
29.Maj 2016:Pohod Logje- Podbela- Robič. Ob Nadiži. 

Za nas se je potrudila Angelca 

Kratek postanek v Kobaridu 

 

       

       

 

Breginj je najbolj zahodno ležeče večje naselje ob Slovensko - Italijanski meji. V mesecu maju (6. in 
11. maja) in septembru (15. septembra) 1976 je več potresnih sunkov Breginj hudo poškodovalo. 
Ohranili so se samo cerkev z župniščem in dve domačiji, ki sta sedaj obnovljeni in kulturni spomenik. 
Po potresu so vzhodno od starega Breginja postavili naselje 79 montažnih hiš in skupen hlev, na 
mestu starega naselja pa precej novih hiš. 

     

          

 



Ščirnov ograd  -Breginj 
Skupek hiš – del nekdanjega vaškega središča naselja Breginj, ki jim je prizanesel katastrofalni potres 
1976 je čudovit primer ljudske stavbne arhitekture 19. stoletja v tem koncu Slovenije. Ograd 
sestavljajo štiri domačije, ki oklepajo dvorišče elipsaste oblike. Zasnova objektov kaže na domiselnost 
graditeljev, ki so zgradili izjemno funkcionalen kompleks.  
V nekaterih obnovljenih poslopjih so, s ciljem obogatitve turistične ponudbe v Breginju, našli prostor: 
soba za predvajanje etnoloških filmov, informacijska točka, fotografska razstava Jake Čopa ipd.  

         

      

     

       

     



      

     

     

                            
 

Logje so naselje v Občini Kobarid na zahodu Slovenije. Ležijo na koncu breginjskega kota v bližini 
meje z Italijo. Zahodnejše od tega naselja ležijo le še Robidišče. Nekaj kilometrov pred krajem Logje 
se nahaja Breginj po katerem ima breginjski kot ime. Najbližje večje naselje je Kobarid, od katerega so 
Logje oddaljene približno 20 km. 

 

        

 



         

        

       

       

 

Na dnu Nadiške doline, znotraj sotočja Bele in Nadiže se dviga kopast osamelec z 
izravnanim terenom. To je Lup. Na njem je  cerkvica svete Helene. 

6. maja 1976 so tla Benečije in Breginjskega kota valovila. Podbela se je spremenila v vas 
šotorov in prikolic, v katerih so vaščani dobili začasno streho nad glavo. Cerkev sv. Helene je 
bila hudo razmajana. Zavod za spomeniško varstvo iz Ljubljane je snel freske, za nujno 
potrebno sanacijo pa ni bilo ne časa, ne denarja. 15. Septembra 1976 so tla spet hudo 
valovila. Podbela se je porušila, tokrat do konca. Tudi cerkev sv. Helene je dokončno klonila 
v ruševinah. Cerkvene zvonove so domačini odstranili iz ruševin. Leta 1990 so domačini 
zvonove postavili na zasilni zvonik. V letu 1996 pa se je s pomočjo Ministrstva za kulturo, 
občine Kobarid, ZVNKD Nova Gorica in drugih pričela sanacija cerkve sv. Helene. 9. 
Avgusta 1998 je koperski škof msgr. Metod Pirih blagoslovil obnovljeno cerkev sv. Helene na 
Lupu 
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Kamp Nadiža se nahaja tik ob reki Nadiža v skrivnostnem Breginjskem kotu leži na dnu doline tudi 
vasica Podbela. V svoj objem vabi vse, ki imajo radi neokrnjeno naravo ter čisto reko s čudovitimi 
prodišči. Domačini celo pravijo, da Nadiža v sebi skriva nekatere zdravilne lastnosti. 

      

      

       



        

        

      

 

 

Angelci hvala za zanimiv pohod. 

                                     

 


