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GEOGRAFIJA BREGINJSKEGA KOTA
Izvleček:
Diplomsko delo z naslovom Geografija Breginjskega kota poskuša podati čim bolj
kompleksno geografsko obravnavo omenjenega območja tako z naravnogeografskega kot
družbenega vidika. Breginjski kot se s svojo lego na skrajnem zahodu Slovenije kot
»klin« zajeda v ozemlje Beneške Slovenije. Zaradi njene lege ob meji z Italijo je
obravnavan kot obmejna pokrajina, zaskrbljujoča demografska struktura pa ga uvršča med
demografsko ogrožena ter gospodarsko zaostala oziroma slabo razvita območja. Število
prebivalcev vse od popisa leta 1910, kjer je bilo zabeleženo največje število – 3431
prebivalcev, konstantno upada. Danes živi v pokrajini še 880 prebivalcev, njihovo število
pa se še naprej zmanjšuje. Dodaten udarec je že tako ogroženemu območju povzročil
furlanski potres leta 1976. Dva uničujoča potresna sunka (majski in septembrski) sta
povzročila katastrofalne posledice ter ogromno materialno škodo. Območje ima kljub
njegovi perifernosti in številnim negativnim predznakom bogate naravne danosti, ki
ponujajo dovolj podjetniških priložnosti. Predvsem pa ima pokrajina in njeni prebivalci
veliko zaledje, saj se nahajajo blizu razvite Videmske pokrajine. Danes predstavlja
turizem enega glavnih potencialov za razvoj pokrajine. Razvoj turizma v povezavi z
drugimi dejavnostmi v Breginjskem kotu, vidijo domačini kot ključni pomen za nadaljnji
razvoj tega demografsko ogroženega območja, saj zagotavlja poselitev in s tem ohranitev
življenjskega prostora in kulturne krajine. Nujno potrebna vlaganja v infrastrukturo z
obnovo cest pa bi zagotovila povečan pretok turistov in s tem turističnega razvoja, večjo
prepoznavnost in posledično ohranitev poselitve. V okviru razširjene Evrope ponuja lega
ob meji Breginjskemu kotu tudi številne priložnosti v okviru čezmejnega sodelovanja in s
tem možnosti financiranja iz različnih evropskih programov.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, Breginjski kot, prebivalstvo, potresi,
razvojni potenciali
GEOGRAPHY OF THE BREGINJSKI KOT
Abstract:
The final thesis titled Geography of Breginjski kot strives to offer a highly complex
geographical discussion of the mentioned area both from the natural geographic as well as
from the sociogeographic point of view. Breginjski kot lies in the far west of Slovenia and
cuts into the Venetian Slovenia like a wedge. Due to its bordering position near Italy it is
also considered a bordering area and the negative demographic structure places it amid
the demographically endangered as well as amid economically and poorly developed
areas. The number of population has been decreasing constantly ever since the census in
1910 when the total number of people living in this area was the highest - 3431
inhabitants. There are 880 people living here today, the number still in decrease. One
additional blow to the area was the 1976 earthquake in the neighbouring Furlanija. Two
devastating tremors (in May and in September) caused disastrous consequences and huge
material damage. However, despite the peripheral position and numerous negative sides
Breginjski kot offers rich natural beauties that present enough business opportunities.
Furthermore, the area and its inhabitants have a large hinterland as they lie in the vicinity
of the better developed Videm (Udine) region. Nowadays, tourism is one of the core
potentials for the development of the area. Local people see the development of tourism
alongside other businesses in Breginjski kot as a key factor in the future development of

this demographically endangered area as it preserves the population and thus the living
environment and the cultural landscape. The reconstruction of the roads would influence
the increase in the number of tourists positively and thus the tourist development and as a
consequence the preservation of the population. In the frames of the expanded Europe the
position of Breginjski kot offers numerous opportunities in the view of the cross-border
cooperation and the opportunity to obtain funds from various European programs.
KEY WORDS: regional geography, Breginjski kot, population, earthquakes, progress
potencials
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1. UVOD
1.1. Namen in cilji diplomske naloge
Namen diplomskega dela je podati današnjo sliko pokrajine skozi obravnavo demografske
strukture, ovrednotiti življenjski prostor ter ugotoviti medsebojno součinkovanje
poglavitnih pokrajinotvornih dejavnikov in njihove posledice na razvoj pokrajine. Poleg
navedenega je namen diplomskega dela tudi raziskati in predstaviti razvojne možnosti
pokrajine z vidika naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov, ugotoviti
dosedanji razvoj in orisati ter ovrednotiti razvojne načrte za prihodnost.
Diplomsko delo predstavlja geografski pregled pokrajine Breginjski kot, njen geografski
položaj, fizično geografske značilnosti ter značilnosti demografske strukture. Delo je
razdeljena na štiri sklope. V prvem sklopu so predstavljene naravnogeografske značilnosti
pokrajine z večjim poudarkom na oblikovanju reliefa ter hidrografske mreže na primeru
reke Nadiže. Preko posameznih pokrajinskih tipov je prikazana poselitvena slika
pokrajine. V drugem sklopu gre za pregled potresnega leta 1976, njegovih posledic v
popotresni obnovi ter učinkov, ki jih je potres zapustil v populaciji, pokrajini in
gospodarstvu. V tretjem sklopu je predstavljen družbenogeografski del, ponazorjen z
demografskim potekom, na podlagi katerega je podana analiza prebivalstvene strukture.
Pri slednji je izpostavljena problematika upadanja in staranja prebivalstva, kot tipičen
pojav perifernih in obmejnih območij. V zadnjem sklopu je predstavljena današnja
podoba pokrajine, natančno 30 let po katastrofalnem furlanskem potresu ter možnosti za
morebitni nadaljnji razvoj pokrajine. Prikazane so ideje in načrti Razvojnega in
Turističnega društva Breginjski kot. Obmejna lega nudi Breginjskemu kotu tudi več
možnosti črpanja denarja iz skladov EU ter številne možnosti čezmejnega sodelovanja,
zato so omenjeni tudi nekateri zanimivi projekti, ki so bili oz. so na tem območju aktualni.
Cilji diplomskega dela so:
 prikazati naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti in njihovo
ovrednotenje z vidika možnosti za nadaljnji razvoj pokrajine in ohranitvi
prebivalstvene strukture
 prikazati pokrajinski oris 30 let po potresu
 predstaviti razvojne potenciale pokrajine
1.2. Metodologija dela
Diplomsko delo je bilo v večini izdelano na osnovi študije obstoječe literature, ki se
nanaša na obravnavano območje. Pri zbiranju podatkov sem si pomagala z različnimi
metodami, od zbiranja statističnih podatkov, različnih poročil, knjig, časopisnih člankov
ter drugih člankov z raziskovalno vsebino. Opravljeno je bilo tudi terensko delo, pogovori
z domačini ter pogovor z nekaterimi člani lokalnih društev in obema predsednikoma
Turističnega društva in Razvojnega društva Breginj. Zaradi pomanjkanja novejših pisnih
virov in podatkov za celovito obravnavo, je del naloge zasnovan tudi na terenskem delu,
kartiranju ter uporabi ustnih virov domačinov. Podatke o gozdovih in zemljiški rabi sem
dobila na Zavodu za kmetijstvo in gozdarstvo v Tolminu ter na statističnem uradu, ki pa
so zaradi varovanja zasebnosti pomanjkljivi.
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Do sedaj je bilo o obravnavanem območju napisanega zelo malo oziroma skoraj nič.
Obstajajo nekatera dela, v katerih je Breginjski kot k večjemu le omenjen v sklopu širšega
območja, naj si bo Zgornjega Posočja ali Tolminskega ali Beneške Slovenije. Z razliko od
naštetega pa sem imela na razpolago veliko gradiva glede potresa in potresnega leta 1976.
Leta 1980 je izšel tudi Potresni zbornik kot spomin na potresno leto 1976. V njem je sicer
veliko zanimivih podatkov o potresu, popotresni obnovi, obravnavani pa so v kontekstu
celotne Tolminske pokrajine oziroma tedanje občine Tolmin. Ravno tako je veliko
zanimivih podatkov v zborniku Zgornje Posočje iz leta 1978, ki pa so za sedanjo
obravnavo območja zastareli in v večini neuporabni, predvsem kar se tiče podatkov, ki se
nanašajo na družbeno strukturo.
Težave so se pojavljale predvsem pri zbiranju novejših, aktualnih podatkov, saj je večji
del literature precej zastarel.
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Fotografija 1: Breginjski kot.

Vir: Tina Peršolja, 2006
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2. LEGA IN UPRAVNA DELITEV
2.1. Lega Breginjskega kota
»Človek se le redko odpravi v tiste kraje,…«
Ni malo slovenskih pokrajin, ki so skozi svojo zgodovino doživljale žalostno usodo
razmejevanja in ločevanja. Najhuje je usoda prizadela predvsem tiste obrobne pokrajine,
ki so bile vedno nekakšen branik slovenstva, po zadnjih spletkarjenjih v prejšnjem stoletju
pa so ostale zunaj matične Slovenije. Eno takih usod je doživela tudi Beneška Slovenija,
katere velik del je ostal na italijanski strani meje, kot nekakšen spomin nanjo pa nam je
ostal le njen najvzhodnejši del, Breginjski kot. Kotarje, kot pravijo prebivalcem
Breginjskega kota, so hočeš nočeš odrezali od Beneške Slovenije pa tudi od Rezije in
Terskih dolin, krajev, na katere so bili do takrat močno kulturno, sociološko, etnološko in
zgodovinsko vezani.
Fotografija 2: Pogled na Breginjski kot iz Matajurja.

Vir: www.matajur.com
Breginjski kot, ali kar na kratko Kot, kakor ga imenujejo domačini, je pokrajina na
najzahodnejšem delu Slovenije. Predstavlja zlagoma vzpenjajočo se dolino, ki se od
Starega sela vije med pogorjem Breginjskega Stola (1673 m) na severu in Mije (1237 m)
na jugu. Dolina se pri Breginju zaključi s terasastim amfiteatrom nekdanjega ledenika.
Breginjski kot je del slovenskega predalpskega sveta uvrščen v širšo pokrajino Zgornjega
Posočja. Zavzema svet v povirju Nadiže in Bele in z njenimi 57 km² spada med najbolj
samosvoje slovenske pokrajine. Prvi pogled v pokrajino daje vtis močno razgibanega
površja, z manjšimi zaplatami uravnanega sveta, na katerih se v gručasti obliki nahajajo
manjša naselja. Breginjski kot je s treh strani težko prehodna pokrajina. Njeno naravno
mejo predstavljajo na severu pogorje Breginjskega Stola, na jugu hriba Ljubija in Mija, na
zahodu pa ozka in globoka rečna struga reke Nadiže. Proti vzhodu se pokrajina
postopoma zniža in pri naselju Kred preide v ravnino Starijsko blato ali Kobariško blato,
ki je del Staroselskega podolja. Po Gamsovi regionalizaciji sodi Breginjski kot v Zahodno
predalpsko hribovje in je del mezoregije Beneškoslovensko in Tolminsko hribovje.
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Fotografija 3: Pogled na Kobariško blato z vasmi Kred, Staro selo in Sužid.

Vir: Tina Peršolja
Na sončnem terasastem vznožju Stola, je nad strugo Nadiže nanizano 10 naselij, ki si
sledijo od najnižje ležečega ravninskega naselja Kred, do najvišje ležečega in izolirnega
naselja Robidišče. Na postopoma vzpenjajoči se cesti se najprej pripeljemo do vasi
Potoki, nato pa si od Borjane (Nove, Zgornje in Spodnje Borjane) navzgor sledijo še
ostala naselja Stanovišče, Homec, Sedlo in Breginj. Od tu dalje nas cesta po nekaj
minutah vožnje pripelje v Logje. Do naštetih vasi se s slovenske strani pripeljemo po
edini cestni povezavi iz Kobarida, ki se pri Starem selu odcepi na desno pod pogorje
Stola, kjer se po ozki in vijugasti cesti po dobrih 20 minutah vožnje pripeljemo v osrčje
Breginjskega kota, v naselje Breginj. Če pri Borjani zavijemo na levo se po ozki cesti
pripeljemo do vasi Podbela, ki se nahaja tik ob reki Nadiži. Od tu dalje se do
Napoleonovega mostu vozimo vzporedno s strugo Nadiže, nato pa se pot vzpne po
pobočju Ljubije in po približno 15 minutah vožnje pridemo na uravnano planoto, kjer se
nahaja vas Robidišče, najbolj zahodna vas v Sloveniji. Med njimi, imata nekoliko
odmaknjeno lego in sicer v najzahodnejšem okljuku zahodne državne meje z Italijo, vaška
bisera Logje in Robidišče, kamniti priči nemirnih beneških tal.
V širšem smislu opredelimo položaj Breginjskega kota kot del Kobariškega oz.
Tolminskega, v upravnem pogledu pa kot del občine Kobarid. Slednja je nastala z
reorganizacijo lokalne samouprave in je bila uradno ustanovljena z Zakonom o
ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur.list RS 60/94 z dne 3.10.94). Od leta
1961 pa vse do ustanovitve lastne občine leta 1994, je spadala v občino Tolmin. Le-ta je v
treh desetletjih postala preokorna za reševanje številnih problemov občanov in nastanek
treh novih občin je bila samo logična posledica tega dejstva. Tako je Kobariška (po
ukinitvi občine leta 1961) ponovno dobila svojo lokalno samoupravo. Občina Kobarid
danes meri 193 km² in šteje okrog 4650 prebivalcev, ki živijo v 33 naseljih, organiziranih
v 10 krajevnih skupnostih.
Navezanost pokrajine na Beneško Slovenijo, kot njen dolgoletni del, se izraža v
samosvoji pokrajinski arhitekturi, kot odraz prepletanja mediteranske, furlanske, beneške
in slovanske kulture. Prebivalci iz te in one strani meje še danes ohranjajo tesne
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medsebojne stike in s tem dokazujejo, da meja lahko tudi združuje ljudi, ki so bili skozi
zgodovino podvrženi enakim političnim in naravnim usodam. Odraz tega se kaže tudi v
majhnih vasicah, razmetanih po prisojnih pobočjih beneškega hribovja, kjer se je v
kamnitih hišah izklesalo sožitje med naravo in človekom. Mistična lepota beneške
pokrajine skriva v sebi burno zgodovino, še vedno živo v legendah in beneških ljudeh.
Fotografija 4: Tip Beneško-slovenske arhitekture.

Vir: Tina Peršolja
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Karta 1: Fizični prikaz Breginjskega kota.

Vir: Turistični zemljevid Kobarid in Tolmin, 2002
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3. POVRŠJE BREGINJSKEGA KOTA

3.1. Geološke značilnosti
Geološka zgradba Breginjskega kota je izredno pestra. Na njenem območju obravnavano
v širšem kontekstu Kobariškega, se stikajo tri glavne geotektonske enote: Južne Alpe,
Notranji in Zunanji Dinaridi. Tako se tu stikajo območja alpskega faciesa, jurski in triasni
apnenci značilni predvsem za severno stran ter kraškega faciesa, ki obsega nižje ležeče
hribovje vododržnega krednega fliša in laporja, ki se spušča proti jugu v Furlansko nižino.
Ravno na območju Breginjskega kota in Kobariškega je opazen prehod med Dinarskim
svetom, kot nižjim hribovjem z zaobljenimi slemeni, sestavljenem pretežno iz fliša ter
grebenom Stola, ki je po Meliku opredeljen kot vznožje Julijskih Alp.
Območje Breginjskega kota spada k JZ predgorju Julijskih Alp. V višjih legah gorovij
zasledimo enako kamninsko sestavo in slemenitev, ki poteka v smeri vzhod - zahod. Na
tem območju se prepletajo kamnine triasne, jurske in kredne starosti. Severno obrobje
Kota, ki ga predstavlja greben Breginjskega Stola z glavnimi vrhovi Stol (1673 m), Muzci
in Breški Jalovec, je iz jurskega apnenca, le najvišji del je iz krede. Pod njimi se vleče pas
triasnega apnenca (dachstein) ter zlasti na zahodu pas dolomita. Ta predel nima
površinsko tekočih voda in je zelo strm s povprečnim naklonom 33°. V nižjih legah se
pojavljajo kvartarna melišča in vršaji, ki prehajajo v pleistocensko moreno. Slednja
prekriva vse nižje predele Breginjskega amfiteatra, kjer se nahaja naselje Breginj in je
ostanek do sem segajočih skrajnih odrastkov pleistocenske poledenitve. Ostale kvartarne
usedline kot so morene, terasni sedimenti, jezersko kredo, najdemo v fragmentih tudi v
okolici Logje in ob Nadiži pri Podbeli. Med najbolj markantnimi je morenski nasip
jugovzhodno od Breginja, ki ga domačini imenujejo Preslav. Holocenski nanosi, kot
grobo rečno preoblikovani grušč, prevladuje na dnu amfiteatra, nekoliko finejši prod pa
zasledimo v dnu doline ob Nadiži, kjer je možno zaslediti ostanke nekdanje ojezeritve v
obliki debelih pasov ilovice in gline.
Triasne kamnine sestavljajo južni del pogorja Stola, zahodni del Matajurja in vzhodni del
Mije. Zastopane so s skladovitim dachsteinskim apnencem z vložki dolomita. Jurske
kamnine, v glavnem je to mikritni in oolitni apnenec z vložki apnenčevih breč, najdemo
prav tako na Breginjskem Stolu, Matajurju in delno na vzhodni Miji. Kredne kamnine so
poleg kvartarnih najširše zastopane. Pas fliša z vložki apnenčevih breč in trdega fliša
najdemo na celotnem zahodnem delu Mije, na nekaterih otokih ob vznožju Stola, nad
vasjo Potoki, pri Kredu, med Podbelo, Robidiščem proti SZ, kjer zavzema del na Z in J
stani Breginja (Stran, Brdca) in se spusti skoraj do Nadiže. Kvartarne kamnine, ki jih
predstavljajo pleistocenske morene, terasni sedimenti, jezerska kreda, zasledimo ob
Nadiži, in v dolinskem dnu med Breginjem in Kobaridom. Holocenu pa pripadata pobočni
grušč na južnem pobočju Stola in vršajni nanosi (Škvor, 1999).
Večji del Breginjskega kota pripada krednemu flišu, med katerim se menjavajo plasti
laporja, peščenjaka in apnenčeve breče. Plasti se menjavajo od nekaj centimetrov do
enega metra debeline ene in druge kamnine, kar je lepo vidno ob reki Nadiži. Te flišne
plasti so nagubane in predstavljajo prave sedimentacijske gube, ki so nastale zaradi
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polzenja trdih apnenčevih kosov preko še ne docela strnjenih flišnih plasti. Lepo viden
primer menjavanja plasti fliša in apnenca je rečna struga pod vasjo Logje.
Južno obrobje Breginjskega kota z Mijo in Lubijo, je prav tako kot Stolovo pogorje, v
osnovi sestavljeno iz triasnih in jurskih apnencev, v zgornjih predelih pa je na široko
zastopan konglomerat.
Karta 2: Geološka karta Breginjskega kota.

Vir: Geološka karta Tolmin in Videm , 1987

16

Karta 3: Kamninska sestava Breginjskega kota.

Vir: Rastlinstvo Breginjskega kota, 2006
Fotografija 5: Struga Nadiže pod Logmi.

Vir: Tina Peršolja
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3.2. Reliefne značilnosti
Za današnjo podobo Breginjskega kota so bila zelo pomembna dogajanja v pleistocenu,
ko je poledenitev močno spremenila podobo površja tako posredno kot neposredno.
Raziskovalci se še danes ukvarjajo s številnimi vprašanji v zvezi z dvema zanimivima
procesoma. Prvo vprašanje se postavlja spontano z bežnim pogledom v pokrajino, nanaša
pa se na neobičajno smer toka reke Nadiže in močno poudarjeno reliefno enoto
Staroselskega podolja. Ni namreč trdnih spoznanj, zakaj teče Nadiža v dveh izrazitih
okljukih in sploh kako je prišlo do nastanka tako globoke doline med Kobaridom in
Starim selom, ki jo danes odmaka le skromna rečica Idrija. Zagotovo pa je Staroselska
dolina deloma tektonsko zasnovana med dvema prelomnicama - Idrijsko na južni strani in
Cerkljansko na severni. Pomemben pečat je v reliefu pustil tudi Soški ledenik, ki je po
mnenju nekaterih avtorjev segel čez Vršanjo galvo v Breginjski kot. Deljena mnenja o
prisotnosti ledenika pa so že druga nejasnost. Zaradi značilne usmerjenosti morene
Preslav, nekateri zagovarjajo tezo, da je ledenik segel na področje Breginja z zahoda,
proti čemur pa govori premajhno naravno zaledje za nastanek ledenika v bolj velikih
dimenzijah, ki bi v tolikšni meri preoblikoval pokrajino (Kladnik, 1977).
Pestrost litološke zgradbe je skupaj z glaciofluvialnim delovanjem vtisnila Breginjskemu
kotu poseben fiziognomski pečat. Strmo pobočje pogorja Breginjskega Stola je na gosto
prerezano z vzporednimi hudourniškimi grapami, ki nastajajo kot posledica slabo
poraslega površja in velikih strmin nad 35°. Ravno zaradi tega voda v višinah nad 1100 m
nima možnosti, da bi pronicala v prepustno podlago in ob nalivih, ki so najbolj pogosti v
poletnem času, odnaša po strmih pobočjih nesprijet, preperel material. Med
hudourniškimi grapami se nahajajo ožja in podolgovata slemena z manjšim naklonom in
večjo poraščenostjo ter zato odporna proti denudaciji. V nasprotju z ostrimi površinskimi
oblikami na ravnih pobočjih Stola, je nižji del hrbta bolj položen z naklonom 20° do 30°.
Melišča, med katerimi prevladujejo fosilna, segajo od 650 m do 1100 m visoko in
prekrivajo nižje ležeči ledeniški material. Morenski material je večinoma še nesprijet,
zaradi česar je prišlo do zakrasevanja in so kot posledica nastali grbinasti travniki, ki so
posebno izraziti severno od Breginja.
Strm relief se pojavlja na južnem delu Kota na strnjeni karbonatni osnovi in je posledica
erozijskega delovanja Nadiže. Vendar so strmine za razliko od Stolovega pogorja manjše
in se v višjih predelih Mije in Ljubije gibljejo okoli 16°. Globoki strugi rek Bele in Nadiže
sta možni posledici izredno naglega nižanja erozijske baze, se pravi Furlanske nižine,
proti kateri je usmerjeno njuno porečje. Zaradi tega so tudi ob Beli na sicer blagem
flišnem reliefu vidne izredne strmine (struga Bele pod vasjo Sedlo).
Za flišna slemena je značilen manjši naklon okoli 22°. Površje je razrezano s številnimi
strugami stalnih in nestalnih vodotokov. Zaradi vododržne podlage so potoki izoblikovali
strme in ozke grape, ki se globoko zajedajo v pobočje. Prebivalci so z oblikovanjem
antropogenih teras zmanjšali erozijsko moč vode in s tem posledično odnašanje prsti. V
nižjih legah srečamo med plastmi fliša pomešan ledeniško preoblikovan apnenčast
material.
Posebni reliefni enoti sta tudi dolinsko dno v amfiteatru Breginja in ob Nadiži pri Podbeli.
Kljub temu, da ob Beli prevladujejo glaciofluvialni nanosi, ob Nadiži pa fluvialni, se v
obeh predelih pojavljajo glaciofluvialne oblike (Kladnik, 1977). Pri tem je dobro opazen
sistem teras, ki jih srečamo tudi na območju Breginja in sicer prvo na višini 510 m , drugo
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med 515 m in 520 m, tretja, najvišje ležeča pa je na višini med 535 m in 540 m. Zadnja je
tudi manj izrazita, saj je preoblikovana v kulturne terase. Ob reki Nadiži bi vsekakor
pričakovali posamezne terase, ki pa jih reka ravno zaradi recentnega ugrezanja ni izdelala.
Zelo izrazita je vršajska terasa južno od Podbele, ki z ježo visoko 10 m ločuje holocensko
in pleistocensko obdobje v oblikovanju površja (Kladnik, 1977). Pri kraju Podbela ob
Nadiži je opazen vršaj, ki ga je izoblikovala reka Bela, na njem pa se danes širi naselje.
Na območju Breginjskega kota je sicer ta vršaj najmarkantnejši, ni pa edini. Številni
manjši vršaji, zgrajeni iz morenskega gradiva posameznih stalnih ali občasnih vodotokov,
so dobro vidni ob vznožju Stola.
Največji del območja Breginjskega kota pripada višinskemu pasu med 500 m in 1000 m,
v katerem pa so klimatske razmere precej neugodne. V isti pas se uvršča tudi populacijska
os Breginjskega kota, nad 1000 m pa segata le Mija in Ljubija na jugu, na severu pa
zgornje pobočje Breginjskega Stola. Nad 1500 m segajo le najvišji vrhovi Stolovega
pogorja. V višinski pas do 500 m uvrščamo le manjši del Kota, pas, ki se razprostira na
jugovzhodu in se ob strugah Bele in Nadiže zajeda daleč po pobočju navzgor. Mejo 1000
m lahko opredelimo kot ločnico med gozdnim in travnatim svetom.
Reliefno posebnost predstavlja ozka deber južno od Mije imenovana Pradolina ali krajše
Pradol, ki se v višini 180 m širi nad dnom današnje doline ob Nadiži. Vprašanje o njenem
nastanku bi bilo potrebno iskati v erozijskem preoblikovanju. Vendar pa zaradi številnih
domnev o nastanku Pradoline, bom njen nastanek poskušala ovrednotiti z vidika nekaterih
strokovnih stališč v poglavju hidrografske značilnosti.
3.2.1. Značilnosti pleistocenske poledenitve
Pomembno vlogo za današnji izgled Breginjskega kota ima tudi pleistocenska
poledenitev, še posebej zadnja würmska je pustila številne sledove. Zgornja Soška dolina
je bila na debelo zapolnjena z ledom, po njej pa je vse do Mosta na Soči segal Soški
ledenik (Šifrer, Kunaver, 1975). Od njega naj bi se ledenik odcepil čez Vršanjo glavo, čez
sedelsko področje v višini okoli 1100 m in segel tudi v Breginjski kot. Odcep ledenika je
tako segal do Breginja, kjer je zapustil čelne morene, ki so vidne tudi pod vasjo Logje,
nad Stanovišči, Sedlom in Potoki pa je zapustil bočne morene. Številne ostale morene
pokrivajo pobočje na severni in južni strani v zaporednih nasipih, kakor je rasla in se
kasneje zniževala višina ledenika. Zaradi močno oviranega vodnega odtoka iz podolja pa
so morene v veliki meri ostale na prvotnem mestu. Posledica širjenja ledenika vzdolž
vodnega toka, tako v spodnjem delu Staroselskega podolja kot v povirju zgornje Nadiže,
je bil nastanek številnih jezerc, nastalih z zajezitvijo vodnega odtoka. Sledovi ojezeritve
so se ohranili na posameznih predelih v pobočjih v obliki peščenih in prodnih nasipin,
ilovice in gline (Melik, 1954). Glacialno delovanje in njegove posledice so najbolj izrazite
pri Breginju in Sedlu, kjer tudi srečamo najbolj značilne morene.
Najbolj zahodna čelna morena naj bi bil hrib Brdca zahodno od Breginja. Do tu je namreč
segal ledenik v enem izmed stadijev. Ob cesti proti Nadiži so vidne velike skale – balvani,
katerih nastanek in lega so možna posledica konca ledenika, ki se je razlezel v dolino
Jamnika, ali pa jih je tja nanesel hudournik Jamnik, ki je tekel za hribom Stran. Nad
tovarno v Breginju je lepo viden tudi vršaj, ki se po Stolovem pobočju spušča proti
osrednji cestni povezavi.
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Naslednjo zelo izrazito čelno moreno najdemo pod Breginjem. Predstavljata jo Preslav na
desnem bregu reke Bele, na levem pa morena, na kateri leži kraj Sedlo. Glede na sestavo
morene in podobnih linij, ki jih imata oba bregova, lahko sklepamo, da je bila to nekoč
enotna morena. Oba dela sicer sestavljata nesprijet grušč in morenski material, ki pa je
južno proti Beli bolj vlažen in manj gruščnat kot nad Sedlom. Iz povedanega bi lahko
trdili, da je bila to čelna morena konca ledenika, ki jo je kasneje presekala reka Bela.
Kot posredno posledico ledenika naj omenim še tesno deber Pradol, ki jo je izoblikovala
Nadiža, ko ji je ledenik zaprl pot mimo Podbele, Borjane, Kreda in Robiča. Novo pot je
izoblikovala čez nizki preval med Mijo in Ljubijo, po umiku ledenika pa je ponovno
prešla v njeno staro strugo in stekla proti Podbeli. Pradol med vasema Logje in Stupica je
danes suha dolina v višini kakih 490 m, kar za 180 m višje od današnje struge Nadiže, ki
se proti JV znižuje na n.v. okoli 440 m. Topografska in višinska lega Pradola nedvomno
pričata o tem, da je dol izoblikoval kratkotrajni tok Nadiže v času pleistocenske
poledenitve. Dodaten dokaz za to pa so tudi morene pri vasi Logje ter vodoravno nanizane
terase nad suhim dolom (Melik, 1954).
Za nekoliko širše ozemlje med Mostom na Soči, Kobaridom in Breginjskim kotom, so
tako značilne čelne morene z viška würmske poledenitve, umikalne morene,
fluvioglacialne in proglacialne terase, ostanki starejših poledenitev in postglacialni vršaji
(Kunaver, 1984).
Staroselska dolina z Breginjskim kotom predstavlja izredno zanimivo območje za
proučevanje ledeniškega in rečnoledeniškega nasipavanja, hidrografskih pretočitev in
ojezeritev povezanih z gibanjem ledenika. Ledeniško preoblikovanje je bilo na tem
območju najmarkantnejše in je pustilo številne ledeniške oblike. Vendar pa je
rekonstrukcija ledeniške pokrajine težka zaradi prisotnosti drugih vplivov, ki so skozi
daljša časovna obdobja spreminjali pokrajino in tako zabrisali in spremenili pomembne
dokaze o glacialnem delovanju.
Karta 4: Geomorfološke značilnosti Breginjskega kota.

Vir: Zgornje Posočje, 1978 (J. Kunaver, M.Šifrer)
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3.3. Hidrografske značilnosti
Obravnavano območje je v hidrološkem smislu zelo zanimivo, saj nam odpira vrsto
vprašanj o tokovih rek Bele, Nadiže in Soče. Tudi avtorji, ki so se ukvarjali s temi
vprašanji, še niso oblikovali neke skupne teorije, temveč več različnih hipotez in
domnev. Vsi pa se vendarle strinjajo, da je današnji tok vodotokov spremenjeno stanje,
kakršno je bilo značilno v preteklosti. Pri vsem tem pa se zastavlja glavno vprašanje in
sicer, katera reka je tekla po Staroselskem podolju, Soča v Nadižo ali obratno in katero
vlogo je pri tem imela Bela ter seveda kaj je povzročilo pretočitve.
Za Nadižo sta pomembna zlasti dva reliefna elementa in sicer Pradolina ali t.i. Pradol, ki
poteka južno od Mije in ozka, globoka dolina pri Robiču med Matajurjem in Mijo. Po
nekaterih avtorjih naj bi Nadiža nekoč stekla v Sočo in izoblikovala Staroselsko podolje,
po drugih pa naj bi celo Soča tekla po podolju in se izlivala v Nadižo. Po Winklerju je
rečica Bela, ki ima povirje v Breginjskem kotu, v pliocenu tekla po podolju do Robiča in
tu zavijala na jug skozi Matajursko podolje proti Stupici v Beneški Sloveniji. Bela naj bi
kasneje pretočila zgornjo Nadižo, ki je tekla po Pradolini južno od Mije in tako naj bi
nastal današnji dvojni ovinek Nadiže.
Winkler postavi domnevo, da sta deber Nadiže med Matajurjem in Mijo ter kratka prečna
suha dolina Pradol predglacialne starosti. Nadiža naj bi tekla skozi Pradol, ki je v višji legi
kot tisti pri Robiču. Skozi slednjo sotesko naj bi odtekla Bela, ki je naglo vrezovala svojo
strugo v eocenskem flišu. Nase naj bi pretočila Nadižo iz Pradola in tako ustvarila ovinek
Nadiže pri Robiču. Winkler tako pripisuje toku Nadiže in Bele predglacialno starost,
dopušča pa možnost, da bi lahko Soča v interglacialu tekla v Nadižo pri Robiču.
Melik (Alpski svet, 1954) razlaga hidrografsko vprašanje z vlogo konsekventnih tokov.
Ozemlje predstavlja podnožje alpskodinarskega gorstva in je robni pas staroterciarnega
morja. Ob dvigovanju gorstva so reke tekle v smeri splošne nagnjenosti od SV – JZ,
posledično pa so se izoblikovale konsekventne doline (Nadiža v srednjem in spodnjem
toku). Reke, ki so koncentrično tekle v Furlansko – Jadransko nižino, niso vrezovale
enakomerno hitro svojih strug. Reke so hitreje vrezovale v manj odpornih kamninah, ob
prelomnicah in pretrtih pasovih, najhitreje vrezujoči pritoki pa so zadenjsko podaljševali
svoje tokove in tako reko pretočili nase. Na tak način naj bi se izoblikovala Soča.
Melik, med drugim, pripisuje Staroselskemu podolju mlajši nastanek, reko Nadižo,
predvsem njen proti jugu usmerjen tok pa označuje kot staro reko s povirjem severno od
Stola. Vendar pa dopušča možnost, da je Nadiža med ledeno dobo tekla proti Soči.
Gams (1976) se je ukvarjal z vprašanjem ali je nastanek Breginjskega kota tektonski ali
fluvialni. Pravi, da je nesorazmerje med dolino in hidrografsko mrežo od Kobarida do
Kreda možno razlagati s pretočitvami Nadiže v Sočo ali verjetneje Soče v Nadižo. Ob
domnevi, da poteka tok Soče proti Robiču, se potemtakem postavi vprašanje zakaj je
dolina vse do Podbele ravna in široka, če naj bi Soča tekla skozi Mijo in Matajur. Možna
razlaga je tektonsko grezanje doline, pri čemer pa naj bi Nadiža tekla pod Logmi med
Ljubijo in Mijo po danes suhi dolini Pradol. Danes Nadiža po pretočitvi pod Logmi zavije
proti severovzhodu
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3.3.1. Rečno omrežje
Karta 5: Rečno omrežje Breginjskega kota.

Vir: www.kremen.arso.gov.si/NVatlas (citirano 20.9.2006)
Rečno omrežje se najbolj neposredno veže na geološko in reliefno osnovo in je danes
zaznamovano z dvema pomembnima rekama, Nadižo in Belo. Nadiža izvira v več
manjših hudourniških izvirih pod Breškim Jalovcem na nadmorski višini okoli 900 m.
Glavna izvira sta Črni in Beli potok. Prvi izvira na slovenski strani in predstavlja mejo z
Italijo. Z Belim potokom, ki priteče iz Italije, se združita za Breginjem v soteski Plazi,
kmalu pa se jima priključi še levi pritok Globotnik. Od tu naprej teče Nadiža, ki dobi pod
Logmi še italijanski pritok Legrado, pri naselju Podbela pa še rečico Belo. Nadiža teče do
Podbele v ozki, kanjonski strugi in pod Logmi so lepo vidne navpične flišne stene, ki
predstavljajo bregove reke. Na tem območju je tudi dolina najožja na slovenski strani.
Tok Nadiže proti Podbeli naj bi bila danes spremenjena struga reke, od Podbele dalje pa
teče tik ob severnem vznožju Mije. Za takšno smer reke sta možni dve razlagi in sicer da
levi pritoki pomikajo reko pod pobočje, druga pa je povezana s tektoniko oziroma
grezanjem podolja in dvigovanjem dinarske platforme. V zvezi s tem je zanimiva
Gamsova razlaga pretočitve Nadiže s Pradola, ki sem jo navedla v prejšnjem odstavku.
Drugi vodotok, ki preoblikuje in zaznamuje pokrajino je Bela. Izvira nad Breginjem ravno
tako v več izvirih na višini 700 m. Zaradi strme struge in velike intenzitete padavin, ima
kljub povprečnemu nizkemu vodostaju hudourniški značaj in s tem povezano izredno
erozijsko moč, ki pa je zmanjšana z betonskimi pregradami. Tok Bele naj bi bil
predledeniški, saj je po domnevah različnih avtorjev reka tekla pred Nadižo skozi deber
med Mijo in Matajurjem. Nato je pretočila Nadižo ter zaradi manjše količine vode postala
pritok. Njena erozijska moč se vidi pri Breginju in pod vasjo Sedlo, kjer je izoblikovala
globoko rečno strugo.
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Razvodje porečja Nadiže in Bele poteka na severu po pogorju Stola. Hidrografski vozel je
pri Podbeli, saj se tu poleg izliva Bele v Nadižo, v Belo izliva še en pomemben vodotok
Stanoviščnik, ki odmaka vzhodni del Breginjskega kota. Večina pritokov z leve strani
izvira na meji med glaciofluvialnim materialom in živoskalno podlago, ob večjih nalivih
in topljenju snega pa oživijo tudi hudourniške grape. Desni pritoki iz flišnega območja pa
imajo manjši strmec in bolj vijugasto strugo (Kladnik,1977). Poleg omenjenih stalnih
vodotokov, je še več nestalnih, ki z odnašanjem prepereline povzročajo škodo v
kmetijstvu, z zasipavanjem strug pa povečujejo možnost poplav.
Fotografija 6: Pogled na vhod v suho dolino Pradol.

Vir: Tina Peršolja
Kot zanimivost Breginjskega kota naj omenim še suho dolino Pradol ali Predol, ki se
nahaja v n.v. 496 m, kakih 180 m višje od današnje struge Nadiže. Je ozka deber, ki jo
sestavljajo navpične apnenčaste stene, katerih višine dosegajo celo 50 in več metrov.
Pravzaprav Pradol predstavlja zarezo, ki ločuje Mijo in Lubijo in se nato spušča proti JV
do n.v. 440 m, kjer obvisi nad vasjo Stupica v Italiji, nad strugo današnje doline Nadiže.
Melik pripisuje nastanek Pradola diluvialni poledenitvi, ki ga je izdolbla Nadiža, ko ji je
odcep ledenika, ki je segal do Breginja zaprl njeno pot. Tako je Nadiža poiskala novo pot
med Ljubijo in Mijo, po umiku ledenika pa se je zopet usmerila proti Podbeli. Dokaze za
omenjeno dogajanje naj bi potrjevale morene pri Logeh in prodne terase v višini nad
suhim dolom. Danes je Pradol s strmimi in visokimi stenami težko, na nekaterih mestih
skoraj neprehoden.
V preteklosti je bila ob vodotokih razvita pomembna dejavnost. Na njen obstoj danes
pričajo številni odcepi manjših strug iz glavnih rek, ob katerih so v večini predvsem v
slabem stanju ohranjeni mlini in žage.
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3.4. Klimatske značilnosti
Za Breginjski kot so značilne nekatere klimatske poteze, zaradi katerih ta del Slovenije
močno izstopa. Najbolj značilna je velika količina padavin, druga pa blagodejni vpliv
Mediterana, ki se širi po dolini reke Soče vse do njenega izvira in tako omogoča višje
temperature in večjo količino padavin v jesenskih mesecih.
Območje Breginjskega kota označujemo kot sredogorsko pokrajino v neposredni bližini
visokogorja. Uvrščamo ga v predgorje visokogorskega sveta, kjer se predvsem v
padavinskem režimu še čutijo v omiljeni obliki vplivi mediteranskega podnebja, ki
prihajajo ob globoko vrezanih Nadiži in njenih levih pritokih navzgor. Zaradi
pomanjkanja popolnih vremenskih opazovalnic na tem območju je natančna opredelitev
podnebnih značilnosti težja. Zato je za tolmačenje podnebja obravnavane regije potrebno
upoštevati klimatske razmere celotnega zgornjega Posočja in gorskega obrobja Beneške
Slovenije. V dolini ob zgornji Soči se glede na potek glavne doline in njenih stranskih
dolin na razmeroma kratke razdalje uveljavljajo opazne klimatske razlike. Pojavljajo se
kot posledice razlik v smeri dolinskega dna in različne ekspozicije pobočij (Kladnik,
1977).
Ker so tu prve večje reliefne ovire na poti prevladujočih zahodnih zračnih tokov, zapade v
času slabega vremena ob pregradi Muzcev in Stola mnogo padavin, na njunem površju
celo več kot 3000 mm letno. Breginj prejme prek 2600 mm padavin, ki padejo tudi v
obliki nalivov. Te zlasti poleti pogosto spremljajo nevihte z močnim grmenjem in točo.
Pozimi pade precej snega in na strmih, slabo poraslih pobočjih Stola se pojavljajo snežni
plazovi. Leta 1952 je ob močnem sneženju snežni plaz v Borjani zahteval več smrtnih
žrtev, vas pa skoraj popolnoma uničil.
Breginjski kot nima ustrezne meteorološke postaje ima le avtomatični registrator padavin,
ki je postavljen v Breginju (556 m). Pomembno reliefno pregrado predstavlja Breginjski
Stol, na katerega v pravokotni smeri zadevajo jugozahodni vetrovi, ki prinašajo največ
padavin. Zaradi dviganja vlažnega zraka po prisojnem pobočju Stola je množina padavin
na njegovem slemenu še večja kot v dnu dolin (Lovrenčak, Plut, 1978).
Merilna postaja: Breginj
NV: 560m
Obdobje: 1961 - 1990
Preglednica 1: Povprečne mesečne količine padavin po mesecih na MP Breginj za
obdobje 1961 - 1990.
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Povpr. 190 139 194 236 251 258 189 221 237 251 301 194 2661
Std.
168 118 128 97 114 99 91 131 170 183 177 119 362
Max
575 572 613 507 508 510 382 523 867 687 736 459 3538
Min
0
2
2
13 74 113 19 21 19 1
9
22 2072
Vir: HMZ
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Preglednica 2: Povprečne mesečne količine padavin po mesecih na MP Breginj za
obdobje 1931 - 1960.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
LETO
Povp. 144 147 180 205 254 303 204 193 234 276 324 266 2730
Vir: HMZ
Preglednica 3: Razporeditev padavin po letnih časih v obdobju 1961 - 1990 na MP
Breginj.
ZIMA (%)
549
20,1
265
1230
146

Povprečje
Std.
Max
Min
Vir: HMZ

POMLAD (%)
681
25,6
224
1398
353

POLETJE (%)
669
25,1
172
964
281

JESEN (%)
788
29,6
275
1295
325

Letna količina padavin za obdobje 1961 – 1990 znaša 2661 mm. Največ padavin pade v
jesenskem času in sicer 789 mm, sledi pomlad z 681 mm, poletje z 669 mm in zima z 549
mm. Februar je z 139 mm najbolj suh mesec v letu, november pa z 301 mm najbolj
namočen. Letni padavinski režim s primarnim viškom v jeseni kaže na prevladujoč vpliv
mediteranskega podnebja. Značilna je tudi izredna količina padavin v kratkem času. Tako
je 9. oktobra 1964 znašala maksimalna dnevna količina padavin 211,4 mm. Največ
padavinskih dni ima mesec november, najmanj pa julij. Izredne količine padavin še
dodatno potencirajo slabe pogoje za kmetijstvo in sprožajo druge negativne naravne
procese.
Graf 1: Povprečne mesečne količine padavin v Breginjskem kotu v obdobju 1931 – 1960
in 1961 - 1990.
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Vir: HMZ
Iz zgornjega grafa je razvidno razmerje v količini padavin med obdobjema 1931 – 1960 in
1961 – 1990. V prvem obdobju je padlo v povprečju 2730 mm padavin s primarnim
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viškom v jeseni, sledili so poletje, pomlad in zima. Povprečna količina padavin v drugem
obdobju pa znaša 2661 mm, kjer še vedno prevladuje jesenski višek, sledijo pa mu
pomlad, poletje in zima. Nasprotno veliki količini letnih padavin v Kotu je število
deževnih dni v slovenskem povprečju (med 110 in 120 dni letno), kar pomeni, da gre v
Kotu za velike količine dnevnih padavin (izohieta, ki seka Kot, za maksimalne dnevne
količine v obdobju 1961-1990 je kar 300 mm, kar je največja vrednost v Sloveniji
BERNOT 1998, str. 129).
Po Ogrinu se Breginjski kot uvršča v območje z zmerno kontinentalnim podnebjem, v
podtip podnebja zahodne in južne Slovenije. Glavne značilnosti tega podnebnega podtipa
so submediteranski padavinski režim z viškom padavin v jesenskem času, višje povprečne
oktobrske temperature od aprilskih ter povprečne letne padavine med 1300 in 2800 mm.
Pozimi pade del padavin v obliki snega. V Breginjskem kotu sneži prvič v novembru,
zadnjič pa v aprilu. Povprečna višina snežne odeje znaša okoli 60 cm. Število dni s
snežnimi padavinami po posameznih mesecih narašča od jeseni, natančneje od novembra
do januarja, kjer doseže višek, proti pomladi pa se nato zniža. Število dni s snežno odejo
in debelina snega je odvisna od ekspozicije in nadmorske višine. V obdobju 1961 in 1990
je bilo v povprečju 35,7 dni s snežno odejo, največ dni sta imela meseca januar in februar,
najmanjše število dni s snežno odejo pa je imel mesec april. V istem obdobju je bilo
maksimalno število dni s snežno odejo 84 dni in sicer v sezoni 1964 – 1965, minimalno
število dni s snežno odejo pa je bilo zabeleženo v sezoni 1989 – 1990 s samo 3 dnevi.
Maksimalna debelina snežne odeje je bila zabeležena leta 1952 in sicer namerili so
povprečno 2 m snega. Istega leta je snežni plaz uničil del naselja Borjana.
Pogoste so tudi padavine v obliki toče, ki se skupaj z nevihtami pojavljajo v pomladnih,
posebej pa v poletnih mesecih. Poleti leta 1975 in 1977 je toča povzročila veliko škodo na
poljščinah. Leta 1977 je v januarju ogromno škodo na drevju povzročil žled. Nastal je kot
posledica zmrzovanja dežja, ki je iz toplejših višje ležečih atmosferskih plasti, padal na
ohlajeno površje.
Temperaturnih postaj v Kotu ni. Zato o temperaturnih razmerah območja sklepamo na
podlagi podatkov iz najbližjih merilnih postaj, ki sta v sosednji Benečiji. To sta vasi
Matajur (954 m) in Njivice (326 m). Vas Matajur leži južno pod vrhom Matajurja in ima
povprečno letno temperaturo 9,2°C, Njivice z lego v dolini Učeje pa 10,1°C. Zlasti
podatek iz vasi Njivice dobro ponazarja temperaturne razmere v Breginjskem kotu. To je
namreč vas v vznožju Stolovega pogorja v Terski dolini, ki ima podobno lego kot večina
kotarskih vasi. Vpliv toplih zračnih tokov iz submediterana se čuti zlasti pozimi. Tako
imata Zgornja Soška dolina (od Tolmina do Srpenice) in območje Kota povprečno
januarsko temperturo med 0 in 2°C. Poleti pa imata prej omenjeni območji enako
povprečno julijsko temperaturo 18-20 °C. Domačini pravijo, da se podatki o temperaturi
pogosto ujemajo s tistimi za kraj Bovec, kjer je najtoplejši mesec julij (srednja mesečna
temperatura 18,7°C), najhladnejši pa januar (srednja mesečna temperatura –0,7°C).
Najtoplejši letni čas je poletje (srednja temperatura 17,7°C), najhladnejši pa zima (srednja
temperatura 0,3°C) (Klimatogeografija Slovenije, 1995). V poletnih mesecih so vedno
pogostejše tudi maksimalne temperature zraka nad 30°C. Temperature se znižujejo od
ravnine ob Nadiži t.i. Staroselskega podolja, do najvišjih vrhov grebena Breginjskega
Stola. Pomlad in jesen sta prehodna letna časa vendar je jesen toplejša od pomladi, kar
dokazuje na blagodejni vpliv Sredozemlja.
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V Kotu so vsi trije temperaturni pasovi zelo izraziti. Zaradi temperaturnega obrata ima
dno Nadiške doline za okoli 2 °C nižjo minimalno temperaturo od višje ležečih okoliških
krajev. Tukaj so temperaturne razmere najbolj celinske. Največje razlike se kažejo med
najtoplejšim in najhladnejšim mesecem (t. i. letna amplituda) ter med minimalno in
maksimalno dnevno temperaturo (t. i. dnevna amplituda, ki je zmeraj največja julija).
Termalni pas v Kotu torej obsega območje med 300 in 600 m n.v., v tem pasu pa se
nahajajo skoraj vsa naselja v Breginjskem kotu. Minimalno odstopanje kažeta le Robič in
Robidišče. Nad toplim pasom je območje višinske klime, kjer se temperature znižujejo
sorazmerno z naraščanjem nadmorske višine. Gorski pas Stolovega pogorja ima
povprečno letno temperaturo med 2 in 4°C, njegov vršni greben pa med O in 2 °C. Seveda
pa zaradi ekspozicije in naklona temperature niso povsod enake, opazen pa je tudi vpliv
masivnosti gorovja.
Pogost pojav je tudi megla, ki se pojavlja predvsem v nižjem svetu ob Nadiži in je
posledica temperaturne inverzije. Zanimivo je namreč, da je megla v Krejskem podolju
(okolica vasi Staro selo in Robič) zelo pogosten pojav (zlasti jeseni in spomladi), medtem
ko je v osrednjem delu Kota (Belsko polje) izredno redka, čeprav je slednje le 30 m višje.
Nastane zaradi reliefne zaprtosti Breginjskega kota in s tem povezane manjše vetrovnosti,
velike vlažnosti ozračja ter polzenja hladnega zraka po pobočjih v dno doline. Megla
pogostokrat nastopi tudi v poletnem času in s tem zmanjšuje mikroklimatske razmere
zlasti na področju Podbele (Kladnik, 1977). Zgornja meja megle sega večinoma do višine
450 m – 500 m in ne vpliva na razmere v ostalih vaseh Breginjskega kota.
Vetrovi, ki se pojavljajo na tem območju, so pogosto močni, predvsem kadar pihajo iz
severne in južne smeri. S severa s Stolovega pogorja piha veter, ki ga domačini imenujejo
»krajolin«, z juga pa pihajo od doline Nadiže navzgor topli vetrovi, ki prinašajo padavine.
Ostala krajevna imena za vetrove so še »severnik«, »jugo« in »vrtinc«, ki piha iz vzhoda.
3.5. Prst in vegetacija
Za pokrajino Breginjski kot je značilna velika pestrost reliefnih oblik, nastalih kot rezultat
različnih morfogenetskih procesov in različne kamninske sestave. Njihova vloga se izraža
v lastnostih prsti in v obliki ter videzu rastja, kar odločilno vpliva na zunanjo podobo
pokrajine.
Na nastanek, razvoj, oblikovanje in lastnosti prsti ter njeno prostorsko razporeditev je
vplivala pestra kamninska podlaga, od apnencev in dolomitov v severnem delu ter laporji
in peščenjaki na zahodnem in južnem delu Breginjskega kota. V neposredni soseščini pa
se poleg omenjenih oblik, prepletajo še snežne, ledeniške, rečne in rečnoledeniške tvorbe
v obliki moren, teras, melišč in vršajev (Lovrenčak, 1978).
Značilen je tudi precejšen vpliv človekovega delovanja, kar se posebej odraža v lastnostih
prsti in sestavi ter videzu rastja, zlasti v nižjih osrednjih delih pokrajine. Človek je
marsikje z obdelovanjem spremenil lastnosti prsti, ki so vidne predvsem v njeni zgradbi
profila. Dobro opazne so zlasti v robnih delih na južnem in severnem delu, kjer so ljudje
pobočja v nagnjenem površju preoblikovali v antropogene terase. K izoblikovanju sedanje
vegetacije je v veliki meri vplivalo krčenje prvotnega gozda in umetno pogozdovanje z
novimi drevesnimi vrstami ter naravno zaraščanje pašnikov in travnikov.
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Prsti osrednjega dela Kota, zlasti dolinskega dna ob Beli, so nastale na apniško –
dolomitnem slabo zaobljenem produ. Ko so vode in ledeniki to kamninsko gradivo
prenašali, so se ustvarjale različne reliefne oblike, na katerih so nastale in se razvile prsti.
Zaradi tega je dolinsko dno v drobnem dobro razgibano. Tu so vidne številne terase, ki so
jih izoblikovali Bela in njeni pritoki z vrezovanjem v kvartarne sedimente. Na terasah,
vršajih in morenah iz karbonatnega gradiva, ki so ga nasuli ledeniki in reke v zadnjih
obdobjih ledene dobe, so se razvile rendzine in evtrične rjave prsti, na starejših nanosih pa
izprane prsti. V večjem delu Breginjskega kota torej prevladujejo rendzine na
karbonatnih kamninah, ob Nadiži in Beli ter njunih pritokih pa distrične rjave prsti,
psevdogleji ter izprane prsti na karbonatnem produ in pesku.
Dno podolja in njegovi robni deli so večinoma izrabljeni za njive in travnike. Naravno
rastje je ohranjeno kot gozd ali kot drevesno-grmovne združbe večinoma le na pobočjih
severno in južno nad podoljem. Ker so klimatske razmere dokaj ugodne, gozdno rastje
sestavljajo predvsem listavci, med katerimi prevladujejo bukove združbe. Na plitvih in
sušnih rendzinah na prisojnih pobočjih Breginjskega Stola najdemo toploljubne združbe
bukve. Na osojnih pobočjih se na vlažnejši humozni rendzini širi bukov gozd s
kresničevjem, kateremu so posamično primešane smreke, gorski javor ali črni gaber.
Na prvi terasi, ki se dviga 2 – 3 m nad strugo Bele pri Breginju, se je razvila tanka plast
prsti. Prevladujejo plitve rendzine, na katerih uspeva travno rastje in vlagoljubno grmovje,
svet ob Beli pa je primeren le za pašnike. Na naslednji terasi, ki se dviga približno 12 m
nad spodnjo, je prst za gojenje kulturnih rastlin še preplitva, zato prevladujejo predvsem
travniki. Zadnja izmed teras se nahaja na n.v. 535 – 540m in se razprostira na obeh
straneh Bele ter tvori največji del ravnega dolinskega dna, ki ga domačini imenujejo Polje
in Nizpolje. Pogoji za gojenje kulturnih rastlin so boljši kot na spodnjih terasah, zato so tu
uredili njive, zlasti krompirja. Naravna vegetacija, ki se je tu širila v obliki bukovega
gozda, pa je bila zaradi širitve njivskih površin popolnoma odstranjena (Lovrenčak,
1978).
V dolinskem dnu so se ohranili ponekod tudi morenski nasipi, ki so kljub debelejši odeji
prsti prekriti večinoma s travniki, ponekod pa se pojavlja tudi gozd. Značilna je zlasti
morena Preslav, ki se razprostira na vzhodnem delu vaškega zemljišča v bližini vasi
Sedlo, na desnem bregu Bele. Vzhodno pobočje je skoraj v celoti poraslo z borovim
gozdom, vrh morene in severni del pobočja pa poraščajo drevesno – grmovne združbe. V
drevesnem sloju se tu uveljavljata smreka in jesen, v grmovnem pa črni gaber, mali jesen
in navadni šipek (Lovrenčak, 1978).
Na pobočju Breginjskega Stola odloča o pedoloških in vegetacijskih razmerah v večji
meri naklon pobočja. Površje je večinoma poraslo s travo in grmovnim rastjem, predvsem
pa se tu že uveljavlja ruševje. Na strmih pobočjih na zgornjem delu grebena kjer je
nagnjenost večja od 30°, prevladuje tanka plast prsti, ki jo porašča gosto grmovno rastje.
V spodnjem delu grebena na pobočjih z manjšim naklonom, kjer prevladujejo fosilna
melišča pleistocenske deloma tudi holocenske starosti, se je razvila tanka peščeno –
ilovnata ali ilovnato – glinasta prst, ki jo porašča gozd bukve pomešan s smreko, na
gozdnih robovih pa z rdečim borom (Lovrenčak, 1978). Gozdno rastje je človek na tem
območju precej spremenil s sekanjem in vnašanjem novih drevesnih vrst, predvsem
smreke na zahodni strani pobočja in rdečega bora na vzhodni (Kladnik, 1977).
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Tudi na zgornji gozdni meji se kažejo močni vplivi človeka. Sedanja gozdna meja ima vse
značilnosti antropogene in se nahaja na višini 960 – 1000 m. Da pa je naravna gozdna
meja prvotno segala više, dokazuje alpski bukov gozd, ki se na severni strani grebena
Stola dviga vse do višine 1600 m.
Na flišnih plasteh kredne starosti, ki zavzemajo zahodni in južni del Breginjskega kota, se
je razvila kisla rjava prst. Kot prvotno rastje se je tu širil gozd belega gabra in jesena, ki
pa je bil kasneje izkrčen za pašnike in travnike. Zaradi slabega vzdrževanja in
izkoriščanja teh površin so jih zarasle antropogene drevesno – grmovne združbe jesena in
črne jelše. Ponekod so uredili umetne terase za njive, danes pa jih preraščajo travniki.
Zanimiva so imena s katerimi so prebivalci Breginjskega kota poimenovali prsti na grušču
oziroma produ in flišu. Prva prst je bolj peščena in ji pravijo peščenca. Nahaja se v okolici
naselij Kred, Potoki in Borjana, na njej pa gojijo v glavnem krompir. Drugi tip prsti je
bolj ilovnat in jo zato imenujejo debelca oziroma develca. Najdemo jo v višje ležečih
krajih v okolici Breginja, Logje in Robidišča, na njej pa prevladuje koruza.
Karta 6: Prst in rastje na območju Breginja leta 1978.

Vir: Zgornje Posočje, 1978
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Legenda:

Vir: Zgornje Posočje, 1978
V zadnjih desetletjih se je kulturna pokrajina v Breginjskem kotu močno spremenila.
Kmetovanje se iz različnih vzrokov opušča (zemljišča so večinoma v zasebni lasti, velika
je razdrobljenost posesti, večina lastnikov se ne ukvarja s kmetovanjem kot poglavitno
dejavnostjo ali pa so se odselili in nenazadnje, povečuje se delež starejšega neaktivnega
prebivalstva). Gozdna vegetacija je zaradi dolgotrajnega poseganja močno spremenjena,
gozdnatost pa se iz leta v leto povečuje, kar kaže tudi podatek, da je gozd leta 2002
pokrival že več kot 50 % površja. V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bodo
postopoma zarasla vsa zemljišča, ki jih ni mogoče strojno obdelati. Poglavitni vzrok pa bi
lahko iskali v upadanju števila prebivalstva na območju, ki smo ga opredelili kot obmejno
demografsko ogroženo območje. Vse to pa bo neposredno vplivalo na korenite
spremembe v geografski preobrazbi zunanje pokrajinske podobe.
Naslednji karti (7,8) prikazujeta dejansko sliko prsti in realne vegetacije v Breginjskem
kotu. Tako omogočata nazorno primerjavo s podobo pokrajine pred 30 leti, ki je
predstavljena na karti 6.
Karta 7: Prsti v Breginjskem kotu.

Vir: Rastlinstvo Breginjskega kota, 2006
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Karta 8: Pregledna karta realne vegetacije v Breginjskem kotu.

Vir: Rastlinstvo Breginjskega kota, 2006
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4. POKRAJINSKE ENOTE BREGINJSKEGA KOTA
Za opredeljevanje meja Breginjskega kota ne obstaja samo ena razlaga temveč več
možnih, ki se med seboj dopolnjujejo. V širšem smislu lahko pripadnost Breginjskega
kota označujemo kot del pokrajine Kobariškega kota oziroma kot del t.i. Staroselskega
podolja (izraz se uporablja v strokovni literaturi in predstavlja skrajni del
Podmatajurskega podolja potekajoč od Tolmina do Breginja). Danes z imenom Breginjski
kot označujemo ozemlje med Starim selom in Breginjem, natančneje celotno ozemlje od
naselja Kred, ki ga na severu omejuje pogorje Kobariškega Stola, na zahodu in jugu pa
državna meja z Italijo.
Z morfološkega vidika bi celotno dolino razdelili na Staroselsko podolje (območje od
Kobarida do Podbele) in Breginjski kot (območje od Borjane naprej proti Breginju).
Staroselsko podolje je pravzaprav podolje ob potoku Idrija zahodno od Kobarida, ki se
širi med pogorjem Stola na severu in Matajurja na jugu, na zahod pa sega do Breginjskega
kota. Podolje je nastalo, ko je se površje ugreznilo med prelomnicama ob dvigajočih se
pogorjih. Dno podolja je ravno in široko okoli 2 km, v dolžino pa meri okoli 15 km. Voda
na njem ponekod zastaja, zaradi česar nastajata zamočvirjeno Starijsko in Kobariško blato
(Lovrenčak, 1998). Do Podbele sega ravno in široko dno, od Borjane navzgor pa se prične
ožiti in se pri Breginju zaključi v obliki polkrožne doline ali t.i. amfiteatra. Pri tem je
potrebno poudariti, da je območje od Borjane do Breginja kljub takšni delitvi, še vedno
del Staroselskega podolja, oziroma njen zaključek (Škvor, 1999).
V lokalnem imenoslovju obstaja delitev na Kobariško blato, za območje od Kobarida do
Kreda, za območje od Starega sela navzgor pa se uporablja ime Breginjski kot. Dolina oz
Staroselsko podolje se pri Starem selu zoži in zavije proti SZ, od Borjane dalje pa
postopoma izgublja plosko dno. Po tej delitvi je Breginjski kot opredeljen kot del
Staroselskega podolja, slednji pa kot del Podmatajurskega podolja.
Po Lovrenčaku (1978) bi bilo območje Breginjskega kota od Borjane navzgor. Njegova
delitev pokrajine temelji na tem, da so bile vasi Potoki, Staro selo in Kred bolj vezane na
Kobarid zaradi njegove bližine, vendar so po pokrajinski legi za prebivalce Kobarida
pripadale Breginjskemu kotu.
Glede na različne reliefne poteze, ki jih opazimo v pokrajini, bi lahko območje
Breginjskega kota razdelili na naslednje pokrajinske enote:
1. Kobariško blato in Starijsko blato (del Staroselskega podolja),
2. pogorje Breginjskega Stola,
3. gruščnati morenski nasipi med Potoki in Breginjem,
4. območje večje uravnave pri Breginju (t.i. Breginjski amfiteater),
5. dolina Nadiže,
6. Mija in Ljubija,
1. Kobariško blato in Starijsko blato
Kobariško in Starijsko blato sta manjši zamočvirjeni enoti, ki predstavljata območje
ravnega in širokega dolinskega dna od Kobarida do Kreda t.i. Staroselskega podolja.
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Potekata v smeri vzhod – zahod, njuno dno pa je široko okoli 2km. Na severni strani ju
omejuje strmo se dvigajoče pobočje Stolovega grebena, na jugu pa pogorje Matajur. Tu se
na n.v. 254 m nahaja gručasto naselje Kred. Leži na prisojnem pobočju vzhodnega dela
Breginjskega Stola ravno na stiku med Staroselskim podoljem in Breginjskim kotom.
Proti jugu se odpre ozka dolina, v katero v loku teče reka Nadiža. Skozi naselje teče potok
Sopota. Zaradi ravninskega sveta je več obdelovalnih površin, ki se širijo na bolj peščeni
prsti.
2. Pogorje Breginjskega Stola
Stol obdaja Breginjski kot s severa in daje najmogočnejši pečat celotni dolini. Negovo
pogorje sestavlja osem vrhov Starijski vrh, Vršanja glava, Stol, Mali Muzec, Veliki
Muzec, Gnjilica in Breški Jalovec, ki so med seboj povezani in ustvarjajo vtis slemena.
Največjo višino doseže v 1673 m visokem vrhu Stol. Pobočja na južni strani so strma z
naklonom med 30 – 40°, v njih pa so vidne številne struge, ki so jih izoblikovali
hudourniki in plazovi. Za pobočja na severni strani je značilno, da so tik pod vrhom
strmejša, nato pa se vedno bolj položno spuščajo proti dolini Soče. Pobočja se razlikujejo
tudi po vegetaciji in sicer so južna pobočja in vrhovi večinoma pokriti s travo, severnejša
pa so skoraj do vrha gozdnata in na več mestih skalnata. Najbolj markantna stena iz
apnenca imenovana Lokarje, se razširja nad Borjano. Na vrhu Stola so po celotnem
grebenu celo opazne kraške oblike, predvsem manjše število vrtač različnih oblik.
3. Gruščnato morenski nasipi med Potoki in Breginjem
Niz nasipov predstavljajo vrhovi v približno enaki n.v. 600 – 900 m, ki si sledijo od
Borjane do Breginja in dajejo od Stanovišč do Breginja obliko nekakšne terase. Lepo
vidne nasipine srečamo med Stanovišči in Breginjem, medtem ko so med Borjano in
Stanovišči manjše. Vasi Potoki (341 m), Borjana (411 m), Stanovišče(500 m), Sedlo (514
m), ležijo v pobočjih pod oziroma na nasipih, od tu pa se pobočja strmo spuščajo do
Podbele (300 m), kjer po kvartarnih nasipinah teče Nadiža (Škvor, 1999). Na prehodu
med pobočjem in ravnino je pri Podbeli viden vršaj, na katerem se nahaja naselje Podbela.
Naselje Sedlo leži pod Breginjem na moreni v obliki manjše kotanje, ki se proti jugu s
strmimi bregovi spusti proti dolini Nadiže. Reka Bela je na tem območju, natančneje pod
naseljem Sedlo, izoblikovala najglobljo sotesko v vsem svojem toku in ki jo domačini
imenujejo Kras. Njen levi breg je sestavljen iz morenskih nasipov, desni breg, ki je bolj
strm pa sestavljajo flišne stene.
Potoki je gručasta vas nad okljukom reke Nadiže, ki se nahaja na n.v. 341 m na
ozkih terasah prisojnega pobočja Breginjskega Stola Pod vasjo je na precej nagnjenem
peščenem svetu nekaj obdelovalne zemlje, predvsem njive.
Borjana je sestavljena iz ločenih delov vasi Nove, Zgornje in Spodnje Borjane. Je
razpotegnjeno gručasto naselje, ki leži na n.v. 420 m na prisojnem flišnem in morenskem
pobočju Breginjskega Stola. V flišno podlago so vode, ki pritečejo izpod apnenčastega
pobočja, vrezale grape.
Stanovišče je gručasto naselje, ki leži na terasi na n.v. 510 m. Na obeh straneh
naselja so grape, ki so jih izoblikovali občasni potoki. Njive in travniki so na nizkih
podzidanih terasah.
Sedlo leži na ostro odsekani terasi iz fliša nad dolino potoka Bele, pod cesto Staro
selo – Breginj na n.v. 514 m. Zaradi njene lege nad grapo reke Bele je obdelovalnih
površin zelo malo, zato je glavni vir zaslužka živinoreja.
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Homec leži na terasi na n.v. 500 m, na pobočju Hriba (734 m) pod Stolom. Pod
naseljem se pobočje v terasah spušča v dolino reke Nadiže. Danes so terase v večji meri
opuščene in prerasle s travniki.
Podbela je obmejna gručasta vas na podnožju Breginjskega Stola na n.v. 309 m.
Nahaja se na manjši ježi ob potoku Bela, ki se tik pod naseljem izliva v reko Nadižo. Tu
se ozka rečna dolina na široko odpre, zato se pod naseljem na peščeni in konglomeratni
prsti skoraj do Nadiže širijo njive in travniki.
4. Območje večje uravnave pri Breginju
Večja uravnava na n.v. 557 m predstavlja zaključek doline Staroselskega podolja, ki se
polkrožno zaključi za Breginjem s hribom Brdo (909 m). Uravnava, ki daje vtis nekakšne
rahlo udrte police poteka v smeri sever – jug. Po njenem dnu teče skozi naselje Breginj
reka Bela, ki je s svojo fluvioglacialno akumulacijo omogočila nastanek debele
prepereline. Reka ima do izliva v Nadižo veliko višinsko razliko in posledično izredno
erozijsko moč, kar je dobro opazno v terasah, ki so vidne pri Breginju in v soteski, ki jo je
izoblikovala pod vasjo. V polkrogu se na rečno-ledeniških terasah na JV podnožju Muzca
(1630 m) na n.v. 550 m, nahaja obmejno gručasto središčno naselje Breginj , ki je tudi
najzahodnejše večje naselje v Sloveniji. Do potresa leta 1976 so prevladovale značilne
beneškoslovenske vrstne stanovanjske hiše, povezane s hlevom in senikom, zidane v
strnjeni gruči z ovalnim tlorisom. Ulice so bile speljane krožno. Po potresu je ostal
spomeniško zavarovani del, vse drugo so porušili, ljudi pa preselili v naselje montažnih
hiš, postavljenih na njivah južno od vasi.
5. Dolina Nadiže
Dolina Nadiže, predvsem njen slovenski del od izvira do Robiča, je dolga približno 20
km. V svojem zgornjem toku, ki sega do Napoleonovega mostu pri Podbeli, je struga ozka
in tu prevladujejo strma pobočja z menjavanjem fliša in apnenca. Od Podbele dalje se
prične akumulacija z nasipavanjem materiala, ki ga reka prenaša po strugi. Reka naredi
med Mijo in Matajurjem oster ovinek proti zahodu in pri Robiču vstopi v Italijo. Nad
strugo Nadiže v njenem zgornjem toku, se na n.v. 495 m, na polkrožni ježi terase visoko
nad reko Nadižo nahaja kraj Logje. Je obmejna gručasta vas, ki leži pod Slemenom (598
m). Okrog vasi so skromne njive, travniki, sadovnjaki in košenice, ki se zaraščajo. Pod
vasjo je zanimiv kamniti Napoleonov most čez Nadižo, ki omogoča dostop do suhe doline
Predoline 1, zahodno pod hribom Mija (1237 m). O nastanku kraja Logje obstaja zanimivo
ljudsko izročilo, ki jo je povedal Sandi Lavrenčič: »Stari ljudje pravijo, da je pred dost leti
nazaj blo tu, kjr je naša vas jezero. Da je blo to res nam dokazujeta dve veliki kljuki, ki sta
še danes zabiti v eno veliko skalo gor na hribu Prado in kamor so pripenjali čolne. Prišel
pa je velik potres in jezero je izginilo. Ostala je lepa rodovitna ravnica, na kateri stoji
danes vas Logje. Pod vasjo je začela teči reka Nadiža, ki je prej ni blo…«
6. Mija in Ljubija 2
Mija zavzema celoten prostor med Nadiško debrijo in Pradolino. Sestavljena je iz triasnih
apnencev, zato je njeno površje precej priostreno in strmo ter preraščeno z gozdom.
Onstran Pradoline se nahaja osamljena gora Ljubija. Njen vzhodni del sestavljajo triasni
apnenci, proti zahodu pa je celotno površje prekrito z eocenskim flišem. Na pobočju
1
2

Predolina, Predol, Pradolina, Pradol - suha dolina med Mijo in Ljubijo
Ljubija oz. Lubija – možni obe poimenovanji
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Ljubije leži na manjši uravnavi na n.v. 673 m obmejna gručasta vas Robidišče. Nahaja se
na odmaknjeni planoti južno od reke Nadiže in jo s treh strani obdaja meja z Italijo
Zahodno in severno od vasi je globoka grapa mejnega potoka Legrade, na vzhodu pa se
vzpenja hrib Sleme (820 m). Naselje je dostopno po novi cesti iz Podbele. Hiše so zaradi
izseljevanja prebivalstva večinoma prazne in propadajo. Nekaj domov, ki so bili po
potresu obnovljeni tako, da so ohranili prvotno podobo, je preurejenih v počitniške hiše.
Danes v vasi, najzahodnejšem naselju v Sloveniji, živijo le še ostareli ljudje.
4.1. Pokrajinsko-ekološke enote
Območje Breginjskega kota je po Kladniku razdeljeno v 10 bolj ali manj glavnih enot.
Sledijo si od grebena Breginjskega Stola na severu do Mije na jugu. Med seboj se ločijo:
1. Pobočje v vrhnjem delu Breginjskega Stola z živoskalno osnovo: naklon pobočja
se giblje med 20 - 33°. Vidno je menjavanje različno debele prepereline s
skalnatim površjem. Prevladujeta gozd in travnato rastje. Včasih so bile ponekod
urejene košenice, ki pa so se zaradi opustitve oz. zmanjšanja števila glav živine
zarasle.
2. Pobočje pod Muzcem, kjer se prepletajo živoskalna osnova, grape in kvartarni
nanosi: prevladuje skalnato površje s posameznimi otoki prpereline, na kateri se
širi travnato rastje. V spodnjem delu je opazen morenski svet, kot posledica
skrajnega obsega Soškega ledenika v času umikanja, zaznamovan s tremi
morenami. Prekriva jih tanka plast rendzine na kateri seje razširil listopaden gozd.
3. Gruščnati morenski nasipi na spodnjem pobočju Breginjskega Stola: razvila se je
debela rendzina, ki se ponekod prepleta s skalnato podlago. Včasih so se tu širili
intenzivno obdelovalne površine, pašniki in košenice, danes pa so prerasle z
antorpogenim gozdom. Na tem območju si sledijo kraji Borjana, Stanovišče in
Sedlo, v njihovi bližini pa še srečamo njivske površine.
4. Flišno površje v zahodnem delu Breginjskega kota: večji del površja je prekrit z
debelo plastjo prpereline t.i. kambisolom, na katerem se je razrasel gozd. Ponekod
se menjavajo še travne površine z njivskimi, slednje pa so omejene le na ožjo
okolico naselij.
5. Flišno površje pri Robidišču: ugodni naravni pogoji kot sta manjši naklon in
debela preperelina so omogočili razvoj naselja Robidišče. Naselje leži na manjši
uravnavi na pobočju Ljubije, natančneje pod hribom Sleme.
6. Področje fluvioglacialne akumulacije ob Beli pri Breginju: Bela je s svojo
fluvioglacialno akumulacijo omogočila nastanek debele prpereline, na kateri so se
včasih širile njivske površine, danes pa jih preraščajo travniki. Nekoč obdelovalne
površine v okolici naselja so danes opuščene, preraščata jih travniki ali gozd.
7. Tektonsko močno preoblikovan svet ob zgornjem toku Nadiže z menjevanjem fliša
in apnenca: prevladujejo strma pobočja z menjavanjem fliša in apnenca, na
katerem se je razvila plitka preperelina prekrita v večini z grmovnim in travnatim
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rastjem. Z manjšanjem naklona pa se je na nekoliko debelejši prsti razvil
listopaden gozd.
8. Področje fluvialne kvartarne akumulacije ob Nadiži: značilna je slabše razvita prst
prekrita z grmovno in gozdno vegetacijo. Na območju naselja Podbela je vršaj, ki
ga je izoblikovala Bela, tu pa se je izoblikovala globoka plast rjavice in danes
predstavlja najboljši obdelovalni kompleks Breginjskega kota.
9. Pobočje v spodnjem delu Mije z živoskalno osnovo: obsega pobočje Mije nad reko
Nadižo od njenega zavoja proti Italiji do naselja Robidišče.
10. Vrhnji predel Mije s prevlado konglomerata: zgornje pobočje Mije je bilo v
geološki preteklosti izpostavljeno karbonatni akumulaciji, katere sedimenti so
danes sprejeti v konglomerat.
Gams je pri svoji pokrajinsko – ekološki členitvi Breginjskega kota upošteval le območje
širšega Breginja in ga razdelil na pet enot:
Karta 9: Pokrajinsko – ekološke enote Breginja.

Vir: Zgornje Posočje, 1978
Legenda Karta 9:
1. Kvartarni sedimenti v dnu dolin (prod, pesek, konglomerat, breča, morensko
gradivo). Razvita je rendzina, edine ravnice so na terasah.
2. Kvartarni sedimenti na pobočju. Prevladujejo zmerne vendar neenakomerne
strmine in plitve rendzine.
3. Zmerno strma pobočja z bolj ali manj sklenjeno prstjo tipa rendzine na strmi
podlagi.
4. Skalnato strmo pobočje z nesklenjeno prstjo.
5. Flišna slemena s sklenjeno, v večini debelo in zmerno kislo rjavo prstjo.
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5. ZGODOVINSKI RAZVOJ POKRAJINE

Breginjski kot se v literaturi pojavlja kot del Kobariškega, slednji pa kot sestavni del
Tolminskega. Celotno ozemlje je bilo vse do leta 1500 pod oblastjo Goriških grofov. S
propadom rodbine postane Tolminska in s tem tudi Breginjski kot del avstrijskega
cesarstva. Delitev območja med beneško in italijansko ter od leta 1866 med italijansko in
avstrijsko oblast je trajala vse do prve svetovne vojne, ko pride pod Italijo vsa Primorska.
Šele po koncu druge svetovne vojne je Breginjski kot ponovno celovito območje v sklopu
novo nastale države Jugoslavije, od leta 1991 pa države Slovenije. V svoji zgodovini je
obravnavan v kontekstu Tolminske, kasneje kot del občine Tolmin, od leta 1996 pa kot
pokrajina po upravo občine Kobarid.
Prve omembe krajev, ki so sestavni del Breginjskega kota, npr. Breginj, Sedlo, Logje so iz
leta 1100. Breginj se natančneje omenja leta 1170 kot Vergin, Sedlo kot Sedula leta 1086
in Logje kot Logre istega leta kot Breginj. Robidišče pa se omenja leta 1214 kot
Rubidisckes ali Russitonis lahko pa tudi kot Rubidiskis. Ostali kraji kot so Kred, Velika in
Mala Borjana ter Potoki, so omenjeni okoli leta 1000, ko je goriški grof Henrik I
samostanu podaril ozemlje s »kraji Bovec z okoliškimi gorami, katerih meje segajo proti
Trbižu in severu z vasmi in kraji Sedlo, Kred, Velika in Mala Borjana ter Potok« (Kočar,
1999).
V srednjem veku je preko teh krajev potekala bližnjica pomembne trgovske poti med
Furlanijo in Koroško, ki pa je prišla bolj do izraza poleti. Iz bovške strani iz Srpenice je
pot potekala čez hrib pod Stolom, navzdol proti Sedlu, čez Belo v Logje ter čez Nadižo na
Robidišče in po Čeneblijski dolini skozi Fedis v Videm.
Interese Breginjskega kota so si po letu 1500 delili Avstrijci in Benečani. Po dolgih bojih
za prevzem oblasti so leta 1509 pod avstrijsko oblast, Goriško-Gradiščansko prešli kraji
Sedlo, Stanovišče, Spodnja in Zgornja Borjana ter Homec. Prebivalci omenjenih krajev so
lahko uživali določene ugodnosti, ker so se izkazali kot pogumni branilci v bojih z
Benečani. Leta 1521 je med Benetkami in Avstrijo nastala nova meja, ki je potekala po
reki Idriji, Kolovratu, Matajurju, Miji, Breškem Jalovcu in Kaninu. Vasi Sedlo, Homec,
Stanovišče, Borjana so bile priključene Avstriji, vasi Robidišče, Logje in Breginj pa so
ostale pod Benetkami. Natančneje je meja potekala čez Matajur, in hrib Mijo na Nadižo,
od tu po poti pod hribom s cerkvijo sv. Helene do reke Bele ter navzgor na cerkev sv.
Križa nad Sedlom preko hriba Privek (862 m) na vrh Stola. Takšna razmejitev
Breginjskega kota ostane vse do razpada Beneške republike, leta 1797, del ozemlja pa
nato zasede Napoleon. Po njegovem padcu, leta 1813 Avstrija ponovno zasede Furlanijo,
pod Goriško oziroma Avstrijo so priključene vasi Robidišče, Logje in Breginj. Meja med
Avstrijo in kraljevino Italijo je bila dokončno določena leta 1866 in kraji Robidišče,
Breginj in Logje so postali del Avstrije. Takšna delitev ostane do konca prve svetovne
vojne, ko pride pod Italijo večji del Z Slovenije, dokončna današnja razmejitev pa po
drugi svetovni vojni.
Breginjski kot je bil vseskozi mejno območje in ravno zaradi tega se je tu in v okolici vse
do prve svetovne vojne razcvetelo tihotapstvo, po domače kontrabant, ki je marsikomu
prineslo precejšnje koristi. V Italijo so tihotapili tobak, sladkor, žganje in petrolej, iz
Italije pa olje, zdravila, platno in mlade prašiče. Zaradi tega je avstrijska oblast že leta
1867 postavila v Breginju postajo finančne straže.
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Breginj kot osrednji kraj pokrajine, je že od 16. stoletja dalje izkazoval njegovo
pomembnost in samostojnost v mnogih dogodkih, odločitvah, gospodarsko-obrtnih
dejavnostih… (Kočar, 1999). Tako je breginjsko občino, županstvo »komun«, vodilo
dvanajst mož, ki so jih med seboj izbrali breginjci in niso imeli določenega mandata. O
raznih komunalnih, gospodarskih, socialnih in drugih zadevah so razpravljali kar sredi
vasi pod lipo.
Po avstrijsko-italijanskih vojnah (1866), so bile vasi v Breginjskem kotu povezane v tri
občine: občina Kred z vasmi Staro selo, Potoki, Robič in Borjana; občina Sedlo z vasmi
Homec, Stanovišče in Podbela ter občina Breginj z vasema Logje in Robidišče (Kočar,
1999).
Med prvo svetovno vojno so italijanski rezervisti za prevoz bojne opreme zgradili vozno
pot na greben Stola natančneje nad planino Božco in od tam po grebenu proti vzhodu do
Starijskega vrha. Italijani so zgradili tudi tovorno žičnico iz Stanovišč na greben Stola, z
vmesno postajo na pobočju. Območje Stola so močno utrdili, na njem je bilo celo središče
telefonskih zvez. V Breginju, ki je bilo zaledje bojne linije, so postavili skladišča,
bolnišnice in okrevališča (Kočar,1999).
Po kapitulaciji Italije je sledilo dveletno brezvladje med 1943 – 1945, po končani drugi
svetovni vojni pa pridejo kraji Breginj, Logje in Robidišče pod anglo-ameriško vojaško
upravo – pod cono A. Šele 15. septembra leta 1947 so Breginj, Logje in Robidišče
dokončno priključeni k Jugoslaviji. Robidišče tako postane najzahodnejša vas v državi,
takšna ostane tudi v novo nastali državi Sloveniji.
Danes je poselitev omejena na majhne strnjene vasi, ki ležijo med 250 in 700 m n.v. in ki
so kljub popotresni obnovi ohranile lokalne arhitekturne značilnosti. Vsa naselja ležijo na
levem bregu Nadiže v podnožju Stola v prisojnih legah. Izjema med vsemi naselji pa je
vas Robidišče, ki leži na desnem bregu in je obenem najzahodnejše naselje v državi.
Kot zanimivost naj omenim še pripovedko o nastanku Breginja, ki je bila objavljena v
Glasniku slovenskega etnološkega društva.
Kako je Brgin nastau : Gabrijela Školč
»Ti prvi so tel lep kril – dolinco, k jo vokov en vokov vobdajajo robi – vodkril Nadižuci, k
so gledali prostor, kir bi naredli planno.
Kar so prišli tle gor, jn je blo takoj taku lepu, da so kar takoj staje postavli en prgnali gor
žvino. Blo pa je prec deleč, zatu so se dni kar za zmiram tle nasilili en redili dost dost
žvine. Zazidali so vas, ker pa tle vokov ni blo majdnega patoka, vodo pa so nucali, so šli
en vobrnili potok Bilo dou skoz vas. Prej je patok teku dou za Snažet, skuz Jamnik en se
iztiku dou u Nadižo tan pr konfinu, k je blo konc brginskega sveta. Voda pa ni mogla takoj
predrit en žej so se judi ustrašli, da jih zalije, en je ratalo jezaro. Molili so en Bug jh je
uslišu en voda je predrla en se zlila buj nizko dou u Nadižo.
Seda so mil judi še vodo en vas se je buj n buj širila. Zmanjkalo jn je snažeti en so šli še ti
za Brdo en tan u Plazih nardil planno.«
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6. PISALO SE JE LETO 1976
Zgornje Posočje spada med najbolj razgibane slovenske pokrajine. Zgornja dolina Soče
nima večjih in obsežnejših uravnav ali kotlin, ki so značilne za preostali del Slovenije.
Nekoliko večje razširitve so le pri Bovcu, Kobaridu s stransko vejo proti Nadiži in
Tolminu. Videti je, da so k taki morfološki izoblikovanosti Posočja močno prispevale
tektonske in nekatere druge značilnosti te pokrajine. Ni dvoma, da sodi Zgornje Posočje
med naše najbolj ogrožene pokrajine. Samo v razmaku 22 let sta ga prizadeli kar dve
uničujoči seriji potresov, prvi leta 1976 in 1998. Ti potresni dogajanji sta bili različni po
svoji naravi in učinkih. Prvi potres leta 1976 je bil nedvomno močnejši od tistega v letu
1998, njegovo žarišče pa je bilo v sosednji Italiji, približno 25 km oddaljeno od meje.
Podobno kakor druge naravne katastrofe so tudi potresi nenaden, nepričakovan pojav.
Seizmologija govori o potresih kot o labilnih področjih, kjer so potresni sunki močni in
pogosti. Na splošno se vsa Slovenija uvršča med ogrožena potresna območja, kjer lahko
pričakujemo potrese do 10. stopnje po MCS. Potres v Posočju iz leta 1976 uvrščajo
seizmologi med posledice tektonskih premikov v zemeljski skorji. S pomočjo številnih
meritev na terenu je bila potresna aktivnost po mnenju Finettija posledica premikanja
preddinarskih prelomnic (Orožen Adamič, 1978).
Pri obravnavi potresov se bom omejila na prvega, furlanskega iz leta 1976, katerega
katastrofalne posledice so zajele tudi območje Breginjskega kota kot dela Zgornjega
Posočja.
6.1. Vzroki za nastanek potresov
Neposreden razlog za pojavljanje furlanskih potresov leta 1976 je potrebno iskati v
nenadnih izostatičnih prilagoditvah zaradi dviga Alpskega loka in vdornih procesih, ki
nastanejo zaradi njih. Poenostavljeno, te pojave razlagamo z vdori južno ležečih gmot
Alpskega loka v podlago, to je nižje dele celinske skorje (Ribarič, 1980).
Furlanski potres z dne 6. maja z magnitudo 6,3 po Richterju 3, ki je dosegel 10. stopnjo po
MCS 4, je bil eden najmočnejših potresov, kar so jih kdajkoli čutili v južnem delu osrednje
Evrope. Vzrok potresa je možno iskati v prelomni ploskvi, vzdolž katere je prišlo do
potresa, ki poteka približno v smeri JZ-Z do SV-V in se blago spušča v smeri S-SZ pod
Beneške Alpe. Glavni pomik ob prelomnici je najverjetneje narivnega tipa na ravnino, ki
se spušča proti severu (Ribarič, 1980).
Pomik jadransko – dinarske enote v razgibanem okolju mediteranske orogenije
preprečujejo počasi dvigajoče se Alpe. Posledica tega je nastanek konvergence gibanj v
Zemljini skorji, ki so koncentrirani na področju Furlanije, deloma tudi v vzhodnem
obrobju v predalpskem področju Julijskih Alp in jugovzhodno vzdolž Idrijskega preloma

3

Richterjeva lestvica se uporablja za merjenje moči (magnitude) potresa. Lestvica ima sedem stopenj, v
kateri vsaka naslednja stopnja pomeni 31,6x večjo potresno energijo. Nima pa opredeljene zgornje ali
spodnje meje.
4
Mercalli-Cancani-Siebergova 12 stopenjska lestvica. Po njej se stopnja intenzitete potresa ugotavlja glede
na učinke v prostoru blizu epicentra
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(Ribarič, 1980). Hipocentri tega območja so povečini plitvejši od 20 km in niso globlji od
40 km.
Trditve o grezanju severnega roba furlanske nižine in dna spodnje doline Tilmenta niso
videti usklajene z izredno strmino okoliških gora, ki naj bi nastale ob tektonskem
dvigovanju. To nasprotje je možno razložiti s polpreteklim dvigovanjem predalpskega
gorovja, ki je v sedanji fazi napredovanja apeninsko – jadranske plošče zašlo v območje
grezanja, medtem ko se Alpe severno od tod dvigajo. Grezanje plošče je ob Tilmentu
najbolj napredovalo proti severu v Alpe, kar daje vtis, da je povzročilo nastajanje
taktonskega jarka v dolini Tilmenta med Huminom in krajem Portis (Gams, 1977).
Pomembna potresna cona za obravnavano območje se iz vozlišča Karnijskih Predalp,
Tolmeških Alp in Julijskih Predalp usmerja proti vzhodu ravno na področju, kjer reka
Tagliamento (Tilment) strmo zavije proti jugu. Vezana je na sistem paralelnih prelomov,
ki potekajo od zahoda proti vzhodu, med katerimi je najpomembnejši periadriatski šiv oz.
prelom. Ta sistem pa na območju Slovenije, kjer se stika s prelomnicami dinarske smeri,
izgublja svojo površinsko določljivo strukturo (Ribarič, 1980).
V seizmogeni coni primarnega potresnega področja furlanskih potresov iz leta 1976 so
značilni prelomi, ki potekajo v smeri zahod – vzhod in sicer od Mt. Feste – Mt. Plaurisa
do Žage, prelom Mt. Brancot – Kobarid – Cerkno in periadriatski prelom Gemona
(Humin) – Kobarid. Prvi prelom poteka v bližini hriba San Simeone, kjer naj bi bilo prvo
potresno žarišče 6. maja 1976, kasneje pa je prišlo do intenzivne migracije žarišč.
(Ribarič, 1980)
Prelomne strukture so na južnem loku tektonskih enot Julijskih Alp in Predalp
koncentrirane v prelomi coni, široki nekaj kilometrov, ki se razprostira vzdolž Starijskega
podolja proti Tolminu v približno podolžni smeri. Osnovo cone tvorijo stari prelomi,
slednje pa so neotektonski in sodobni premiki pričeli aktivirati. Osnovna orientacija
neotektonskih struktur poteka v smeri S – J in je pravokotna na smer starih genetskih
struktur.
Na območju Posočja se zgradba tal deli na štiri skupine:
1. apnenci in dolomiti z dobrimi mehanskimi in seizmoakustičnimi lastnostmi
2. peščenjaki, laporji, razpokani in nehomogeni apnenci, glinenci in kompakten fliš,
ki imajo dobre inženirsko-geološke lastnosti
3. aluvialne tvorbe in sicer prodnati in peščeni nanosi rek. V seizmološkem pogledu
so neugodni predvsem če so prepojene z vodo in če je nivo lokalne podtalnice
blizu površja.
4. puhlica, fluvioglacialni material, morene, ki so z vidika potresno varne gradnje
zelo neugodni. To velja še bolj, v primeru da so prepojeni z vodo. V teh podlagah
se med potresom lahko pojavijo veliki pospeški tal in s tem tudi seizmične sile, ki
se prenašajo v temelje objektov.
Podobna zgradba tal je tudi na območju Breginjskega kota. V primeru potresa v Posočju
je bila ugotovljena visoka stopnja korelacije med vrsto geološke podlage in potresnimi
učinki.

40

6.1.1. Potresi v preteklosti
Odkar se beležijo potresi, je bilo v Posočju do leta 1976 čutiti kar osem potresov, ki so
dosegli ali presegli VIII stopenj po MCS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potres 6. januar 1116; M: 6,3 po Richterjevi
Potres 24. april 1279; M: 5,5
Potres 25. januar 1348; M: 6,6
Potresa 26. marec 1511; M: 6,9, M: 7 – 7,2
Potres 24. december 1690; stopnja: 6,5 – 7 po MCS
Potres 25. oktober 1812; M: 5,4
Potres 7. marec 1857; M: 5,5
Potres 14. april 1895; M: 6,1, stopnja: 8 – 9 po MCS

Leto dni pred glavnim furlanskim potresom, natančneje 26. marca 1975 je bil na območju
gore San Simeone zabeležen razmeroma močan potres.
6.2. Potres dne 6. maja 1976
In zgodilo se je! Tisto, kar so ljudje najmanj pričakovali, potres, ki je zadejal še en velik
udarec v že tako demografsko ogroženo pokrajino.
Datum: 6. maj 1976, ura 20:00:14 po svetovnem času oziroma 21:00:14 po lokalnem
času. Potresni sunek z magnitudo 6,3 po Richterjevi lestvici in intenziteto 10. stopnje po
MCS.
Uničujoči sunek dne 6. maja je imel predhodnika. Prvi potresni sunek z magnitudo, ki je
dosegel vrednost 4,2 in intenzitete v epicentru 6. stopnje po MCS, se je zgodil ob
19:59:17 oziroma ob 20:59:17 po lokalnem času. Ta predhodni potres je bil pravzaprav
sreča v nesreči, saj je s svojim sunkom opozoril prebivalstvo, da je pravočasno zapustilo
domove in dočakalo močnejše sunke glavnega potresa na prostem.
Največji potres t.i. Furlanski potres, ki je zatresel tla točno ob 21:00:14 ter ostali
popotresni sunki so imeli epicenter nedaleč od današnje slovensko-italijanske meje v
okolici Gemone (Humin). Natančneje je potres nastal v zgornjem toku reke Tagliamento
(Tilment) v naplavljeni ravnini ob vznožju Alp, v porečju med sotočjem reke Felle (Bele)
na severu in mestom, kjer se ozka doline reke nenadoma razširi v prostrano ravnino
Furlanije.
Epicenter potresa je bil v Italiji v bližini gore San Simeone z žariščem v globini 20 – 30
km, od slovensko – italijanske meje oddaljen slabih 20 km. Srednji premer območja s
poškodbami je dosegel 90 km, največji premer pa 135 km. Prve štiri mesece se je potresna
aktivnost odvijala tako kot običajno pri potresnem dogajanju po svetu. Glavni sunek je
imel predhodnika, sledili pa so številni popotresni sunki, sprva razmeroma močni in
pogosti, nato pa vse redkejši.
Potresno območje Furlanije se je že pred letom 1976 vodilo na kartah kot seizmična cona
z možno močjo potresa 9. stopnje po MCS. Področje je znano po svoji neotektonski
aktivnosti, o čemer pričajo izrazite tektonske deformacije. Na severu je prizadeto območje
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zgrajeno iz fliša in masivov apnenca Karnijskih in Julijskih Alp, ki se dvigajo do višin
2000 m. Pred njimi so Predalpe s svojimi podaljški v južnih smereh, katere postopoma
prehajajo v aluvialno ravnino Tilmenta in njegovih pritokov. Gorske verige in doline
potekajo v podolžni smeri Z – V, podobno smer pa nakazujejo tudi številni narivi. Pojavi
le-teh so številni zlasti v smeri proti jugu, kjer je apnenec narinjen na eocenski fliš.
Vznožje Predalp je na vzhodnem delu sestavljeno iz preperelega laporja in peščnjakov, na
zahodu pa iz preperelega konglomerata in aluvialnih vložkov. Ponekod, kot v območju
osrednjega dela epicentra, južno od Gemone, je teren prekrit z morenami, ki so razrezane
s potoki in manjšimi rakami. Pokrajina je gričevnata z manjšimi vmesnimi dolinami, kjer
višinske razlike dosegajo nekaj 100 m nadmorske višine (Ribarič, 1980).
Karta 10: Izsek iz karte izoseist po MCS lestvici v Sloveniji za potres z dne 6.5.1976.

Vir: Geografski zbornik, 2001
Opisani talni pogoji so v veliki meri botrovali hudim potresnim učinkom, za katastrofalne
posledice potresa, pa so bile usodne tudi izredno neodporne, slabo zgrajene in vzdrževane
hiše obravnavanega območja.
6.2.1. Septembrski potresi leta 1976
Nenavaden potek pa je imel nadaljnji tok popotresnega dogajanja, saj je večina
strokovnjakov predvidevala, da se je potresna energija že sprostila. Vendar pa se je 11.
septembra pričela seizmična aktivnost krepiti. Dvema močnima potresoma ob 17:31:14 in
17:35:42 z magnitudo 5,4 oziroma 5,5 po Richterju je sicer sledilo začasno umirjanje z
manjšimi sunki, dokler se ni ponovil sekundarni katastrofalni potres. Zgodilo se je 15.
septembra 1976 v zgodnjih jutranjih urah natančneje ob 4:15:22, ki mu je sledil še en
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uničujoči sunek ob 10:21:20. Prvi je dosegel moč 11. stopnje po MCS, drugi pa 8. – 9.,
medtem ko je magnituda po Richterju znašala 5,9 oziroma 5,7 v epicentru.
Glavni sunki vseh potresov so trajali le po nekaj sekund, komponenti vzhod – zahod in
sever – jug pa sta si bili enakovredni. Izjema je potres 15. septembra 1976 ob 10:21:20,
ko je bila močneje izražena komponenta vzhod – zahod. Epicenter se je v vseh potresih
zadrževal na območju gore San Simeone in ni kazal tendenc premikanja. Po zadnjem
septemberskem potresu se je dogajanje postopoma umirilo. Poleti 1977 sta se pojavila še
dva šibkejša sunka 2. in 3. julija, posebno presenečenje pa je povzročila povečana
aktivnost v septembru leta 1977, ko je potres dne 17. septembra 1977 ob 1:00 v Breginju
presegel moč 7. stopnje po MCS (Ribarič, 1980).
6.3. Potresno leto 1976
Potresi, ki so v maju in septembru leta 1976 prizadeli severovzhodno Italijo, predvsem
Furlanijo, so imeli grozljive posledice tudi v severozahodni Sloveniji. Na srečo pri nas
smrtnih žrtev ni bilo, nastala pa je ogromna gmotna škoda tako v Posočju kot tudi drugod
v severozahodni Sloveniji.
Te potrese so spremljali tudi številni vmesni šibkejši pojavi. Na tržaškem observatoriju so
aparature do 30. oktobra 1976 registrirale 695 potresov s furlansko – karnijskega
področja. Pojav septembrskih potresov z žarišči, ki so ležala severno od majskih
epicentrov, torej tudi bliže našim ogroženim področjem, je presegel vsa možna
pričakovanja seizmologov in je zaradi svoje dvojnosti postal skoraj popolnoma edinstven
pojav v Evropi (Ribarič, 1980).
Preglednica 4: Preglednica glavnih potresov leta 1976.
DATUM

6. maj 1976

EPICENTRSKI
ČAS PO
GREENWICHU

20:00:15
20:00:09
9. maj 1976
00:53:46
00:53:42
11.9.1976
16:31:08
11.9.1976
16:34:57
15.9.1976
03:15:17
15.9.1976
09:21:16
Vir: Potresni zbornik, 1980
4
srednja epicentralna intenziteta

MAGNITUDA
(RICHTER)

MSK 5

6,5
6,4
5,6
5,3
5,1
5,6
5,8
6,1

9,5 – 10
9,5 – 10
8–9
7,5 – 8
7–8
8
8–9
9

Glavna potresna sunka sta nastala v maju in septembru, prvi 6. maja ob 20:00 po
svetovnem času z magnitudo 6,5 in drugi 15. septembra ob 9:21 z magnitudo 6,1. Prvi je
dosegel največje učinke med 9. in 10. stopnjo (ponekod z dodatnimi lokalnimi učinki celo
10. stopnjo po MCS), drugi pa 9. stopnjo po MCS (skupni učinki so dosegli 10. stopnjo).
Globina žarišč je bila med 10 in 15 km.
5

Potresna lestvica Medvedev-Sponheuer-Karnik (1978) je 12-stopenjska lestvica. Njena značilnost je v tem,
da bolje opredeljuje parametre glede na objekte, količinske pojme in vrste poškodb. (Ribarič, 1980)
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Potres je povzročil večjo gmotno škodo na približno 600 km2, vključno z našimi kraji,
čutili pa so ga prebivalci več držav s skupno površino približno 1 milijon km2 (polmer
občutljivosti potresa je bil okoli 570 km). Potres so čutili tudi v Švici, Avstriji, južni
Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, južni Poljski, jugozahodni Madžarski in severozahodni
Hrvaški.
Potres so čutili prebivalci celotne Slovenije. Največje učinke, 8. stopnje po MCS, je
potres dosegel v Breginjskem kotu, v Kobaridu med 7. in 8. stopnjo, v Tolminu 7.
stopnjo, v Bohinjskem kotu med 6. in 7. stopnjo, v Ljubljani, na Goriškem, Idrijskem in
Postojnskem 6. stopnjo, v osrednji in južni Sloveniji ter na vzhodu do Maribora 5.
stopnjo, v severovzhodni Sloveniji pa 4. stopnjo po MCS. Septembrski potres je imel
nekoliko nižjo intenziteto (Ribarič, 1980).
Potresi so povzročili precejšnjo škodo in razdejanje, kar gre pripisati gosti naseljenosti,
slabi zidavi hiš in potresno slabim legam naselij. Namreč podlaga, ki je sestavljena iz
nesprijete nasipine, kot je prod, pesek, ilovica ali grušč, ne nudi trdne podlage za stavbe.
Potresni učinki so še toliko hujši, če je podlaga plitva in leži na nagnjenem površju,
dodatno pa se poseda zaradi spiranja z vodo. Na severnem delu Furlanske nižine, pa tudi
na Tolminskem, se naselja niso mogla izoblikovati na terasah, ker so le-te zaradi
recentnega grezanja izostale. Zato pa so se razvila na vršajih gorskih potokov in na
podgorskih meliščih, ki pa so potresno najslabši teren. Nekatera naselja so si morala
poiskati mesta na nekoliko dvignjenem površju, na stiku z osamljenimi griči, kjer so vode
s strmih gričev naplavile vršaj in ravno tu so bile poškodbe med najhujšimi. Sem spadajo
tudi naselja v Breginjskem kotu in njegovi neposredni okolici. Največjo škodo so potresni
sunki povzročili v vaseh Breginj, Podbela, Ladra, Smast, Trnovo in Srpenica. V teh
naseljih je že po majskem potresu ostalo brez strehe nad glavo več kot 80 % prebivalcev.
Najbolj prizadeti, skoraj povsem uničeni naselji na teritoriju Slovenije sta bili Podbela in
Ladra. Obe namreč ležita na prodnih nanosih vršajev, ki so jih izoblikovali stranski pritoki
Nadiže in Soče ter Bele in Ročice. Breginj leži na deloma glaciofluvialnih kvartarnih
nesprijetih nanosih in deloma na flišni trdni podlagi, Homec, Stanovišče, Borjana in
Potoki pa spadajo v tip naselja na meliščih. Naselji Sedlo in Robidišče sta ravno tako
utrpeli znatne poškodbe, saj obe ležita na podlagi iz fliša. Med vsemi naselji Breginjskega
kota pa je najmanj potresnih poškodb utrpelo naselje Logje, ki se nahaja na podlagi, kjer
se prepletajo sloji iz fliša in apnenca.
Skupno število zelo poškodovanih objektov ob majskih in septembrskih potresih je bilo
okoli 4000 (objekti, ki jih je bilo treba podreti ali so bili porušeni že med potresi), vsega
skupaj pa je bilo poškodovanih okoli 12 000 zgradb. Številne objekte, ki jih niso utegnili
sanirati po majskih potresih, so septembrski dokončno porušili, še večja bojazen pa je bila
bližajoča se zima.
Do 1. junija 1977 je bilo zabeleženih 356 potresnih sunkov, ki so bili 4. ali višje stopnje
po MCS, do konca junija pa okoli 400, od katerih so jih skoraj polovico čutili prebivalci.
Do konca oktobra so se tla zatresla še približno 300-krat. Posebno močne ponovitve
potresov so bile 11. in 15. septembra 1976, ki so bile le pol do ene stopnje nižje od
glavnega v maju. Takšno razmeroma močno ponavljanje potresov, katerih epicentri so se
prestavili nekoliko proti severu, je vsekakor presenetljivo in neobičajno. V Sloveniji so
zabeležili ponovitve potresnih sunkov 8. stopnje dvakrat, 7. stopnje petkrat, 6. stopnje
sedemkrat ter 5. – 6. stopnje štiriindvajsetkrat. Žarišča septembrskih potresov so bila
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nekoliko severneje in bližje našim krajem. Če seštejemo učinke obeh serij potresov, lahko
ugotovimo, da so skupni učinki v Breginjskem kotu dosegli 9. stopnjo, v drugih delih
Posočja in v delih Bohinjskega kota pa 8. stopnjo po MCS lestvici (orožen – Adamič,
1980).
Furlanski potres v svetovnem merilu ne spada med večje. Glede na hipocenter z 20 do 30
km globine, ga uvrščamo med plitve potrese, saj so pri zmernih globinah središča 60 do
300 km globoko, globoki potresi pa imajo središča nad 300 km pod površjem. Potresna
aktivnost je bila v letu 1976 s tremi potresi z jakostjo 8. stopnje po Richterju v primerjavi
s svetovnim merilom nadpovprečna (Ribarič, 1980).
6.4. Pregled po krajih glede na seizmični vpliv
Podatki o seizmičnih stopnjah so prilagojeni lestvici MSK (Medvedev – Sponheur –
Karnik) iz leta 1978, pri katerem pa je bilo upoštevano stanje poškodb v drugi polovici
maja 1976. (Ribarič, 1980)
Borjana: naselje leži na osnovni kamnini, ki je pretežno prekrita s flišem. Večina
objektov je bila tipa A, kar pomeni po definiciji skale MSK, da so zgradbe iz
neobdelanega kamna in podobno. Nastale so notranje poškodbe. Nastale škode so
značilne za 6. stopnjo po MSK, ponekod pa so dosegle tudi 7. stopnjo po MSK zlasti na
slabo ohranjenih in vzdrževanih objektih.
Breginj: leži na heterogenem fluvioglacialnem materialu. Kar na 395 objektih je utrpelo
škodo 3. kategorije. Večina objektov je bila tipa A in dokaj stara, več kot 75% pa je
utrpelo škodo 4. kategorije, kar je pomenilo delno ali popolno rušenje. Zabeležena
intenziteta je bila okoli 8 – 8,5 po MSK. Na bregovih reke Bele so se pojavile razpoke
dolge do 7 m. Na splošno je Breginj utrpel zelo hude poškodbe predvsem zaradi izredno
slabe geološke podlage in slabe kvalitete večine objektov. Naselje je bilo tudi najbližje
epicentru in so bili posledično vplivi potresa še intenzivnejši.
Homec: leži na osnovni kamnini fliš, večina objektov pa je bila tipa A. Poškodbe so bile
zmerne, ocenjena jakost pa je znašala 6 – 7 stopnje MSK.
Kred: večina objektov leži na osnovni kamnini flišu, del tudi na aluvialnih tleh Nadiže.
Objekti so bili tipa A, ocenjena jakost pa je znašala 7 stopnjo po MSK.
Logje: vas leži na osnovni kamnini fliš. Večina izmed 50 hiš je bila ravno tako tipa A,
nekaj novi hiš pa je bilo tipa B in niso utrpele bistvenih poškodb. Ocenjena intenziteta je
bila med 7 – 8 stopnje po MSK (maksimalna intenziteta).
Podbela: vas leži na aluvialnih nanosih in rečni terasi Nadiže. Večina poslopij je bila
starih nad 100 let. Med okoli 60 hišami so bile skoraj vse hudo poškodovane. Porušeni so
bili nosilni zidovi, konstrukcije so bile razmajane, dimniki polomljeni. Ocenjena jakost je
bila 8 stopnja po MSK.
Potoki: leži na osnovni podlagi – flišu. Učinki potresa niso bili izraziti, ocenjena jakost pa
je znašala 6 stopenj po MSK.
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Robidišče: Naselje najbližje epicentru. Zabeleženi so bili izredno močni učinki potresa na
starih in slabo ohranjenih objektih. Intenziteta: 8,5 stopnje MSK
Sedlo: leži na fkuvioglacialnih nanosih na rahlo nagnjenem terenu med Borjano in
Breginjem. Večina objektov je bila tipa A in so bili hudo poškodovani. Intenziteta je bila
okoli 8 stopnje MSK.
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7. UČINKI POTRESA LETA 1976
Potres je s svojim trenutnim pojavom postal pomemben faktor transformacije
Breginjskega kota. Vendar pa so stopnje preobrazbe, ki so bile povzročene samo zaradi
potresa, ki večinoma le pospeši že tako negativne tendence iz preteklosti, težje določljive.
Učinki potresa so vidni v treh smereh: podobi pokrajine, populaciji, gospodarstvu in so
medsebojno prepleteni ter tesno povezani. Takšen primer predstavlja raba zemlje, ki jo
prištevamo med vse tri vrste učinkov, saj jo ponazarjajo spremembe v populacijski
strukturi in gospodarstvu, odraža pa se tudi v izgledu pokrajine.
7.1. Učinki in posledice potresa v podobi pokrajine
V pokrajini se v popotresnem obdobju kažejo spremembe v njenem izgledu, ki se v
glavnem odražajo v spremenjeni zunanji podobi naselij in v rabi zemlje.
Tako majski kot septembrski potres sta vsak po svoje oblikovala usodo krajev na
Breginjskem. Marsikateri objekti, ki bi bili možni popravila po prvem potresu, so bili po
drugem tako močno poškodovani, da so jih določili za rušenje. Do tega je prišlo tudi
zaradi nestrokovne obnove v prvi fazi. Mnogi so precej investirali v popravilo hiš že po
prvem potresu, a so s septembrskimi sunki vse izgubili.
Prvi podatki o stanju škode, ki so jih zbrale in posredovale štabu civilne zaščite občinske
strokovne ekipe so pričali, da je stanje marsikje zelo kritično in da je obseg škode zelo
velik. Serije novih sunkov pa so povzročile še dodatne poškodbe na mnogih že tako
poškodovanih objektih. Popisane stavbe so bile glede na oceno škode in vrsto poškodb
razdeljene v tri kategorije:
1. kategorija: zajema poškodbe, ki niso zajele konstrukcijskih elementov stavbe, le
majhne poškodbe;
2. kategorija: zajema stavbe s poškodovano konstrukcijo, popravljivi ob visokih
stroških;
3. kategorija: zajema stavbe, ki niso več uporabne in jih je potrebno porušiti.
Zanimivo je, da posledice pri ocenjevanju poškodovanosti objektov po majskem potresu v
Breginjskem kotu še niso bile tako katastrofalne. Razen z izjemo Podbele in Robidišča, ki
sta bila že tedaj močno poškodovana, je bilo v vseh ostalih krajih še razmeroma veliko
objektov popravljivih. V 3. kategorijo je bilo uvrščenih 63 % stanovanjskih objektov, od
tega 12,7 % v Logeh, 9,1 % v Homcu, 31,1 % v Sedlu ter samo 6,1 % v Stanoviščih.
Podobno je bilo stanje popisa škod na gospodarskih objektih, ki so v Breginju znašali
okoli 62 %, v Homcu 25 %, Logeh 21 %, v Sedlu 31 %, v Robidišču 56 % ter v
Stanoviščih 9,1 %. V 2. kategorijo je bilo na področju celotnega Breginjskega kota
uvrščenih 34,5 % stanovanjskih in 33,5 % gospodarskih objektov, v 1. kategorijo pa 13,9
% stanovanjskih in 10,1 % gospodarskih objektov. Za rušenje pa je bilo določenih 51,5 %
stanovanjskih in 56,4 % gospodarskih objektov (Kladnik,1977).
Vendar pa je septembrski potres stanje močno poslabšal. Tedaj je prišlo v celotni regiji v
3. kategorijo 76,3 % stanovanjskih in 80,4 % gospodarskih objektov, 15,8 % oziroma 14,8
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% jih bilo uvrščenih v 2. kategorijo, v 1. kategorijo pa je prišlo le 7,9 % stanovanjskih in
4,8 % gospodarskih objektov. Razmere so se močno poslabšale v Breginju, Sedlu, Homcu
in Stanovišču. Logje pa so v primerjavi z ostalimi kraji bolje prestale potres, saj je prišlo v
3. kategorijo le 27,4 % stanovanjskih in 28,6 % gospodarskih objektov, v 1. kategorijo pa
kar 33,9 % stanovanjskih oziroma 21,4 % gospodarskih. Naselje Podbela je bilo povsem
uničeno, v Breginju pa je prišlo v 3. kategorijo kar 88 % stanovanj in 94 % gospodarskih
poslopij. Potres so bolje prestale stavbe, ki so bile novejše ali manj stare gradnje. Slednje
se opazi na primeru Breginja, kjer so bile hiše na levi strani Bele, kamor se je Breginj širil
po prvi svetovni vojni, manj poškodovane.
Fotografija 7, 7a: Poškodovanost hiš v Podbeli leta 1976.

Vir: Ujma, 2001
Vzrok za tako veliko škodo je bil vsekakor v slabi zidavi hiš. Značilnost primorske hiše je
gradnja iz kamna, med posameznimi gradbenimi elementi pa je slaba vezava, ki v
nekaterih primerih tudi izostaja. Zidovje je iz dveh nizov, zunanjega in notranjega. Ob
potresu je tako prišlo do močnih bočnih pritiskov, kar je povzročilo prenos sil na glavne
stene, s tem pa je prišlo do ločitve obeh delov. Posledično so se notranji deli zidovja
porušili, zunanji pa izbočili, na kar je dodatno vplivalo tudi dejstvo, da so bile hiše brez
glavnih nosilnih plošč. Sicer pa hiše na zunaj niso dajale vtisa o veliki poškodovanosti,
medtem ko je notranjost dajala katastrofalno podobo.
Zaradi izjemne krajinske arhitekture na Breginjskem se je Zavod za spomeniško varstvo
takoj po prvem potresu zavzel za ohranitev stavbne in naravne kulturne dediščine na tem
območju. Zavzeli so se za čim manjše spremembe v fiziognomiji naselij, za povsem
porušeno Podbelo pa so omenjali predlog izgradnje novega naselja poleg starega.
Strukturo predpotresnega naselja bi prihodnjim generacijam ohranili z restavracijo tlorisa
s temelji hiš po zgledu antičnih naselij in zgradb. Za hiše v Breginju so predvideli
sanacijo in izdelali celo podroben načrt za obnovo tipične Breginjske hiše. Vendar pa je
ves dobro nameren plan preprečil septembrski potres. Tako so za obnovo ohranili le
amfiteatralen kompleks zgradb v središču starega Breginja, v katerem se kažejo tipične
značilnosti predpotresnih naselij Breginjskega kota.
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Ker je sredstev za prvotni sanacijski načrt zmanjkalo, poleg tega pa je bila prioriteta
zagotoviti prizadetemu prebivalstvu streho nad glavo, je bilo potrebno v večji meri
spremeniti sanacijski načrt. Tako so v Podbeli in Breginju območje predpotresnega
naselja skoraj povsem izravnali z zemljo, podobno dejanje je sledilo tudi z
nepopravljivimi objekti v ostalih naseljih (Kladnik, 1977).
Vzrok za takšno odločitev pri sanaciji Breginja najdemo v dveh razlogih:
1. Hiše v Breginju so bile zidane skupaj v uličnem nizu, čeprav so pripadale
različnim lastnikom. Nekatere izmed hiš v sredini nizov so bile še možne sanacije,
vendar zaradi skupnih sten z močneje poškodovanimi objekti, so bile tudi te
obsojene na rušenje. Porušeni so bili tudi objekti, ki so bili v napoto pri rušenju.
Zato so bile delno upravičene pripombe krajanov, da je bilo kljub vsemu
porušenih preveč objektov.
2. Prisotne so bile tudi zahteve po klasični gradnji. Da bi omogočili primerno
lokacijo je bil izdelan zazidalni načrt, ki je predvideval poleg obstoječih objektov
še dodatnih 30 klasičnih hiš, ki bi jih prebivalci postavili v lastni režiji. V
Breginju je željo po klasični gradnji izrazilo sedem gospodinjstev, trije lastniki pa
so hoteli zidati na lokaciji stare hiše. Sprejet je bil tudi sklep, ki je določil, da
lahko vsakdo ki želi gradi na stari lokaciji, v nasprotnem primeru pa se mu parcela
odvzame v zameno za brezplačno parcelo okrog montažnega objekta.
Zaradi potreb po hitri izgradnji stanovanj, so se odločili za montažne objekte in sicer za
Marles iz Maribora in Jelovica iz Škofje Loke. Tako so Marlesove hiše postavili v
Podbeli, v ostalih naseljih pa hiše od Jelovice. Skupaj so v Breginjskem kotu postavili 175
montažnih objektov, od tega največ v Breginju in sicer 79, v Podbeli 35, Sedlu 30,
Stanovišču 21 ter Homcu in Logeh po 5.
Fotografija 8: Primer montažnih hiš v Breginju.

Vir: Tina Peršolja
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V Robidišču se zaradi velike oddaljenosti in slabe dostopnosti za montažno gradnjo niso
odločili, temveč je podjetje SGP Nova Gorica že naseljena poslopja saniralo z
injektiranjem in vezavo z jeklenimi trakovi.
Z obiskom v Robidišču sem opazila, da se je njegova dolgo let propadajoča zunanja
podoba pričela postopoma spreminjat na bolje. V dokaz na to sem posnela nekaj
fotografij, ki dokazujejo poskus postopnega oživljanja kraja. Pri vsem tem se postavlja
problem ohranjanja tipične krajinske arhitekture. Namreč opazila sem poseganje v prostor
z novogradnjami, ki močno izstopajo od ostalih tradicionalnih poslopij.
Fotografija 9: Primer novogradnje v Robidišču.

Vir: Tina Peršolja
Fotografija 10: Primer obnove Robidiške hiše.

Vir. Tina Peršolja
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Sanacijska politika in posledično nova zazidava sta spremenili tudi globalno fiziognomijo
naselij in njihovo lokacijo. Manjše spremembe so bile narejene le v Robidišču in Logeh,
kot so nove stene in strehe, ostala naselja pa so deloma ali povsem spremenila svojo
lokacijo. Najbolj drastičen primer predstavlja naselje Stanovišče, ki so se z izgradnjo
novih montažnih objektov v celoti prestavile za skoraj 100 m nižje, bližje glavni cesti.
Nova lokacija je vsekakor ugodnejša zaradi lažje povezave s centralnimi kraji, uničila pa
je pomemben del obdelovalnega kompleksa. Tudi novi Breginj je v celoti spremenil
lokacijo in sicer na levi breg reke Bele ter se tako delno približal dolini, delavce pa
tovarni. Nove montažne hiše so postavili na najboljšem kompleksu obdelovalne zemlje,
kar je bilo za prebivalce še vedno eksistenčno odvisno od zemlje, zelo boleče. Centralne
funkcije Breginja so postavili na staro lokacijo naselja, nekako v sredino med novim in
starim delom. Homec se je s petimi novimi hišami pomaknil iznad ceste pod njo, novi del
Sedla pa je zrasel nad starim naseljem pod glavno cesto. Zaradi strnjene zidave ni prišlo
do velikega uničenja obdelovalne zemlje in je verjetno ravno kraj Sedlo primer najboljše
sanacije. Poseben primer je Podbela, kjer se je kljub popolnoma novi zazidavi lokacija le
delno spremenila. Zazidali so celotno območje naselja izpred potresnega obdobja vendar
pa so zaradi odločitve za bolj redko pozidavo del naselja razširili na zahod proti Beli.
Istočasno pa so uredili strugi potokov Stanoviščnik in Bela ter ves kompleks ozemlja
zahodno od naselja do Bele.
Pred letom 1918 je bilo v Borjani zgrajenih 79,2 % stanovanj, v Breginju 86,9 %, v
Podbeli 100 %. V Borjani je delež stanovanj starejših od leta 1918 nekoliko nižji kot v
sosednjih manj urbaniziranih krajih, ker je snežni plaz 14. februarja 1952 odnesel del vasi.
Povsem drugačna slika je v bolj urbaniziranih krajih, kjer je znatno manj stanovanj, ki so
bila zgrajena pred letom 1918. V Kobaridu je bilo 1971 leta še 53,7 % takih stanovanj, v
Tolminu le 12,8 %. V nekaterih krajih so pomembni tudi drugi faktorji, v Stanoviščih je
bilo npr. 95,8 % stanovanj obnovljenih po letu 1946, ker je bila vas med vojno požgana.
Pri obnovi vasi leta 1946 so se večinoma držali prvotnih tlorisov, v največji možni meri
so izkoristili obstoječe ruševine ter niso bistveno izboljšali kakovosti stavb (Kladnik,
1977).
Neposreden rezultat potresov se največ odraža v naselbinski podobi. Nekdanje slikovite
breginjske hiše beneško – slovenskega tipa, katerih značilnost so eden vrh drugega
postavljeni leseni balkoni imenovani »ganki«, so zamenjale tipične montažne industrijske
hiše. Prej je bila vsaka hiša individualnost zase, vsaka s svojo zgodovino in del svojskih
socialno družbenih meril (Orožen Adamič, Kunaver, 1978). Poseg v videz pokrajine je
poleg novih montažnih hiš predstavljala zamenjava malih individualnih hlevov z velikimi
skupnimi modernimi objekti
7.2. Učinki popotresnih dejavnosti na populacijo
V Breginjskem kotu se je močan padec števila prebivalstva pričel po letu 1918, ko se je
tradicionalnemu sezonskemu izseljevanju pridružilo še stalno izseljevanje. Delovne
razmere na kmetiji so bile slabe, večanje števila prebivalcev v preteklem stoletju pa je
prineslo agrarno prenaseljenost. Življenjski pogoji so se še poslabšali, saj naravne razmere
niso omogočile modernizacije kmetijstva. Zaslužek na kmetiji se ni mogel primerjati s
tistim v industriji, oddaljenost od večjih mest pa je preprečevala vključitev kmetijstva v
proizvodnjo za trg. Tako preslojeno kmečko prebivalstvo doma ni našlo zaposlitve, slaba
infrastrukturna povezava in pomanjkanje delovnih mest v dolini Soče pa sta onemogočala
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večji razmah delovne migracije. Zlasti po letu 1960 je prišlo do močnega izseljevanja, ki
je potekalo v dve smeri. Največ se jih je izselilo v večje industrijske kraje v Sloveniji,
moški pa so odhajali tudi v tujino na začasno delo. Zaradi odseljevanja mladih ljudi se je
posledično poslabšala starostna struktura, najslabše stanje pa je bilo zabeleženo v
Robidišču.
Direktni učinki potresa v prebivalstveni strukturi so bili razmeroma majhni, saj niso ne
pospešili ne zatrli predpotresnih tendenc v gibanju prebivalstva. Značilno pa je bilo
močno popotresno zmanjšanje gospodinjstev zaradi nove razmestitve ljudi po novih hišah.
Tako sta se v isto hišo združili tudi po dve družini v zelo ozkih sorodstvenih zvezah, ki sta
prej živeli v različnih stanovanjih. Potres ni povzročil večjega izseljevanja vendar pa so
se iz kraja Logje izselile tri mlade družine v Novo Gorico in Bovec, iz Breginja pa dve
mladi družini v Novo Gorico (Kladnik, 1983).
Pomembno vlogo v prebivalstveni strukturi je dobil obrat tovarne TIK v Breginju, ki je
posredno vplival na zaposlitveno strukturo prebivalstva. V obratu je bilo predvidenih 80 –
100 delovnih mest, septembra 1977 pa jih je bilo zaposlenih le 53 delavcev (iz Breginja –
30, Logeh – 6, Podbele – 2, Sedla – 7, Stanovišč – 5, Potokov – 2, Kobarida – 1), ker
delovne sile zaradi ostarelega prebivalstva ni bilo dovolj (Kladnik,1983). Danes je v
Breginju v Bremedu zaposlenih okoli 30 ljudi.
Za večino breginjskega prebivalstva so se bivalni pogoji po potresu močno izboljšali.
Prejšnje stanje z neustreznimi sanitarijami, komunalnimi napravami in gospodinjskimi
aparati, se je v novih stanovanjih močno izboljšalo. Kljub temu pa je sprememba okolja in
hiš predvsem pri starejšem prebivalstvu povzročila določeno brezvoljnost in pasivnost.
Njihovo nezadovoljstvo se je pokazalo tudi z izgradnjo skupnega hleva ter neupoštevanja
družabnega prostora t.i. »placa« pri načrtovanju obnove vasi. Na drugi strani pa so se
mlade družine hitreje in z manjšimi problemi prilagodile novemu načinu življenja.
7.3. Učinki v gospodarstvu
Učinki se kažejo zlasti v rabi tal, predvsem v stopnji njihovega opuščanja. Po potresu se je
delež nerodovitnega sveta povečal zlasti v Podbeli in Breginju, kjer so ruševine ter
navožen odpadni material začasno onemogočile racionalnejšo izrabo zemlje. Pred
potresom so bili vrtovi v glavnem okoli hiš, po potresu pa so jih zaradi obnovitvenih del
prestavili na okoliške deloma že opuščene njive. Za pašnike je značilno, da so se že v
povojnem obdobju začeli opuščati in zaraščati z gozdom. Najbolj opazen proces se kaže v
preobrazbi njivskega sveta ter spreminjanju njegove funkcije. Nekdanje kulturne terase se
zaraščajo zaradi prevelikega naklona ali oddaljenosti. Bolj kot neposredno opuščanje njiv
zaradi potresa je značilno posredno opuščanje. V Breginju je v zadnjih letih skoraj 65 %
gospodinjstev opustilo obdelavo posameznih parcel. Neposreden vpliv potresa pa se je
pokazal v dodatnem znižanju deleža gospodinjstev (26 %), ki so prenehali z delno
obdelavo zemlje ali v celoti (Kladnik, 1983).
Po potresu je prišlo do množičnega odvzema zemlje najboljše kvalitete na območju
današnjih montažnih hiš. S takšnimi ukrepi je precejšen del prebivalstva izgubil
eksistenčno osnovo, saj so bili ostali obdelovalni kompleksi že večji del opuščeni. Zemljo
so odvzeli skoraj več kot polovici gospodinjstev (53 %). Za postavljanje novogradenj so
odvzeli zemljo 74 % gospodinjstvom, za postavitev skupnega hleva 11 %, za obnovo
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ceste 9 % ter za izgradnjo tovarne v predpotresnem obdobju 7 % zemlje gospodinjstvom.
V večini primerov (74 %) so odvzeli v večini le njivski svet, pri 14 % gospodinjstev njivo
in travnik, pri 5 % samo travnik, pri enem pa njivo, travnik in sadovnjak. Parcele so bile
različno velike, zamenjavo odvzete zemlje pa niso nudili, saj je bilo s sporazumom
dogovorjeno da bo odvzeta zemlja poplačana.
Hkrati z opuščanjem obdelave zemlje, prišlo tudi do upada števila glav živine. Kot glavni
vzrok se navaja pomanjkanje delovne sile, deloma ostarelost ljudi ter porušena
gospodarska poslopja zaradi potresa. Prebivalstvo je bilo zaradi zmanjšanja živine, ki jim
je pomenila eksistencialno varnost, ob dodaten vir zaslužka. Pretrgan stik z živinorejo je
pri starejšem prebivalstvu povzročil malodušje ter veliko nezadovoljstvo kljub bolj
kvalitetnemu bivanju v novih modernih montažnih hišah.
V Breginjskem kotu so po potresu zgradili pet skupnih hlevov, da bi nadomestili porušena
gospodarska poslopja. V Podbeli, Breginju in Robidišču so zgradili hleve s kapaciteto po
60 glav živine, v Stanoviščih za 42 ter v Sedlu za 32 glav. Vendar pa se prebivalstvo
zaradi individualistične miselnosti in tradicije nikakor ni moglo privadit na novost.
Težave pri obratovanju skupnih hlevov so nastale tudi zaradi neugodne starostne strukture
prebivalstva, velike oddaljenosti parcel ter njihova razdrobljenost in večja oddaljenost
hlevov od bivališča. Tako so se za oddajo živine v skupni hlev odločili predvsem tisti
kmetje, ki so imeli bivališče blizu hleva. Nastali so problemi, ki so dobro vidni v primeru
skupnega hleva v Breginju, v katerem so ob popisu septembra leta 1977 v hlevu
zgrajenem za 60 glav živine našteli le 32 glav. Danes pa so hlevi prazni, razen v
Robidišču, kjer je okoli 120 ovac.
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8. PREBIVALSTVENA STRUKTURA
Struktura prebivalstva je eden izmed glavnih dejavnikov, ki danes usmerjajo razvoj in
videz pokrajine.
Breginjski kot je izrazito demografsko ogroženo območje. Zaprta lega med grebenom
Breginjskega Stola na severu ter meja z Italijo na zahodu in jugu predstavlja močan
negativen predznak v razvoju demografskih značilnosti območja. Odločilno vlogo za
poselitev, nastanek obdelovalnih površin in prometnic je imel v preteklosti relief.
V breginjskem kotu je 10 naselij: Borjana, Breginj, Homec, Kred, Logje, Podbela, Potoki,
Robidišče, Sedlo ter Stanovišče. Vsa naselja spadajo pod KS Breginj razen Borjane,
Kreda in Potokov, ki spadajo h KS Kobarid in ki jih glede na njihovo lego v Breginjskem
kotu obravnavamo kot kraje, ki so del omenjenega območja.
8.1. Gibanje prebivalstva
Graf 2: Gibanje števila prebivalcev v Breginjskem kotu med leti 1869 - 2002.
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Vir: Popis prebivalstva 1869 – 2002, SURS
Rezultati za celotno območje Breginjskega kota kažejo na počasen upad števila
prebivalcev od 3029 leta 1869 na 2812 leta 1880. Nato se je pričelo število prebivalcev
postopno povečevati do leta 1910, ko je doseglo največjo vrednost 3431 prebivalcev. Od
predvojnega časa leta 1910 pa se število prebivalcev neprestano zmanjšuje. Leta 2002, ob
zadnjem popisu prebivalstva, je število vseh živečih v Breginjskem kotu znašalo slabih
880 ljudi.
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Preglednica 5: Gibanje števila prebivalstva v Breginjskem kotu med leti 1869 - 2002.
Leto /
Naselje
Borjana
Breginj
Homec
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Robidišče
Sedlo
Stanovišče
Skupaj:

1869

1880

1890

1900

1910

1931

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

480
608
62
297
386
274
194
178
331
219
3029

462
583
63
287
350
220
183
173
290
201
2812

479
656
61
323
399
240
184
185
300
208
3035

532
679
57
282
394
244
178
199
328
187
3080

574
785
75
281
418
278
181
228
400
211
3431

538
612
65
278
358
248
167
211
307
186
2970

388
469
39
196
264
203
129
186
244
132
2250

345
463
28
162
237
178
131
133
220
130
2027

314
410
26
163
199
148
107
109
175
104
1755

233
304
17
124
138
99
87
43
133
71
1249

242
301
12
140
125
84
80
39
127
67
1217

199
280
9
150
97
89
66
17
99
50
1056

148
251
4
128
64
85
69
7
84
40
880

Vir: Popis prebivalstva 1869 – 2002, SURS
Tak razvoj je vsekakor potrebno pripisati različnim dogodkom, značilnim za obdobje
1869 – 1910. Z razvojem moderne medicine je prišlo do zmanjšanja smrtnosti
prebivalstva, rodnost pa je ostala visoka, kar je seveda pomenilo povečanje naravnega
prirastka. Pomembno vlogo pri ohranjanju razmeroma visokega števila prebivalstva je
imela tudi obmejna lega Breginjskega kota, ki je s tihotapstvom omogočila velik del
dohodka in s tem tudi boljše možnosti preživljanja. Močno odseljevanje zlasti v države
Latinske Amerike in sezonske migracije kot posledica majhnih možnosti zaposlitve v
domačem kraju pa niso povzročile večjih negativnih posledic v številu prebivalstva.
»Kotarji« so bili poznani delavci v gradbeništvu in deloma tudi v gozdarstvu, obdobje
njihovega sezonskega izseljevanja pa lahko imenujemo čas predindustrijskega zdomstva
(Kladnik, 1977).
V obdobju 1910 – 1948 sledimo konstantnemu upadanju prebivalcev v celotnem
Breginjskem kotu od 3431 do 2250. Večji upad prebivalstva je bil v razdobju 1931 – 1948
kot med leti 1910 – 1931, vzrok pa sta bili svetovna gospodarska kriza v začetku 30 – ih
in druga svetovna vojna.
Med obema vojnama je območje Kota spadalo pod Italijo, kar pa ni poslabšalo nacionalne
strukture prebivalstva pod vodstvom italijanskih uradnikov in učiteljev. Razvoj industrije
v notranjosti Italije je med Breginjci povzročil delno izseljevanje v bolj razvita območja
države, predvsem v Lombardijo. Moški so odhajali še v Francijo, Belgijo, deloma v
Jugoslavijo in Latinsko Ameriko, dekleta pa kot hišne pomočnice v italijanska mesta.
Razvoj Kota je pričel stagnirati vse do druge svetovne vojne, ki je povzročila nov upad
števila prebivalstva, velik vpliv pa je imela tudi politična migracija.
Najmočnejši padec števila prebivalstva v obdobju 1948 – 1953 sta zabeležili naselji
Homec in Robidišče. zanimivo je, da je Robidišče v svojem razvoju števila prebivalstva
prej kazala posebne značilnosti. Zaradi svoje lege v neposredni bližini meje in s tem
povezane ugodne dostopnosti v smeri Beneške Slovenije, je naselje zadržalo veliko
prebivalstva. Po končani vojni in priključitvi k Jugoslaviji pa je zaradi zaprte meje in
izredno neugodne prometne lege v novi državi prišlo do intenzivnega izseljevanja.
Največji padec je vas doživela v obdobju 1961 – 1971, ko se je v slabem desetletju število
prebivalcev zmanjšala za 60%. Tako se je število prebivalcev od 186 leta 1948 zmanjšalo
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na 17 leta 1991. Ob popisu leta 2002 pa je v Robidišču živelo samo še 7 prebivalcev, v
naselju Homec pa samo še 4.
Na področju celotnega Breginjskega kota je prišlo po drugi svetovni vojni ob socialnem
prestrukturiranju prebivalstva do intenzivnega odseljevanja. Vzrok temu je potrebno iskati
v razpadu klasične agrarne družbe in formiranju sodobne industrijske družbe. Politika
policentričnega razvoja je z odpiranjem novih industrijskih obratov (Kobarid, Breginj,
Tolmin) delno zaustavila odseljevanje, po drugi strani pa je pospešila izseljevanje iz
odmaknjenih in slabše dostopnih krajev v nižinska naselja, predvsem v Kobarid in
Tolmin. Danes živi na območju Breginjskega kota le še 880 prebivalcev in s tem se lahko
samo še zamislimo na populacijsko prihodnost pokrajine.
8.2. Starostna sestava prebivalstva
Z razvojem prebivalstva se je postopoma zmanjševalo število gospodinjstev kar pa je
vplivalo tudi na starostno strukturo prebivalstva. Zaradi razkroja stare družinske strukture
je prišlo do razdrobitve velikih družin, ko so se mlajši družinski člani odselili, starejši pa
so ostali doma. Celotno območje Breginjskega kota spada med demografsko najbolj
ogrožena območja Slovenije. Indeks staranja prebivalstva, ki označuje razmerje med
številom prebivalstva starejšega od 65 let in številom prebivalstva mlajšega od 14 let, je
leta zadnjega popisa znašal 190,1. Vrednost je kar dvakrat nad slovenskim povprečjem, ki
znaša 94,5 in kaže na izrazito velik delež stare populacije.
V vseh naslednjih preglednicah zaradi premajhnega števila prebivalcev in varovanja
informacijske zasebnosti posameznikov, podrobnejši podatki o posameznih značilnostih
prebivalstva za manjša naselja niso prikazani. Zato so naselja Homec, Robidišče in
Stanovišče izvzeti iz statističnega obravnavanja. Posamezni podatki so v preglednicah
označeni z znakom »z – zaupnost« zaradi spoštovanja statistične zaupnosti v naseljih. Ker
se podatki med dejanskim stanjem in statistično obravnavanimi nekoliko razlikujejo, je
posledično prišlo do večjega odstopanja.
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Graf 3: Starostna in spolna sestava prebivalstva v Breginjskem kotu leta 2002.
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Vir: SURS, 2002
Preglednica 6: Prebivalstvo v Breginjskem kotu po naseljih po starostnih skupinah in
spolu leta 2002.
Starostne skupine (leta)
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5
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9
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6
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5
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4
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Vir: SURS, 2002
Preglednica št. 6 nam prikazuje prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v
Breginjskem kotu ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2002. V preglednici ni zajet
podatek za naselja Homec, Robidišče in Stanovišče zaradi premajhnega števila
prebivalstva ter zaradi zasebnosti oz. zaupnosti podatkov. Iz podatkov posameznih
kategorij je razbrati, da prevladuje moško prebivalstvo in sicer v starostnih skupinah od
15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 let. Žensko prebivalstvo prevladuje v starostnih
skupinah 0-14 ter nad 65 let.
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Preglednica 7: Prebivalstvo v Breginjskem kotu po izbranih starostnih skupinah in
povprečna starost leta 2002.

Naselje

Skupaj

Borjana
Breginj
Kred
Logje
Podbela
Potoki
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251
128
64
85
69
84

0
z
z
z
z
-

Starostne skupine (leta)
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Vir: SURS, 2002
Preglednica št. 7 prikazuje prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in povprečno
starost v Breginjskem kotu leta 2002. Največ prebivalstva je v starostni skupini 27-64 let
ter starostni skupini nad 65 let. Tako velik podatek odpade na povečano število
prebivalstva srednjih let, kar prikazuje tudi povprečna starost prebivalstva. Slednja znaša
za Breginjski kot 43,8 let. Najmanjša povprečna starost je zabeležena v naselju Potoki in
sicer 40,5 let, največja pa je v kraju Logje z 51 leti. Glede na podatke o povprečni starosti
je viden trend staranja prebivalstva in s tem zaskrbljujoče stanje ohranitve demografske
strukture pokrajine.
8.3. Izobrazbena sestava prebivalstva
Izobrazbena struktura prebivalstva v Breginjskem kotu za leto 2002 je predstavljena v
spodnjih tabelah.
Preglednica 8: Prebivalstvo staro 15 let in več po izobrazbi v Breginjskem kotu leta
2002.

Naselje
Borjana
Breginj
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Sedlo

Skupaj

Nepopolna
OŠ

OŠ

135
215
110
58
72
55
69

9
28
10
z
7
3
z

57
71
34
17
25
21
21

Izobrazba
Nižja in
srednja
poklicna
41
67
33
18
19
15
24

Srednja
strokovna
in splošna
19
32
17
z
14
9
10

Višja
ali
visoka
9
17
16
z
7
7
z

Vir: SURS, 2002
∗

Homec, Robidišče in Stanovišče niso podani zaradi premajhnega števila
prebivalcev oziroma zaradi varovanja osebnih podatkov (zasebnosti)
∗ podatki v naseljih z manj kot 50 prebivalci niso objavljeni zaradi varovanja
osebnih podatkov
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Iz zgornje preglednice št. 8, ki prikazuje prebivalstvo staro 15 let in več po izobrazbi v
Breginjskem kotu je razvidno, da z 34 % prevladuje prebivalstvo s končano OŠ. Z 31%
sledi prebivalstvo s končano nižjo in srednjo poklicno izobrazbo. Nato si sledijo
kategorije s končano srednjo strokovno in splošno izobrazbo z 14 % ter enak delež
prebivalstva z nepopolno OŠ in s končano višjo ali visoko izobrazbo z 8 %.
Preglednica 9: Prebivalstvo, ki se izobražuje v programih za pridobitev izobrazbe, po
pridobljeni izobrazbi po končanem izobraževanju, v Breginjskem kotu leta
2002.
Naselje

Pridobljena izobrazba po končanem izobraževanju
nižja in
srednja
višja in visoka
Osnovna
srednja
strokovna in
izobrazba
poklicna
splošna
z
z
6
5
27
z
z
13
z
z
6
3
4
z
6
4
4
5
9
z
z
8
z
z
z

Skupaj

25
55
22
z
19
z
z

Borjana
Breginj
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Sedlo

Vir: SURS, 2002
V preglednici št. 9 so predstavljene kategorije za pridobljeno izobrazbo prebivalstva po
končanem izobraževanju. Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da bo največ
prebivalstva po končanem izobraževanju imelo končano OŠ. Kar 22 % prebivalstva bo
imelo končano višjo ali visoko izobrazbo, sledita še srednja strokovna in splošna
izobrazba s13 % ter nižja srednja in srednja poklicna izobrazba s 3 %. Zanimiv je dokaj
visok podatek za višjo in visoko izobrazbo, ki odraža željo mladih po višji izobrazbi in s
tem boljše možnosti po zaposlitvi. Pri tem pa obstaja velika možnost odselitve in
zaposlitve izven kraja ali občine bivanja.
Preglednica 10: Prebivalstvo v Breginjskem kotu, ki se izobražuje in dnevni migranti po
kraju prebivališča in kraju šolanja v Sloveniji, leta 2002.
Učenci, dijaki in študenti po kraju šolanja v
Sloveniji
Naselje

Borjana
Breginj
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Sedlo

Skupaj
Naselje
prebivališča

Drugo
naselje
v
občini

17
-

12
10
11
z
4
9
z

25
55
22
6
19
12
11

Druga
občina
iste
statistične
regije
8
11
z
z
10
3
z

Druga
statistična
regija
5
17
z
5
z

Vir: SURS, 2002
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dijaki,
študenti
- dnevni
migranti

15
15
z
4
14
12
10

Dnevni migranti po kraju
šolanja v Sloveniji
Druga
Drugo
občina
Druga
naselje
iste
statistična
v
statistične
regija
občini
regije
12
10
11
4
z
9
z

3
z
9
3
z

z
z
z
z

Iz posameznih kategorij iz preglednice št. 10 je razvidno, da se največ učencev, dijakov
in študentov iz Breginjskega kota izobražuje v drugem naselju v občini. Iz podatka
razberemo, da so ti v glavnem učenci ki obiskujejo devetletno OŠ v Kobaridu. Sledi
kategorija, kjer je kraj šolanja druga občina iste statistične regije (Nova gorica, Tolmin) in
predstavlja 21 % izobraževalnega prebivalstva. Pod naslednjo kategorijo so zajeti dijaki in
študenti, ki se izobražujejo v drugi statistični regiji (Ljubljana, Koper, Maribor) in
predstavljajo 18 % izobraževalnega prebivalstva. Pod zadnjo kategorijo je obravnavan
delež prebivalstva – učenci, ki se izobražujejo v naselju prebivališča. Predstavljajo 11 %
izobraževalnega prebivalstva, obiskujejo pa 4 - letno OŠ v Breginju.
Od vseh obravnavanih učencev, dijakov in študentov, ki se izobražujejo je skoraj polovica
dnevnih migrantov. Več kot polovica vseh dnevnih migrantov se izobražuje v drugem
naselju iste občine, okoli 20 % pa se izobražuje v drugi občini iste statistične regije.
8.4. Zaposlitvena sestava prebivalstva
Breginjski kot je bilo agrarno ozemlje že od nekdaj. Začetki industrializacije pred prvo
svetovno vojno so ga obšli, med obema vojnama pa niti italijanska država ni storila nič za
njegov razvoj. Pomanjkanje delovnih mest v širši okolici je še spodbudilo izseljevanje in
sezonske migracije, doma pa se je ohranila tradicionalna agrarna struktura. Po drugi
svetovni vojni je prišlo do povečanja zaposlitev izven primarnih dejavnosti. Tako je leta
1953 na primarni sektor odpadlo okoli 75 % aktivnih prebivalcev, do popisa leta 1961 se
je delež zmanjšal na 70 %, v naslednjih desetih letih pa se je delež aktivnih zmanjšal za
okoli 10 %. Ob zadnjem popisu leta 2002 je delež zaposlenih v primarnem sektorju znašal
le še slabih 10 %. Naselji Homec in Robidišče pa sta ohranila še vedno visok delež
zaposlenih v primarnem sektorju (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Število zaposlenih se je spreminjalo tudi v ostalih sektorjih. Leta 1961 je bilo v
sekundarnem sektorju zaposlenih slaba tretjina prebivalstva, leta 1991 pa je bila slika
povsem drugačna, saj je bil delež prebivalcev zaposlenih v industriji več kot 80 %.
Število zaposlenih v terciarnem ter kvartarnem sektorju je bilo do leta 1991 zelo skromno,
z vrednostjo 10 %. Danes je največ prebivalcev zaposlenih v nekmetijskih in storitvenih
dejavnostih, njihov skupni delež znaša okoli 80 %. Največ delovno aktivnega prebivalstva
v nekmetijskih in storitvenih dejavnostih je v Breginju, sledijo še Borjana, Kred, Podbela
in Logje.
Preglednica 11: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih v Breginjskem kotu
leta 2002.
Naselje
Borjana
Breginj
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Sedlo

Skupaj
50
79
z
z
31
33
35

Kmetijske
z
z
3
z
z
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z
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7
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5
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10
z
9
z
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Vir: SURS, 2002
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Iz zgornje preglednice št. 11 je razvidno, da je delež delovno aktivnega prebivalstva po
dejavnosti v primerjavi s skupnim številom prebivalstva v Breginjskem kotu 28 %. Od
tega, jih je po navedenih podatkih v preglednici slab odstotek delovno aktivnega
prebivalstva zaposlenih v kmetijstvu. Delež delovno aktivnega prebivalstva v storitvenih
in nekmetijskih dejavnostih pa znaša okoli 40 %.
Preglednica 12: Prebivalstvo po statusu aktivnosti v Breginjskem kotu leta 2002.
Neaktivni
Naselje

Skupaj

Aktivno
prebivalstvo

Otroci, učenci,
dijaki, študenti

Upokojenci

Borjana
Breginj
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Sedlo
Breginjski kot

148
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84
829

58
z
52
25
36
z
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23
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28
8
23
17
17
175
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81
42
21
17
16
27
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11
z
6
10
9
z
3
39
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Preglednica št. 12 nam prikazuje prebivalstvo po statusu aktivnosti. Iz podatkov
posameznih kategorij je razbrati, da je delež vsega neaktivnega prebivalstva večji od 55
%, delež aktivnega prebivalstva pa znaša slabih 25 %. Med neaktivnim prebivalstvom
prevladujejo upokojenci z 31 %, otroci, učenci, dijaki in študenti pa predstavljajo 21 %.
Vse do leta 1971 pa je bil delež aktivnega prebivalstva večji od deleža upokojencev.
Preglednica 13: Delovno aktivno prebivalstvo in dnevni migranti po kraju prebivališča v
Breginjskem kotu in kraju dela v Sloveniji leta 2002.
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z
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7
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26
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35
16
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26
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Preglednica št. 13 prikazuje delovno aktivno prebivalstvo in dnevne migrante po kraju
prebivališča in kraju dela v Sloveniji. Iz preglednice je razvidno, da prevladuje delež
delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v drugi občini iste statistične regije (Tolmin,
Nova Gorica), sledijo si drugo naselje v občini (Kobarid - Planika, Tik, Oplast; Staro selo
- Aurora) z 39 %, naselje prebivališča (Breginj - Bremed) s 25 % ter z 8 % druga
statistična regija. Največ dnevnih migrantov po kraju dela je zaposlenih v drugi občini iste
statistične regije, 24 % dnevnih migrantov delovno aktivnega prebivalstva pa je
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zaposlenih v drugem naselju v občini. Povečalo pa se tudi število zaposlenih v Italiji,
predvsem v Videmski pokrajini.
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9. KMETIJSTVO
Pomen kmetijstva je za določeno pokrajino večstranski, tako v socialnoekonomskem kot v
ekološko-pokrajinskem pogledu (Klemenčič, 1978). V preteklosti, za časa agrarne družbe,
je bilo kmetijstvo glavni vir zaposlovanja in s tem povezanega ohranjanja prebivalstva na
območju Breginjskega kota. Razslojevanje kmečkega prebivalstva, izseljevanje in velik
delež starejšega prebivalstva ter slabi naravni pogoji, pa so postopoma povzročili
propadanje kulturne pokrajine in s tem povezane kmetijske dejavnosti.
Slabši naravni pogoji kot so razgiban predalpski svet, velike količine padavin, slabše
razvite prsti in nenazadnje veliki nakloni so povzročili dodatno drobljenje že obstoječih
kmetijskih posesti. Omejen obseg ravnega sveta in slabo rodovitna prst na nižjih terasah,
sta skupaj s klimatskimi omejitvami onemogočali večjo usmerjenost v poljedelstvo. Parcele
so bile majhne in razdeljene med posamezne lastnike, ki so imeli posamezne dele posestva
v različnih obdelovalnih kompleksih. Kmet je tako moral ostajati pri polikulturni pridelavi,
ki je zahtevala intenzivno obdelavo, za modernizacijo proizvodnje pa ni bilo večjih
možnosti. V 70-ih letih je znašala povprečna velikost parcele v K.S. Breginj okrog 50 arov,
v K.S. Robidišče pa samo 24 arov, pri čemer pa je potrebno upoštevati, da je bil večji del
ozemlja v družbeni lasti. Ravno zaradi danih pogojev, se je razvila tradicionalna
usmerjenost v živinorejo, saj sta kljub strminam možna tako paša kot košnja na pobočijh.
Prvotna vegetacija je bila močno izkrčena, poseg v naravno vegetacijo pa je predvsem v
bolj strmih legah povzročil erozijo prsti. Kmetje so v preteklosti zaradi majhnega deleža
ravnic, naraščanja prebivalstva in usmerjenosti v samooskrbo, z antropogenimi terasami
močno spremenili videz pokrajine (Lovrenčak, Plut, 1978).
Prebivalci so se preživljali s polikuturnim in samooskrbnim poljedelstvom, s širitvijo
mestnega načina življenja in z uveljavljanjem tržnega kmetijstva pa je zaradi premajhnih
posesti prišlo do močne deagrarizacije. Posledično je prišlo do zmanjšanja pomena
kmetijstva, kar se kaže tudi v deležu kmečkega prebivalstva, ki je leta 1953 znašal 37 %,
danes pa se s kmetijstvom ukvarja le še slabih 10 %. Zmanjšanje števila kmetov se vidi v
zmanjšani produkciji in v zaraščanju kulturne pokrajine. V višjih strmih pobočjih Stola je
najprej prišlo do opuščanja senožeti, posebno močan pa je bil proces ogozdovanja v povirju
Bele in na flišnem slemenu na zahodnem delu pokrajine.
Gozdnih površin je danes več kot 40 %, pašnikov 24 %, travnikov 23 %, njiv pa le še 3,3 %
(UE Tolmin). Tržno usmerjeno kmetijstvo zavira razdrobljenost poljedelskih površin, saj
so nekatere parcele manjše od 2 arov, velikost zemljiških posesti pa znaša od 1 do 5 ha.
Kmetijstvo ostaja tradicionalno z majhnimi parcelami, prevladujejo travniki, na ravnem in
v položnejših terasiranih pobočjih predvsem v bližini naselij, pa srečamo manjše njive, na
katerih gojijo v glavnem krompir in fižol.
Kmetijska proizvodnja je bila že od nekdaj razmeroma pestra, seveda če so bile za to dane
ugodne naravne razmere. Večji poudarek je bil na živinoreji, čeprav je tudi poljedelstvo
imelo pomembno vlogo. Vsako naselje si je izkrčilo svoj obdelovalni kompleks, da pa bi
zmanjšali negativen vpliv reliefa so na veliko terasirali obdelovalne površine v okolici
naselja. Vse do druge svetovne vojne so bile površine zelo intenzivno obdelane, na njih so
gojili koruzo, krompir, fižol, zelje ter v manjši meri še nekatere druge kulture. Skoraj vsi
pridelki so bili namenjeni domači uporabi (Kladnik, 1977). Danes je večina antropogenih
teras že zaraščenih z gozdom ali pa spremenjenih v travnike.
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Kladnik (1977) navaja, da so se posesti delile znotraj vasi na več lastnikov iz iste hiše, na
lastnike iz različnih hiš, na kategorije, kjer je celotna posest v lasti posameznika ali pa so se
posesti delile med občino Tolmin in domače prebivalstvo. Neustrezne posestne razmere so
rezultat živahnega razvoja kraja v preteklosti. Zaradi velikega števila prebivalcev, ki so
živeli pretežno od kmetijstva, je prišlo do delitve posameznih posesti na več lastnikov z
namenom, da bi vsem omogočili ob prizadevnem obdelovanju ustrezen življenjski
standard. Zanimivo je, da je še vedno razmeroma velik delež ozemlja v Robidišču v rokah
lastnikov, ki živijo izven kraja, še več pa iz tujine. Ti lastniki so bodisi iz nekaterih držav
Latinske Amerike, predvsem iz Argentine, Kanade, držav zahodne Evrope in Italije. Pri
slednjih velja omeniti, da so v večini dvolastniki iz Prosnida in drugih vasi ob meji, svoje
zemlje na našem ozemlju pa v večini ne obdelujejo več.
Za kmetijstvo v Breginjskem kotu je značilna šibka tržna usmerjenost, spreminjanje rabe
zemljiških površin, prevladujoče starejše prebivalstvo z ostarelo kmečko delovno silo,
pomanjkanje kmečke delovne sile, velika razdrobljenost posesti in njihova velika
oddaljenost ter nenazadnje slabši naravni pogoji. Vse našteto je vplivalo na današnji razvoj
kmetijstva in zunanjo podobo pokrajine. Celotna preobrazba pokrajine se je odvijala v
skladu s slabimi socialno-ekonomskimi razmerami breginjskega človeka, s propadanjem
agrarnih dejavnosti ter nenazadnje s prodiranjem novih tokov, ki jih je sprožila
urbanizacija.
9.1. Gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom
Leta 1971 je bilo v Breginjskem kotu 27,8 % gospodinjstev brez zemlje ali pa so jo imeli
do 0,5 ha, kar je v primerjavi s stanjem v občini Tolmin (47,5 %) malo. Vsekakor pa je
podatek normalen, če upoštevamo pomen kmetijstva za življenje povprečnega Kotarja. Ob
primerjavi ostalih kategorij pa dobimo povsem drugačno sliko, kajti kategoriji od 0,5 – 1 ha
in od 1 – do 3 ha sta na Tolminskem zavzemali skupaj le 17,2 %, na Breginjskem pa je
znašal okoli 44 %. Na gospodinjstva z nad 5 ha je v celotni občini odpadlo 26 %
gospodinjstev, za Breginjski kot pa je podatek bistveno manjši in sicer je bilo registriranih
le 11 % gospodinjstev z večjimi posestvi. Primerjava stanja z letom 1961 kaže na
izboljšanje, saj so se razredi z najmanjšimi posestvi do 1 ha zmanjšali, povečal pa se je
delež večjih posesti z nad 5 ha. V Breginjskem kotu je bilo stanje med posameznimi kraji
različno in sicer je bilo najslabše ravno v najbolj agrarnih krajih kot sta Robidišče in Logje,
nekoliko boljše razmere pa so bile zabeležene v Podbeli in Breginju. Ugodnejše stanje pa
so imele še vasi Homec, Stanovišče in Sedlo (Kladnik, 1977).
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Preglednica 14: Gospodinjstva po skupni uporabljeni površini zemljišč (ha) v
Breginjskem kotu leta 1991.
Naselje

SKUPAJ

Borjana
Breginj
Homec
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Robidišče
Sedlo
Stanovišče

79
102
6
52
43
39
26
12
45
22

Brez
zemlje
13
13
/
9
/
7
3
5
14
4

Do 1 ha

1 – 3 ha

3 – 5 ha

5 – 8 ha
2
/
2
3
/
1
3
3
8
5

8 – 10
ha
2
/
/
6
/
/
1
/
/
2

Nad
10ha
4
/
1
5
/
/
5
1
2
1

49
72
/
23
36
23
11
1
5
2

7
14
1
3
7
4
1
/
5
5

2
3
2
3
/
4
2
2
11
3

Breg. kot
Občina
Tolmin

426

68

222

47

32

27

11

19

7387

2143

2898

738

426

432

190

560

Vir: SURS, 1991
Podatki iz leta 1991 kažejo, da je bilo v Breginjskem kotu brez zemlje 15,9 %
gospodinjstev, kar je še vedno manj kot znaša stanje za občino Tolmin (29 %). Popolnoma
drugačno sliko dobimo ob primerjavi kategorij do 1 ha in 1 – 3 ha, kajti slednji sta v
Breginjskem kotu zavzemali 63 % gospodinjstev, na Tolminskem pa 49 %. Gospodinjstva
z nad 5 ha so v celotni občini Tolmin zavzemala 16 %, za Breginjski kot pa je podatek
znašal 13 %. Stanje med kategorijami se je med posameznimi kraji močno razlikovalo.
Največ gospodinjstev brez zemlje je bilo zabeleženih v Sedlu, Borjani in Breginju. Vzrok
temu bi lahko bili ostarela kmečka delovna sila in bližina občinskega centra Kobarida. Na
splošno v Breginjskem kotu prevladujejo gospodinjstva z do 1 ha zemlje, najmanj
gospodinjstev zasledimo v kategoriji 8 – 10 ha. Zanimivo pa je, da v vseh naseljih razen v
Breginju, Logeh in Podbeli ni zabeleženega nobenega gospodinjstva z več kot 10 ha
zemlje. Največ gospodinjstev v tej kategoriji srečamo v Potokih, Kredu in Borjani.
Podatki po uporabljeni površini zemljišč iz leta 2000 so predstavljeni v naslednji
preglednici. Prevladujejo zemljiške površine velikosti 2 – 5 ha, nato si sledijo kategorije 0
– 2 ha, 10 do pod 30 ha in kot zadnja je kategorija 5 – 10 ha.
Preglednica 15: Družinske kmetije po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč in
število gospodarstev po seštevku posameznih naselij v Breginjskem
kotu leta 2000.
Breginjski kot
Skupaj
Površina zemljišč
Število
gospodarstev

0 – 2 ha

2 – 5 ha

5 – 10 ha

10 – pod 30 ha

189,8

288,64

54,42

102,68

21

25

5

4

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2000
Zaradi nizkih dohodkov iz agrarnih dejavnosti in postopnega preslojevanja prebivalstva je
prišlo do preobrazbe tudi pri strukturi gospodinjstev. Iz spodnje preglednice je razvidno, da
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je največ nekmečkih gospodinjstev v naseljih Logje in Podbela, kar je sicer zelo
presenetljivo glede na lego kraja in prevladujoči status prebivalstva.
Preglednica 16: Gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom v Breginjskem kotu leta
1991.
Naselje
Borjana
Breginj
Homec
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Robidišče
Sedlo
Stanovišče

Gospodinjstva s
kmečkim
gospodarstvom
SKUPAJ
21
13
3
20
30
26
13
7
22
13

Čisto kmečko

Mešano

Nekmečko

Brez delovne
sile

3
/
1
1
2
1
2
/
4
2

11
2
1
7
4
4
4
2
7
3

7
11
1
12
21
21
7
5
11
8

/
/
/
/
3
/
/
/
/
/

Vir: SURS, 1991
Do danes se je število čistih kmečkih gospodarstev še dodatno zmanjšalo. Vzrok temu je
zmanjšanje števila prebivalstva, ostarela kmečka delovna sila, kmetije brez naslednika ter
povečan delež zaposlovanja v neagrarnih dejavnostih. Potrebno je omeniti, da je želja
zaposlenih v neagrarnih dejavnostih ob upokojitvi ponovno obuditi kmetijo.
Kot primer naj omenim popis iz leta 1961, ki je upošteval strukturo gospodinjstev glede na
zaposlitev posameznih družinskih članov, zato je tedaj razen v najbolj agrarnih krajih
prevladoval delež mešanih gospodinjstev in sicer za Breginjski kot 46 %. Delež nekmečkih
gospodinjstev je bil večji od čistih kmečkih samo v Breginju, približno enak pa v Sedlu in
Stanoviščih. Popis leta 1971 pa je v primerjavi z letom 1961 temeljil na viru dohodkov.
Zaradi skromne tržnosti kmetijstva v pokrajini je delež nekmečkih gospodinjstev izredno
narasel predvsem v krajih, kjer je bilo več aktivnih prebivalcev v neagrarnih dejavnostih in
so prevladovale osebe z lastnimi dohodki. Tako je bilo leta 1971 v Breginjskem kotu le še
17 % čistih kmečkih, 21 % mešanih in kar 62 % nekmečkih gospodinjstev. Ob popisu leta
1991 so bile ugotovljene posamezne spremembe. Najbolj se je znižal delež čistih kmetij (9
%), ostala razreda pa sta ostala približno enake vrednosti in sicer mešana 27 % ter
nekmečka 62 %.
9.2. Živinoreja
Glavni kmetijski dejavnosti, kot sta hlevska živinoreja in skromno polikulturno
poljedelstvo, sta v zadnjih desetletjih zaradi ostarevanja kmečke delovne sile močno
nazadovali. Prevladujoč pomen sta imeli v času samooskrbnega gospodarstva na prelomu
iz 19. v 20. stoletje. V Breginju je bilo leta 1900 okoli 3000 ovac, 300 koz in 500 glav
goveda. Prevladovali so voli, s katerimi so prevažali mleko, domač sir in skuto. (Kočar,
1999) Posledično se je spremenila tudi raba tal in hkrati z opuščanjem obdelave zemlje je
upadalo tudi število živine. Paslo se je le na območju z najrevnejšimi prstmi na vznožju
Stola, z nazadovanjem števila živine pa sta tudi slednjega prerasla grmovje in drevje.
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Kot že znano, so se Kotarji zaradi slabših pogojev za poljedelstvo usmerili v živinorejo,
kjer so prednjačile koze, ovce in goveja živina. Ta se je večinoma do prve svetovne vojne
pasla na planinah, kasneje pa na pašnikih v okolici naselij. Živino so pasli na treh planinah
na planini: Ohoje, V Plazeh ali tudi Za Plazmi in na Klin (Kočar, 1999). Planina Ohoje
(1058 m) rečeno tudi »tn u Planin«, ki se imenuje tudi Kočarjeva oz. Kačarjeva planina je
bila po Meliku (1954) edina planina na pobočju Stola. V petdesetih letih so jo ponovno
poskušali oživiti kot ovčjo planino, vendar brez večjega uspeha. Vse do leta 1944 so na
planini V Plazeh »tn u Loncah 6« pasli ovce, kasneje pa tradicije zaradi požganih
planinskih stanov s strani Nemcev niso več obnovili. Okrog leta 1925, je bil na grebenu
Stola sezidan prvi del planine Božca, ki je bil dozidan še leta 1937. V dokaz da planina živi
še danes je število 24 krav in 65 koz, ki se vsako poletno sezono pasejo na pobočju Stola.
Tu pasejo in sirijo kmetje iz Breginjskega kota in Bovške kotline. Sirijo pa mešani sir iz
kravjega in kozjega mleka. Kot zanimivost naj omenim, da so leta 2005 namolzli 40.000
litrov mleka, pridelali 3,8 tone sira ter okoli 1,5 tone skute.
Vendar pa pravih planinskih pašnikov v Breginjskem kotu ni bilo. Ovčja planina je bila v
podnožju Muzca Na Plazeh, na Miji so pasli govedo, koze pa na vršnem grebenu Stola. V
zgornjem toku Bele so bili urejeni tudi dostopi za napajanje živine, ki se je pasla vse do leta
1975 na levem bregu potoka. Na košenicah so postavljali za tolminsko značilne kope sena,
ki so služile za krmo v zimskem času večinoma pašni živinoreji. Paša je na planinah
potekala v glavnem med 24. junijem in 24. avgustom. Leta 1975 so pašniki oziroma
planine v občini Breginj zavzemale še 26 % površine (Žgalin, 1975). Na srenjskih pašnikih
so gojili govejo živino in drobnico. Ti so sicer omogočali gojitev večjega števila živine,
vendar pa so ob potrebah po intenzifikaciji živinoreje in konzervativnem odnosu do
inovacij ter slabih naravnih pogojih, nudili premalo možnosti za boljši razvoj. Do
poslabšanja stanja je prišlo tudi zaradi ostarele kmečke delovne sile, ki je povzročila hitro
zmanjšanje števila živine. S tem so pašniki ostali neizrabljeni in podvrženi ogozdovanju
(Kladnik, 1977). Število živine se je v naslednjih letih precej zmanjšalo, kar je neposredno
vplivalo tudi na zaraščanje pašnih površin.
Bolj kot mleko, ki ga je bilo v izobilju, se je med ostalimi mlečnimi izdelki kot tržni
produkt uveljavil sir. Nekoč je bil ob polenti in krompirju eden od najpomembnejših
prehrambenih in tudi prodajnih artiklov, zdaj pa ga je mogoče s težavo dobiti le še tu in
tam. Gospodinjstva so se v skupinah povezovala in skupaj sirila. Sir, tako ovčji kot kravji,
so izdelovali tudi po planinah, pozneje v skupni mlekarni v Breginju ali doma. Značilen je
bil predvsem ovčji sir t.i. »brkolinč«, ki so ga oblikovali v majhna kolesa. Sir je bolj kot za
prodajo služil kot menjalno sredstvo, ki je vse do potresa kljub hitremu zniževanju števila
živine ostal pomemben tržni artikel pri maloobmejnem komuniciranju z vasmi v Beneški
Sloveniji. Živina je bila nekoč nastanjena v hlevih, ki so bili neposredno povezani s
stanovanjskimi prostori. Krava je imela pri starejši generaciji poleg eksistencialne vrednosti
tudi čustveno vrednost. Zaradi tega je bila popotresna pomoč v obliki na hitro zgrajenih
skupnih hlevov za večino ljudi nedobrodošla. Ni čudno, da so že prej na pol prazni skupni
hlevi v Breginju, Sedlu, Stanoviščih, Podbeli in na Robidišču kmalu opusteli.
Število živine se je pričelo zmanjševati od sredine 19. stoletja dalje. V času največje
prosperitete je bilo samo v Breginju okrog 500 glav goveje živine, pred drugo svetovno
vojno pa so imeli še okoli 500 ovac in približno 200 glav goveje živine. V 60. letih 20.
stoletja so se razmere bistveno spremenile, saj so v Breginju redili le še 60 glav goveje
6

lonce: male kopice sena, v katerih so včasih prespali pastirji
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živine, približno 130 ovac (poleti na Stolu okoli 200 ovac, t.i. zaganjalke brez pastirja),
imeli pa so še 15 konj in nekaj mul.
Iz spodnje preglednice je razvidno, da se je v splošnem število živine v zadnjih tridesetih
letih na območju Breginjskega kota močno zmanjšalo.
Preglednica 17: Število živine po naseljih v Breginjskem kotu leta 1991.
Naselje
Borjana
Breginj
Homec
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Robidišče
Sedlo
Stanovišče
SKUPAJ

Govedo

Ovce

Koze

Prašiči

Perutnina

47
28
10
82
19
16
39
20
18
14
293

23
17
/
3
9
/
/
2
/
5
59

2
/
2
/
17
/
/
/
3
9
33

10
1
1
2
9
6
3
1
2
1
36

263
280
16
122
203
157
57
70
157
92
1417

Čebelje
družine
20
5
/
32
/
/
7
4
10
/
78

Konji
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
2

Vir: SURS, 1991
Iz ustnih virov sem izvedela, da je danes v Breginjskem kotu okoli 200 ovac, od tega 120
samo v Robidišču. Tu je leta 2002 Ivan Cencič ponovno pričel obujati tradicijo ovčereje.
Pričel je z manjšim tropom ovac, do danes pa se je število vseh ovac povečalo na 120, od
tega pa jih okoli 100 molznih za proizvodnjo domačih mlečnih izdelkov.
Do leta 1974 je bila v Breginju odkupna postaja živine, v Sedlu, Stanoviščih, Podbeli in
Logeh pa so bile zbiralnice mleka. Prvo skupno mlekarno v Breginju so ustanovili leta
1891, leto kasneje je bila zgrajena v Kobaridu, v Sedlu leta 1902 in v Logeh leta 1927. Med
leti 1903 in 1905 so v Breginju sezidali novo mlekarno z enim 600 – litrskim kotlom,
kasneje pa so poleg postavili še enega 100 – litrskega. Po kapitulaciji Italije je vloga
mlekarne zamrla, saj so ljudje raje sirili kar doma. V času zavezniške uprave so jo ponovno
oživili in je obratovala vse do leta 1957, nato pa je služila le še kot zbiralnica mleka,
mlekarno pa so preselili v Kobarid (Planiko).
Zmanjšanje živine je pomenilo hud udarec za prebivalstvo, ki si je večino hrane pridelalo
samo na domačih poljih, travnikih in v hlevu. Krave so bile sicer slabe pasme, ki je dajala
komaj 2000 litrov mleka letno na žival. Leta 1974 je ves Breginjski kot oddal v zadrugo
110.996 litrov mleka, kar je manj kot naselje Livek, kjer so istega leta oddali več kot
200.000 litrov (Kladnik,1977). Dober mesec pred potresom leta 1976 so tudi v Breginju
pričeli z odkupovanjem mleka. Odkup je bil sprva kar visok (400 l/dan), po potresu pa je
padel na komaj 15 l/dan. Lani, leta 2005, so iz celotnega območja v mlekarno Planika
oddali skupno 40179 litrov mleka. Od tega dva kmeta iz naselja Kred in eden iz Potokov,
ki pa je letos prenehal z oddajo.

9.3. Raba tal
Hkrati z upadanjem živinoreje se je menjala tudi struktura zemljiških kategorij kot
posledica spreminjanja rabe tal. Leta 1971 so na območju Breginjskega kota zabeležili 38%
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gozda, 31% travnikov, 21% pašnikov, 6% nerodovitnega ozemlja, 4,5% njivskih površin in
0,05% sadovnjakov in vrtov (Kladnik, 1977). Največ njivskega sveta je bilo v K.S.
Robidišče, tu so bili pašniki poglavitna zemljiška kategorija, največ travnikov pa je bilo
zabeleženih v K.S. Sedlo. Razmere v naravi so dajale drugačno sliko o rabi tal, kot je bilo
navedeno v katastru. Večji del v katastru navedenih njiv je bilo v resnici v procesu
ozelenjevanja, več je bilo sadovnjakov, povečal se je tudi delež gozda na račun pašnega
sveta (Kladnik, 1977).
V času pred prvo svetovno vojno je Breginjski kot karakteririzala populacijska in
gospodarska prosperiteta. Tedaj je stopnja obdelave zemlje dosegla največjo vrednost, nato
pa so se površine pričele vse bolj opuščati in zaraščati. Vrhnji predel južnega pobočja
Breginjskega Stola je bil prvotno antropogeno izkrčen in preurejen v košenice, na njem pa
so lahko kosili vsaki dve leti. Spodnji del je bil zaradi ugodnejših naravnih razmer
razdeljen med posamezne lastnike. Do 70 – ih let so košnjo postopoma opustili, na njih pa
so še vedno pasli drobnico. Zaradi nadaljnjega opuščanja so se košenice začele zaraščati v
smeri od spodaj navzgor. Zarasle so se tudi ostale košenice na pobočju Mije, pri Podbeli ter
med naseljema Breginj in Logje. Pašniki so se povsod zmanjšali, ponekod je prišlo do
zaraščanja z gozdom zaradi neuporabnosti ali pa se je njihova funkcija spremenila in so
postali košenice. V 70 – ih letih so se obsežni pašni kompleksi severno od naselij Breginj,
Sedlo in Stanovišče zmanjšali na račun ogozdovanja, kar je bilo značilno tudi za večino
travnatih površin. Nekdanje njive okrog naselij so postale travniki in pašniki, nekdanji
travniki v nekoliko večji oddaljenosti od domov so postali senožeti, medtem ko je večino
nekoč zelo prostranih senožeti že prerasel gozd.
Iz podatkov iz spodnje preglednice za uporabljeno površino zemljišča v ha za Breginjski
kot iz leta 1991 je razvidno, da se trend postopnega opuščanja in zaraščanja kmetijskih
površin nadaljuje.
Preglednica 18: Uporabljena površina zemljišča v ha, Breginjski kot leta 1991.
Naselje
Borjana
Breginj
Homec
Kred
Logje
Podbela
Potoki
Robidišče
Sedlo
Stanovišče

SKUPAJ
111
20
27
174
20
25
125
41
119
78

Skupaj
55
19
15
80
16
7
58
38
63
44

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Njive in vrtovi
Travniki
7
15
1
5
1
11
3
36
5
7
8
1
2
21
5
23
4
37
5
33

Sadovnjaki
/
/
/
/
/
/
/
1
3
1

Vir: SURS, 1991
Danes je zunanji zgled pokrajine kar precej drugačen. Prevladuje gozdna vegetacija, ki
prekriva večino ozemlja. Z gozdom se zaraščata tako pobočje kot vrhnji del Breginjskega
Stola in sicer v smeri vzhod – zahod. Pojavlja se tudi v pasovih ob rekah, marsikje pa je
gozd prerasel prvotne zemljiške kategorije v glavnem bivše pašnike in košenice.
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Preglednica 19: Raba zemljišč v ha po posameznih naseljih Breginjskega kota leta
2000.
Raba tal

Njive

Kmečki
sadovnjaki

Travniki
in polja

Skupaj
3,64
0,23
184,76
(ha)
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2000

Kmetijska
zemljišča

Gozd

Nerodovitno

197,08

228,54

16,1

Karta 11: Raba tal Breginjski kot leta 2006.

Vir: www.kremen.arso.gov.si
Na karti je prikazano dejansko stanje rabe tal v Breginjskem kotu leta 2006. Razvidno je,
da je večji del pokrajine poraščen z gozdom, kmetijske površine z večjimi območji
vegetacije so v okolici naselja Kred in se nadaljujejo pod glavno cestno povezavo do
naselja Sedlo. Manjši kompleks kmetijskih površin je opazen tudi v okolici Robidišča.
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Karta 12: Pokritost z gozdom Breginjski kot leta 2006.

Vir: ZRSVN, 2006
Poljedelstvo ni imelo nikoli tako velikega pomena kot živinoreja. Poljščine so družine v
večji meri pridelovale le za svoje potrebe, redkeje za prodajo. Prst na kateri so gojili
predvsem krompir, fižol, razno povrtnino je bila precej peščena in skeletna. Koruzo so
vedno bolj opuščali, namesto nje pa so gojili deteljo in lucerno kot krmo za živino. Njive in
travniki so bili predvsem na antropogenih terasah dolinskega sveta, kar je vplivalo na
spremenjen videz pokrajine.
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10. TURISTIČNA PONUDBA IN KULTURNA DEDIŠČINA
10.1. Gostinstvo in turizem
Gostinska ponudba je bila že pred prvo svetovno vojno zelo raznolika. V celotnem
Breginjskem kotu je bilo okoli 20 gostinskih lokalov, samo v Breginju je do konca druge
svetovne vojne omenjenih kar polovica. Danes premore gostinska ponudba le eno gostilno
s prehrano v Borjani in sicer je to Gostilna Lavrenčič. Manjša gostinska lokala v Borjani in
Podbeli pa ne možnosti toplega obroka. Na splošno gledano je trenutna gostinska ponudba
zelo slaba in skromna. Glede na to, da se število turistov na tem območju postopno
povečuje, kar je opazno v poletnih mesecih, bi bilo priporočljivo razmisliti, kako dane
možnosti izkoristiti v prid nadaljnjemu razvoju turizma in posledično s tem zadržanju
prebivalstva.
Precej drugačna pa je slika ostale turistične ponudbe. V pokrajini so dane številne možnosti
za različne športne dejavnosti, med katerimi prednjačijo kolesarjenje, jadralno padalstvo,
športno plezanje ter pohodništvo po okoliških hribih. Po Breginjskem kotu je dobro urejena
krožna kolesarska pot, ki omogoča kolesarjenje najrazličnejših težavnostih stopenj po
glavnih in stranskih poteh. Je najprimernejši in tudi najlepši način spoznavanja pokrajine.
Pri Kredu ob Nadiži je možnost športnega plezanja, na Stolu nad Breginjem je vzletišče za
jadralno padalstvo, vsako leto pa je prvi vikend v septembru organizirano že tradicionalno
prvenstvo. Ključni biser območja je reka Nadiža, ki je poleti prijetno topla in po
prepričanju mnogih obiskovalcev tudi zdravilna reka. Ribolov in kopanje sta v Nadiži
možna na več krajih, za kopanje pa so najprimernejše možnosti pri naseljih Podbela, Kred
in pod krajem Logje ter pod znamenitim Napoleonovim mostom. Pod naseljem Podbela je
tik ob reki Nadiži postavljen v prijetni gozdni senci kamp Podbela, ki deluje že od leta
1997.
Fotografija 11: Kamp Nadiža.

Vir: Tina Peršolja
Kar zadeva ostalo ponudbo nočitvenih zmogljivosti, kot so apartmaji, zasebne sobe, je zelo
slaba. Možnosti za nočitev so v Robidišču in v Breginju (Pr'Nandu), ostala naselja pa še
vedno čakajo na iniciativo domačinov. Ideje Razvojnega in Turističnega društva so sicer
zelo obetavne vendar pa primanjkuje intuziazma pri samih prebivalcih. Veliko je praznih
hiš, ki bi jih lahko preuredili v apartmaje in jih v poletnih mesecih oddajali številnim
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turistom, kar bi pripomoglo k zadržanju enodnevnega turista in hkrati povečanju
turističnega obiska in prepoznavnosti pokrajine.
Fotografija 12: Jadralno padalstvo.

Vir: LTO Sotočje
Nadiža
Turkizno modra reka Nadiža je ena najtoplejših alpskih rečic, ki izvira v Breginjskem kotu
pod dolgim grebenom Stola. V njenem zgornjem delu, ki ga tvorita Črni in Beli potok, je
predvsem hudournik in je v karbonizirani živi skali ustvaril številne soteske in tesne grape.
Reka se v vročih poletjih ogreje tudi do 25 °C in tako privablja vedno več domačih in tujih
gostov. Očem skrit, strm prepadni svet, ki se dviga nad Nadižo in številna korita so kot
idealno zatočišče pred ponorelim svetom. Nadiža je namreč znana daleč naokoli tudi po
svojih blagodejnih in zdravilnih učinkih, po ustnem izročilu naj bi celila celo rane.
Fotografija 13: Korita Nadiže.

Vir: LTO Sotočje

Fotografija 14: Korita Nadiže.

Vir: Jože Balas

10.2. Kulturna dediščina in krajinska arhitektura
Ravno zaradi svoje odmaknjenosti, obmejnosti in zgodovinske pestrosti, je Breginjski kot
toliko bolj skrivnosten in zanimiv ter vreden še tako zahtevnega ogleda. Svojih deset
naselij razloženih pod pogorjem Stola, ponuja obiskovalcu pogled v preteklost in s tem
spoznanje kulturne dediščine, zraven pa razkriva zanimive zgodbe preteklih stoletij.
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Eden pomembnejših faktorjev, ki jih je človek uporabljal za gradnjo bivališč je naravni
material predvsem sta to kamen in les. Sožitje obeh materialov zaznamuje podobo
pokrajine, čeprav vedno bolj samo še v simbolnem smislu. Tradicionalen stavbni utrip pa je
kljub popotresnemu posegu v pokrajino še vedno moč zaznati v Robidišču, Logeh,
Breginju ter onstran meje v Benečiji.
Tipična beneško – slovenska vas se strnjeno – gručasto razprostira na prisojnih pobočjih,
okoli nje pa si sledijo sadovnjaki, vrtovi in senožeti. Strmine premagujejo z nizom teras, ki
jih podpirajo kamniti zidovi. Razvoj beneških vasi je sledil bivanjskim in gospodarskim
potrebam, nanj pa so vplivale tudi sosednje pokrajine in značilnosti širšega alpsko –
mediteranskega prostora. Celostna rast vasi je potekala od lesenih pastirskih staj do
kamnitih hiš postavljenih v nize tesno ena ob drugo v nize. Ločene so bile z ozkimi
uličicami t.i. landronami, tlakovanimi z večjimi kamnitimi ploščami, ki se občasno razširijo
v večja dvorišča ali pa v večje trge z vodnjaki t.i. koriti. Takšni trgi so v družbenem smislu
predstavljali vaško jedro, kjer se je govorilo »na gorici, na vasi«. Bivalni prostori za ljudi in
živino ter prostor za seno, so si pogosto delili isto streho. Prvotno slamnato streho je
postopoma zamenjala kamnita in kasneje korčna kritina s planetami postavljena na
kostanjevih tramovih. Izraziti so predvsem vogali hiš, ki so bili mojstrsko izklesani ter
okenski in vratni okvirji. Spodnje bivalne prostore je z zgornjimi spalnimi povezoval lesen
gank. Notranjost bivalnega prostora je bila sestavljena iz dveh delov in sicer iz izbe z
lončeno pečjo in hiše – črne kuhinje z odprtim ognjiščem. Slednje je s postopnim
dvigovanjem kurišča od tal, izoblikovanjem nape in dimnika z leti doživljalo spremembe
vse do današnje oblike t.i. šporgeta, zidanega ognjišča, ki danes krasi izbrane Beneške
kuhnje.
Vendar pa sodobno življenje zahteva drugačno funkcionalnost, kot jo je narekovala
tradicionalna oblika vasi. Sprememba vasi v Breginjskem kotu, kot v celotni Benečiji se
pogosto omenja s potresom leta 1976. Tedaj se je v Breginjskem kotu kot tudi povsod od
potresa uničenih krajih pričela temeljita popotresna obnova. Povzročena škoda na bivalnih
objektih je bila ogromna, ljudem pa je bilo potrebno čim prej zagotoviti streho nad glavo
pred bližajočo se zimo. Spomeniško in kulturno zavarovani Breginj je dobil povsem novo
podobo z drugo lokacijo in montažnimi hišami. Med vsemi naselij je bilo najmanj
sprememb narejenih v Logeh in Robidišču. Ravno v teh krajih je moč s sprehodom in
ogledom po vasi podoživeti preteklost, čas, ko je bila vas polna ljudi, medsebojnega
druženja in vsesplošnega veselja in kjer smo še danes priča sožitju med prebivalci,
kamnom in lesom. Dejstvo, da postajata ravno »kamen in les pomembni vrednoti šele 30
let po potresu, gre pripisati predvsem trendu iskanja podeželske eksotike, oziroma dejstvu,
da je ponovno odkrivanje kulturne dediščine postalo modni krik novega tisočletja.«
(Škvor, 2001, str. 34)
Breginj
V Breginju je možnost obiska Breginjskega muzeja, ki je arhitekturni in etnološki
spomenik. Je kompleks dvonadstropnih, z ganki prepletenih kamnitih hiš in je edina priča o
izgledu nekdanje vasi, porušene v potresu leta 1976. Danes nam edini ohranjeni delček
starega vaškega jedra kaže bivalno kulturo nekdanjih prebivalcev, domiselnost uporabnih
rešitev in harmonično ujemanje z naravnim okoljem. V obliki gruče strnjeno pozidani stari
Breginj je veljal za biser edinstvene beneško slovenske arhitekture. Imel je ovalen tloris s
koncentrično speljanimi uličicami, landronami. Prevladovale so s kamenja zidane hiše z
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lesenimi zunanjimi hodniki (ganki), stopnišči, balkoni (linde) na lesenih ali kamnitih
stebrih pod velikimi napušči in "kmečkimi" freskami na pročeljih. Domačije so sestavljale
skupine objektov v obliki nizov z zanimivimi podhodi in prehodi. Po potresu leta 1976 je
bil Breginj v celoti zgrajen na novo. Svojo predpotresno obliko je naselje ohranilo v
edinem ohranjeni in obnovljenem stavbnem nizu, kjer je danes urejen muzej.
Fotografija 15: Ščirnov ograd.

Vir: Tina Peršolja
Po katastrofalnem potresu so se od starega Breginja ohranile le štiri domačije, ki ležijo v
zaprtem elipsastem dvorišču t.i. Ščirnov ograd. Domačije so poimenovane po lastnikih
(Ščirni, Konti, Češornji in Lazarji), ki so v njih bivali pred potresom, kasneje pa je ograd
odkupila občina, ki ga je po 25 letih obnove leta 2001 slavnostno otvorila.
Obnovljeni objekti, stanovanjska hiša s kletjo, hlev s senikom, svinjak in lopa, katerih
obnova je potekala med leti 1976 in 2001, predstavljajo ljudsko arhitekturo 19. stoletja
beneško – slovenskega stavbarstva. Stavbe označujejo grobo ometane stene, viseči ganki,
zunanja stopnišča, linde, napušči in stebri, glede na funkcijo razporejena okna in skromni a
dominantni kamnoseški poudarki. Tako obnovljene stavbe v dveh stisnjenih nizih v
skupnem dvorišču predstavljajo izredno funkcionalno kmečko stavbarstvo, način življenja
in vzdušje predpotresnega Breginja, katerega lepota se odraža v sožitju kamna in lesa ter v
povezanosti človeka z naravo.
V notranjosti Ščirnovega ograda so že leta 1996 odprli muzej, ki se nahaja v Češornijevi
hiši in kjer je na ogled starinska notranja oprema ter stalna fotografska razstava Jaka Čopa,
ki prikazuje življenje v Breginju pred potresom. Breginjci imajo v načrtu odpreti gostinski
lokal, kjer bi postregli z domačimi dobrotami in nekaj turističnih apartmajev. Prostor želijo
nameniti tudi umetnikom, ki bi v Breginju gostovali ali ustvarjali. Dvorišče je rezervirano
za razne prireditve na prostem, kjer KUD Stol vsako leto poleti organizira Kotarske dneve
z najrazličnejšimi kulturnimi dogodki. V drugih delih ograda načrtujejo dom za pohodnike,
prostore za delavnice za šolske ali strokovne kolonije (Pavel Tonkli).
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Robidišče
Med pašniki, na odmaknjeni planoti, 650 m nad morjem, leži najzahodnejša slovenska vas
Robidišče, v kateri je na ogled še en etnološki spomenik, ki prikazuje življenje pred 150
leti. Vas je doživela žalostno usodo izseljevanja, danes pa Robidišče predstavlja enega
redkih biserov, kjer še lahko začutimo tipični stavbni utrip beneških vasi. V vasi je za ogled
urejena hiša z ohranjeno črno kuhinjo, v njej pa vam gostitelji lahko zakurijo ogenj na
starem ognjišču in umešajo »rbiški močnk« (LTO Sotočje).
Fotografija 16: Robidišče.

Fotografija 17: Črna kuhinja na Robidišču.

Vir: LTO Sotočje
Edinstvena značilnost beneškoslovenskega tipa hiš so stavbni nizi, grajeni iz klesanih blokov z zunanjimi
povezavami z zidanimi stopnišči in lesenimi zunanjimi hodniki – ganki.

Robidišče leži na široki terasi, odprti na tri strani, severno, zahodno in južno, in prav s teh
strani je obdano z državno mejo. »Tam čez, samo korak stran, je tisti kos zemlje, ki mu še
danes pravimo Beneška Slovenija. Zato niti ni čudno, da je bilo nekoč življenje tega kraja
toliko bolj vezano na kraje onkraj meje in da je leta 1947, potem ko so določili sedanjo
mejo in s tem Robidišče odsekali od matične pokrajine, več kot 150 domačinov z vozovi in
s tistim, kar so pač lahko nesli s seboj, odšlo v temno noč in prek meje v Italijo, od tam pa
so se raztepli po vsem svetu. Ali so bili razlogi za njihov odhod politični ali ekonomski,
danes niti ni več toliko važno, po drugi svetovni vojni življenje Robidiščanov ni bilo kaj
prida vredno, država se zanje skoraj ni zmenila« (Balas, 2006). V vasi je bilo vedno več
domačij, katerih ognjišča so ugasnila za vedno, po potresu leta 1976, ki je docela spremenil
obličje vasi, pa so tam ostali le redki.
Fotografija 18: Črna kuhinja.

Vir: LTO Sotočje
Oživljanje kraja se je pravzaprav začelo z Nadižo. Turizem, ki ga je v dolino prinesla
Nadiža, se nezadržno širi tudi na Robidišče. Tisto, za kar je resnično vredno priti na
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Robidišče, je ogled domačije št. 14, več kot 300 let stare Vančeve hiše, kjer se je ohranila
skoraj nespremenjena notranjščina z značilno razporeditvijo prostorov in kuhinjo z nizkim
ognjiščem. Ta tip črne kuhinje oziroma nizko, prosto stoječe ognjišče sredozemskega tipa
je skupaj z deloma še ohranjeno notranjo opremo prava redkost v slovenskem prostoru. S
sprehodom skozi vas opazimo številne turiste, ki jih do sem pripelje strma in ovinkasta
cesta po pobočju Lubije. Opaziti je tudi posamezne hiše, ki se intenzivno obnavljajo ter
potomce odseljencev, ki prihajajo na oddih vsak konec tedna. Na začetku vasi je tudi
majhna brunarica, v kateri je možno kaj popit, degustirat in kupit ekološko pridelano ovčjo
skuto ali sir.
Fotografija 19: Brunarica na Robidišču – ekološka kmetija, prodaja sira in skute.

Vir: Tina Peršolja
Napoleonov most
Na poti od Podbele proti Robidišču naletimo na še eno znamenitost, to je Napoleonov
most. Ime se je kamnitega stopničastega mosta prijelo po Napoleonovih četah, ki naj bi ga
prečkale. Vendar starost mostu datira v rimsko antično
obdobje. Njegova postavitev nad ozki kanjon Nadiže se
ujema s starodavnimi (rimskimi) potmi iz Pradola in
Robidišča, naprej po Nadiži. Most kaže na pomembno
prehodnost območja od rimskih časov dalje. Danes je
nepogrešljiv arhitekturni pomnik in vez s preteklostjo.

Fotografija 20: Napoleonov most.
Vir: Tina Peršolja
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11. BREGINJSKI KOT 30 LET PO POTRESU IN MOŽNOSTI
NADALJNJEGA RAZVOJA
11.1. 30 let po potresu
Letos mineva natanko 30 let po katastrofalnem potresu, ki je leta 1976 za vedno zapečatil
usodo Breginjskega kota. Vendar Kot in Kotarji se ne dajo. Njihova trmoglavost, železna
volja in vztrajnost so vrline, s katerimi so odraščali v pokrajini, kjer je bilo življenje vse
prej kot lahko in so danes ukoreninjene v njihov način življenja. In tako so še danes tam, v
tistem skrajnem zahodnem »Kotu« Slovenije, z dveh strani obdani z državno mejo in
stisnjeni med pogorji Breginjskega Stola in Matajurja z Mijo.
Danes je v pokrajini skupaj le še 880 prebivalcev, razporejenih v desetih naseljih na
prisojnem pobočju Breginjskega Stola. Njihovo število se od leta 1910, ko je bilo v
Breginjskem kotu zabeleženih 3431 prebivalcev, konstantno zmanjšuje. Zanimivo pa je, da
se stanje ob prvem popotresnem popisu leta 1981 ni bistveno razlikovalo od stanja popisa
pred potresom iz leta 1971. Zaskrbljujoča je tudi starostna struktura prebivalstva, saj se
povečuje število prebivalcev starejših od 65 let, po drugi strani pa upada število otrok
mlajših od 14 let. Prav tako je zanimiva izobrazbena sestava prebivalstva. Kot drugod v
Sloveniji, se je tudi v Breginjskem kotu izobrazba v primerjavi z letom 1971 izboljšala, saj
se je povečalo število tistih, ki imajo končano srednjo šolo ter višjo ali visoko šolo. Vendar
pa se pri tem pojavlja problem, saj se mladi, ki nadaljujejo šolanje v večjem kraju, bodisi v
Novi Gorici, na obali ali v Ljubljani tam tudi ostanejo. Večina se jih v kraju šolanja zaposli,
ustvari družino in se ne vrne v rojstni kraj.
Z reorganizacijo družbe iz agrarne v postindustrijsko, se je zmanjšal delež zaposlenih v
primarnem in sekundarnem sektorju, povečal pa delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
Nekateri prebivalci vidijo dodaten vir zaslužka v ponovnem obujanju tradicionalne
živinoreje predvsem v reji drobnice. Vzpodbuden vzgled je g. Igor Cencič iz Robidišča, ki
vztrajno povečuje število ovac in čigar ideje o ekološki kmetiji vlivajo novo upanje in
zagon vsem prebivalcem Breginjskega kota. Delovna mesta v sekundarnem sektorju so v
Breginju v bivšem poslopju tovarne igel TIK Kobarid. V njenem poslopju deluje od leta
1994 tovarna Bremed d.o.o., ki proizvaja medicinsko opremo. Tovarna je v italijanski lasti
in se uvršča med najpomembnejše proizvajalce inhalatorjev na svetu. Večina Kotarjev je
dnevnih migrantov, kar pomeni da se dnevno vozijo na delo v Kobarid ali druge kraje
Posočja, številni pa so zaposleni tudi v Italiji (Videmska pokrajina). Še vedno pa je v vseh
treh občinah Zgornjega Posočja prisoten velik problem pomanjkanja delovnih mest.
Pokrajina se danes hitro zarašča in povečuje se delež gozda. Kmetijske površine kot so
njive, travniki in pašniki so spremenili njihovo prvotno vlogo. Kljub nekaterim poskusom
sadjarjenja pa ni večjih posegov v naravo. Manjše njivske površine so opazne le na terasah
v okolici naselji ter v Staroselski dolini pri naselju Kred in Podbeli.
Breginj, kot središčno naselje Breginjskega kota je bil leta 1998 uvrščen med centralna
naselja prve stopnje (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 309). V naselju je splošna
zdravstvena ambulanta, zobozdravstvena ambulanta, Agrarna skupnost Breginj, Gasilsko
društvo Breginj, Krajevna skupnost, podružnična OŠ Simona Gregorčiča, vrtec, Razvojno
društvo Breginjski kot, TD Breginj, trgovina z osnovnimi živili ter manjše obrti
samostojnih podjetnikov. Ostala ponudba, ki jo najdemo v Breginjskem kotu: bar v
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Podbeli, Borjani in Stanoviščih, gostilna Lavrenčič v Borjani, oddajanje apartmajev v
Robidišču in Breginju, Kamp Nadiža v Podbeli, trgovina s športno opremo v Breginju. Na
splošno pa je v pokrajini dokaj veliko samostojnih podjetnikov kot so: avtomehanik, mizar,
zidar, ključavničar, kovinar, tesar. Zanimivo pa je, da srečamo v Breginjskem kotu dokaj
veliko število društev: TD Nadiža Podbela, Športno društvo Podbela, KD Stol, društvo za
vseživljenjsko izobraževanje, Razvojno društvo Breginj in TD Breginj.
11.2. Možnosti nadaljnjega razvoja
Kljub mnogim neugodnim napovedim in zgoraj zapisanim dejstvom pa obstaja peščica
zagnanih domačinov, ki vidijo v tem koščku Slovenije številne potenciale za nadaljnji
razvoj. Z optimizmom in zagnanostjo ter z zanimivimi idejami in s skupnimi močmi
nastopajo povezani proti edinemu cilju – prepoznavnosti pokrajine in ohranitvi pokrajinske
identitete. Neokrnjena narava, prijaznost in odprtost domačinov, obmejnost prostora in z
isto usodo povezani sosedje na drugi strani meje, vse to in še več so dobrodošle prvine za
potreben začetek revitalizacije Breginjskega kota.
Po besedah predsednika RD Breginjski kot Pavla Tonklija, ima območje bogate naravne
danosti, ki ponujajo dovolj podjetniških priložnosti. Predvsem pa ima pokrajina in njeni
prebivalci veliko zaledje, saj se nahajajo blizu razvite Videmske pokrajine. Na občini
Kobarid so v sodelovanju z Razvojnim društvom Breginjski kot ter Turističnim društvom
Breginj izdelali inicialni razvojni načrt. Predlagani so bili projekti in naloge za
uresničevanje razvojnih ciljev Breginjskega kota. Vsi se strinjajo, da bi morali mejo, kljub
njenemu ločevalnemu pomenu izkoristiti v prid čezmejnega združevanja in povezovanja
prebivalcev iz obeh strani. S tem bi izboljšali že obstoječe sodelovanje z naselji v Beneški
Sloveniji kot so Prosnid, Tipana, Črni vrh…
Razvojne potenciale za Breginjski kot vidijo na naslednjih področjih:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

turizem
izboljšanje športne ponudbe
kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti, zeliščarstvo
nova delovna mesta in kadri
obrt in podjetništvo
cestna in komunalna infrastruktura
prostor in kulturna krajina

Turizem predstavlja enega glavnih potencialov za razvoj pokrajine. Potreben predpogoj za
nudenje turistične ponudbe so nočitvene kapacitete. V Breginjskem kotu je veliko starih
stavb, ki so zapuščene in propadajo, po drugi strani pa primanjkuje nočitvenih kapacitet,
kot so apartmaji ali zasebne sobe. Z odkupom in prenovo takšnih poslopij, bi vsekakor
povečali in izboljšali prepotrebne nočitvene kapacitete. Edini možnosti za prenočitev sta v
Breginju in v Robidišču. V načrtu je tudi ureditev 4 turističnih con ob Nadiži, zdraviliški
objekt Most na Nadiži, ureditev turistične infrastrukture – table počivališča ter ureditev
gozdnih poti.
K izboljšanju turistične ponudbe spada tudi širjenje že obstoječe športne ponudbe.
Zanimivi so načrti o ureditvi rekreativno turističnega centra na planini Božca, z večjim
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objektom in manjšim smučarskim centrom, ki bi bil po mnenju Kotarjev dobrodošla
protiutež ponudbi v kampu Nadiža v Podbeli. V Razvojnem društvu razmišljajo tudi o
zgraditvi pokritega bazena v Podbeli, saj bi tako ponujal možnost celoletnega turizema.
Možni športni ponudbi bi bili tudi nočno sankanje na pobočju Ljubije. Kot protiutež
zimskemu sankanju pa bi bilo zanimivo sankanje na travi v času poletnih mesecev.
V sklopu turistične ponudbe bi izboljšali trženje že obstoječih naravnih možnosti v skladu
sonaravnega razvoja. Pri tem bi imelo pomembno vlogo kmetijstvo in razne dopolnilne
dejavnosti kot so reja drobnice, predelava sadja (jabolka, pridelava bioloških sokov), mesa,
čebelarstvo ali zeliščarstvo. Vsekakor bi bile dobrodošle turistične ali ekološke kmetije s
ponudbo doma pridelanih lokalnih specialitet. Ideje o prvi ekološki kmetiji so se uresničile
na Robidišču, kjer g. Igor Cencič s svojim tropom 150 ovac prideluje domače mlečne
izdelke, predvsem skuto in sir. V načrtu ima povečanje števila ovac in povezovanje z
ekološko kmetijo v sosednjem Prosnidu.
Že potrjen je načrt preureditve propadajoče osnovne šole v Robidišču, kjer bi v kletnih
prostorih uredili sirarno, v pritličju bi zaživela gostinska ponudba z ekološkimi izdelki, v
prvem nadstropju pa bi bilo prostora za 25 ležišč in s tem možnost za razne kolonije, šole v
naravi ali mladinske tabore.
Dodatne možnosti za razvoj in s tem pridobitvi novih delovnih mest, prebivalci vidijo z
razširitvijo obstoječih in uvajanja novih dejavnosti, v sofinanciranju samozaposlitev in
nenazadnje v izobraževanju za pridobitev potencialnih podjetnikov. Pri vsem tem je
pomembno strokovno svetovanje ter izdelava in realizacija projektov. Pomembna
investicija, ki je omogočila nova delovna mesta je odprtje zabaviščnega centra Aurore.
Casino Aurora
Aurora, edina igralnica v Posočju, ki deluje s tako imenovano veliko koncesijo za ruleto, in
v kateri sta interes in kapital združila tolminski Alpkomerc in novogoriški Hit, se po slabih
dveh letih poslovanja že širi. Igralnica je v slabe pol leta zrasla na zemljišču nekdanje
karavle v Starem selu, gostom pa je svoja vrata odprla avgusta leta 2004. Poslovati je
pričela s 120 igralnimi napravami in 10 mizami, restavracijo in zabavnim programom.
Tržne raziskave so pred pričetkom investicije kazale, da bi povprečno število 150 gostov na
dan prineslo pozitivno poslovanje, po dobrem letu poslovanja pa so pričakovanja presegli
in število igralnih avtomatov že v tem času povečali na 170. Dokončanje širitve zahodnega
krila bo prineslo novih 300 kvadratnih metrov uporabnih površin in novo kuhinjo, večje
število miz v restavraciji ter večje število igralnih avtomatov. Po novem bodo obiskovalci
Aurore imeli na voljo 220 igralnih avtomatov. Ob otvoritvi je v Aurori dobilo službo 40
zaposlenih, zdaj jih je zaposlenih 51, poleg tega pa zaposlujejo še nekaj deset pogodbenih
delavcev. V upravi Casinoja Aurora že razmišljajo tudi o širitvi na vzhodnem krilu. Pač pa
morebitna širitev igralnice zbuja razmišljanja pri kobariških gostinskih in turističnih
delavcih. Skupaj ugotavljajo, da bi turistična ponudba na celotnem območju potrebovala t.i.
»velikega igralca«, ki bi bil sposoben izpeljati večji projekt in ki bi kobariškemu turizmu
prinesel novo infrastrukturo – hotel z bazenskim kompleksom in wellnes ponudbo,
športnimi igrišči in podobno.
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Fotografija 21: Casino Aurora, Staro selo.

Vir: Tina Peršolja
Po drugi strani pa se vsi zavedajo dejstva, da je za kvaliteten razvoj in uresničevanje vseh
razvojnih ciljev najprej potrebno imeti boljše cestne povezave. Potrebne bi bile izboljšave
in ureditev državnih in občinskih cest. Zato Breginjci skupaj s Tipanci iščejo možnosti za
posodobitev cestnega koridorja iz smeri Čenta mimo Tipane in Breginja v Kobarid.
Zanimivo krožno pot bi pridobili z rekonstrukcijo ceste med vasmi Logje, Robidišče in
Podbela. Občina Tipana je že pričela snovati obnovitvene načrte in iskati denar zanje. Z
obnovo ceste bi tako zagotovili povečan pretok turistov in s tem turističnega razvoja, večjo
prepoznavnost in posledično ohranitev poselitve.
Ključnega pomena za izvajanje zgoraj omenjenih razvojnih ciljev pa je prebivalstvo. Zato
je ohranitev življenjskega prostora in kulturne krajine ter s tem povezana prebivalstvena
struktura, osnova vseh nadaljnjih načrtov. Z inovativnimi idejami, izdelavo ureditvenih
načrtov funkcionalnega območja vasi, strokovnih podlag za turistična območja ter z
vključevanjem v različne evropske programe (Phare, Interreg), bodo zagotovljene potrebne
možnosti za ohranitev prihodnosti v Breginjskem kotu.
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12. ZAKLJUČEK
Breginjski kot, ali kar na kratko Kot, kakor ga imenujejo domačini Kotarji, je pokrajina na
najzahodnejšem delu Slovenije. Predstavlja zlagoma vzpenjajočo dolino, ki se od Starega
sela vije med pogorjem Breginjskega Stola (1673 m) na severu in Mije (1237 m) na jugu.
Zavzema svet v povirju Nadiže in Bele in z njenimi 57 km² spada med najbolj samosvoje
slovenske pokrajine.
Breginjski kot je s treh strani dokaj težko prehodna pokrajina. Njeno naravno mejo
predstavljajo na severu pogorje Breginjskega Stola, na jugu hriba Ljubija in Mija, na
zahodu pa ozka in globoka rečna struga reke Nadiže. Proti vzhodu se pokrajina postopoma
zniža in pri naselju Kred preide v ravnino Starijsko blato ali Kobariško blato, ki je del
Staroselskega podolja. Površje pokrajine je razgibano z manjšimi zaplatami uravnanega
sveta, na katerih se v gručasti obliki nahaja 10 manjših naselij. Pomembno vlogo za
današnji izgled Breginjskega kota ima tudi pleistocenska poledenitev, še posebej zadnja
würmska je pustila številne sledove. Odcep ledenika je tako segal do Breginja, kjer je
zapustil čelne morene, ki so vidne tudi pod vasjo Logje, nad Stanoviščem, Sedlom in
Potoki pa je zapustil bočne morene. Ledeniško preoblikovanje je bilo na tem območju
najmarkantnejše in je pustilo številne ledeniške oblike. Pestrost litološke zgradbe je tako
skupaj z glaciofluvialnim delovanjem vtisnila Breginjskemu kotu poseben fiziognomski
pečat.
Breginjski kot že od nekdaj velja za obmejno pokrajino in s tem v zvezi gospodarsko
zaostalo in prometno periferno ozemlje. Preko njenega ozemlja so se vse do leta 1816
menjavale meje med Beneško republiko, kraljevino Italijo in Habsburžani. Zaradi njene
lege, ki se kot žep zajeda v Beneško Slovenijo, je tesnejše vezi izoblikovala ravno s
prebivalci Benečije, s katerimi je vse do konca druge svetovne vojne kljubovala različnim
političnim režimom.
Pred prvo svetovno vojno in med obema vojnama so dekleta in žene kot pomočnice,
služkinje ali gospodinje hodile služit v večja mesta, zlasti v Videm, Trst, Gorico in Milan.
Po drugi svetovni vojni so novo nastale države postavile mejo, ki ji domačini še danes
pravijo živi zid in ki je pomenil začetek postopnega umiranja pokrajine. Zaprta meja med
tedanjo Jugoslavijo in Italijo je vse do 60 – ih let začasno pretrgala vezi z italijanskim
prostorom, po odprtju meje pa so se stiki ponovno obnovili. Komunikacijski tokovi so se v
veliki meri usmerili tudi proti Novi Gorici, Jesenicam in celo proti Idriji in Ljubljani.
Številni domačini so odhajali na delo v industrijske obrate v takratni novogoriški občini
(cementarna Anhovo, Meblo, Iskra, itd.) ter v železarno na Jesenice.
V sedemdesetih letih so pričeli z uresničevanjem načrta decentralizacije gospodarstva, saj
je postalo jasno, da se lahko le s približevanjem zaposlitve in s tem zaslužka zadrži
prebivalstvo v odročnejših območjih v domačem kraju. Tako so v Breginjskem kotu leta
1975 odprli industrijski obrat tovarne igel Tik Kobarid in vsaj delno omejili odseljevanje.
Leta 1994 je poslopje kupilo podjetje Bremed, ki proizvaja medicinsko in kirurško opremo
ter ortopedske pripomočke. V podjetju je danes zaposlenih okoli 30 ljudi.
Današnja slika demografske strukture kaže na dokaj neugodno stanje. Povečuje se število
starejših prebivalcev, mladi se po šolanju zaposlijo v drugih krajih, število otrok se manjša.
Delež aktivnega prebivalstva je nižji od neaktivnega. Po drugi strani pa se je izboljšala
izobrazbena struktura prebivalstva. Povečalo se je število prebivalcev s končano srednjo,
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višjo ali visoko šolo. Večina prebivalcev je dnevnih migrantov, zaposleni pa so v različnih
krajih Posočja, od Bovca vse do Nove Gorice.
S prehodom družbe iz agrarne v postindustrijsko so se poslabšale tudi razmere v
kmetijstvu. Zaradi boljšega zaslužka se je kmečko prebivalstvo pričelo zaposlovat v
industrijskih obratih. V glavnem so se zaposlovali moški, ki so domov prihajali le za
vikende, žene pa so ostajale doma in skrbele za otroke, živino in kmetijo. Posledično se je
število kmečkega prebivalstva pričelo zmanjševati, kmetijska zemljišča so se zaradi
opuščanja rabe pričela zaraščati. Na račun zmanjševanja travnikov, pašnikov, košenic in
njivskih površin pa se povečuje delež gozda. Danes ima kmetijstvo v glavnem vlogo
dopolnilne dejavnosti, še vedno pa je želja nekaterih, da se ob upokojitvi ponovno pričnejo
ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo.
Pomembno prelomnico je Breginjski kot doživel leta 1976, ko je 6. maja ob 20:00:14 prvič
zatreslo z močjo 10. stopnje po MCS, drugi uničujoči sunek pa se je ponovil 15. septembra
istega leta z močjo 11. stopnje po MCS. Posledice, ki jih je furlanski potres pustil v
pokrajini so bile katastrofalne. Stare iz kamna in lesa sezidane hiše so bile povsem uničene,
stari Breginj in Podbela sta bili povsem porušeni in zgrajeni na novo. Prevladujoči interesi,
da se čim prej prebivalcem Kota dodeli stanovanja in da se neuporabni stanovanjski objekti
nadomestijo z novimi, so imeli glavno besedo. Z gradnjo so zaradi prihajajoče zime morali
pohiteti in zato je bila najhitrejša in kratkoročno najcenejša rešitev montažna gradnja. Poleg
tega so bili omogočeni zelo ugodni krediti. Po končani sanaciji so se pojavile številne
polemike in kritike v zvezi s popotresno obnovo. Še danes, po tridesetih letih so še vedno
aktualne. Pri vsem tem pa se postavlja vprašanje o funkcionalnosti starih stavb glede na
način življenja, ki ga zahteva današnja družba.
Danes, trideset let po katastrofalnem potresu, Kot in njegovi prebivalci še vedno vztrajno
kljubujejo času. Napredek Breginjskega kota vidijo v turističnem razvoju, katerega
poglavitni cilj je pridobitev novih delovnih mest in s tem vsaj delno rešiti problem
izseljevanja. Turistične dejavnosti naj bi postopoma dopolnjevali s tradicionalnimi
živinorejskimi dejavnostmi in sirarstvom, z gospodarskim razvojem pa bi pripomogli k
urejanju in ohranitvi kulturne krajine. Eden pomembnih razvojnih ciljev je pospeševanje
podjetništva predvsem malih in srednjih podjetij. Osnovni namen programa je vzpostaviti
učinkovito podjetniško podporno okolje z ustreznimi institucijami, inštrumenti in
aktivnostmi, ki bodo odločilno prispevale k uresničevanju ciljev na področju podjetništva.
Kotarji, se vedno bolj zavedajo lepe pokrajine, neokrnjene narave in bogate kulturne
dediščine, ki jih obdaja, vse to pa bi radi pokazali in delili z obiskovalci. Na tem območju
smo priča sožitju dveh kultur, ki se kaže v edinstveni beneškoslovenski arhitekturi znotraj
meja naše države. Vasi so bile zgrajene v ovalnem tlorisu s koncentrično speljanimi
uličicami. Prevladovale so s kamenja zidane enonadstropne in dvonadstropne hiše z
lesenimi zunanjimi hodniki (ganki), stopnišči, balkoni (linde) na lesenih ali kamnitih
stebrih pod velikimi napušči in "kmečkimi" freskami na pročeljih. Domačije so sestavljale
skupine objektov v obliki nizov z zanimivimi podhodi in prehodi.
Breginjski kot se glede na njegovo obmejno lego uspešno vključuje tudi v mednarodne
projekte za čezmejno sodelovanje v okviru določenih evropskih programov. Leta 1998 se je
Breginj vključil v projekt »Revitalizacija zadnjih vasi v Breginjskem kotu«, ki spada v
projekt Phare za čezmejno sodelovanje. Drugi del načrta poteka na italijanski strani, v
gorskih skupnostih dolin Nadiže in Tera. Osnovni namen programa je obnova in oživljanje
starih delov vasi. Leta 1999 so s sredstvi in pomočjo Regionalnega centra za okolje srednje
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in zahodne Evrope zgradili mrežo kolesarskih poti in poti za pešce. Breginjski kot se je leta
2001 odločil tudi za sodelovanje pri projektu CRPOV (Celostni razvoj podeželja in ovnova
vasi). Zanimiv je tudi projekt Palpis, v sklopu mednarodnega Interreg III projekta, pri
katerem sodelujejo partnerji iz Italije in Slovenije. Cilj projekta je izdelati čezmejni načrt
upravljanja na naravovarstveno pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah v okviru
Nature 2000, h kateremu spadajo tudi melišča pod Mijo, Nadiža s pritoki, visokogorski
travniki na Breginjskem Stolu in mokrišče Kobariško blato.
Razvoj turizma v povezavi z drugimi dejavnostmi v Breginjskem kotu, vidijo domačini kot
ključni pomen za nadaljnji razvoj tega demografsko ogroženega območja, saj zagotavlja
poselitev, preživetje in boljši življenjski standard. Odločitve, ki jih bo potrebno sprejeti v
bližnji prihodnosti, bodo imele na nadaljnjo usodo in razvoj celotnega Kota pomemben
vpliv, zato je za njihovo sprejetje potreben dober premislek. Zaenkrat je pokrajina le bežno
poznana destinacija. Svoje naravne lepote zaenkrat dobro skriva pred vse večjim navalom
poletnih turistov, v okrilju Breginjskega Stola in Matajurskega pogorja. Vendar pa obstaja
bojazen, da bi z boljšo prepoznavnostjo pokrajine in turističnim razvojem, naravne
vrednote klonile pred kapitalom. Če so Kotarji vso lepoto narave do sedaj uspešno varovali,
jo tudi danes, ko so njene vrednosti neprecenljive in se jih še posebej zavedamo, ne smejo
uničiti.
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SUMMARY
Breginjski kot or shortly Kot, as the locals call it, is the countryside in the far west part of
Slovenia. It is a slowly ascending valley which starts in Staro selo and continues between
the mountainous Breginjski Stol (1673 m) in the north and Mije (1237 m) in the south. It
covers the area of rivers Nadiža and Bela and is with 57 km2 one of the most self-like
landscapes in Slovenia.
Breginjski kot is closed from three sides. Its natural border is presented by the mountainous
Breginjski Stol in the north, the hills of Ljubija and Mije in the south and a narrow and
deep river-bed of Nadiža. To the east the landscape slowly lowers and near the village Kred
steps into the lowland Starijsko blato or Kobariško blato which is a part of the Staro selo
lowland. The surface is diverse with smaller flat parts on which 10 lump villages have
developed. An important role in the recent landscape was played by the Pleistocen
glaciation, especially by the last Würm glaciation. One part of the glacier grew to Breginj
where it left the terminal moraine. The latter is seen below Logje, while above Stanovišče,
Sedlo and Potoki it left the lateral moraine. The glacier material transformation was highly
active in this area and has left behind numerous glacier forms. The diversity of the
lythologic structure together with glacio-fluvial have given Breginjski kot a special
physiognomy.
Breginjski kot has always been considered as one of the bordering areas and thus as
economically and traffic wise peripheral areas. All through 1816 this territory was the
bordering area between the Venetian Republic, the Italian kingdom and the Habsburg
family. Due to its position which stretches into Venetian Slovenia like a pocket it has
developed closer contacts with the inhabitants of the Venetian Slovenia who have also
stood side to side in the fight against different political regimes in the period before the end
of WW II. Before WW I and during both wars girls and women have been going to work as
maids and housekeepers to bigger towns, especially to Udine, Trieste, Gorizia and Milano.
After the WW II, the newly formed countries have set the border which is to this day
referred to as the living wall by the local people and which has started the process of
deterioration of the area. Contacts with Italy have been cut off by the closing of the border
until the 1960s but have been reconstructed after the border opened again.. The
communication flows have turned largely towards Nova Gorica, Jesenice and even Idrija
and Ljubljana. A lot of local people have been going to work to the industry in the
municipality of Nova Gorica of that time (Anhovo, Meblo, Iskra etc.) and to the ironworks
in Jesenice.
The 1970s brought the decentralisation of economy as it became obvious that the only way
to keep the local people from moving away was to bring jobs and earnings closer to the
inhabitants. Thus, in 1975 a needle factory was opened in Breginjski kot, and the
emigration was at least in part stopped. In 1994 the building was bought by the Bremed
Company which produces medical and surgical equipment as well as orthopaedic
equipment. Today the company employs around 30 people.
The recent demographic picture is not very good. The number of older people is increasing,
young people find their employment in other towns, and the number of children is
decreasing. The percentage of active population is smaller than the percentage of the
inactive population. On the other hand, the educational characteristics of the inhabitants
have improved. The number of those who finished secondary school and higher education
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has increased. The majority of people are daily migrants and they are employed in different
places in the areas of Posočje, from Bovec all the way to Nova Gorica.
The transition of society from agrarian to post industrial worsened the conditions in
agriculture. Due to better earnings, agrarian people started to look for jobs in industry. The
majority of those employed were men who came home for the weekend while women
stayed at home, took care of children, animals and the farm. Consequently, the number of
agrarian inhabitants lowered and the farming land started to over grow. On account of less
and less pastures, grassland and fields, the percentage of forest is on the increase. Today's
role of agriculture is merely as an additional activity as people start to work the land when
they are retired.
An important turning-point for Breginjski kot was the earthquake in 1976, the first shake
happened at 20.00 on May 6. Its magnitude reached level 10 on Mercalli Scale, the second
disastrous tremor happened again on May 15 with the magnitude of 11 on MCS. The
consequences were catastrophic. Old stone and wood made houses were completely
destroyed, the old Breginj and Podbela were torn down completely and built anew. The
prevailing goal was to provide the people of Kot with apartments and to replace the old
homes with new ones. As winter was coming, the work had to start rapidly and the quickest
and cheapest possibility was the prefabricated construction. People were also given
favourable credit. After the reconstruction had been finished, a lot of polemics and
criticism were raised concerning the after earthquake rebuilding. And after thirty years they
are still alive. At the same time the question of functionality of the old buildings is raised
concerning the way of life which the modern society demands.
Today, thirty years after the disastrous earthquake, Kot and its inhabitants still fight time.
The progress of Breginjski kot is seen in the development of tourism, the main goal of
which is the acquisition of new jobs and thus, at least to some extent, solve the problem of
emigration. Tourist activities are to be gradually complemented by traditional farming and
cheese making while the economical development should contribute to preserving the
cultural landscape. One of the main development goals is to promote small and medium
large businesses. The program strives to form an efficient business support environment
with appropriate institutions, instruments and activities that will importantly add to
reaching the goals in business.
The people of Kot are more and more aware of the beautiful landscape, intact nature and
rich cultural heritage which surrounds them and they want to share all that with the visitors.
This area is an example of harmony between two cultures which shows in the unique
Venetian-Slovene architecture within the borders of our country. Villages have been built
in the oval ground-plan with concentric streets. The majority of houses were stone built,
two-storeyed, with wooden outer halls (gank), staircases, balconies (linde) on wooden or
stone columns under big roof ends and ''agricultural'' wall paintings on the fronts of the
houses. Farm homes were made out of a group of buildings in a sequence with interesting
subways and bridges.
Breginjski kot is also very successful in several international projects for cross-border
cooperation within the European programs. In 1998, Breginjski kot joined the project
''Revitalization of the last villages in Breginjski kot'' which is part of the Phare project
intended for cross-border cooperation. The second part of the plan is taking place on the
Italian side, in the mountainous regions of the rivers Nadiža and Tera. The main purpose of
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the program is to reconstruct and revive the old parts of the village. In 1999 the funds and
the help of the Regional centre for environment for Middle and Western Europe enabled a
net of cycling paths and walking paths to be opened. In 2001 Breginjski kot decided to join
the CRPOV project. An interesting project is also Palpis within the international Interreg
III project which involves partners from Italy and Slovenia. The aim of the project is to
make a cross-border plan for the management in the protected areas in the South Julian
Alps within the Nature 2000. The areas included are those below Mija, river Nadiža and its
affluents, high-mountain postures on Breginjski Stol and wetland in Kobariško blato.
The development of tourism in connection with other activities in Breginjski kot are seen
by the locals as the key factor in the future development of this demographically
endangered area as it ensures habitation, survival and better living standard. The decisions
that have to be made in near future will have an important impact on the destiny and the
development of the entire Kot. That is why it is so important that these decisions are well
thought through. Currently this part of the country is merely a vaguely known destination.
So far it has been successful in hiding its natural beauties from the ever growing number of
summer tourists on and around Breginjski Stol and Matajur. However, the existing fear is
that the natural values would fall under the power of capital as the recognition and tourist
development comes to this part of Slovenia. If people of Kot have been so successful in
preserving the beauty of nature up to now, they surely must not allow for it to be destroyed
now when its value is truly acknowledged.
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