadružništvo je dobra in uporabna možnost

ENERGETSKE ZADRUGE – DA !


