
                                                                                                                 
Slovensko muzejsko društvo vabi v ponedeljek, 19. oktobra 2015,  

na jesensko ekskurzijo v Rezijo 

 

 Rezija je dolina ob hudourniški reki z enakim imenom, ki priteče izpod večno zasneženih 

strmin Kanina in drugih vršacev Julijcev na meji s Slovenijo. To je najbolj zahodna dolina slovenskega 

narodnega ozemlja. Zaradi naravnih pregrad - Rezija je obrnjena proti zahodu k reki Beli, v smeri proti 

Posočju pa jo omejujejo visoki gorski grebeni - so Rezijani živeli ločeno od narodnega zaledja; njihova 

slovenska govorica  je doživljala samosvoj razvoj, slovenski knjižni jezik tu ni bil prisoten. Ker je bil 

tudi dostop iz doline Bele ob reki Reziji težak, so tukajšnji prebivalci dolga stoletja živeli skorajda 

popolnoma ločeni od drugih. Ohranili so mnoge stare slovenske običaje, šege in posebnosti. Zaradi 

takšne izoliranosti se je izoblikovala tudi drugačna narodna zavest, ki ne vidi svojih narodnih korenin 

v slovenstvu, ampak govori raje o rezijanski pripadnosti. 

 V dolini živi nekaj več kot 1300 prebivalcev, porazdeljenih v pet glavnih naselij: Bila, Ravanca, 

Njiva, Osojane in Solbica, Korita pa so že nekaj časa prazna vas. Geografska zaprtost in slaba 

rodovitnost sta v preteklosti prebivalcem nudili skromne pogoje za življenje. Zato so Rezijani 

izseljevali in so raztepeni po vsem svetu. Najbolj znani so brusači, ki so brusili nože in škarje, vezali in 

cinili lonce ter popravljali dežnike daleč naokoli. V Stolbici so jim postavili spomenik in uredili zanimiv 

muzej.  

 Rezijanom pa tudi v novejšem času ni bilo prizaneseno; katastrofalni potres leta 1976 je 

pripomogel k še intenzivnejšemu izseljevanju. Popotresna obnova se je vleka in mnogi Rezijani so si 

medtem v tujih krajih poiskali boljšega življenja. 

 V zadnjem času pa Rezija doživlja renesanso. Po zaslugi nekaj marljivih in vztrajnih 

posameznikov, se Rezijani vedno bolj zavedajo, da neokrnjena narava, ki jih obdaja, ter kultura, 

veščine in navade, ki so jih podedovali od svojih prednikov, lahko predstavljajo gibalo razvoja in da je 

modro upravljanje s kulturno in naravno dediščino podlaga za svetlejšo prihodnost doline. 

 

V kulturnem domu na Ravanci nas bo ob 10h pričakala gospa Luigia Negro, predsednica Kulturnega 

društva 'Muzej rezijanskih ljudi'. Predstavila nam bo muzejsko dejavnost v Reziji, nas popeljala na 

ogled cerkve na Ravanci, rezijanske hiše in Muzeja brusačev na Solbici ter muzejske zbirke in 

mlekarne na Bili. 

 

ODHOD: parkirišče Tivoli v Ljubljani ob 7.00  

Po dogovoru možnost vstopa na avtobus ob gorenjski avtocesti.   

PRIHOD: v Ljubljano okoli 21. ure. 

CENA (vključuje organizacijo izleta, prevoz s turističnim avtobusom, kavo in malico v Reziji, ter pozno 

kosilo ob povratku): člani z letos plačano članarino 25 €,  vsi drugi 30 €  

PRIJAVE z VPLAČILI do ponedeljka, 12. oktobra 2015: 

- osebne prijave in vplačila na sedežu Slovenskega muzejskega društva v Radovljici (Linhartov trg 1) 

pri Darji Erman (pon.-pet. od 8.00 do 14.00);  

- prijave po e-pošti ali telefonu pri Mojci Jenko (E: mojca_jenko@ng-slo.si; T: 01 / 24-15-425; GSM: 

041 / 478-408); vplačila na TR društva SI56 0700 0000 1446 845 (namen: Rezija).       (PRIJAVNICA!)  
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