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VAROVANJE RAPALSKE MEJE IN VOJAŠKA NAVZOČNOST NA OBMOČJU XI. ARMADNEGA
ZBORA
Območje zahodne Slovenije je danes najmlajši del slovenskega državnega ozemlja in je bilo
skozi svojo zgodovino determinirano zaradi svoje vloge mejišča. V obravnavam obdobju, se
pravi med letoma 1918 in 1947, je območje pripadlo Kraljevini Italiji, ob njegovem vzhodnem
robu pa je potekala nova državna meja. V delu obravnavamo njen nastanek, določitev in
nadzor ob njej ter seveda tudi odnos obeh držav do mejišča in način urejanja prehajanja tako
ljudi, idej in dobrin. Kot ključni korak pri raziskavi so bili prepoznani arhivski podatki italijanskih
služb, ki se danes nahajajo tudi v Ljubljani, v njihovem iskanju pa smo posegli tudi v arhivske
organizacije v Gorici, Trstu, Vidmu, Firencah in Rimu. Pregled in analiza pridobljenega
arhivskega gradiva je ponudila vpogled v postopno nastajanje in razvoj tako mejnega nadzora
kot priprav italijanskih oboroženih sil na oborožen konflikt med obema državama. Rezultate
analiz gradiva smo prenesli tudi na terensko raziskovanje, ki smo ga izvajali na območju
celotne mejne črte ter s tem tudi opredelili območje preučevanja, ki se tako razteza vse od
tromeje Italije, Avstrije in Slovenije preko Julijskih Alp, predalpskega sveta in robnih kraških
planot do slovensko – hrvaške meje ter obsega več kot 300 posameznih območij. Kvaliteta
terenskega preučevanja je s koncem leta 2015 še narasla, saj je Agencija Republike Slovenije
za okolje javnosti ponudila podatke laserskega skeniranja površja Slovenije (lidar), ki smo jih
preko nadaljnje obdelave uporabili predvsem pri iskanju vojaških ostankov ob meji.

Ključne besede:
Rapalska meja, primorska, Alpski zid, državna meja, politična geografija, Slovenci pod Italijo,
prva svetovna vojna.

PROTECTION OF RAPALLO BORDER LINE AND MILITARY PLANS IN THE AREA OF XI. ARMY
CORPS
The western region of Slovenia is today the youngest part of Slovenian national territory and
has been determined as a frontier in the course of its history. In the period we studied, namely
from 1918 to 1947, the area fell under the authority of the Kingdom of Italy and a new state
border was established along its eastern edge. In the thesis, we discuss its creation,
determination, the control alongside it and, of course, also the attitude of both countries
towards the frontier and the regulation of border crossing and transfer of ideas and goods. A
key step in the research proved to be the archival data stored by Italian services, which can
today be found also in Ljubljana. In search of the data, we turned to archival organizations in
Gorizia, Trieste, Udine, Florence and Rome as well. A review and an analysis of the archival
material that was gathered afforded an insight into the gradual creation and development of
both border control and the preparations of Italian armed forces for an armed conflict
between the two countries. The results from the analyses of the material were used for our
fieldwork as well, which we conducted in the area surrounding the entire demarcation line.
By doing so, we defined the investigated area, which stretches all the way from the triple
border between Italy, Austria and Slovenia, across the Julian Alps, the subalpine zone and the
karst plateaus on its edge to the Slovenia - Croatia border, encompassing more than 300
individual areas. The quality of the fieldwork improved even more towards the end of 2015,
since the Slovenian Environment Agency made the data obtained by laser scanning of
Slovenia's surface (LIDAR) available to the public. Through further processing, this data was
used primarily in locating military remains along the border.

Keywords:
Rapalska meja, primorska, Alpski zid, Rupnikova linija, Slovenci pod Italijo, prva svetovna
vojna, politična geografija
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1. Uvod
Magistrsko delo obravnava čas po prvi svetovni vojni, ko je nova državna meja med Kraljevino
Italijo in Kraljevino SHS oz. Jugoslavijo zarezala globoko v slovensko etnično ozemlje. Tri
desetletja obstoja meje so temeljito spremenila obstoječo upravno ureditev in posegla celo v
regionalno identiteto slovenskega prebivalstva. Namen magistrskega dela je predstaviti
rapalsko mejo kot političnogeografski subjekt raziskovanja in se oddaljiti od obstoječe stigme
vloge italijanske vojske na mejnem območju. Poljudno raziskovanje, kompleksen sistem
italijanskih mejnih služb in zamudno arhivsko delo so razlogi, zakaj prihaja do številnih
napačnih interpretacij tega obdobja. Vojska je bila namreč, kljub številčnosti in gradnji
obrambnih del, stranski igralec, ki bi v ospredje prišel šele ob pričetku vojne, a vendar je
prikazana kot glavni protagonist meje. V magistrskem delu smo se zato raje osredotočili na
vprašanja, ki do sedaj, vsaj sistematsko, še niso bila obravnavana kot raziskovalni problem.
Namesto vojaškega branjenja meje je zato v ospredju predstavitev meddržavnih pogodb, ki so
opredeljevale potek meje, raziskava mejnih prehodov in njihove kategorizacije, naloge obeh
držav pri zakoličevanju mejne črte, pristojne državne službe in njihove pristojnosti pri nadzoru
meje ter pregled in opis terenske analize lokacij. Čeprav so v delu omenjene tudi številne
vojaške postojanke, enote in njihova razporeditev ter naloge, je to narejeno z namenom
vključevanja v prikaz obrambnega in nadzornega sistema, ki ga je Italija vzpostavila ob svoji
vzhodni meji.

2. Razprava in rezultati
2.1. Namen in cilji magistrskega dela
Kljub njenim dolgoročnim posledicam je rapalska meja poglavje, kateremu v znanstveni
literaturi ter geografski raziskovalni srenji ni posvečena velika pozornost. Prvostopenjski
dvopredmetni študij na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani smo zaključili z
izdelavo zaključne seminarske naloge pri mentorju Božu Repetu z naslovom Alpski zid, a
vendar so manjši obseg in predvsem omejitev lastnega raziskovalnega vložka razlogi, da
magistrsko delo nadomešča in ne nadgrajuje vsebine zaključne seminarske naloge, ki jo s tem
smatramo za zastarelo. Pregled literature je pokazal, da je obdobje prve svetovne vojne in
prvih povojnih let veliko bolje raziskano kot obdobje po letu 1920. Avtorji oziroma raziskovalci,
s katerimi sem si lahko najbolj pomagal, so: dr. Petra Svoljšak za Soško fronto in civilno
prebivalstvo, dr. Milica Kacin-Wohinz za italijansko-jugoslovanske odnose takoj po prvi
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svetovni vojni, Branko Marušič za politično zgodovino Slovencev v Julijski krajini, Damijan
Guštin za organizacijo prve slovenske vojske znotraj države SHS, Miha Naglič za spomine o
rapalski meji na območju Žirov, Tomaž Pavšič za spomine o rapalski meji na območju Cerknega
in Idrije, Janja Mohorič za preučevanje občinskih meja občin ob nekdanji meji, Karlo Kofol za
organizacijo italijanskih služb v Gornjem Posočju in diplomsko delo Mihaela Uršiča z Univerze
v Mariboru. Odnos med službami, njihova pristojna območja in področja so bili kljub omenjeni
literaturi še vedno neraziskani in ravno to vrzel zapolnjuje magistrsko delo. Tekom terenskih
raziskav in pisanja magistrskega dela sta nastali še dve znanstveni deli, ki prav tako
obravnavata dediščino rapalske meje. Ker sta obe nastali v času, ko sem večino arhivskih in
terenskih raziskav že zaključil, nimata vpliva na magistrsko delo, saj sem se z njima seznanil
šele avgusta oz. oktobra 2016. Obe deli sta uperjeni izključno v vojaško obravnavanje meje in
sta genetsko povsem drugačni od lastnega magistrskega dela. Prvo je diplomsko delo
Valentine Smrdel, ki je leta 2015 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani diplomirala
z naslovom Vojaškozgodovinska dediščina utrdbenega sistema Alpskega zidu na območju
Pivške kotline. Tako kot ostali tudi avtorica vztraja pri obstoječem preprostem modelu
obmejnih služb, sploh pa ne omenja zakonsko pristojnih državnih služb, ki so nadzirale mejo.
Diplomsko delo je v glavnem nastalo na podlagi citiranja knjige Alpski zid in Rupnikova linija
avtorja Jankoviča Potočnika. Lastna raziskava arhivskih virov je pokazala, da je lahko knjiga vir
le za utrdboslovske vsebine, saj je njen prikaz obdobja presplošen in zaradi tega tudi ne more
biti več osnova znanstvenega dela. Drugo raziskovalno delo je obsežna in vrhunsko izvedena
doktorska dizertacija Matjaža Bizjaka, ki jo je leta 2016 zagovarjal na Fakulteti za humanistične
študije v Kopru. Dizertacija je s tem temeljno delo, kjer avtor sprva predstavi številne vojaške
načrte Italije proti Jugoslaviji, kasneje pa se preko analize arhivskega gradiva italijanske vojske
v Rimu osredotoči tudi na kronologijo in ostale vidike utrdb Alpskega zidu. Kakovost in
avtentičnost dela je predvsem odraz avtorja, ki je kar dve leti posvetil raziskovanju arhiva v
Rimu, vendar je ravno avtorjeva osredotočenost na tamkajšnje arhive prednost lastnega
magistrskega dela, ki temelji na arhivih, ki jih Bizjak ne obravnava, zato lahko predstavim tudi
teme, ki jih Bizjak označi kot premalo poznane ali pa jih celo označi kot neraziskane. Primer
tega je njegova ugotovitev, da je do odkupa zemljišč s strani italijanske vojske prihajalo, vendar
v arhivu ni bilo ohranjenega nobenega gradiva o postopku, vrednosti zemljišč in izplačilih. To
smo z lastnim raziskovanjem arhiva aktivne vojaške enote v Italiji obravnavali že leta 2014,
zato lahko v magistrskem delu predstavimo celoten potek odkupa in vrednosti izplačil. Drugi
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primer, kjer magistrsko delo nadgrajuje oz. popravlja dizertacijo, je razporeditev finančne
straže in mejne milice, za katero sedaj poznamo lokacije, imena in hierarhično razporeditev
vseh oddelkov ob rapalski meji. Kljub naštetim primerom pa je potrebno omeniti, da je
dizertacija vseeno res prvo avtentično in znanstveno delo o Alpskem zidu, vendar je zaradi
svoje narave osredotočena zgolj na vojaški vidik meje in ne obravnava meje kot
političnogeografskega subjekta raziskave, se pravi kot mejišče oz. frontier na katerem so se
kalili in uresničevali italijanski ekspanzivni ter predvsem notranjepolitični načrti. Pri pregledu
literature sem posegel tudi po italijanskih virih o utrjevanju in nadzoru meje, a so ti v glavnem
osredotočeni na preostanek alpskega loka, šele v zadnjem času pa so tudi oni pričeli raziskovati
rapalsko mejo izven okvirov vojaške navzočnosti in načrtov. Uslužbenca finančne straže sta
tako leta 2014 izdala knjigo o delovanju njune službe na vzhodni meji Italije v 20. stoletju.
Zaradi italijanskega sistema petih obmejnih služb in njihovega prepletanja je temeljno delo
knjiga Cinque corpi un solo confine, katere avtorja sta Massimo Ascoli in Alessandro
Bernasconi. Omeniti je potrebno tudi knjigo Dei sacri confini guardia sicura (knjiga nosi ime po
sloganu obmejne straže) avtorjev Alessandra Bernasconija in Daniela Collava. V slednji so
opisani tudi spomini nabornikov mejne straže, ki so vojaški rok pred drugo svetovno vojno
služili ob rapalski meji. Vse tri knjige so plod ljubiteljskih raziskovalcev, od katerih imajo
nekateri vojaško ozadje, a vendar so veliko bolj natančne in strokovne kot naša literatura, iz
njih pa črpa podatke tudi Bizjak.
Zaradi bližajoče se stote obletnice rapalskega sporazuma je pomen magistrskega dela še toliko
večji, saj zaradi metodičnega in kritičnega pristopa do uporabljenih primarnih in sekundarnih
virov podajam prenovljen pogled na tri desetletja dolgo zgodovino zahodne Slovenije in
njenega prebivalstva. Navsezadnje je bilo obdobje rapalske meje dolgo kar sedemindvajset
let, k temu pa moramo prišteti še dve leti okupacije po prvi svetovni vojni. V času pisanja
magistrske naloge je Republika Slovenija mlajša, saj obstaja pet let manj, kot je bilo dolgo
rapalsko obdobje. Tako kot že sedaj obstajajo generacije, ki so se rodile in odraščale v
Republiki Sloveniji, tako so že leta 1937 v italijanski kraljevi vojski opravljali obvezno vojaško
služenje Slovenci in Italijani, ki so rojeni po razpadu Avstro-Ogrske in jih je rapalska meja
spremljala že od rojstva dalje. Njihove odločitve, tako za upoštevanje rapalske meje kot upor
in zahteve po priključitvi Julijske krajine k Jugoslaviji, moramo temu primerno tudi
obravnavati.
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Specifični cilji magistrskega dela so:
-

predstaviti mejna pogajanja in podroben potek nove države meje,

-

predstaviti mejni sistem nadzora in vse obmejne službe obeh kraljevin,

-

podrobno prikazati organizacijo služb ter gradnjo civilne in vojaške infrastrukture ob
meji,

-

predstaviti usodo meje po letu 1943,

-

raziskati gradnjo vojaških poti in žičnic v Julijskih Alpah,

-

predstaviti obsežne ugotovitve terenskega dela na območju XI. armadnega zbora.

Magistrsko delo je zasnovano na dveh temeljnih hipotezah, ki sta postavljeni na podlagi
pregleda obstoječe slovenske literature:
Hipoteza 1:
Varovanje rapalske meje je bilo v domeni oboroženih sil obeh kraljevin, glavno pristojnost pa
so imeli graničarji oz. gafovci. Za potrebe varovanja meje so zgradili utrdbe Alpskega zidu.
Hipoteza 2:
Gradnja utrdb je bila izvedena metodično in usklajeno po letu 1931. Pred tem letom je bilo
varovanje meje stihijsko. Arhivskega gradiva o tem ni ali pa je zaradi različnih administrativnih
in vojaških ovir nedosegljivo v Italiji.

2.2. Metodologija dela in viri
Pri raziskovanju smo se posluževali deskriptivnih, analitičnih in komparativnih metod. Ker gre
za manj raziskano tematiko, smo morali veliko časa posvetiti iskanju ter kritičnemu pregledu
virov. Slovenska literatura o vsakdanjem delovanju služb ob rapalski meji v veliki meri
zanemarja avtentične arhivske vire, zato smo že na začetku raziskovanja sklenili, da je
potrebno poiskati in raziskovati arhivsko gradivo, ki je s tem postalo posredno tudi odločevalec
o zmožnosti uporabe določenih metodologij ter neposredni faktor obsega in vsebine
nastajajočega dela. V veliko pomoč so bili tudi časopisni članki Slovenca, Jutra in tudi
Planinskega Vestnika. V vseh treh so pisci člankov hote ali nehote ohranili drobce zgodovine,
ki jih lahko s celovito analizo in kritičnim pristopom povežemo v celoto.
Pri raziskovalnem delu smo se posluževali tudi geografskih informacijskih sistemov (GIS), s
katerimi smo poleg shranjevanja terenskih podatkov v prostorsko podatkovno zbirko opravljali
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tudi prostorske analize preko javno dostopnih podatkov laserskega skeniranja površja
Slovenije (lidar). Za potrebe raziskovanja smo podatke oblaka točk (gkot) pretvorili v digitalni
model reliefa s pomočjo programa Global Mapper. Pri pretvorbi so bile uporabljene kategorije
točk Ground, Buildings, Low-Points, River, Road, Railway in Bridge. Nov rastrski sloj smo v
programu ESRI ArcMap analizirali s Surface orodji, ki se nahajajo v Spatial Analysist tools
skupini. Za potrebe iskanja ostankov, kot so vojaške poti, ceste, obrambni položaji in zgradbe,
sta se najbolje izkazali funkciji Multidirectionalhillshade in slope, saj sta ti dali najboljše
rezultate tako za vizualno kot računalniško iskanje ostankov. Uporaba podatkov lidar se je
izkazala kot zelo uspešna, saj smo med drugim uspeli dokazati obstoj še ene utrdbe Alpskega
zidu na pl. Polog, za katero tako italijanska kot slovenska literatura omenjata le tri utrdbe, višje
v gozdu ležeča utrdba pa je vse do sedaj ostala spregledana. Preko analize digitalnega modela
reliefa smo lahko analizirali tudi obrambna dela na ostalih že znanih območjih, kjer smo našli
številne ostanke (Cerkno, Godovič, Jelenk nad Idrijo), kot so vhodi v podzemne strukture in
gosto omrežje strelskih jarkov, in nekatere točkovne položaje, kot so strojnična gnezda. Zaradi
kvalitetnejšega shranjevanja, potencialnega urejanja več uporabnikov in predvsem zmožnosti
integracije v spletne kartografske portale (WebGis) je bila hkrati ustvarjena tudi podatkovna
baza s programom PostgreSQL in njegovo razširitvijo PostGIS.
2.2.1. Uporabljeno arhivsko gradivo
Večino arhivskega gradiva smo pridobili iz Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani, Državnega
arhiva mesta Gorica v Italiji ter poveljstva XII. oddelka vojnih inženircev vojašnice v Vidmu (12.
Reparto Infrastrutture Comando), ki je tudi v medvojnem obdobju sodil v okvir XI. armadnega
zbora italijanskih kraljevih oboroženih sil, zadolženih za severni del Julijske krajine. Zaradi
okupacije in oblikovanja nove ljubljanske pokrajine med drugo svetovno vojno se je sedež XI.
armadnega zbora preselil v Ljubljano ter s seboj pripeljal tudi del arhivske zbirke. V Arhivu
Republike Slovenije imamo zato ohranjeno zbirko dokumentov v letih 1938/39/40–1943.
Zaradi oddaljenosti in s tem povezanimi stroški nam ni uspelo osebno obiskati nekaterih
najpomembnejših arhivov v Italiji, vendar sta pri tem zelo prijazno pomagala goriška
uslužbenca finančne straže (Guardia di Finanza) Michele di Bartolomeo in Federico
Sancominio. Njun prispevek je obsegal obsežno gradivo Centralnega arhiva finančne straže v
Rimu ter Zgodovinskega arhiva urada vrhovnega poveljstva italijanskih oboroženih sil (Archivio
dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano – AUSSME). Za potrebe
raziskovanja so bile uporabljene tudi arhivske zbirke Narodnega zgodovinskega muzeja
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Alpinov v Trentu, Tržaškega mestnega arhiva, Reškega mestnega arhiva, Zgodovinskega
oddelka Vojnogeografskega inštituta italijanskih oboroženih sil v Firencah, od katerega smo
na lastne stroške odkupili tudi liste izdaj iz 20. in 30. let zbirk 1 : 25.000, 1 : 50.000 in 1 :
100.000, Vojnogeografskega inštituta Kraljevine Jugoslavije v Beogradu, Idrijske enote
Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika,
Avstrijske narodne knjižnice, Avstrijskega državnega arhiva na Dunaju, Kartografske knjižnice
NUK, Kartografske knjižnice Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
Pokrajinskega arhiva Nova Gorica, Tolminskega muzeja, Mestnega arhiva Vidma ter arhiva
Civilnega muzeja združitve Italije v Bologni. Italijanski vojaški zemljevidi inštituta IGM so, kljub
odločbi iz leta 1934 o odstranitvi vojašnic, vojaških cest in vseh strateško pomembnih lokacij
iz zemljevida, uporaben vir. Izdaje posameznih listov iz let 1934, 1936, 1937, 1939, 1940 in
1943 imajo še vedno vrisane označbe vojašnic vojske, finančne straže, mejne milice in celo
mejne straže. Prav tako so na njih vrisane vojaške prometnice.
Ime

Država

Obdobje

Vrsta gradiva

12.
Reparto
infrastrutture
Comando
Archivio dell'Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell'Esercito
Italiano – AUSSME
Archivio di stato di Trieste
Archivio di stato Udine
Arhiv Republike Slovenije

Italija, Videm

1922–1943

Italija, Rim

1918–1943

Načrti, zemljevidi
tekstovno gradivo
Tekstovno gradivo
načrti

Italija, Trst
Italija, Videm
Slovenija,
Ljubljana
Hrvaška, Reka
Italija, Firence

1918–1943
1918–1943
1941–1943

Državni arhiv u Rijeci
Istituto Geografico Militare
Kartografska knjižnica NUK

Slovenija,
Ljubljana
Kartografska knjižnica Oddelka za Slovenija,
Geografijo FF UL
Ljubljana
Museo Civico del risorgimento
Italija, Bologna
Museo nazionale storico degli Italija, Trent
Alpini
Museo storico di Guardia di Italija, Rim
Finanza
Pokrajinski arhiv Nova Gorica
Slovenija, Nova
Gorica
Tolminski muzej
Slovenija,
Tolmin
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in
in

1926–1942

Tekstovno gradivo
Tekstovno gradivo
Tekstovno gradivo, načrti
in zemljevidi
Tekstovno gradivo
Nakup šestih zemljevidov
v vrednosti 120 €
Zemljevidi

1926–1942

zemljevidi

1918–1943
1918–1943

Slikovno gradivo
Slikovno gradivo

1918–1943

Slikovno gradivo

1914–1940

Slikovno gradivo

1918–1940

Slikovno gradivo

1924–1943
1918–1943

Vojnogeografski institut
Srbija, Beograd 1926–1940
Zemljepisni muzej GIAM ZRC Slovenija,
1918–1925
SAZU
Ljubljana

Zgodovinski
enota Idrija

arhiv

Ljubljana, Slovenija, Idrija 1917

Zemljevidi
Zemljevidi rapalske meje
v merilu 1 : 5000.
Opravljena digitalizacija
ter odstop digitalnih
verzij muzeju.
Načrti in skice

Tabela 1 : Seznam arhivskih zbirk.

Gradivo, ki se nanaša na nadzor pretoka ljudi in blaga preko državne meje, se nahaja v
Državnem arhivu Italije, vojaški arhivi pa se nahajajo v Vojaškem arhivu v Rimu. V poglavju o
arhivih predstavljam tudi italijanske urade oz. oddelke, ki se večkrat pojavijo v arhivskem
gradivu o gradnjah na območju Slovenije. O gradnji obrambnega pasu je namreč odločal Urad
za obrambna dela (Ufficio fortificazioni), ki je odločal o gradnji utrdb, opazovalnic in tudi
vojašnic. Omenjen urad je določene delovne naloge predal ostalim tehničnim službam, med
katerimi izpostavljam inženirske enote. Le-te so bile znotraj XI. armadnega zbora s sedežem v
Vidmu razporejene tako, da je bil pri poveljstvu armadnega zbora prisoten Urad za gradnje
inženirskih enot (Ufficio lavori del genio), kateremu je bil podrejen 12. inženirski oddelek v
Vidmu (12. Reparto Udine). Ta oddelek je opravil večino zemljiških izmer na območju XI.
armadnega zbora, vendar v arhivu nima ohranjenih nobenih dokumentov, ki se neposredno
nanašajo na utrdbe. Ti dokumenti so v javnih državnih arhivih Italije, ki vsebujejo vojaško
gradivo in se nahajajo v Rimu. A vendar je arhiv inženirske enote izredno pomemben, saj
vsebuje stanje zemljiške knjige, podatke o lastnikih in metodologijo ocenjevanja in odkupa
zemljišč s strani Italije. Kot je bilo že omenjeno, je posebnost naše raziskave ravno v njenem
specifičnem pogledu na rapalsko obdobje. Naš namen ni opisovati arhitekturnega ali
vojaškega vidika utrdb, temveč dediščini rapalskega obdobja dodati geografsko noto ter nov
pogled, ki ga omogočajo še nikoli prej analizirane in predstavljene arhivske zbirke.
Navsezadnje je nova državna meja korenito posegla v zemljiško strukturo, poselitveni vzorec,
prometno omrežje, občinsko samoupravo in celo regionalno identiteto. Čeprav so dokumenti
v Vidmu shranjeni v arhivu, ne gre za arhivsko zbirko, ki bi bila urejena na podlagi arhivskih
predpisov. Zgolj manjši del gradiva je indeksiran in shranjen v označenih škatlah, tako da je
bilo pri raziskovanju potrebno pregledati številne neorganizirane škatle gradiva, prav tako pa
ga ne moremo ustrezno citirati. Vstop v arhiv 12. inženirskega oddelka sem pridobil na podlagi
vloženih prošenj na poveljstvu italijanske vojske v Vidmu. Po več kot enoletnem dopisovanju
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in potrdilu, da opravljam raziskovanje za potrebe magistrskega dela, so mi odobrili obisk enote
in vstop v njen arhiv. Del rezultatov magistrskega dela temelji na virih, ki so bili prvič
uporabljeni za potrebe raziskovalnega dela in s tem prinašajo številne nove podatke. Podobno
kot v Vidmu je bilo tudi z arhivom italijanske planinske organizacije CAI Trst, kjer gradivo ni
indeksirano in ga zato tudi ne moremo ustrezno navajati.
2.2.2. Terensko raziskovanje
Kljub obsežnemu arhivskemu gradivu smo terenskemu delu posvetili večino časa in sredstev,
saj je eden od namenov magistrskega dela izdelava seznama zgrajene infrastrukture, iz
katerega lahko vse zainteresirane občine ter lokalne turistične organizacije črpajo informacije
o želenem območju. S sistematičnim terenskim delom smo pričeli leta 2010, ko smo izdelali
enoten terenski list popisovanja ter pričeli beležiti lokacije, število terenskih dni, prevožene
kilometre ter prehojeno razdaljo. Skupaj je bilo opravljeno terensko delo na kar 325
samostojnih lokacijah v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji. Zaradi večje preglednosti smo
lokacije poimenovali s številčnimi oznakami ter jih združeval glede na obrambne sektorje
italijanske vojske. V programu ESRI ArcMap smo ustvarili obširno ter pregledno atributivno
bazo pripadajočega vektorskega sloja točk, na podlagi katerega je mogoče enostavno
prikazovati ter analizirati opravljeno terensko delo. Naslednji korak obdelave atributivne baze
podatkov je bila objava na spletnem kartografskem portalu, na katerem smo do sedaj objavili
vektorski sloj mejnikov rapalske meje, potek mejne črte in mejne prehode. Ob pisanju
magistrske naloge se terensko delo še ni zaključilo, že sedaj pa predstavlja register v katerega
želimo vključiti tudi ostale raziskovalce. Od pomladi 2011 smo opravili 210 terenskih
poizvedovanj in dnevno prevozili povprečno 140 km. Skupno smo za potrebe terenskega
raziskovanja porabili 190 posameznih dni. Za potrebe prebiranja arhivskih dokumentov,
dopisovanja z italijanskimi arhivi ter prebiranja italijanske literature je bilo nujno potrebno
znanje italijanščine, ki smo se jo tekom raziskovanja tudi delno naučili.
V magistrsko delo niso vključene vse raziskane lokacije, saj so nekatera območja premalo
raziskana ali pa arhivsko gradivo še ni bilo obdelano. Zaradi celovitega pristopa povezave
arhivskega gradiva z lokacijo smo se odločili vključiti le območje XI. armadnega zbora, ki pa
vseeno zajema večji del zahodne Slovenije, saj je imel zbor pristojnost mejnega odseka vse do
Velikega Javornika.
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Slika 1: Zemljevid v magistrskem delu predstavljenih lokacij na območju XI. armadnega zbora. Avtor: Grega Žorž, 2015.

2.2.3. Digitalizacija in georeferenciranje rapalske meje
Kot bo omenjeno v poglavju o določitvi meje, so kartografsko izmero opravili pripadniki
italijanskega Vojnogeografskega inštituta IGM iz Firenc v letih 1920–1925 ter izdelali 84 listov
zemljevida v merilu 1 : 5000. Prvih 71 listov smo pridobili od Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC
SAZU v Ljubljani, jih na lastne stroške digitalizirali ter predali digitalne kopije njihovemu
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digitalnemu arhivu. Vsak list je bil georeferenciran na podlagi ustreznih listov temeljnega
topografskega načrta Republike Slovenije. Po prostorski umestitvi smo izdelali točkovni ter
linijski prostorski sloj. Ker meja ni potekala od mejnika do mejnika po zračni razdalji, nosi
linijski prostorski sloj delno napako, saj le-ta odraža zračno razdaljo med posamezniki mejniki.
Zaradi velike gostote mejnikov se ta napaka odraža le v visokogorskem svetu med Ratečami in
Velikim Bogatinom, kjer je meja potekala točno po grebenu. Največja vrednost točkovnega
sloja je njegova atributivna baza podatkov, kjer je shranjeno originalno zaporedje številčenja
posameznih mejnikov z rimskimi številkami. Sedaj lahko brez težav določimo lokacijo in oznako
vsakega mejnika rapalske meje, četudi tega ni več na njegovem mestu. Linijski in točkovni sloj
sta javnosti dostopna na spletnem portalu www.geopedia.si pod imenom »rapalska meja«. S
tem smo javnosti omogočili ogled poteka rapalske meje v merilu 1 : 5000. Pred tem je bilo
moč najti le posamezne rastrske zemljevide večjih meril in vprašljive kakovosti skeniranja.

Slika 2: Sloj rapalske meje na portalu Geopedia. Avtor: Grega Žorž, 2014.

2.2.4. Originalnost in relevantnost dela
Pomen magistrskega dela je zaradi sistematičnega pregleda mejnikov, mejnih prehodov in
organizacije mejnih služb ter opisa lokacij velik in predstavlja prvo takšno delo v Sloveniji. Že v
prvem delu raziskovanja smo se soočili z dejstvom, da dosedanje raziskave niso nikoli
obravnavale povsem osnovnih raziskovalnih vprašanj, kot so: kje so bili mejni prehodi ali celo
kdo je v pravnem pogledu nadziral mejo. Razlog za takšno pomanjkanje znanja je najverjetneje
izhodišče raziskovalcev, ki so mejo pričeli obravnavati zaradi ostankov dveh obrambnih
sistemov in so se s tem oddaljili od raziskovanja pristojnih služb. Delo zato smatramo kot
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povsem originalno, saj so številni arhivi bili prvič uporabljeni, prav tako pa so bila prvič
zastavljena mnoga vprašanja glede meje in njenega nadzora. Ozko usmerjenost obstoječih
raziskav lahko pojasnimo že s postavitvijo preprostega raziskovalnega vprašanja o tem, kje so
bili mejni prehodi. Obstoječa literatura namreč tega ne obravnava. Kot primer nekritičnega
pristopa dosedanjih raziskovalcev lahko navedemo najbolj prepoznano zgradbo rapalske
meje, ki je stala pod Triglavom. Lastne raziskave so pokazale, da smo zgradbo vse od druge
svetovne vojne dalje napačno imenovali Morbenja, s sistematskim in kritičnim pristopom do
raziskovanja pa smo uspeli dokazati napako v imenoslovju in jo tudi predstaviti širši javnosti.
Podoben primer nekritičnega pristopa so vrhniški dogodki v novembru 1918, ki so kljub
zanemarjanju virov postali celo del gradiva učnega programa. Kot prvi smo sklenili uporabiti
tudi italijanske vojaške vire in jih povezati z obstoječimi slovenskimi ter s tem ustvariti boljši
vpogled. Ugotovitve smo strnili v izvirnem znanstvenem članku, ki bo decembra 2016 objavljen
v publikaciji Zgodovinski časopis.

2.3. Geografski opis območja preučevanja
Rapalska meja je potekala bolj ali manj vzdolž razvodnice med Črnim in Jadranskim morjem,
zato je temu primerno omejeno tudi območje preučevanja, ki ga lahko na manjše kose
razdelimo na podlagi več kriterijev. Želja Italije po umestitvi nove državne meje vzdolž
razvodnice ni presenetljiva, saj je miselnost 19. in 20. stoletja temeljila na mejni črti kot
braniku državnega ozemlja. Meje so takrat dojemali kot veliko bolj živo stvar kot danes, ko so
politični procesi in miselnosti, vsaj v Evropi začrtane v povsem obratno smer. Kot primere
lahko navedemo spreminjajočo se meje Avstrijskega cesarstva in kasneje Avstro-Ogrske,
Francije, Nemčije in Otomanskega imperija. Za razliko od ostalih neodrešenih pokrajin Italije
je naše preučevano območje Italijo zanimalo predvsem zaradi njegove obrambne vloge, zato
jo lahko ločimo od ostalih, saj tu italijansko prebivalstvo ni predstavljalo želje po prestavitvi
meje, čeprav so časopisi, italijanska politika in javnost glasno zatrjevali ravno to. Rapalska meja
in seveda njeno mejišče sodi zato v skupino meja na naravnih pregradah, ko se je mejo raje
prestavilo na manj priljudna, težje prehodna in gospodarsko manj razvita območja, ki so s tem
praviloma postajala še bolj periferna. Zaradi goratega sveta, ki je predstavljalo veliko boljše
obrambne zmožnosti kot odprta Padska nižina, so bili strateško pomembni prehodi preko
dolin največkrat vojaško utrjeni na stičišču več poti preko meje. Mogočne betonske zgradbe
ali podzemne strukture so nastale zaradi povojnega mišljenja italijanske vojske, ki je temeljilo
na izkušnjah prve svetovne vojne, ki je spričo velikih človeških izgub želelo čim bolj zavarovati
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človeško silo (Bizjak, 2016). S tem se je območje preučevanje v zaledje zamaknilo tudi za več
deset kilometrov. Razlika v poslanstvu služb se tako pokaže že pri geografski umestitvi, saj je
vojska skrbela za branjenje državnega ozemlja, finančna straža pa je želela zaradi mejnega
nadzora zgraditi postojanke čim bolj ob meji. Geografsko bolj primerna delitev preučevanega
območja je upoštevanje naravnogeografskih enot Slovenije. Poenostavljeno lahko tako
območje razdelimo na tri enote – Julijske Alpe, predalpsko hribovje in dinarsko kraški svet. Pri
tovrstni delitvi je potrebno izpostaviti trditev, da je osrednji del rapalske meje pri Postojnskih
vratih zajemal najbolj uravnan del meje. Delitev na tri območja sovpada tudi z italijanskim
dojemanjem poteka rapalske meje, ki so jo delili na severni, osrednji in južni del oziroma na
podlagi pokrovnosti tal na neporaščen gorski, mešani in gozdnat odsek. Rečna mreža Julijske
krajine je s tem v celoti zajemala porečje Soče, Bače, Idrijce in Vipave. Če poizkusimo območje
rapalskega mejišča predstaviti tudi preko družbene geografije oz. upravne razdelitve Slovenije
je zaradi morebitnega mreženja najbolje uporabiti občinski nivo. Danes je na obeh straneh
nekdanje državne meje šestnajst slovenskih občin, in sicer: nekdanje italijanske občine Bovec,
Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Postojna, Pivka in Iliriska Bistrica ter nekdanje jugoslovanske
občine Kranjska Gora, Bohinj, Železniki, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Logatec, Cerknica in Loška
dolina. Vsem nekdanjim jugoslovanskim občinam, razen Kranjski Gori in Bohinju je skupno, da
so poselitvena jedra in občinska središča imele v Jugoslaviji, obrobje pa se je nahajalo v Italiji.
Današnje občinske meje se z rapalsko mejo enačijo le na območju med Pečjo in Črno Prstjo,
južneje pa so občinske meje vrnjene ali na stanje pred razpadom Avstro-Ogrske ali pa so bile
začrtane drugače. Kot je bilo že omenjeno se danes nekdanja rapalska meja nahaja v dveh
državah zato smo pri našem raziskovanju upoštevali le današnje ozemlje Slovenije. Podatek o
dolžini nekdanje mejne črte na območju današnje Slovenije smo dobili preko
georeferenciranja zemljevidov rapalske meje v merilu 1:5000 in izdelave novega vektorskega
sloja mejne črte, ki je osnovan na zračni razdalji med posameznimi mejniki ter tako pridobili
podatek o skupni dolžini 210 kilometrov.
2.3.1. Severni odsek rapalske meje
Severni odsek predstavlja najvišje ležeče območje rapalske meje. Prične se na vrhu Peči (1508
m), kjer je še danes tromeja Avstrije, Italije in Slovenije, ter se od tam spusti proti naselju
Rateče. Dno Zgornjesavske doline doseže pri današnjem mejnem prehodu. Morfološko
gledano bi morala celotna Zgornjesavska dolina pripasti Jugoslaviji, saj je jadranska razvodnica
tik nad vzhodnim robom naselja Bela Peč/Weissenfels v Italiji. Omenjeno naselje ima danes,
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kljub prvotnemu slovenskemu imenu, ime Fužine, ki je nastalo kot prevod italijanskega imena
Fusine in Valromana. Zaradi relativne ozkosti Zgornjesavske doline jo meja kmalu zapusti in se
dviguje preko grebena Ponc do V koncu špice (2351 m). Opisan odsek od Peči do V koncu Špice
še danes obstaja kot državna meja in je reliktni ostanek rapalske pogodbe iz leta 1920. Danes
državna meja poteka zahodno proti Mangartu, rapalska meja pa se je nadaljevala proti jugu
preko Kotovega sedla (2134 m) do Jalovca (2645 m) in od tam do Male Mojstrovke (2333 m)
ter do prelaza Vršič (1611 m). Danes edina cesta, ki povezuje gorenjsko z Bovško kotlino, je
tako postala mejno območje. Od Vršiča dalje je meja potekala preko Prisojnika (2547 m) in
zgornjega roba Kriške stene tako, da je Razor (2601 m) v celoti pripadel Italiji. Meja se je nato
preko Bovškega Gamsovca (2391 m) spustila na že takrat pomemben planinski prehod Luknja
(1756 m) ter se od tam dvignila proti najvišji točki Triglavu (2864 m). Ker so danes veljavno
višino Triglava izmerili šele po drugi svetovni vojni, je v času rapalske meje najvišja točka 2863
m. Meja se je s Triglava spustila proti Šmarjetni glavi (2355 m) in sedlu Dolič (2164 m), kjer se
je zopet vzpela na Kanjavec (2569 m) in se preko čela Doline sedmerih jezer povzpela na dolg
greben Lepošpičja. Tu je neposredno vplivala na naš edini narodni park, ki je s tem v svojem
severnem delu mejil na Kraljevino Italijo. Dve najvišji jezeri (Jezero pod Vodnikovim Vršacem
in Mlaka v Laštah) sta bili zato izvzeti iz prvotnega območja Triglavskega narodnega parka, saj
sta se nahajali v Italiji. Pomenljivo je tudi italijansko poimenovanje najvišjega jezera, Lago Zero,
ki je nekakšna protiutež slovenskemu pojmovanju doline Zajezeram kot Dolina sedmerih jezer.
Greben Lepošpičja je meja zapustila na vrhu Travnika (2258 m) in se preko Velikih vrat (1924
m) vzpela na Kal (2001 m). S tem se je končalo pravo visokogorsko območje rapalske meje
osrednjih Julijskih Alp. Velika vrata so prvi izmed številnih prehodov preko osrednjega loka
Julijskih Alp, meja pa je tu presekala pašne povezave med Zgornjim Posočjem in njihovimi
najbolj oddaljenimi planinami. Tako Melik kot Tuma opisujeta, da bohinjski pastirji, ki so tu
pasli po letu 1920, ne poznajo ledinskih imen, saj so bile to prej trentarske, soške ali tolminske
planine. Za Bogatinskim sedlom (1803 m) se meja obrne proti vzhodu in preko Velikega
Bogatina (2005 m), Tolminskega Kuka (2086 m), Vogla (1923 m), Rodice (1964 m) in Črne prsti
(1844 m) povsem sledi grebenu oz. razvodnici. Šele v povsem skrajnem delu severnega odseka
se meja zopet prevesi na gorenjsko oz. kranjsko stran, saj nad Soriško planino poteka preko
Šavnika (1576 m), Čevžla (1536 m) in Dravha (1548 m).
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Po danes veljavnih naravnogeografskih členitvah Slovenije umeščamo to območje
preučevanja v alpske pokrajine oz. v Karavanke in Julijske Alpe (Ogrin, Plut, 2009). Rapalska
meja seveda deli tudi to območje. Ravno zato je potrebno omeniti tudi regionalizacijo
Slovenije po sonaravnih kriterijih, ki jo je leta 1999 izdelal Dušan Plut. Mezoregija Zgornje
Posočje in Idrijsko-Cerkljanska mezoregija na svojem vzhodnem robu sovpadata s potekom
rapalske meje. Zgornje Posočje je kljub perifernosti takrat doživljalo manjši gospodarski zagon.
Les in preostali gradbeni material so italijanske mejne službe v glavnem kupovale v Julijski
krajini, podjetje Salonit Anhovo pa je kmalu po ustanovitvi postalo eno izmed pomembnejših
italijanskih obratov. Sprva obnova, nato pa obsežne širitve cest in cestnega omrežja so
lokalnemu prebivalstvu posredno ali neposredno zagotavljale finančni dohodek. Vse današnje
ceste do gorskih naselij v Zgornjem Posočju in predvsem na Tolminskem so bile zgrajene v
medvojnem obdobju in so še danes pomemben dejavnik pri ohranjanju poselitve ter kulturne
krajine. Razširjeno cestno omrežje je pripomoglo tudi k večjemu izkoriščanju gozdov v višjih
legah, številne planine pa so takrat dobile široke poti, če ne že ceste. Nasploh lahko to območje
najbolje opišemo tako, da je meja potekala visoko po vrhovih, nižje ob njih ter v dolinah pa so
še danes ohranjeni številni ostanki rapalske meje. Italijanska klasifikacija pokrovnosti tal še
danes v večji meri ostaja enaka. Območje poteka meje je zaradi velikih nadmorskih višin nad
gozdno mejo, zaradi opustitve paše drobnice pa ga na pobočjih zarašča ruševje.
2.3.2. Osrednji del rapalske meje
Osrednji del sprva zaznamuje hribovitost Cerkljanskega, Idrijskega in deloma Škofjeloškega
hribovja, nato pa zakraselost Hotenjskega ravnika in Hrušice. Meja se z že omenjenega Dravha
strmo spusti do prelaza Petrovo Brdo (797 m), kjer dokončno zapusti Julijske Alpe in se strmo
dviguje na Hoč (1514 m), vse do vzhodnih pobočij Porezna (1630 m), ki je pripadel Italiji. S
Petrovim Brdom se po Zgornjesavski dolini zopet prične poseljeno območje, ki ga je rapalska
meja razdelila na dva dela. Od Porezna dalje je strogo sledenje razvodnici čedalje manj opazno,
čeprav le-ta še vedno narekuje potek meje. Politična in diplomatska premoč Italije prideta tu
najbolj do izraza, saj meja skoraj v celoti poteka tik pod razvodnico v škodo Jugoslaviji.
Pomembni prelazi in vrhovi so tako ostali v rokah Italije. S tem je seveda meja posegla tudi v
obstoječo občinsko oz. deželno ureditev, saj je manjše dele občin, ki so pripadle Jugoslaviji,
pripojila k sebi. Od Porezna proti Blegošu (1562 m) je meja potekala čez Črni vrh (1288 m) in
se pri današnji Koči na Blegošu usmerila nazaj proti jugozahodu. Tu je potekala med Robidnico
in Leskovico ter pri zaselku Joškovec prečkala potok Podplečica. Od tu se je povzpela proti
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Vrhovčevemu griču (1048 m) in v bližini zaselka Trah prečkala potok Podjelovščica. Meja je
nato zaobjela Sovodenj, ki je ostal Jugoslaviji, in se pod Kanalskim vrhom usmerila proti Sivki
(1008 m). S tem so vsi trije prelazi – Podpleče, Podlanišče (Kladje) in Kanalski vrh – pripadli
Italiji. Pri Sivki je meja zopet obrnila smer, tokrat proti jugovzhodu, in je tej smeri sledila vse
do Medvedjega Brda (814 m) nad Godovičem. Tako kot pri Sovodnju je tudi tu meja
pravokotno sekala doline potokov proti Žirem in se vmes vzpenjala na vrhove. S tem se je
nadaljeval trend italijanskega pridobivanja prelazov proti Idriji. Tu je rapalska meja prešla staro
deželno mejo in vse do današnje slovensko-hrvaške meje potekala po ozemlju Kranjske. Od
Medvedjega Brda se je meja spustila proti Žejni dolini in zaobšla Hotedršico, ki je s tem postala
jugoslovansko obmejno naselje. Meja je od nje proti Kalcam bolj kot ne sledila južni strani
glavne ceste ter med Kalcami in zaselkom Gruden prečkala cesto Kalce–Hrušica. Od tu dalje je
zopet sledila glavni cesti proti Grčarevcu ter se počasi vzpenjala pod Mesarjev vrh (796 m). Od
tam je po plastnicah potekala proti južnim pobočjem Grmade in se spustila proti Planini. Pri
predelu Grič je razdelila sedaj zopet enotno naselje in se ob južnem robu Planinskega polja
približala graščini Hošperk. Na potek meje je tu po pričevanju prebivalcev vplival lastnik gradu,
ki je želel čim več svoje posesti priključiti Italiji. Meja se je ob makadamski cesti dvigovala pod
Stari grad (703 m) in jo prečkala za Cerovico (629 m). Od tu je šla na Stražnik (646 m) ter v
skoraj ravni črti na Veliki Javornik (1269 m). Z vrhom Velikega Javornika, ki dominira nad
Postojnskimi vrati, zaključujem osrednji del, saj od tu dalje meja poteka preko obsežnih
gozdnatih površin Javornikov in Snežnika ter se ponovno prične neposeljeno območje.
Osrednji del območja preučevanja tako zaobjema najbolj poseljeno območje rapalske meje, ki
je tu izjemno posegla v socialne in ekonomske vezi prebivalstva. Za razliko od mejnih grebenov
Julijskih Alp je tu meja ponekod potekala med posameznimi kmetijami ali pa tudi preko vasi.
Zaradi tega ni presenetljivo, da je največ zgodb o mejnih pripetljajih in življenju ob meji
ohranjenih ravno na tem območju. Za razliko od severnega odseka, kjer so v demografskih
skromnih poselitvenih centrih Zgornjega Posočja zgradili le vojašnice, je v osrednjem delu
potekalo tudi aktivnejše priseljevanje civilnega italijanskega prebivalstva. V neposrednem
zaledju rapalske meje so se tako povečali Podbrdo, Cerkno, Idrija in Postojna, ki so dobili
številčno italijansko vojaško, polvojaško in civilno administrativno osebje. Sploh Podbrdo je
zaradi svoje predvojne majhnosti doživelo izjemno povečanje prebivalstva – v letih pred drugo
svetovno vojno je bilo v njem in neposredni okolici nameščenih nekaj tisoč uslužbencev
različnih služb in vojakov, danes pa ima naselje 642 prebivalcev. Podobno se je zgodilo tudi
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Idriji, ki je bila do priključitve Italiji drugo največje mesto Kranjske. Italijani so nad njo zgradili
eno izmed največjih vojaških zgradb Julijske krajine in zgolj v njej namestili tri tisoč vojakov, ki
so bili v glavnem naborniki. Z izseljevanjem Slovencev je sočasno potekalo tudi priseljevanje
Italijanov. Le-te so Italijani sami delili na Italijane iz »stare Italije« in Italijane z ozemlja razpadle
Avstro-Ogrske. Slednji so v naselja tik ob rapalski meji v glavnem prihajali iz Gorice in Trsta.
Zaradi poitalijančevanja je Italija tik ob mejo najraje naseljevala Italijane iz kraljevine, ki niso
poznali predvojnih razmer na območju Julijske krajine. Zaradi načrtnega premeščanja
pripadnikov državnih služb in vojske je bilo ob rapalski meji največ Italijanov s Sicilije, s
Sardinije in nasploh z južnega dela Apeninskega polotoka.
2.3.3. Južni del rapalske meje
Južni del območja preučevanja še danes predstavlja eno izmed največjih sklenjenih gozdnih
površin v Sloveniji. Sestavljata ga dve dinarsko kraški hribovji, in sicer dolg greben Javornikov
ter Snežnik, ki se v svojem vzhodnem in jugovzhodnem delu dotika Gorskega Kotarja. Na tem
območju ni naselij, saj so le-ta na obeh straneh meje postavljena na Cerkniškem polju, v Loški
dolini, ob reki Pivki ali v dolini reke. Obširni bukovi gozdovi so osnova lesne industrije, ki tu
kljub razmejitvi ni zamrla. Ravno nasprotno – na železniški postaji Rakek so dnevno odpravili
dva vagona desk v Italijo. Zaradi sklenjenosti in debelejše prsti je poselitev skoncentrirana na
že omenjenih podoljih in ravnikih, kjer so dobri pogoji za živinorejo. Pomanjkanje konjev in
goveda v Julijski krajini in v Italiji je bilo povod za obsežno tihotapljenje živine preko javorniških
in snežniških gozdov. Zaslužek in vložek sta bila velika, zato se je tu zgodilo precej oboroženih
incidentov med tihotapci in obmejnimi službami obeh držav. Kljub videzu živahnega
prekomejnega prometa je potrebno poudariti, da je območje zaradi kraškosti z vojaškega
vidika bolj kot ne neprehodno, kar pa seveda ne moremo trditi za cestno omrežje, ki je bilo tu
prav tako razvejano kot v osrednjem delu in je predstavljalo veliko težavo za finančno stražo
in mejno milico, ki sta bili glavni protagonist pri varovanju in nadzoru meje. Tako kot v Julijskih
Alpah so se obmejne službe osredotočile na mejne ceste in lažje prehode. Obsežen, a
prekinjen, nebranjen pas meje pa je italijanska vojska pričela sistematično povezovati v sistem
poljskih jarkov in topniških položajev že pred letom 1930. Pri tem so zgradili številne nove
ceste, zato daje cestno omrežje Javornikov vtis kaotičnosti, saj predvojne ceste vodijo v smeri
vzhod-zahod, medvojne sever-jug, po drugi svetovni vojni pa so gozdarji zgradili še
povezovalne odseke med njimi. Meja se seveda ni ozirala na kraškost terena in je v glavnem
potekala v ravnih linijah med posameznimi vrhovi. Od Velikega Javornika je šla na Debeli vrh
16

(1267 m), Suhi vrh (988 m) in prečkala križišče severno od Sovinščka (872 m). Od tu je potekala
dalje po dolgem hrbtu Kozlovke, Lačnika (1103 m), Škodovnika (1260 m), Bičke gore (1236 m)
do kote 950 m zahodno od Bičkih lazov in po vzhodnem robu Leskove doline do kote 866 m
severno od Velikega Vavkovca. Od tu dalje je meja potekala na obeh straneh današnje državne
meje med Hrvaško in Slovenijo in je imela povsem južno smer. Meja je tako prečkala Praprotno
drago, Paravičevo mizo, Jelenjo drago, Čabransko polico in se pri Črnem vrhu (1121 m) južno
od Gomanc usmerila proti vzhodu. S tem je tudi dokončno zapustila današnje ozemlje
Slovenije.
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3. Zgodovinski opis preučevanega območja do rapalske pogodbe
Razvodnica je prvič postala politična meja v času rimskega cesarstva, ko je po propadu limesa
na Donavi namesto na Trojanah tu potekala meja X. italijanske regije oz. meja med italijanskim
in preostalim delom cesarstva (Bratož, 2007). Lahki prehod v Padsko nižino in vpadi drugih
ljudstev so prisilili Rimljane v gradnjo obrambnega zidu, ki je potekal od Čedada po dolini reke
Idrijce do Hrušice, Ljubljanskega vrha in od tam preko Kočevja in Gorskega Kotarja do Trsata
(Slovenski zgodovinski atlas, 2011). Po razdelitvi rimskega imperija na vzhodni in zahodni del
postane razvodnica tudi meja med obema deloma. Za časa gotske osvojitve cesarskega
naslova leta 472 postane razvodnica severozahodna meja bizantinskega cesarstva. Po
bizantinskem povabilu in preselitvi Langobardov v Padsko nižino njihovo mesto zapolnijo
Slovani, ki se na preučevano območje priselijo konec 6. in začetek 7. stoletja (Štih, 2001). S
tem se na robu Padske nižine oblikuje etnična meja, ki se razen v manjših izjemah ni
spremenila naslednjih 1200 let. Razvodnica je v zgodnjem srednjem veku predstavljala ločnico
med prvimi slovanskimi državami ter oglejskim patriarhatom in obalnimi mesti. Frankovska
osvojitev katoliške Evrope v devetem stoletju je posegla tudi na naš prostor. Po osvojitvi Italije
in ustanovitvi italijanskega kraljestva je razvodnica postala meja med frankovskim in
italijanskim kraljestvom. Kljub zatonu Frankov in posledični ukinitvi meje, se je le-ta obdržala
skoraj tisočletje kot meja med tolminskim in freisinškim gospostvom. Območje med današnjo
državno mejo in razvodnico je skoraj v celoti pripadalo oglejskim patriarhom oz. v 15. stoletju
beneški republiki (Slovenski zgodovinski atlas, 2011).
Prihod Habsburžanov, zaton goriških grofov in ambicije beneške republike so pričeli novo
obdobje rivalstva na obrobju Padske nižine. S tem se frankovska meja premakne iz razvodnice
proti zahodu in tam ostane naslednjih 400 let. Serenìssima Repùblica Vèneta oz. beneška
republika je bila po 1100 letih obstoja, tako kot številne druge italijanske državice, ukinjena z
zmago Napoleona. S tem se je zopet odprlo vprašanje meje med Avstrijo in italijanskimi
deželami. Poraz Avstrijcev v drugi vojni leta 1805 in vzpon Napoleona kot cesarja Francije sta
pomenila, da ima Napoleon proste roke pri oblikovanju prihodnosti območja. Francosko
cesarstvo je tako razširil po zahodnem delu Apeninskega polotoka vse do Rima, v Padski nižini
pa ustanovil italijansko kraljestvo. Da bi Avstrijce odrezal od morja ter omogočil kopenski stik
Francije z otomanskim imperijem, je ustanovil Ilirske province (Slovenski zgodovinski atlas,
2011). Pri temu se odpre vprašanje, ali se je Napoleon zavedal, da bo v obeh novih državah še

18

dodatno spodbudil narodnostno gibanje. Navsezadnje je prva polovica 19. stoletja obdobje,
ko se je zemljiška pripadnost morala umakniti novemu pojmu narodnosti in narodne države.
Pri oblikovanju italijanskega kraljestva je določil njegovo vzhodno mejo na reki Soči. Za kratek
čas (do ustanovitve Ilirskih provinc) je Italiji priključil še Istro (Slovenski zgodovinski atlas,
2011). Po zmagi koalicije proti Napoleonu dobi Avstrija skoraj celotno ozemlje Padske nižine
in s tem za skoraj pol stoletja premakne državno mejo stran od našega etničnega ozemlja. Leta
1815 so bile z dunajskim mirom ukinjene vse francoske tvorbe in že leta 1816 je bilo znotraj
avstrijskega cesarstva ustanovljeno kraljestvo Ilirija, ki je obsegalo Koroško, Kranjsko in
Goriško. Omeniti moramo kraljestvo Lombardija-Benečija, ki je prav tako obstajalo kot
notranja tvorba avstrijskega cesarstva in je v svojem skrajnem vzhodnem delu obsegalo tudi
slovensko etnično ozemlje. Ilirsko kraljestvo so razpustili po pomladi narodov leta 1849 ter
ustanovili deželo Avstrijsko primorje (Kustenland oz. Littoral). Primorje je vsebovalo goriško
grofijo, mesto Trst in grofijo Istra (Slovenski zgodovinski atlas, 2011). Če je ilirsko kraljestvo
vsebovalo dežele, ki so imele visok delež slovenskega prebivalstva, je primorje vsebovalo zgolj
upravne enote Cislejtanije, ki so bile ob Jadranskem morju. Zadnja od slovenskih regionalnih
identitet je tako nastala skoraj 800 let za ostalimi ter tako kot ostale črpa svojo osnovo iz
teritorija, ki ga obsega. Združitev Italije leta 1861 je temeljito spremenila politično podobo
Apeninskega polotoka. Še pred združitvijo Italije je Sicilsko kraljestvo napadlo in aneksiralo
lombardski del lombardsko-beneškega kraljestva, tako da je državna meja med avstrijskim
cesarstvom in Italijo potekala od Gardskega jezera proti Mantovi in od tam proti Jadranskemu
morju. Zaradi želje po vključitvi preostanka lombardsko-beneškega kraljestva se je Italija
povezala s Prusijo in leta 1866 skupaj z njo napadla avstrijsko cesarstvo. Kljub temu, da je
Avstrija premagala Italijo pri Custozzi in Visu, je zaradi poraza s Prusijo morala dopustiti
izvedbo referenduma v spornem kraljestvu (Šiškovič, 1979). Zaradi večinsko italijanskega
prebivalstva, ki je želelo etnično rešitev vprašanja, se je državna meja pomaknila povsem na
vzhod Padske nižine in s tem zajela tudi slovensko etnično ozemlje Slovencev. Del današnje
državne meje od Kaninskega pogorja do Goriških Brd je tako ostanek reliktne državne meje iz
leta 1866. Državna meja se od leta 1866 do konca prve svetovne vojne ni več spremenila in je
potekala po grebenu Karnijskih Alp do naselja Tablja v Kanalski dolini, gore Viš in sedla V Žlebeh
do Visokega Kanina. Od Kanina je trasa enaka današnji državni meji vse do reke Idrije oz.
naselja Medeuzza v današnji Italiji. Od Medeuzze do Gradeške lagune je meja potekala čez
ravninsko območje med Palmanovo v Italiji in Červinjanom v Avstriji (mapire.eu, 2015).
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3.1. Italijanska zasedba slovenskega ozemlja do demarkacijske črte v novembru
1918

Slika 3: Italijanska zasedba ozemlja na podlagi mirovnega sporazuma. Avtor: Grega Žorž, 2014.

Potek italijanske zasedbe slovenskega ozemlja je osrednja tema istoimenskega članka, ki sem
ga jeseni 2015 poslal v redakcijo Zgodovinskega časopisa in je uspešno prestal recenzijski
postopek. Izvirni znanstveni članek bo objavljen v zimski številki leta 2016, zato njegove
vsebine ne bom obširno predstavljal znotraj magistrskega dela.
Italijanske enote so namreč novembra 1918, v skladu z določili premirja, izvedle postopno
zasedbo slovenskega ozemlja ter pri tem upoštevale časovnico, podano z določili premirja, in
z zasedbo počakale do 19. novembra. S tem datumom so se namreč morale dokončno
umakniti enote Avstro-Ogrske.

3.2. Italijansko upravljanje z zasedenim ozemljem med letoma 1918 in 1922
Zasedeno ozemlje je Italija povezala v vojaško upravo Julijske Benečije oz. Governatorato
militare della Venezia Giulia. Znotraj te upravne oblike so se znašli deli Koroške, Kranjske,
celotna goriška grofija, mesto Trst, Istra in Reka. Ukaz o ustanovitvi uprave je italijansko
vrhovno poveljstvo izdalo že 2. novembra 1918, še pred podpisom premirja in prihodom
italijanske vojske na zasedeno ozemlje. General Carlo Petitti Roreto je že naslednji dan uradno
prevzel poveljstvo te nove upravne oblike. Premirje, podpisano 3. novembra 1918, je določalo
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vojaško okupacijo ozemlja, civilna uprava pod nadzorom vojaških poveljstev pa bi morala še
vedno ostati nespremenjena (Kacin-Wohinz, 1972).

Slika 4: Ozemlje bivših zgodovinskih dežel, ki ga je zasedla Italija. Avtor: Grega Žorž, 2014.

Kljub mednarodnim pravilom o zasedenih območjih, je Italija kršila določila o trajnih
spremembah obstoječe uprave na zasedenem območju in že od samega začetka izvajala
raznarodovalno politiko. To je sicer Italija opravičevala s tem, da niso razpustili deželnega
zbora in odbora, čeprav sta v praksi povsem prenehala delovati. V časopisu Slovenec že 28.
decembra 1918 poročajo o spontanem uvajanju italijanskih ledinskih in krajevnih imen ter
italijanizaciji šolstva. Optimizem Italije pri priključitvi ozemlja se odraža tudi v podatku, da so
že decembra 1918 ob demarkacijski črti pri Rakeku postavili začasne mejnike z napisom
»confine d'Italia«. Če se preselimo iz pokrajinske na deželno upravno raven, vidimo, da so
Italijani preimenovali tudi deželni zbor goriške grofije. Po novem je nosil ime Kraljevi
komisariat za samoupravne posle dežele Goriško-Gradiščanske in se je praviloma ukvarjal le
še z gospodarskimi in s socialnimi vprašanji (Ursic, 2013). Tudi župani so kmalu prenehali
opravljati svojo funkcijo in bili zamenjani s strani kraljevih komisarjev. Po letu 1919 je prišlo
tudi do spremembe pri vodenju, saj so vojaške zamenjali civilni guvernerji, ki so imeli sedež v
Trstu in so izvrševali naloge prejšnjega deželnega organa. Vojaško upravo so avgusta 1919
nadomestili z začasno civilno upravo; t. i. Governatorato generale civile della Venezia Giulia. S
tem je bil ukinjen tudi Generalni sekretariat za civilne zadeve iz leta 1915, njegove posle pa je
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prevzel Urad za nove pokrajine, ki ni več pripadal vojski, temveč vladi. Njegove naloge so
zajemale predvsem prenos oblasti na italijanski upravni sistem in ministrstva (Ursic, 2013).
Javnost, razočarana nad pariško mirovno konferenco, je sčasoma spoznala, da vzhodna meja
Italije ne čaka zgolj formalne potrditve. Kljub temu, da so tako Reko kot Sušak konec oktobra
1918 zasedle Hrvaške vojaške enote pod poveljstvom Narodnega Vijeća, so se kasneje
umaknile. Zaradi dogovora med Italijo in Srbijo so to kasneje storile tudi srbske enote, vendar
so Italijani dogovor prekršili in že naslednji dan zasedli mesto. Vrhunec reških dogodkov je
nastopil po pariški mirovni konferenci, ko razočarani italijanski nacionalisti legionarji izvedejo
pohod od Ronk (ki jim od takrat pritiče desni prilastek »legionarji«) do Reke pod poveljstvom
iredentista Gabriella D'Annunzia. Na Reki ustanovijo t. i. kvarnersko regentstvo in napovejo
priključitev Italiji (Kacin-Wohinz, 1972).
Vodilni kader upravnega telesa gubernija, tako vojaškega kot civilnega, je prihajal iz Kraljevine
Italije in le izjemoma iz italijanske skupnosti zasedenega ozemlja. Kljub temu, da so Italijani
mislili, da bodo Furlani zagovarjali italijansko rešitev goriškega in tržaškega vprašanja, so raje
zagovarjali ali avtonomijo ali samostojnost. Pri tem ne smemo pozabiti tudi številnih
italijanskih političnih strank. Med vzponom fašistov in njihovimi spopadi z ostalimi strankami
je Italiji leta 1920 grozila politična vojna, v katero so se vmešali tudi komunisti in socialisti.
Sploh slednji so preko delavstva organizirali številne obsežne stavke ter oborožene zasedbe
tovarn in mestnih predelov. Trst je kmalu doživel enake dogodke kot Torino, Milano in
Bologna, le da so bili tukaj zaradi nerešenega mejnega vprašanja in agresije nad obsežno
slovensko skupnostjo spopadi še hujši. Nasilje fašistov in njihovo prikrito sodelovanje z
vojaškimi in civilnimi oblastmi governatorata je šlo tako daleč, da so tudi italijanski socialisti
zasedenega območja pričeli dvomiti v italijansko rešitev mejnega vprašanja. O spopadih v
Trstu septembra 1920 piše tudi časnik Jutro, ki omenja, da so zaradi splošne stavke
železničarjev in popolne blokade prometa v mestu in v njegovi okolici začasno ustavljeni vsi
mednarodni vlaki ter krajevni vlak Ljubljana–Trst.
Začasno upravno obliko so ukinili 17. oktobra 1922, ko so uradno priključili ozemlje Kraljevini
Italiji (Ursic, 2013). Še pred tem so januarja 1921 na zasedeno ozemlje razširili veljavnost
italijanske ustave. Sprva je imela italijanska vlada namen do določene mere ohraniti
avtonomijo in je s kraljevim odlokom 31. avgusta 1921 ustanovila izredni deželni zbor za
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Goriško-Gradiščansko s priključenimi deli Kranjske in Koroške. Zbor je bil sestavljen iz enakega
števila slovenskih in italijanskih članov ter je imel italijanskega predsednika (Ursic, 2013).
Italijansko skovanko imena Venezia Giulia je prvi uporabil goriški jezikoslovec Graziadio Isaia
Ascoli leta 1863. Ascolijeva Julijska Benečija je geografsko obsegala enako območje kot X.
Provinca Italije v času rimskega cesarstva. Konec prve svetovne vojne je bil termin v Italiji že
splošno uveljavljen in je imel izrazito iredentistično noto, saj je zajemal tudi območja vzhodno
od province Veneto, ki so bila leta 1915 obljubljena Italiji. Uradno postane Venezia Giulia
geografski pojem šele leta aprila 1921, ko je potekal 8. italijanski geografski kongres. Na njem
je furlanski geograf Olinto Marinelli predlagal uporabo imena Venezia Giulia kot enotno ime
za območja novih provinc Vidma, Gorice, Trsta, Pulja in Kvarnerja. S tem so italijanski geografi
razširili območje Julijske Benečije tudi na zasedbene dele Kranjske ter Koroške. Dobesedni
prevod italijanskega imena pokrajine, Julijska Benečija, se prevaja v Julijska krajina, s katerim
je mišljena robna oz. mejna upravna enota. Slovensko prebivalstvo Julijske krajine je raje
uporabljalo star izraz primorje, ki je izhajal iz avstrijskega poimenovanja območja. Slovensko
prebivalstvo Kranjske, ki je po letu 1920 pripadlo Italiji, je ime primorje oz. Primorska vzelo za
svoje in se še danes enači z njim. Razvoj najmlajše slovenske regionalne identitete in njeno
območje sta tako danes največji ostanek rapalske meje. Današnji Primorci z območij Idrije,
Vipave, Pivke, Postojne in Ilirske Bistrice imajo s tem poreklo svoje identitete ravno v italijanski
zasedbi, kar je svojevrsten paradoks glede na oborožen upor in zavračanje italijanskosti
ozemlja.
Prve in edine demokratične volitve v parlament Kraljevine Italije so bile zaradi delnega
volilnega uspeha Furlanov, Slovencev in Hrvatov povod nove upravne reforme. Julijsko krajino
so s kraljevim odlokom št. 53 ukinili 18. januarja 1823, njene province pa priključili videmski
pokrajini (Ursic, 2013). Nova statistična podoba zasedenega ozemlja se je tako skoraj v celoti
podredila italijansko govorečemu prebivalstvu. Le-ti so sedaj zaradi gosto poseljene ravnine
med Bellunom in Vidmom predstavljali veliko večino prebivalstva. Ponoven volilni uspeh
neitalijanskih političnih predstavnikov je bil tako povsem onemogočen. Julijsko krajino so
ponovno ustanovili šele januarja 1927. Tik pred njeno ponovno ustanovitvijo pa so po celotni
Italiji izvedli občinsko reformo z namenom varčevanja. Leta 1926 so bile tako združene številne
občine, takrat še videmske pokrajine (Ursic, 2013).

23

3.3. 122° pehotni polk brigade Macerata v Idriji in Tolminu v obdobju 1918–1919
Ohranjeno arhivsko gradivo brigade Macerata nam ponuja edinstven pogled kronista
italijanske enote na prebivalstvo, nadzor demarkacijske črte ter tudi prve stike med
italijanskimi vojaki in Slovenci (ASU, 2014). Gradivo sem pridobil iz državnega arhiva v Vidmu.
Uradno se je zanjo prva svetovna vojna končala 17. novembra 1918, ko je prispela v Idrijo.
Njeno zgodovinsko gradivo je v glavnem namenjeno opisu delovanja enote na območju Idrije
med 17. novembrom 1918 in 5. junijem 1919. Polk je Idrijo zapustil 7. junija 1919, ko se je peš
odpravil na pot proti Tolminu. Pisec arhivskega gradiva pravi, da se je vodstvo nastanilo v
Tolminu, pehota pa v naseljih Žabče in Zatolmin.
Pisec kronike delovanja enote na slovenskem območju uporablja zelo domoljuben,
iredentistični ter povzdigovalni jezik pri opisovanju dejanj vojakov in ga moramo temu
primerno zelo kritično obravnavati.
Enota je po dnevu počitka v »lepem kranjskem mestu« Idrija, nedaleč stran od
demarkacijske črte, dobila nove zadolžitve. Poveljnik regimenta je obrazložil novo
nalogo vojakom, o kateri pravi: »Naš regiment ima novo ključno nalogo nadzora
demarkacijske črte pred kakršnimi koli napadi srbskih, slovenskih, hrvaških ali
drugih enot, ki bi stopile v stik z našo enoto na demarkacijski črti.« Vsem enotam
zapovedujejo čiščenje snega na vseh glavnih in stranskih cestah, ki povezujejo
različne zaselke v goratem območju.

V času varovanja demarkacijske črte je bila enota zadolžena tudi za gradnjo začasnih
obrambnih položajev. Gradivo opisuje, da so ob črti zgradili veliko opazovalnic za pehoto in
topništvo ter še posebej utrdili tiste, s katerih se je lepo videlo na drugo stran. Med vsemi
gradnjami izpostavlja poljska dela na manjši vzpetini severovzhodno od prelaza Razpotje,
utrjene položaje v bližini Zavratca ter v sistem povezane utrjene položaje v Lomu in v okolici
Rovt.
Odnos italijanskih vojakov brigade Macerata do slovenskega prebivalstva

Pisec arhivskega gradiva Slovence označi kot nenaklonjene Italijanom in še posebej poudari
njihov trmast karakter. Nenaklonjenost Italiji povezuje z njihovo utrujenostjo zaradi izgubljene
vojne in ne zaradi priključitve ozemlja. Zanimiva je tudi njegova opazka, da splošni upor
prebivalstva v Idriji ni izbruhnil le zaradi slovenskega spoštovanja in vdanosti uradnim
oblastem. Tekom zime je po njegovem mnenju del prebivalstva vsaj malo spremenil mnenje o
italijanski zasedbi, saj je v dokumentu omenjeno tudi izboljšanje italijansko-slovenskih
odnosov.
24

»Takoj, ko so prebivalci videli, da se naši vojaki do njihove lastnine obnašajo
spoštljivo ter da jih oskrbujemo s hrano, so pričeli počasi spreminjati mnenje o naši
navzočnosti. Sčasoma so nam postali naklonjeni, za kar se je potrebno zahvaliti
našim častnikom ter vojakom. Čedalje več prebivalstva je prihajalo do našega
regimenta, kjer smo periodično delili hrano ter ostale potrebščine. Še posebej so bili
naše pomoči veseli prebivalci odmaknjenih hribovitih krajev, kjer je primanjkovalo
vsega. Hrano so dobivali tudi vsi učenci, ki so obiskovali šole – na ta način smo
hranili otroke med šestim in štirinajstim letom. Kljub pomanjkanju oblačil smo
starejšim prebivalcem in otrokom zaradi hude zime razdelili volnena oblačila.
Humanitarna pomoč častnikov in vojakov je sčasoma obrodila tudi propagandne
sadove med lokalnim prebivalstvom. Njen namen je bil boljši odnos do Italije in to
nam je večinoma uspelo. Naš vojaški duhovnik se je zaradi vsakodnevnih stikov s
slovenskim prebivalstvom tudi naučil slovenskega jezika. Po prezimovanju smo
Idrijo zapustili po dolgih osmih mesecih.«

Strnjen prevod nekaj strani dolgega italijanskega teksta kaže na to, da se pehotni regiment do
slovenskih prebivalcev, vsaj v njihovem pogledu, ni obnašal agresivno. Ves čas zasedbe so bili
vojaki enote nameščeni pri lokalnemu prebivalstvu, saj vojašnic ni bilo, zima ter skoraj v celoti
podeželsko območje ob demarkacijski črti pa sta tako prisilila italijanske vojake k sobivanju s
Slovenci. Odnos politike, italijanskega javnega mnenja, uradništva in poveljstev do Slovencev
je bil praviloma veliko slabši kot odnos posameznih vojakov ali manjših enot, ki so bile v
neposrednem stiku z lokalnim slovenskim prebivalstvom.
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4. Pariška mirovna konferenca in vprašanje zahodne meje
Še pred mirovno konferenco je postalo jasno, da bo vprašanje naše zahodne meje zelo pereče.
Kraljevina SHS je zahtevala etnične meje, Italija pa določila londonskega sporazuma. Svoje
zahteve je dokazovala s številom mrtvih Italijanov zaradi odprtja tretje fronte na željo antante
ter obljube Francozov in Britancev o pridobitvi novih ozemelj. Mejno vprašanje je bilo takrat
le del naelektrenega političnega vzdušja v Italiji. Gospodarska izmučenost, uničeno območje
Furlanije, velik vojni davek, ogromno mrtvih ter ranjenih, bolezni, pomanjkanje hrane, širjenje
komunizma, skrb za več sto tisoč vojnih ujetnikov in popolna mobilizacija moškega
prebivalstva so bili le del italijanskih skrbi konec prve svetovne vojne (Kacin-Wohinz, 1972). Že
leta 1919 je prišlo do vzpona desničarskih strank ter združenj, ki so s svojo ideologijo še bolj
podpihovala napeto ozračje. Mejno vprašanje in položaj prebivalstva na pridobljenih ozemljih
sta kljub vsem tegobam sčasoma postala osrednje politično vprašanje, zaradi katerega je
moral odstopiti celo predsednik vlade (Kacin-Wohinz, 1972).

4.1. Mejni predlogi tekom mirovne konference
Italija je prišla na mirovno konferenco kot velesila in soodločala v svetu četverice – Francije,
Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Zase je zahtevala mejo po londonskem sporazumu
in še območje Reke. Določila londonskega sporazuma so bila zaradi italijanske zasedbe ozemlja
do demarkacijske črte že presežena, vojaška uprava pa je naredila vse potrebno, da je ozemlje
že za časa konference izgledalo kar se da italijansko, tako da je javnost od konference
pričakovala le izvršno dejanje potrditve meje. Na drugi strani je Kraljevina SHS zahtevala
revizijo londonskega sporazuma, saj je bil sklenjen zoper Avstro-Ogrsko in ne proti novi državi.
Kraljevina SHS je v prvem krogu pogajanj zahtevala ureditev meje na podlagi etnične
pripadnosti, ki je takrat obstajala kot ostra meja med italijanskim in slovenskim prebivalstvom.
Meja bi tako morala potekati po robu Furlanske nižine, brez slovenske Benečije, ki bi še naprej
ostala znotraj Italije. Zanimivo je bilo tudi Wilsonovo reševanje mejnega problema. Ameriški
predsednik je kljub zagovarjanju etničnih meja, ki so bile v tem primeru še toliko bolj očitne,
svoj mejni predlog zasnoval tako, da bi Kraljevini SHS ostali cerkljanski, idrijski, postojnski in
ilirskobistriški okraj, tretjina Istre od Učke do reke Raše ter celotna Dalmacija s pripadajočimi
otoki. Sam ni priznaval londonskega sporazuma, saj je bil sklenjen v tajnosti in je zaradi tega
prišel v konflikt z italijansko delegacijo. Obe delegaciji sta njegov predlog odbili. Po njegovem
predlogu bi Italija dobila Soško dolino, Gorico, Vipavsko dolino, Kras, Trst ter celoten obalni
pas (Kacin-Wohinz, 1972).
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Po neuspešnem skupnem reševanju meje sta obe kraljevini nadaljevali bilateralne pogovore,
v katerih je jugoslovanska delegacija v upanju na delno ohranitev ozemlja pristala celo na
Wilsonov predlog, vendar je temu še vedno odločno nasprotovala Italija. Mirovna konferenca
ni v prav nobenem pogledu rešila obmejnega vprašanja, temveč je to nalogo prenesla na obe
kraljevini, ki sta se zavezali, da bosta vprašanje rešili sami, izven okvirov konference (KacinWohinz, 1972).

4.2. Italijanske namere pridobitve Triglava in ureditev mejnega vprašanja med
Luknjo in Doličem
Italijanski vojaški kartografi Vojnogeografskega inštituta iz Firenc so poleti 1919 izdelali
podroben zemljevid vršne piramide Triglava z okolico, na katerega so vrisali tudi razvodnico v
merilu 1 : 11.000. Iz zemljevida je jasno razvidno, da bi z določitvijo meje zgolj na osnovi
razvodnice Italijani izgubili vrh, ki je imel za njih tako propagandno kot strateško vrednost, saj
so že prvi vojaki poročali o čudovitem razgledu na vso ljubljansko kotlino. Zaradi obstoječe
meje med kranjsko in goriško grofijo na vrhu Triglava so se sprva odločili za zagovarjanje
obstoječe mejne ureditve. V tem primeru bi sicer dobili vrh, vendar bi zaradi ozkega pasu do
vrha Triglava dobili njegovo zahodno ostenje, preko katerega ni bilo nobene poti. Italijanska
stran je v pogovorih s predstavniki Kraljevine SHS že leta 1919 zahtevala podrobno določitev
demarkacijske črte na območju med Bovškim Pihavcem in Kanjavcem. S tem so podali jasne
zahteve po visokogorskih podih in Bovški škrbini, preko katere je vodila pot na Triglav. Iz
ohranjenih italijanskih arhivskih virov lahko razberemo tudi takratna ledinska imena, ki so vsa
zapisana slovensko, saj so lastno imenoslovje večinoma naredili šele leta 1926. Za vzpon na
Triglav z bodoče italijanske strani bi bila po njihovi oceni najbolj pomembna Bovška škrbina,
zato je kmalu postala kamen spotike pri obojestranski potrditvi razmejitve. Italijani so poleti
1919 preučili oddaljenost vseh treh obstoječih planinskih koč okoli Triglava ter sklenili, da
bodo na svoji strani zgradili novo zgradbo še bližje vrhu Triglava. Ukaz za to je dalo vrhovno
poveljstvo, ki je za to zadolžilo 52. divizijo. V sestavi te divizije je bil bataljon alpinov Morbegno,
ki je poimenoval novozgrajeno lesenjačo. Uradna otvoritev je bila septembra 1919, v zgradbi
so bili stalno nameščeni po en častnik in sedem vojakov. Na neposeljenem, a strateško
pomembnem, dvokilometrskem odseku so Italijani pripravili pet predlogov, vsi pa bi seveda
koristili njim.
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Slika 5: Zemljevid italijanskih predlogov razmejitve Triglava. Avtor: Grega Žorž, 2015.

5. Rapalska pogodba in njena določila
Bilateralni pogovori med italijanskim predsednikom Nittijem in jugoslovanskim zunanjim
ministrom Trumbićem med februarjem in junijem 1920 niso pripomogli k reševanju mejnega
spora. Šele zadnja pogajanja, v katere je bila Kraljevina SHS pravzaprav prisiljena in ni imela
nobene podpore s strani antante, so pripeljala do zaključka enoletnega bilateralnega
usklajevanja interesov obeh držav. Pogajanja so se pričela 8. ter končala 12. novembra 1920,
ko sta obe kraljevini podpisali rapalsko pogodbo o razmejitvi.
Kraljevino SHS so zastopali predsednik vlade Milenko Vesnić, zunanji minister Ante Trumbić
ter minister za finance Kosta Stojanović (Kacin -Wohinz, 1972). Slovenski narod, ki je sestavljal
večino prebivalstva zasedenega območja, ni imel na pogajanjih prisotnega nobenega
predstavnika, saj so pogajanja potekala v začetku novembra, prve volitve v Kraljevini
Jugoslaviji pa šele 28. novembra 1920. Italijo so na pogajanjih zastopali nov predsednik vlade
Giovanni Giolitti, zunanji minister grof Carlo Sforza in vojni minister Ivenoe Bonomi. Zunanji
minister Carlo Sforza je po drugi svetovni vojni zopet postal zunanji minister v kar štirih vladah,
ko se je prav tako reševalo mejno vprašanje naše zahodne meje (Kacin -Wohinz, 1972).
Predstavniki Italije so ponudili kompromisni predlog, vendar je ta zajemal le umik italijanskih
zahtev izven slovenskega etničnega ozemlja. Delegacija Kraljevine SHS ni imela nobene prave
moči upiranja italijanskim zahtevam, saj je prišla na pogajanja zelo oslabljena. Zunanjepolitični
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položaj kraljevine je narekoval čim hitrejšo rešitev obmejnega vprašanja, saj le ena sosednja
država ni imela ozemeljskih zahtev po njenem ozemlju. Od navznoter jo je zlasti ogrožal
hrvaški nacionalizem, na Koroškem je le mesec dni nazaj izgubila plebiscit, nanjo pa sta še
dodatno pritiskali Velika Britanija ter Francija – obe sta po letu 1919 zagovarjali določila
londonskega sporazuma (Kacin-Wohinz, 1972). Italija je tako Kraljevini SHS ponudila zgolj dve
možnosti razmejitve – londonski sporazum ali kompromisni italijanski predlog, v katerem bi
Italija odstopila od zahtev po večjemu delu Dalmacije. Predstavniki Kraljevine SHS so sprejeli
slednjo in na račun žrtve slovenskega naroda in ozemlja ohranili Dalmacijo brez Zadra in
otokov.

Slika 6: Ozemeljska razdelitev s podpisom rapalske pogodbe. Avtor: Grega Žorž, 2014.

S pogodbo nista rešili zgolj okvirnega poteka meje, ampak sta v njej določali tudi svoj odnos
do prebivalcev na zasedenem ozemlju. Italija je poleg vseh ozemeljskih pridobitev od
Kraljevine SHS dobila še polne pravice za svojo nekaj tisoč glavo manjšino v Dalmaciji. Za razliko
od Italije se je Kraljevina SHS odpovedala kakršnim koli zahtevam za narodnostne pravice ali
vsaj priznanje slovenskega in hrvaškega prebivalstva znotraj meja Italije. S tem so bili Italiji
Slovenci prepuščeni brez pisnega jamstva za ohranitev narodne individualnosti. Ščitile so jih le
ustne obljube poslancev italijanskega parlamenta in italijanskega kralja Viktorja Emanuela III.
Parlamentarna zbornica je sprva res sprejela resolucijo o zaščiti slovanskega prebivalstva na
novih ozemljih, vendar je bilo vse to pozabljeno ob čedalje hujšemu pritisku italijanskih
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nacionalistov in fašistov. Zunanji minister naj bi celo izjavil, da država s tako bogato kulturno
dediščino ne rabi dajati jamstva za spoštovanje pravic manjšin.
V rapalski pogodbi pa kraljevini še nista določili natančnega poteka meje, temveč le okvirno
linijo in smernice za natančno določanje na terenu. Izvirnik pogodbe je zanimiv tudi zaradi
zapisa imen krajev, ki kažejo na to, da obe delegaciji nista poznali pravilnega zapisa krajev in
vrhov, kljub temu, da sta vojski obeh držav že dve leti zasedali demarkacijsko črto. Izvirnik
pogodbe je v italijanskem jeziku, saj sta se obe strani dogovorili, da bo to skupni jezik pogodbe,
ki bo kasneje preveden še v srbščino.
Člen 1
S to pogodbo se bo uredila meja med Kraljevino Italijo ter Kraljevino SHS.
Od Mt. Pec (kota 1511 m), ki bo postala tromeja med Italijo, Avstrijo ter Kraljevino SHS, bo nova meja potekala
do Mt. Jalovez (kota 2643 m). Meja se bo bolj natančno določila na terenskem pregledu, vendar bo le-ta potekala
v smeri sever-jug preko Ponc (kota 2272 m).
Od Mt. Jalovez (2643 m) naprej: meja bo sledila razvodnici med porečjema Soče ter Save Dolinke (Save Wurzen)
vse do Triglava (kota 2863 m). Od tu bo sledila razvodnici med Sočo ter Savo Bohinjko vse do severovzhodnih
pobočij Mt. Možic (kota 1602 m). Ta del meje bo šel preko Vogla (kota 2348 m), Lavsevice (kota 2003 m) ter Kuka
(kota 2086 m).
Od severovzhodnih pobočij Možica do vzhodnih pobočij gore Porzen (kota 1562 m): mejo bo potrebno določiti na
terenu, vendar bo okvirno sledila smeri sever-jug.
Od vzhodnih pobočij gore Porzen do zahodnih pobočij gore Blegos (kota 1562 m) bo potrebno mejo določiti na
terenu. Določena je okvirna smer zahod-vzhod s tem, da vas Dautscha pripade SHS, vas Novake pa Italiji.
Od zahodnih pobočij gore Blegos do vzhodnih pobočij gore Bevk (kota 1050 m): linijo določiti naknadno,
dogovorjena je smer SV-JZ. Naselja Leskouza, Kopačnica in Zavoden pripadejo SHS, oba prelaza pri Podlaniscam
pa Italiji.
Od vzhodnih pobočij gore Bevk in vse do zahodnega roba vasi Hotedražica: linija bo določena naknadno s tem, da
Javojidor, Ziri, Opale, Hleviščhe, Rovte in Hotedražica pripadejo SHS, gora Prapretpi (kota 1006 m), vasi Wresnik,
Zavratec, Medwedjeberto pa Italiji.
Od tu pa do vasi Želše: meja bo potekala ob zahodnem robu uravnave ob glavni cesti Hotedražica–Planina in od
tam nadaljevala tako, da bodo vasi Planina, Unec, Želše in Rakek pripadli SHS.
Od vasi Želše do Cabranska: meja bo določena na terenu, vendar bo okvirno potekala sprva v smeri SZ-JV po
vzhodnih pobočjih gore Pomario (kota 1268 m) tako, da vasi Dolenja vas, Dolenje Jezero in Otok pripadejo SHS,
kote 875 m, 985 m in 983 m pa Italiji. Od tu pa bo potekala po spodnjih vzhodnih pobočjih Bičke Gore (1236 m) in
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Pleca Gora (1067 m) tako, da bo vas Leskova dolina italijanska. Od tu bo sledila križišču pri koti 912 m (zahodno
od Škodnika), koti 1146 m vzhodno od Cifri (kota 1399 m) ter dosegla Cabransko, ki bo ostala na italijanskem
ozemlju skupaj z glavno cesto ob spodnjih vzhodnih pobočjih gore Nevoso od Leskove doline do Cabranske.
Od Cabranske pa do Griže (kota 502 m): okvirna linija bo potekala v smeri SV-JZ in bo šla vzhodno od gore
Terstenico (Terstinik, kota 1243 m), se dotaknila kote 817 m (JV od Suhove) in šla južno od Zidovja (kota 660 m).
Od tu bo nadaljevala do Grize tako, da bosta vasi Clana in Bresa pripadla Italiji, vas Studena pa SHS.
Od Griže pa do meje države Reke: okvirni potek od severa proti jugu vse do glavne ceste Rupa–Castua in nekje do
polovice poti med Jussici ter Spincici. Tu bo prečkala cesto in šla po zahodni meji zaselkov Miseri in Drinistici, ki
bodo ostali v SHS, ter se nato priključila glavni cesti Mattuglie–Castua na vrhu hriba, kjer se ti dve cesti srečata
vzhodno od Mattuglie, kjer se bo priključila cesti Fiume–Castua in severni meji Svobodne države Reke. Natančen
kraj stika je severna meja zaselka Ruberi – tam, kjer se od glavne ceste odcepi kolovoz, okoli 500 m južno od kraja,
kjer se vse tri ceste srečajo zahodno od kraja Castua.
Do izgradnje normalnega cestnega omrežja na italijanskem ozemlju se vse tri ceste lahko uporabljajo s strani
Italije ter Svobodne države Reka.
Člen 2
Vsebuje določitev meje Zadra.
Člen 3
Vsebuje določitev meja na morju tako, da otoka Cres in Lošinj pripadeta Italiji.
Člen 4
Ustanovitev Svobodne države Reka.
Člen 5
Zakoličenje meja, ki so bile začrtane v prejšnjih členih bo izvedla komisija za razmejitev, ki bo enakovredno
zastopana s člani obeh držav. Za nestrinjanja ter rešitve zapletov pri določanju odsekov bo zadolžen predsednik
švicarske konfederacije. Njegova odločitev vprašanja bo dokončna. Kot priloga te pogodbe bo tudi zemljevid v
merilu 1 : 200.000, kjer bodo začrtane meje določene s prvim in četrtim členom.
Člen 6
Obe kraljevini se obvezujeta, da bosta v roku dveh mesecev po podpisu sporazuma sklicali konferenco, kjer bodo
strokovnjaki obeh kraljevin pripravili skupen predlog izmere, finančnih stroškov ter finančnih obveznosti obeh
kraljevin.
Člen 7
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Govori o italijanskih interesih v Dalmaciji, pravici vseh nekdanjih državljanov Avstro-Ogrske na ozemlju Kraljevine
SHS, da v roku enega leta zaprosijo za italijansko državljanstvo, ter o upoštevanju diplom ter ostalih univerzitetnih
določil.
Člen 8
V luči dobrih državniških, intelektualnih ter moralnih odnosov med državljani obeh kraljevin se obe kraljevini
obvezujeta, da bosta pripravili skupen predlog o izobraževanju v njunih šolah.
Člen 9
Duplikat pogodbe: En duplikat ostane v italijanščini, drugi pa bo preveden v srbohrvaščino. V primeru spora bo
mednarodno veljaven le izvod v italijanščini.

6. Določitev meje na terenu
S podpisom rapalske pogodbe sta se obe kraljevini zavezali, da bosta ustanovili komisijo za
razmejitev, ki bo izvedla meritve ter skrbela za postavitev mejnikov (Decisioni, 1929). Zaradi
posebnosti nove meje, ki je vsebovala kopensko mejo, svobodno državo ter enklavo Zadar, so
ustanovili tri komisije – vsako za svoj del meje. Uradno so tako obstajale komisije:


nove province Julijske krajine (Provincia Venezia Giulia),



Svobodne države Reke (Stato Libero di Fiume),



zadarskega okrožja (Territorio di Zara).

Komisija se je uradno imenovala Commissione italo - s.h.s. per la delimitazione dei confini fra
il Regno d´Italia e il Regno S.H.S. in je bila ustanovljena 23. februarja 1921 v Ljubljani, kjer se
je tudi prvič zbrala (Decisioni, 1929). Že na prvem sestanku so se dogovorili o dokončnem
umiku Italijanov iz krajev vzhodno od okvirnega poteka rapalske meje (Sorica, Logatec,
Planina, Unec in Rakek). Na drugem zasedanju komisije, ki je potekalo od 22. do 29. aprila
1921 v Benetkah, so člani komisije razpravljali o tehničnih pravilih dela ter določili oblike
delovanja. Zaradi različnih interpretacij poteka meje komisija ni dosegla sklepa o enotnem
predlogu. Sklepčni so bili le pri območju visokogorja ter tam, kjer bo potekala na stari kranjskoogrski meji. Člani komisije so se dogovorili, da prepustijo odločitev obema vladama, sami pa
pričnejo z delom na delu meje, kjer so si enotni (Decisioni, 1929).
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Slika 7: Delo italijanske topografske skupine komisije za razmejitev v Julijskih Alpah in gradnja mejnikov. Na sliki je viden tudi
lesen steber, ki je označeval bodočo lokacijo mejnika. Vir: Michele di Bartolomeo.

Konec leta 1921 so ostali nerešeni deli meje:
1) Zaradi nesoglasja na sestanku v Benetkah:
Peč–Velika Ponca ter Možic–Suhi Vrh.
2) Zaradi nestrinjanja na terenu:
Vršič, Triglav (od sedla Luknja do sedla Dolič), čelo Doline sedmerih jezer (Prehodavci)
ter Leskova dolina pri Snežniku (od Velikega vrha do Korita).

Slika 8: Člani razmejitvene komisije, pripadniki alpinov in jugoslovanske vojske ob sektorskem mejniku št. 9 na škrbini Luknja
6. avgusta 1921. Peti z leve je Alfonz Gspan, geometer in slovenski član razmejitvene komisije. Vir: Muzej novejše zgodovine
Slovenije.

Na ostalih odsekih meje je bila po letu 1921 mejna črta določena in tudi trasirana. Proti koncu
leta 1922 je delegacija SHS predlagala arbitražo švicarske konfederacije za nerešene dele,
vendar do tega ni prišlo. Na zasedanjih med 4. in 9. avgustom 1924 so dosegli dogovor za
večino nerešenih območij in tako pričeli z nadaljnjim delom označevanja na terenu. Po
sestanku avgusta 1924 sta ostala nerešena zgolj območje Rateč in odsek Planina, vendar sta
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obe delegaciji raje videli, da se o tem zopet dogovorita vladi. Po rešitvi sporov je komisija
zaključila svoje delo leta 1925 ter za leto 1926 pustila zgolj izdelavo zadnjega lista zemljevida
v merilu 1 : 5000 (Decisioni, 1929).
Delovni postopek – terenske sekcije

Da bi razdelili in s tem olajšali preučevanje, izvrševanje in nadzorovanje del, je bila mejna črta
razdeljena na tri sekcije – sever, srednji del in jug. Italijani so vsaki sekciji določili svojega
načelnika ter moštvo, delegati SHS oz. njihovo moštvo pa so raje hodili od primera do primera.

Slika 9: Gradbena ekipa, vojaki in domačini ob gradnji mejnikov rapalske meje v okolici Hotedršice. Na sliki se lepo vidijo
kalupi glavnega ter dveh manjših mejnikov druge vrste. Vir: Decisioni, 1929..

Kartografsko izmero je opravil italijanski geografsko vojaški inštitut (Istituto Geografico
Militare), ki je izdelal podrobne karte meje ter obmejnega pasu v merilu 1 : 5000. V vsaki
delegaciji je bil za kartografsko preverjanje določen še izkušen topograf. Pri Italijanih je bil to
topograf IGM, pri delegaciji SHS pa podpolkovnik Marković (Decisioni, 1929).

6.1. Mejniki rapalske meje
Za materialno označevanje mejne črte sta se obe delegaciji odločili, da bosta uporabili
betonske mejnike (termini di confine oz. cippi) prizmatske oblike, zgrajene v armiranem
betonu ter pritrjene na matično skalno podlago, kjer je to mogoče. Strinjali so se, da bodo
uporabili štiri vrste mejnikov, katerih oblika bo ustrezala njihovi namembnosti.
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Glavni mejniki (termini principali) so ob važnejših mejnih točkah in na visokih, vidnih mestih.
Služijo kot začetni mejniki vsakega sektorja ter so visoki en meter. Imajo zaporedno arabsko
številko.
Mejniki druge vrste (termini secondari) ali vmesni mejniki, ki stojijo v prostoru med glavnimi
mejniki in služijo za podrobno določanje poteka mejne črte. Označeni so z zaporedno številko
sektorja ter s svojo zaporedno rimsko številko v sektorju.
Posebni mejniki (termini speciali), ki stojijo tam, kjer mejna črta prečka večje komunikacije,
ter nimajo posebnih oznak. Od mejnikov druge vrste se razlikujejo le po višini, saj merijo 1,5
m.
Tromejni mejnik (termine triconfinale), ki stoji na vrhu gore Peč ter označuje mejni stik med
Avstrijo, Italijo ter Kraljevino SHS.
Oznake mejnikov

Vsak mejnik je bil označen z zaporedno številko sektorja ter s svojo zaporedno številko znotraj
sektorja. Poleg oštevilčenja ima vsak mejnik vrezane označbe na daljših straneh, ki sta obrnjeni
proti državama, I za Italijo ter SHS za Kraljevino SHS (čeprav so po preimenovanju v Kraljevino
Jugoslavijo popravili večino mejnikov tako, da so nosili črko J, po priključitvi Gorenjske k
Nemčiji pa črko D). Spodaj imajo vrezano letnico 1920. Na zgornji strani pa so imeli vgravirane
tri črte. Prva (s puščico) je označevala magnetni sever, drugi dve pa sta označevali smer do
prejšnjega in naslednjega mejnika (Decisioni, 1929).

Slika 10: Skica vseh štirih tipov mejnikov rapalske meje. Vir: Decisioni, 1929.
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Postavitev mejnikov ter njihovo število
Za izdelavo mejnikov so Italijani uporabljali izključno vojaško delovno silo, Kraljevina SHS pa je
poleg vojaške najemala tudi lokalno prebivalstvo. V celoti je bilo na odseku med tromejo in
reško državo določenih 69 glavnih mejnikov, med katerimi so postavili 4508 mejnikov druge
vrste in 38 specialnih. Sektorski kamen št. 70 je bil stični kamen z mejo reške države. Celotna
mejna črta je bila po izmeri komisije dolga 244.523,73 m s povprečno razdaljo petdesetih
metrov med posameznimi mejniki. Dolžina mejne črte reške države je znašala 19.410,70 m.
Po priključitvi reške države k Italiji je celotna mejna črta Julijske krajine znašala 263.934,43 m.
Na reškem delu je bilo postavljenih 599 mejnikov, od katerih je bilo 9 glavnih ter 590
drugotnega pomena. Skupno je tako mejo označevalo 79 glavnih mejnikov ter 5098
sekundarnih, kar skupaj znaša 5214 mejnikov (Decisioni, 1929). Mejno črto so že takrat
razdelili tudi glede pokrivnosti tal in tako izdelali tri kategorije: nepokrita (tratti scoperti),
mešana (copertura mista) ter gozdnata (copertura forestale).

Slika 11: Karta odsekov, za katere je bila zadolžena posamezna država. Vir: Decisioni, 1929.

Ohranjena je tudi karta razdelitve del ter pristojnosti vzdrževanja mejnikov. Delegacija Italije
je morala kriti izdelavo mejnikov na odsekih od Tromeje do Blegoša (26/XXXI) ter od Leskove
doline (62) do Rubešov (69/CLXX) pri Reki. Delegacija SHS je skrbela za odsek od Blegoša do
Leskove doline ter od Rubešov do izliva reke Riječine v morje. (Decisioni, 1929)
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7. Prehajanje meje, meddržavni mejni prehodi in njihova
kategorizacija na podlagi beograjskih in nettunskih sporazumov
Natančen potek meje, postavitev mejnikov in njihovo oštevilčevanje so bile v pristojnosti
mešane komisije, ki je omenjena v zgornjem poglavju, prehajanje meje pa sta državi uredili
postopoma, in sicer šele s podpisom dveh sporazumov, izsledki obeh pa so zbrani v uradni
publikaciji italijanskega Ministrstva za zunanje zadeve iz katere smo tudi črpali spodaj
predstavljene podatke – Decisioni della Commissione mista stabilita dalle convenzioni di
Nettuno e di Belgrado (Decisioni, 1929). 27. januarja 1924 sta državi podpisali dogovor
dosežen v Beogradu in Rimu, s katerim sta si razdelili območje Svobodne reške države, 20.
julija 1925 pa sta podpisali nettunske dogovore, v katerih sta opredelili mejni promet, zaledno
mejno območje, mejno turistično območje in vsebine, ki se niso dotikale meje.
V prvem poglavju publikacije je opisana opredelitev mejnega območja na obeh straneh
državne meje, ki je s tem tudi uradno postalo mejišče oz. frontier. Italijanski zaledni pas je tako
obsegal območje od Peči do Pungrata (Cima Ruter), zajel območje naselja Bela Peč (Fusine in
Valromana), Mangartskih jezer, Rif. Sillani na Mangrtskem sedlu, Rif. Suvich v Loški Koritnici,
Jalovec, planine v Zadnji Trenti, izvir Soče, Vršiško cesto vse do vključno z zaselkom Na Logu,
dolino Zadnjice, sedlo med Prehodavci in Zadnjiškim Ozebnikom, pl. Za Skalo, Lanževico in poti
na Bogatinsko sedlo, kjer je od meje segalo zgolj 500 m v notranjost Italije. Dalje je zaledno
mejno območje vzporedno sledilo meji do Rodice, vanj pa je sodil pas, ki ustreza 300 m višinske
razlike od poteka meje. Od Rodice naprej je območje zajelo pot do Ruta iz Grahovega, poti do
Stržišča, železniško postajo Hudajužna, Durnik, Porezen, Poljane pri Cerknem, Škofije, Bevk,
Sivko, Ledinsko Razpotje, cesto Gore–Tabor–Dole–Veharše–Godovič, naselje Godovič ob stari
občinski meji Hotedršica–Gorenji Logatec, Travni vrh, Cestar pri cesti Gruden–Hrušica, cesto
proti Grčarevcu pri Srnjaku, staro občinsko mejo Planine Ravbarkomanda ob cesti Postojna–
Planina in ob železnici Postojna–Rakek, ob občinski meji Rakek do V. Javornika, meje gozdnega
zemljišča Windischgretz – tako, da zajame Jurjevo dolino – in od tam do Obramca, Kalvarije,
Pravdenjaka, ceste od vojašnice finančne straže Cifri, Klanske police in Gomanc.
Jugoslovanski zaledni mejni pas je potekal od Peči tako, da je zajel naselja Rateče, Podkoren,
Kranjska Gora, Log in Gozd, Špik, Turkov rovt v dolini Vrata, Rjavina, pot iz Krme, pot na
Vodnikovo Kočo, Hribarice, Triglavska jezera, Korita, zopet 500 m od Bogatinskega sedla in 300
višinskih metrov pod grebenom tolminsko-bohinjskih gora, železniške postaje Bohinjska
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Bistrica, Nemškega Rovta, ob meji katastrske občine Sorica do Podrošta, sto metrov vzporedno
ob meji vse do Leskovice, Hotavelj, Sovodnja, Žiri, Osredka, Rovt, cesto Rovte–Logatec,
železniško postajo Logatec, ob železnici do zemljišč Windischgretza, ob železnici, ob cesti
Cerknica–Martinjak–Grahovo–Žirovnica–Lipsenj–Gorenje

Jezero–Dane–Lož,

cesto

proti

Grajševki, Požarja do današnje meje s Hrvaško.
Zanimiva sta tudi peti in šesti člen, v katerem sta se državi dogovorili o uvozu in izvozu živine,
prehajanju meje zaradi paše in morebitnega prezimovanja živine na drugi strani meje. Za
izdajo dovoljenja so morali lastniki podati tudi število breje živine in barvo živali.
Deveti člen dokumenta predpisuje, kje lahko prebivalstvo mejnega območja zaprosi za mejno
izkaznico (carte di frontiera), saj lahko le-to izdajajo v Italiji le kvesture v Vidmu, Gorici, Trstu
in na Reki, na jugoslovanski strani pa okrožja Radovljica, Škofja Loka, Čabar, Susak in Kastav.
Pristojnost žigosanja mejnih dovolilnic ima le urad, ki jo je izdal.
Prošnje za vizumska dovoljenja so morali prosilci nasloviti na ustrezen urad, saj so mejo
razdelili na sedem odsekov. Vizumska dovoljenja za prvi odsek meje med Pečjo in V koncu
Špica je izdajal Urad javne varnosti Trbiž, za drugi odsek Urad javne varnosti Tolmin, ki je bil
pristojen za mejni odsek do Vogla, za tretji odsek Urad javne varnosti Podbrdo, ki je bil
pristojen za mejni odsek do Huma pri Poreznu, za četrti odsek Urad javne varnosti Idrija za
mejni odsek do Kalc, za peti odsek Urad javne varnosti Postojna za mejni odsek od vključno
Kalc do Loma pri Jurjevi dolini, za šesti odsek reška kvestura za mejni odsek do Kastava in za
sedmi odsek Urad javne varnosti Vološko-Opatija. Na jugoslovanski strani so bili za dovoljenja
pristojni okrožni uradi, in sicer za prvi odsek med Pečjo in Možicem radovljiško okrožje, za
drugi odsek do Sivke okrožje Škofja Loka, za tretji odsek do Belih vod pri Leskovi dolini okrožje
Logatec, za četrti odsek do Smrekovca okrožje Čabar, za zadnje tri odseke pri Reki pa okrožja
Susak, Kastav in policijski komisar Susak.
Dovoljena za enkratni prehod meje sta državi opredelili s 13. členom, v katerem sta določili,
da jih na italijanski strani izdajajo že omenjeni uradi javne varnosti in poveljnik enote finančne
straže na mejnih prehodih prve kategorije. Na jugoslovanski strani jih lahko izdajo okrožni
urad, poveljnik policijske enote ob meji, poveljnik orožniške postaje, častnik mejne vojaške
enote (graničarjev) in poveljnik oddelka finančne kontrole. V primeru, da prebivalstvo ali živina
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nima v svoji neposredni bližini dostopa do pitne vode, se lahko za transport vode preko meje
uporabijo mejni prehodi 1., 2., in 3. kategorije.
Državi sta se dogovorili, da bosta vzpostavili šest kategorij mejnih prehodov, in sicer:


Prva kategorija – splošni mejni prehodi (Varchi e passaggi per il movimento
generale)
V prvo kategorijo je spadalo devet mednarodnih mejnih prehodov. Razmeroma
majhno število se je z razdelitvijo na cestne in železniške prehode še zmanjšalo. Mejo
se je lahko tako prečkalo na šestih mednarodnih cestnih mejnih prehodih: Rateče,
Petrovo Brdo, Podpleče pri Cerknem, Žiri, Gruden in Planina. Nadzor na mejnih
prehodih so izvajali karabinjerji, finančna straža pa jim je nudila morebitno pomoč.
Na mejnih prehodih prve kategorije ni bilo časovne omejitve prehajanja meje.
o Rateče, cestni
o Rateče, železniški,
o Podbrdo, železniški,
o Petrovo Brdo, cestni
o Podpleče, cestni,
o Žiri, cestni,
o Hotederšica, cestni,
o Gruden, cestni,
o Planina, cestni,
o Postojna, železniški.



Druga kategorija – mejni prehodi za gibanje v obmejnem pasu (Varchi per il
movimento nella zona di frontiera)
Na mejnih prehodih druge kategorije je imelo možnost prehoda lokalno prebivalstvo,
ki je imelo obmejne prepustnice. Za razliko od prve kategorije tu ni bilo carinikov oz.
karabinjerjev, temveč le finančniki. Pred reformo mejnih prehodov leta 1938 sta državi
določili kar 32 mejnih prehodov na ozemlju današnje Slovenije in 23 mejnih prehodov
na območju današnje Hrvaške. Mejni prehodi druge kategorije so obratovali med peto
uro zjutraj in deveto uro zvečer (5.00–21.00), vendar so urnik prilagajali letnemu času,
saj so maja in avgusta prehod odprli že ob četrti uri zjutraj, junija in julija pa ob pol
štirih (3.30) zjutraj.
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o Rateče – Pri Jalnu, 2/XXI-XXII,
o Vršič, 6/XV-XVI,
o Vrh Bače, 26,
o Sorica – Petrovo Brdo, 27/XXXIX,
o Rovtar – Petrovo Brdo, 28/VI-VII,
o Podprvič, 30/LII,
o Podlanišče, 35/LX-LXI,
o Nova Oslica – Veharšče, 36/I-II,
o Laniše, 37/X,
o Žiri – Breznica, 39/VIII,
o Žirovnica, 40/XXXIV,
o Novi Svet, 44/XLV-LI
o Dolinar, 45/I-II,
o Urbanček, 43/XXXVII,
o Grčarevec, 47/III,
o Grič – Strmica, 49/XII,
o Malni, 49/XLVI-XLVII,
o Brez imena, 49/LXXXIII-CXIX,
o Unec – Postojna, 49/CLXXII-CLXXIII,
o Brez imena, 50/XXV-XXVI,
o Otoška dolina, 54/XXIII-XXIV,
o Leskova dolina, 58/CI-CII.


Tretja kategorija – mejni prehodi za lastnike zemljišč (Varchi per il movimento dei
proprietari di beni a cavallo della lina di confine)
Za razliko od prvih dveh kategorij so bili mejni prehodi tretje kategorije brez zgradb in
mejnih uslužbencev. Zabeleženo je bilo le, na katerem odseku meje se lahko opravi
prehod, mejni nadzor pa so tu opravljale patrulje finančnikov. Mejnih prehodov tretje
kategorije je bilo na ozemlju današnje Slovenije kar 148, na ozemlju današnje hrvaške
pa 55.
o Kopa, 1/XX-XLVI,
o Rateče, 1/LXXV,
o Rateče, 1/XCI-XCII,
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o Soriška planina, 26/XLVI,
o Porezen, 29/XXX,
o Pri štalah, 29/LXIV,
o Kumer, 30/LX,
o Pri Tušku, 31/XVI-XXII,
o Slugova dolina, 32/XXV-XXVI,
o Kovk, 32/XLIX-L,
o Robidnica, 33/XXV-XXVI,
o Robidnica, 33/XXXVIII-XXXIX,
o Peternel, 33/LXX-LXXII,
o Črniče, 33/LXXXV-LXXXVI,
o Mak, 34/II-III,
o Strum, 34/XXIX-XXX,
o Mehinovše, 34/LVIII,
o Brez imena, 34/LXIX-LXX,
o Pervene, 35,
o Vrhovec, 35/XV-XVI,
o Vrhovec, 35/XXIII-XXIV,
o Brez imena, 35/XXXII,
o Na Rupah, 36/XXXII,
o Brez imena, 36/XXXVII,
o Brez imena, 36/XLVI,
o Brez imena, 37/X-XXXIII,
o Likar – Svetlinčič, 37/LXXIII,
o Fužine – Svetlinčič, 38,
o Bezelj, 38/XIX,
o Škulj, 38/XXX,
o Žakljerič, 38/XLII,
o Brez imena, 38/LXI-LXII,
o Brez imena, 38/LXXV-LXXX,
o Brez imena, 39/LXVIII,
o Brez imena, 39/LXXXVII,
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o Sovra – Dolenji Vrsnik, 40/VIII-IX,
o Sovra – Žirovnica, 40/XXXIV,
o Ravne – Rupe, 40/LIX-LX,
o Ravne – Kovk, 40/LXIX,
o Podklanec – Črna, 41/XIX,
o Podklanec – Dolenji Zavratec, 41/XLII-XLIII,
o Sopot – Zavratec, 41/XLIV,
o Lom – Zavratec, 41/LXXXIII,
o Rovte, 42/XXVIII,
o Lanevska grapa, 42/XLII, XLIII,
o Trate, 43,
o Brez imena, 43/XVIII-XIX,
o Likarjeva koča, 43/XXXVI-XXXVII,
o Cesta do Likarja, 43/XLIX-LII,
o Strnad, 43/LVIII-LIX,
o Brez imena, 43/LXXVI-LXXVII,
o Brez imena, 44/III-IV,
o Brez imena, 44/XIV,
o Brez imena, 44/XVII,
o Brez imena, 44/XXIII,
o Brez imena, 44/XXVII,
o Brez imena, 44/XLI-XLII,
o Babine Laze, 44/XLV-LI,
o Gornji Novi svet, 44/LXXI-LXXII,
o Brez imena, 44/LXXVIII-LXXXI,
o Erjavec, 45/LIV,
o Erjavec, 45/IX,
o Erjavec, 45/LXXIV-LXXV,
o Cigale, 45/LXXXVIII,
o Brez imena, 45/XCVII,
o Kalce, 46/L,
o Srnjak, 46/LXXIII,
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o Klančar, 47/XXIII,
o Sv. Marija, 47/XXXII-XXXIII,
o Podgora, 47/LXV-LXVI,
o Liplje, 48/XXI-XXVII,
o Planina na Hrušici, 48/XLII,
o Sveti Duh, 48/XLIX, LII,
o Planina – Sv. Marija, 48/LXVIII-LXXIV,
o Grič, 48/LXXIX,
o Planina – Žaga, 49/XLVIII-XLIX,
o Nert, 49/LXIII,
o Brez imena, 49/LXXXIII-CXIX,
o Vhod v mlin, 49/LXXXVII-LXXXVIII,
o Brez imena, 50/XXV-XXVI,
o Brez imena, 50/LXV-LXVI,
o Rakov Škocjan, 51/VI-VII,
o Erlišče, 51/XIX,
o Brez imena, 51/XXI-XXII,
o Brez imena, 51/XL-XLI,
o Brez imena, 51/LII-LIII,
o Brez imena, 51/LXII,
o Brez imena, 51/, LXXX-LXXXI,
o Brez imena, 51/LXXXVI-LXXXVII,
o Brez imena, 52/I-II,
o Dolenja vas – Čelo, 52/XXXVIII-XXXIX,
o Brez imena, 53/XVI-XVII,
o Brez imena, 53/XXX-XXXI,
o Brez imena, 55,
o Lačnik, 55/XXVIII-XXXI,
o Lačnik, 55/XLII,
o Brez imena, 56/I-II,
o Brez imena, 56/IV-V,
o Brez imena, 56/XI,
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o Brez imena, 56/XXVIII,
o Brez imena, 56, XXXV,
o Brez imena, 56/XL,
o Brez imena, 56/XLIII-XLIV,
o Brez imena, 56/XLVII,
o Bički lazi, 57/LXXVI-LXXXIX,
o Brez imena, 57/IV-LVIII,
o Kozaršče – Leskova dolina, 58/XVI-XVII,
o Kozaršče – Mašun, 57/LVII-LVIII,
o Kozaršče – Leskova dolina, 58/CI-CII,
o Brez imena, 59/LXVI-LXVII,
o Bela voda, 59/LXXXI,
o Leskova dolina – Milanov vrh, 60/XII-XIV,
o Leskova dolina – Milanov vrh, 60/XIX,
o Cifra – Paravičeva miza, 61/IX-XI,
o Cifra – Milanov vrh, 61/XXVIII,
o Čabarska polica – Milanov vrh, 62,
o Pomenjak, 63/XXXII,
o Gomance, 63/LI-LII.


Četrta kategorija – mejni prehodi za prenos blaga (Varchi di transito)
Zaradi razčlenjenosti meje je bilo potrebno urediti tudi način prevoza preko ozemlja
druge države brez plačila carine. Vsi upravičenci dovolilnic so lahko prevoz preko meje
opravljali le na mejnih prehodih prve in druge kategorije.
Kraljevina SHS:
-

Sorica–Petrovo Brdo–Podbrdo–Bohinjska Bistrica; s tem so omogočili transport
lesa na železniško postajo Podbrdo ter od tam v Jugoslavijo, saj so cesto preko
prelaza zgradili šele tik pred drugo svetovno vojno,

-

Planina–Malni (cesta je dvakrat prečkala italijansko ozemlje) –Unec,

-

Carrareccia di Selze (mejnik 59/VI) –Boschi del Nadlesk (mejnik 59/C).

Italija
-

Kopa–Rateče–Bela Peč; v tistem času je edina cesta na Kopo vodila iz Rateč,

-

Jazne–Lanišče–Sovodenj–Cerkno,
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-

Jarce–38/XLVII–Žiri–Osojnica,

-

Črna dolina–Žiri–Osojnica,

-

Žirovnica–Žiri–Osojnica,

-

Ravne–Žiri–Osojnica,

-

Zavratec–Žiri–Osojnica.

Peta kategorija – posebni prehodi (Varchi speciali)
Peta kategorija je bila namenjena prebivalcem obmejne cone, ki so lahko preko meje
prevažali vodo, pesek in kamen.



Šesta kategorija – sekundarni prehodi (Varchi secondari)
Ta kategorija je bila namenjena prostorsko neomejenemu prehodu zdravnikov,
porodniških babic in veterinarjev v nujnih primerih, vendar le s predhodnim
posvetovanjem oz. prijavi mejnim službam.
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PROVINCA

SEKTOR

VIDEM

TRBIŽ
TOLMIN

PODBRDO

GORICA

IDRIJA

TRST

REKA

POSTOJNA

MATULJI

MEJNIKI

KAT.

IME

TIP

PRISTOJNA SLUŽBA

2/XI - XII

1a

Rateče

cestni

Karabinjerji

2/ XVII - XIX

1a

Rateče

železniški

Karabinjerji

6/ XV - XVI

2a

Vršič

cestni

Finančna straža

26

2a

Vrh Bače

cestni

Finančna straža

27/XL - XLI

2a

Prelaz Sorica

cestni

Finančna straža

bohinjski tunel

1a

Podbrdo – tunel

železniški

Karabinjerji

27/ XLIX - L

1a

Petrovo Brdo

cestni

Finančna straža

28/VI - VII

2a

Podporezen

cestni

Finančna straža

39/LII

2a

Pod Prvič

cestni

Finančna straža

34/XLIV - XLV

1a

Podpleče

cestni

Karabinjerji

35/LX - LXI

2a

Podlanišče

cestni

Finančna straža

36/I - II

2a

Hobovše

cestni

Finančna straža

37/X

2a

Laniše

cestni

Finančna straža

39/VIII

2a

Breznica

cestni

Finančna straža

39/XXIX - XXX

1a

Osojnica

cestni

Karabinjerji
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44/ XXXV XXXVI
44/XLV - LI

2a

Trate

cestni

Finančna straža

1a

Hotedršica

cestni

Karabinjerji

2a

Novi svet

cestni

Finančna straža

45/ I - II

2a

Dolinar

cestni

Finančna straža

45/XXXVII

2a

Cajnar

cestni

Finančna straža

46/25-26

1a

Gruden

cestni

Finančna straža

47/3-4

2a

Grčarevec

cestni

Finančna straža

49/12

2a

Žaga

cestni

Finančna straža

49/46-47

1a

Kačja vas

cestni

Karabinjerji

49/83-84

2a

Malni

cestni

Finančna straža

50/ XCII - XCIII

1a

Postojna

železniški

Karabinjerji

49/118-119

2a

Dvorec Haasberg

cestni

Finančna straža

49/172-173

2a

Unec

cestni

Finančna straža

50/25-26

2a

Slivice

cestni

Finančna straža

54/23-24

2a

Otoška dolina

cestni

Finančna straža

58/ CI - CII

2a

Leskova dolina

cestni

Finančna straža

66/29-30

2a

Klana

cestni

Finančna straža

66/75-76

2a

Zidovje

cestni

Finančna straža

Tabela 2: Mejni prehodi prve in druge kategorije po reorganizaciji leta 1938. Vir: Archivio di stato Udine.

Cestni in železniški prehod Rateče 2/XI - XII in 2/XVII - XIX

Cestni mejni prehod prve kategorije Rateče je na enakem mestu še danes, saj je rateški odsek
državne meje preko Zgornjesavske doline reliktni ostanek rapalske meje.
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Vršič 6/XV - XVI

Mejni prehod druge kategorije na samem prelazu Vršič se je nahajal na mestu današnjega
parkirišča. Mejni kamen stoji še danes, prav tako lahko na italijanski strani meje najdemo
stražarnice, ki se jih večinoma zamenjuje z ostankom Soške fronte. Mejni prehod so upravljali
finančniki vojašnice v Trenti, svojo izpostavo pa so imeli v današnjem Tičarjevem domu, ki ga
je občina Kranjska gora brez vednosti Slovenskega planinskega društva, ki je zgradilo dom,
prodala Italiji za 300.000 lir (Planinski vestnik št. 9, 1935).
Vrh Bače 26

Mejni prehod druge kategorije ob stari tovorni poti iz Bohinja v Podbrdo se je nahajal na sedlu
Vrh Bače. Kamniti ostanki zgradb obeh držav so še vidni, prav tako specialni mejnik, ki je tu
označeval prehod preko meje.
Prelaz Sorica 27/XL - XLI

Mejni prehod druge kategorije na prelazu Sorica je obstajal le zaradi paše na Soriški planini,
saj so tu pasli kmetje iz Bohinja. Pot Bohinjska Bistrica–Sorica je potekala tik za mejo na
jugoslovanski strani, ob njej pa so svojo postojanko imeli jugoslovanski vojaki. Danes lahko
zgradbo prepoznamo zgolj po betonskih stopnicah, ki so vodile k njej.
Petrovo Brdo 27/XLIX - L

Mejni prehod prve kategorije pod prelazom Petrovo Brdo je bil prvi mejni prehod te kategorije
od Rateč dalje. Prehod se je nahajal ob sotočju potoka Rajter in Zadnje Sore. Zaradi poteka
meje, ki je od tu pa do potoka Loder potekala po strugi Zadnje Sore, se je jugoslovansko
poslopje nahajalo veliko nižje in je še danes ohranjeno. Glede na to, da je označeno že na
zemljevidu iz leta 1923/24, je bilo zgrajeno tik po potrditvi tega odseka meje. Italijansko
poslopje, ohranjeno na fotografiji iz 30. let, je danes uničeno.
Podporezen 28/VI - VII

Mejni prehod druge kategorije Podporezen je obstajal le zaradi kmetije Robar, ki je pripadla
Italiji in je imela edino pot do Podbrda preko Jugoslavije.
Pod Prvič 39/LII

Mejni prehod druge kategorije Pod Previč se je nahajal ob današnji cesti med Selško dolino in
Dolenjimi Novaki. Mejni prehod so nadzorovali finančniki iz bližnje vojašnice finančne straže.
Podpleče 34/XLIV - XLV

Mejni prehod prve kategorije Podpleče se je nahajal v ozki dolini potoka Podplečica med
zaselkoma Joškovec na italijanski ter Jezbircu na jugoslovanski strani. Kljub temu, da je danes
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cesta ob potoku Podplečica zgolj cesta lokalnega pomena, je bila včasih glavna cesta oz. mejni
prehod prve kategorije. Razlog za to je najkrajša povezava med Hotavljami in Cerknim, sedaj
pa se za promet skoraj v celoti uporablja cesto Hotavlje–Sovodenj–Podlanišče–Cerkno. Zaradi
ozkosti doline sta mejni poslopji obeh držav zopet oddaljeni drugo od drugega. Jugoslovanske
ostanke najdemo pri zaselku Jezbric, italijanske pa na travniku tik za prehodom. Ker je bil to
mejni prehod prve kategorije, so bili na njem prisotni tudi kraljevi karabinjerji, ki so imeli svoje
poslopje na uravnavi nad cesto proti Podplečam.
Podlanišče 35/LX - LXI

Danes glavna cesta iz Cerknega proti Poljanski dolini je bila takrat le mejni prehod druge
kategorije. Na jugoslovanski strani so nad cesto še vedno ohranjene uravnava in betonske
stopnice v leseno stražnico, na italijanski strani pa so stale zgradbe finančne straže in mejne
milice. Med širitvijo ceste v 60. letih so uničili italijansko mejno zgradbo ter skoraj zasuli
specialna mejna kamna, ki sta označevala prehod.
Laniše 37/X

Mejni prehod druge kategorije pod prelazom Kanalski vrh je danes skoraj neopazen. Tudi tu je
meja namreč potekala tako, da je prelaz pripadel Italiji, meja pa je potekala v bližini križišča
ceste proti Sivki.
Breznica 39/VIII in Osojnica 39/XXIX - XXX

Dva mejna prehoda med naseljem Breznica in cesto v dolini Osojnice sta v italijanskih virih
omenjena z obratnimi imeni. Mejni prehod druge kategorije je tako stal ob naselju Breznica,
od koder se cesta spusti proti Žirem, mejni prehod prve kategorije pa je stal v dolini ob cesti
Idrija–Žiri.
Trate 43

Mejni prehod druge kategorije na Tratah pri Medvedjem Brdu danes ni več ohranjen, saj se na
italijanski strani meje nahajata žaga in skladišče lesa.
Hotedršica 44/XXXV - XXXVI in Novi svet 44/XLV - LI

Mejni prehod prve kategorije pri naselju Hotedršica ima še danes ohranjene nekatere mejne
zgradbe. V smeri Godoviča je na nekdanji jugoslovanski strani meje še danes naseljena zgradba
carinikov, ki jo prepoznamo po napisu v cirilici »zgrajeno 1939«. Na italijanski strani meje je
ohranjena mejna kontrolna točka kraljevih karabinjerjev, osamljen zid na desni strani ceste pa
je zunanji zid nekdanje vojašnice finančne straže. Mejni prehod druge kategorije pri Babinih
lazah nima ohranjenih zgradb mejnega prehoda.
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Dolinar 45/I - II in Cajnar 45/XXXVII

Mejna prehoda druge kategorije Dolinar in Cajnar sta obstajala zaradi povezav manjših
zaselkov z glavno cesto Hotedršica–Kalce, ki je bila v Jugoslaviji. Mejni nadzor so opravljale
patrulje finančnikov.
Gruden 46/XXV - XXVI

Mejni prehod prve kategorije Gruden se je nahajal na glavni cesti Kalce–Stara Pošta–
Ajdovščina in je še danes zelo lepo ohranjen. Jugoslovanske mejne zgradbe so namreč zgradili
na izravnavah nad cesto. Obe jugoslovanski zgradbi sta tako še danes naseljeni, italijanska
vojašnica finančne straže, ki se je nahajala skoraj kilometer za mejo, pa je uničena.
Grčarevec 47/III - IV

Mejni prehod druge kategorije se je nahajal nad naseljem Grčarevec ob gozdni cesti na
Hrušico. Jugoslovanske zgradbe niso ohranjene oz. ne vemo, ali so sploh obstajale, italijanska
vojašnica finančne straže pa je bila med vojno povsem uničena in danes so tako ohranjene le
zaraščene ruševine temeljev. Nahajala se je ob prvem ovinku ceste nad mejo.
Žaga 49/XII, Kačja vas 49/XLVI - XLVII, Malni 49/LXXXIII - LXXXIV, Dvorec Hošperk 49/CXVIII - CXIX in
Unec 49/CLXXII - CLXXIII

Naselje Planina je bilo vse do leta 1924 del številnih dogovorov o poteku meje, saj sta ga obe
strani želeli zase. Na koncu je bilo sklenjeno, da naselje in kraško polje pripadeta Jugoslaviji,
zgornji zaselek Kačjek oziroma Kačja vas pa Italiji. Zaradi poseljenega območja, ki je bilo poleg
tega tudi gospodarsko in kmetijsko razvito, so tu obstajali kar štirje mejni prehodi. Prvi mejni
prehod se je imenoval Žaga in je bil druge kategorije. Nahajal se je ob cesti, ki danes poteka
skozi poseljen del naselja Grič nad Planino. Drugi mejni prehod se je nahajal ob glavni cesti
Kalce–Planina–Postojna in je bil najbolj južno ležeči prehod prve kategorije na območju
Slovenije. Mejna črta je še danes opazna, saj je tu še danes praznina. Tretji mejni prehod se je
nahajal ob kraških izvirih Malni, kjer je tudi istoimenski zaselek. Tudi tukaj je meja delila hiše,
saj je zgornji del zaselka pripadel Italiji, spodnji pa Jugoslaviji. Četrti mejni prehod ob
Planinskem polju se je nahajal tik pod dvorcem Hošperk (Haasberg). Rodbina Windischgratz
naj bi pri zakoličevanju meje izrazila željo po dodelitvi k Italiji in je tako vplivala na potek meje
tega območja. Dvorec je z vseh strani, razen z južne, omejevala državna meja in je bil prosto
dostopen le po cesti z Unške koliševke. Peti mejni prehod je obstajal ob cesti Unec–Unška
koliševka–Rakov Škocjan–Postojna, saj današnji odsek ceste ob avtocesti takrat še ni obstajal
oz. je bil zgolj širša pot.
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Slivice 50/XXV - XXVI

Železniški mejni prehod se je nahajal pod hribom Slivice med železniškima postajama Rakek in
Postojna, ki sta s tem postali obmejni železniški postaji.
Otoška dolina 54/XXIII - XXIV

Z mejnim prehodom druge kategorije Otoška dolina je že potekalo obširno neposeljeno
območje Javornikov in Snežnika, za katero lahko trdimo, da je bilo z vidika mejnega nadzora
skoraj enako zahtevno za izvajanje mejnega nadzora kot Julijske Alpe. Mejni prehod se je
nahajal tik za serpentino ceste iz naselja Otok proti Otoški dolini. Ob serpentini so ohranjeni
uravnava in temelji, ki najverjetneje pripadajo jugoslovanski stražnici. Finančniki so imeli svojo
postojanko ob cesti proti Otoški dolini, na njenem mestu pa je danes ohranjena le uravnava,
saj so vojašnico imeli v Otoški dolini.
Leskova dolina 58/CI - CII

Leskova dolina je zadnji mejni prehod rapalske meje, ki je danes izključno na ozemlju
Republike Slovenije. Vojašnica finančne straže Leskova dolina se je nahajala na križišču ceste
proti Belim vodam in ima še danes ohranjene betonske temelje. Na samem mejnem prehodu
sta ohranjena le uravnava stražarnice in mejni kamen.
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8. Vojaštvo, orožništvo in ostale pristojne obmejne službe
V času ukinjanja nadzora državnih meja je razumevanje prepleta petih italijanskih državnih
organov, ki so hkrati opravljali celo enake naloge, težje razumljiva. V osnovi jih lahko razdelimo
na podlagi njihovih delovnih nalog. V prvo skupino sodijo finančna straža, karabinjerji in javna
varnost, ki so mejo varovali v smislu prehodnosti nadzora civilnega prebivalstva in blaga. V
drugo skupino sodijo oborožene sile Kraljevine Italije, ki so bile ob meji prisotne zaradi nalog
branjenja državnega ozemlja, v tretjo skupino pa mejna milica, ki je kot del fašistične
prostovoljne milice skrbela za politični nadzor meje, civilnega prebivalstva in navsezadnje tudi
pripadnikov državnih služb. Zaradi svojega porekla, vpetosti v sistem oboroženih sil in tega, da
so leta 1934 pridobili tudi zakonsko podlago za delo na mejnem območju, so nekakšen hibrid
ostalih štirih služb. Na drugi strani je Kraljevina Jugoslavija vzpostavila sistem nadzora meje, ki
je temeljil na treh državnih službah. Carina je skrbela za nadzor uvoza in izvoza blaga,
pripadniki finančne kontrole so izvajali nadzor na sami mejni črti, vojska pa je skrbela tako za
branjenje državnega ozemlja kot izvajanje nadzora na mejni črti. S tem se je vloga finančnikov
in t. i. graničarjev podvajala, morebiti pa iz tega izhaja tudi današnje dojemanje vloge
italijanskega vojaškega korpusa mejne straže, ki mu neupravičeno pripisujemo naloge
finančne straže. Pri pregledu slovenske literature smo ugotovili, da se zaradi obravnave
vojaških utrdb zanemarja ostale službe ter se ustvarja tudi videz zaprte meje. Da temu ni res
priča poglavje o mejnih prehodih in prehajanju meje iz katerega je razvidno, da je bilo
prehajanje meje zelo dobro urejeno na državni ravni, obe državi pa sta ratificirali naknadne
mejne dogovore.

8.1. Obmejne službe v Kraljevini SHS/Jugoslaviji
8.1.1. Finančna kontrola
V Kraljevini SHS je tekom združitve s Kraljevino Srbijo potekala sprva združitev, nato pa
reorganizacija mejnih služb. Tako kot v Italiji je tudi pri nas obstajala pristojna mejna služba, ki
ima svoje začetke v avstrijskem cesarstvu. Izjemen vir za to organizacijo je knjiga Naši
financarji avtorja Pavla Čelika. V njej omenja, da so v avstrijskem cesarstvu že leta 1830
ustanovili prvo moderno stražniško obmejno službo v Evropi pod imenom mejna straža
(grenzwache). Zaradi podvajanja pristojnosti s pet let mlajšo dohodarstveno stražo
(Gefällenwach) so leta 1843 obe organizaciji združili v cesarsko-kraljevo finančno stražo (K.u.k.
Finanzwache). Finančna straža je kljub razpadu Avstro-Ogrske, ustanovitvi države SHS in
posledični priključitvi v novo Kraljevino SHS pri nas obstajala vse do leta 1921 (Čelik, 2012).
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Tekom burnega obdobja ustanavljanja nove države so med finančno stražo izvedli kadrovsko
čistko in iz nje odpustili skoraj vse nemške finančnike. Vojska Kraljevine SHS je na začasni ter
kasnejši rapalski meji izvajala vojaški nadzor in lovila nelegalne prestopnike meje, vendar
zakonsko proti njim ni mogla ukrepati. Nasploh je bila jugoslovanska stran meje sprva zelo
slabo nadzorovana, po ocenah nekaterih finančnikov le dobra tretjina. 1. januarja 1921 je
prestolonaslednik Aleksander izdal dekret o ustanovitvi finančne kontrole, ki bi pod svojim
okriljem združevala vse finančne službe držav, združene v Kraljevino SHS. Poleg finančne
službe iz dežel Avstro-Ogrske so bili to še trošarinski stražarji in monopolni nadzorniki, iz
Kraljevin Srbije ter Črne Gore pa so prišli trošarinski kontrolorji (Čelik, 2012). Sprva so želeli
finančno kontrolo umakniti z meje in jo zadolžiti izključno za naloge znotraj države, na mejo
pa postaviti mejno četo pod okriljem vojske. Glavni razlog za manj kot enoletni obstoj obmejne
čete je neuspeh novačenja finančnikov med svoje vrste. Finančna kontrola je tako že leta 1922
prevzela nadzor nad mejo ter tudi zakonsko postala glavni protagonist lovljenja nelegalnih
prestopnikov meje. Število uslužbencev finančne kontrole na Slovenskem je tekom obdobja
Kraljevine SHS precej nihalo. V začetnih letih je zaposlovala 511 pripadnikov, vrh dosegla leta
1926 s skoraj 1400 zaposlenimi ter se zopet zmanjšala na 529 pripadnikov leta 1935. Seveda
je to število zaposlenih na celotnem slovenskem območju in ne le na rapalski meji. Finančniki
so leta 1921 dobili nove bele poletne ter sivo-olivne zimske uniforme, že leta 1924 pa so jih
zamenjali v bledo zelene barve. Od leta 1936 naprej so nosili temnozelene uniforme z zlatimi
ali srebrnimi progami činov na rokavih. Zaradi izjemno podobnih uniform se jih zelo hitro
napačno prepozna kot orožnike (Čelik, 2012).
Poglavitne naloge finančnih kontrolorjev so bile odkrivanje in preprečevanje tihotapstva ob
meji ter v zaledju, preprečevanje vstopa in izstopa iz države osebam brez ustreznih
dokumentov, opravljanje poizvedb in pomoč pri vzdrževanju javne varnosti. Imeli so vsa
pooblastila za uporabo orožja na meji ter aretacijo oseb (Čelik, 2012).

52

Slika 12: Oborožena pripadnika finančne kontrole popisujeta tihotapsko blago, očeta ter dva sinova. Fotografija je nastala
pozimi na Javornikih okrog leta 1930. Vir: stareslike.cerknica.org, 2015.

Oboroženi so bili činu primerno. Uradniki so od leta 1921 naprej nosili revolver, poduradniki
pa puško z bajonetom ali revolver (Čelik, 2012). Tako italijanski kot jugoslovanski finančniki so
imeli vojaško obnašanje, ki je vključevalo pozdrav z desno roko, vikanje nadrejenih in sebi
enakim ter uporabo postrojevalnih pravil. Pravilnik o zaposlitvi je zahteval od vseh pripadnikov
vsaj osnovnošolsko izobrazbo, za razliko od italijanskih finančnikov pa so morali biti neoženjeni
ali vdovci brez otrok. Ob rapalski meji je po letu 1929 na slovenskem ozemlju delovalo šest
glavnih oddelkov s sedeži v Gorenjem Logatcu, na Jesenicah, v Kranju, v Ložu, v Škofji Loki in v
Čabru. Bivali so v skupnih vojašnicah, ki so jih zgradili vzdolž meje in so bile zasnovane kot
preproste hiše. Kljub izjemno pomembni nalogi varovanja meje in finančnega nadzora so bili
navadni pripadniki zelo slabo plačani, nizke pa so bile tudi plače višjih uradnikov (Čelik, 2012).
8.1.2. Carina
Carinska služba Kraljevine Jugoslavije se je pričela leta 1919 z ustanovitvijo 85 carinarnic po
celotnem slovenskem ozemlju (Čelik, 2012). Za razliko od finančne kontrole je bila veliko bolje
plačana, njena struktura v Sloveniji pa je zaposlovala le 30 % Slovencev. Leta 1935 je na
območju Slovenije zaposlovala 120 carinikov v 51 carinarnicah. Na rapalski meji so se nahajali
na mejnih prehodih in so nosili služben revolver. Cariniki niso bili zadolženi za nadzor vzdolž
meje, temveč le za carinjenje blaga na mejnih prehodih (Čelik, 2012).

53

8.1.3. Vojska
Znotraj vojske Kraljevine SHS je obstajal korpus obmejnega vojaštva, za katerega v Sloveniji
poljudno uporabljamo ali nemški (grenz) ali srbski (granica) izraz za mejo – grenčer oz.
graničar. Uradno so bili formirani v obliki obmejnih čet in so s svojim patruljiranjem ob meji
zagotavljali varnost pred napadom druge države, preprečevali vstop ali izstop državi nevarnim
skupinam ter iskali nelegalne prestopnike meje. Tako kot preostali deli vojske so bili tudi oni
del naborniškega sistema. Leta 1920 in leta 1921 je potekala reorganizacija, s katero so želeli
postati glavni finančni in vojaški nadzorniki meje, vendar so morali glavno vlogo odstopiti
finančni kontroli. Za razliko od carinikov in finančnikov so bili vodilni pripadniki vojaških
obmejnih enot skoraj izključno Srbi. Vojska, centralistično vodena iz Beograda, je srbsko
prebivalstvo dojemala kot najbolj državotvorno in vdano kraljevini, zato so sestavljali večino
obmejnih enot. Rapalska meja je veljala za eno izmed najbolj varnih meja kraljevine, zato so
sem za nagrado premeščali številne odlikovane vojake z bolgarske ali albanske meje. S tem so
še dodatno doprinesli h kulturnemu prepadu med prebivalstvom ob meji ter tudi z italijanskimi
službami.

Slika 13: Jugoslovanska vojaka obmejne enote ob Aljaževem stolpu na vrhu Triglava. Vir: Naši financarji, 2013.

Bivali so v manjših lesenih vojašnicah, ki so bile skoraj povsod zgrajene nekaj kilometrov
narazen. Sami so jih imenovali karaule, kar je turška beseda za mejno stražnico. Slovenci smo
jim sprva pravili barake, kasneje pa smo tudi mi prevzeli srbsko izrazoslovje, ki se je ohranilo
in še vedno uporablja. Hierarhično so bili razdeljeni na številne manjše enakovredne oddelke
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po deset do petnajst vojakov. Poveljnik posamezne enote je večinoma bival v najbližjem
naselju in je hodil na dnevne ali tedenske nenapovedane preglede delovanja vojašnice.
Nekatere najbolj znane obmejne vojašnice oz. stražnice v goratem območju Julijskih Alp so v
Tamarju, Domu Planika pod Triglavom, ob Aljaževem domu v Vratih, v Krmi, v Ukancu ter na
planinah bohinjsko-tolminskih gora. Zaradi poteka meje preko Julijskih Alp je pri vojaštvu
potrebno omeniti še gorske enote, ki so bile stalno nameščene v Bohinjski Bistrici ter so imele
redne letne orožne vaje v okolici.
8.2. Obmejne službe v Kraljevini Italiji
Zametek pristojnih služb je piemontsko kraljestvo uporabljalo še pred združitvijo Italije, zato
je veliko služb še konec prve svetovne vojne uporabljalo naziv »kraljevi«. Predvojni sistem
nadzora meje so reformirali leta 1922, ko so ustanovili namenske mejne enote. Podobno kot
v Jugoslaviji so tudi v Italiji na ta način želeli oblikovati posebni korpus za nadzor meje. Reforma
je uspela le delno, saj nov korpus ni nikoli zaživel, njegovo vlogo pa je prevzel obstoječi korpus
Kraljeve Finančne straže, ki je s tem pripadel ministrstvu za finance na področju fiskalnega
nadzora in prehoda meje ter ministrstvu za obrambo na področju branjenja meje pred
vojaškim napadom. Finančni straži so pomoč nudile tudi ostale državne službe, kot so Kraljevi
Karabinjerji, Javna Varnost in po letu 1927 formalno ustanovljena mejna milica. Fašisti so se
namreč v letih po prevzemu oblasti čedalje bolj zavedali morebitne politične nepokorščine
državnih služb, zato so ustanovili prostovoljno fašistično milico, ki je s tem postala četrta veja
kraljevih oboroženih sil. Milica je bila razdeljena na različne veje, večinoma pa je predstavljala
fašistično alternativo že uveljavljenim službam. Za nas najbolj pomembna je mejna milica
(Milizia Confinaria – M.C.), ki je bila zadolžena za politični nadzor nad italijanskimi mejami.
Zaradi ideoloških nasprotij je bilo njeno priljubljeno območje prav rapalska meja, kjer so
izvajali nadzor tako nad prebivalstvom kot preostalimi službami. Zaradi svojih nalog in aktivne
politične pripadnosti so bili osovraženi med obmejnim slovenskim prebivalstvom ter deloma
tudi pri finančnikih. Ločitev vojske od ostalih mejnih služb je najbolj opazna v uporabi termina
forze di policia confinaria. Seveda je vsaka služba oz. po italijansko corpi imela točno določene
naloge, skupaj pa so tvorile sistem mejnih služb.
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Slika 14: Koncert za vojake in pripadnike mejnih služb v Jurjevi dolini leta 1940. V ozadju se vidi vojašnico mejne milice
Jurjeva dolina. Vir: senato.archivioluce.it.

8.2.1. Guardia di Finanza (RGF) – finančna straža
Z združitvijo Italije so leta 1862, po avstrijskem zgledu, ustanovili carinski korpus Corpo delle
guardie doganali ter mu namenili nalogo pobiranja carin. Že leta 1866 so ustanovili tudi
kraljevi korpus finančne straže (Corpo della Regia Guardia di Finanza) z namenom
preprečevanja tihotapljenja, pobiranja davkov ter sodelovanja pri civilni in vojaški obrambi
naroda in države. Kraljeva finančna straža je spadala pod dve pristojni ministrstvi. V času miru
je bila pod nadzorom finančnega, v času vojne pa bi prešla pod nadzor obrambnega
ministrstva – bila je glavni protagonist nadzora meje (Bartolomeo, Sancimino, 2014). Nobena
druga služba namreč ni imela potrebnih zakonskih pooblastil za odvzem prostosti oseb ali
blaga, lahko pa je osebe pridržala in o tem obvestila finančno stražo.
Kljub prevzemu vojaške notranje ureditve leta 1908 je korpus še vedno zavezoval civilni pravni
kodeks, zato jo kljub oborožitvi in vpetosti v vojaške načrte ne moremo enačiti s kraljevimi
oboroženimi silami. Centralistična ureditev finančne straže je temeljila na glavnem poveljstvu
v Rimu ter številnih, med seboj enakovrednih četah. Po vzponu fašizma in vpeljavi rimskih
izrazov so jih imenovali legije (legione). Severni in srednji del Julijske krajine sta pripadli, že
pred vojno ustanovljeni, legiji finančne straže v Vidmu, južni del pa novi legiji Trst, ki je bila
ustanovljena 31. marca 1919 (Bartolomeo, Sancimino, 2014). Vse do ureditve mejnega
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vprašanja je finančna straža opravljala svoje delo v začasnih prostorih, ki so jih večinoma
najemali pri lokalnem prebivalstvu. Zaradi začasnosti demarkacijske črte ni nikjer prihajalo do
gradnje stalnih objektov, temveč so finančniki opravljali nadzor v zasilnih lesenih zgradbah ob
kontrolnih točkah. S podpisom rapalske pogodbe se je Italija morala umakniti iz tistih delov, ki
so pripadli Kraljevini SHS, na teh območjih so že v letih 1919–1920 delovale brigade Sorica in
Podrošt poveljstva Petrovo Brdo ter brigade, ki so spadale pod poveljstva v Logatcu in na
Planini. Finančna straža je svoje omrežje stalnih vojašnic ob rapalski meji zasnovala po podpisu
rapalske pogodbe ter za gradnjo najela zunanje izvajalce (Bartolomeo, Sancimino, 2014). Ta je
tik pred končanjem gradnje leta 1922 fotografiral vse vojašnice in s tem ustvaril še danes
ohranjen arhivski album. Tloris večine dvaintridesetih vojašnic kolikor jih je bilo zadolženih za
mejno črto rapalske meje sloni na obliki črke L in je ostal nespremenjen tudi po prenovi
vojašnic v 30. letih. Zaradi prostorske porazdelitve vojašnic je potrebno omeniti, da finančna
straža ni opravljala svojih nalog zgolj na sami meji, temveč tudi v zaledju, kjer je opravljala
davčni nadzor ter iskala morebitne tihotapske poti v notranjosti države (Bartolomeo,
Sancimino, 2014). 23. junija 1928 so se odločili za novo reformo, ki je na ozemlju Julijske
krajine pomenila le spremembo imena obeh legij, ki sta izgubili ime Gorica in Trst ter bili
preimenovani v peto in šesto legijo, podobno kot so to storili tudi znotraj oboroženih sil.
Finančna straža je bila do ustanovitve namenskih mejnih vojaških enot v neposrednem zaledju
zadolžena tudi za vojaško obrambo meje. S pričetkom 30. let je prišlo do prenove lesenih
vojašnic finančne straže ter tudi organizacijskega sistema ob sami meji. Najprej so na podlagi
izkušenj prvega desetletja ocenili učinkovitost ter se odločili za opustitev nekaterih vojašnic,
šele nato pa so pričeli z gradbeno prenovo zgradb. Do leta 1934 so tako skoraj povsod odprli
nove vojašnice, ki so bile grajene iz opeke in so imele v bližnji okolici urejeni še dve strojnični
gnezdi. Zopet so načrte za obrambna dela izdelali enotno ter jih zaupali gradbenemu izvajalcu.
Enoten izgled prvih vojašnic se s prenovo sicer porazgubi, je pa zato povsem enak izgled
strojničnih položajev ob vojašnicah zopet prepoznavni znak finančne straže. Zadnja
organizacijska sprememba finančne straže na ozemlju Julijske krajine se je zgodila 3.
septembra 1938, ko so peti legiji dodali vzdevek furlanska (del Friuli), šesti legiji pa julijska
(Giulia). Naslednja organizacijska sprememba ustroja finančne straže se je zgodila šele po
drugi svetovni vojni, ko v Italiji ukinejo kraljevino in ustanovijo republiko. Šele takrat finančna
straža izgubi oznako »kraljeva« (Bartolomeo, Sancimino, 2014).
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Zaposlitev v finančni straži se je med Italijani smatrala za častno in je ponujala razmeroma
soliden zaslužek ter možnost napredovanja. Kljub varovanju meja so morali pripadniki korpusa
imeti dobro poznavanje ekonomije in davčnih zakonov, zato je bila višja stopnja izobrazbe
glavna ločnica med njimi ter ostalimi obmejnimi službami. Finančniki so bili med slovenskim
prebivalstvom praviloma bolje sprejeti kot pripadniki ostalih služb, kar je razvidno tudi iz porok
s Slovenkami. Finančnike najnižjega čina so po prvih treh letih službe praviloma menjali na
drugo lokacijo, številni imetniki višjega čina pa so lahko sami izbirali, ali želijo premestitev ali
ne. V primeru poroke ali mlade družine pa je korpus skoraj vedno pustil finančnika na
obstoječem delovnem mestu. Med Slovenci so finančniki ostali večinoma zapisani kot tihi,
značajni in pošteni ljudje, ki so največ skrbi posvečali vodenju financ svoje vojašnice. Zgodba,
ki jo najdemo v knjigi Ob stari meji najbolje prikaže povezanost posadk, ki so vojašnice
upravljale kot svoje gospodinjstvo, saj so bili zadolženi za nakup svoje hrane, kuhanje, čiščenje,
pranje perila in ostala opravila. Za večino teh nalog so največkrat najeli okoliške slovenske
mladeniče.
Odnose med finančniki in slovenskim prebivalstvom lahko najbolje analiziramo na območju
občin Cerkno in Idrija, saj so na tem območju naredili največ za ohranitev zgodb tistega časa.
Čeprav so bili finančniki zadolženi za pobiranje carin in preprečevanja tihotapstva, so bili
ustrezno prilagodljivi. V poznih dvajsetih ter tridesetih letih, ko je prebivalstvo zaradi
gospodarske krize ter ekonomske blokade Italije živelo v pomanjkanju, je postalo tihotapstvo
način preživetja. Velika večina prebivalstva ob rapalski meji ni tihotapila večjih količin, temveč
je kupovala v Jugoslaviji vse tisto, česar ni bilo moč ali dobiti ali pa je bilo v Italiji predrago. Šlo
je v glavnem za moko, tobak, kavo, sladkor ter ostale osnovne potrebščine. Finančniki so svoje
delo opravljali zelo različno – nekateri so vneto lovili kontrabantarje, nekateri pa so v tem videli
le povečan obseg dela in nepotrebno hojo do poveljstva. Delne naklonjenosti in dobrih
odnosov s slovenskim prebivalstvom ne moremo enačiti z njihovim odnosom do Julijske
krajine in vprašanja pravičnosti meje.
8.2.2. Milizia Confinaria (MC) – mejna milica
Ob fašističnem prevzemu oblasti leta 1922 je korpus finančne straže od oblasti dobil novo
nalogo zagotavljanja politične varnosti meja in njenih državljanov. Ker so bili pripadniki
korpusa po mnenju fašistične stranke nezanesljivi, je ta že kmalu podvomila v njihovo vnetost
pri opravljanju svojih nalog. Podobno se je dogajalo tudi pri nekaterih drugih državnih službah,
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zato je fašistična stranka leta 1923 uvedla lastno paravojaško organizacijo – Milizia Volontaria
per la Sicurezza Nazionale. Z uvedbo prostovoljne milice za državno varnost je sprva povezala
vse svoje obstoječe paravojaške oddelke fašistov oz. črnosrajčnikov (camicia nera), s katerimi
je želela skrbeti za pravilno politično držo državljanov. Razdeljena je bila na osem notranjih
skupin, za ozemlje Slovenije pa so pomembne železničarska milica (Milizia Nazionale Ferrovia),
gozdarska milica (Milizia Nazionale Forestale) in mejna milica (Milizia Confinaria).
Paravojaško organizacijo obmejne milice fašistične stranke so v sistem kraljevih oboroženih sil
vključili samostojno in se s tem izognili sodelovanju ostalih rodov, katerim stranka ni zaupala.
Širitev so izvedli tako, da so med obstoječimi vojaškimi enotami pozvali vse zveste pripadnike,
da naj znotraj svojih enot ustanovijo prostovoljne odrede (Ascoli, Bernasconi, 2008). Ti odredi
so kasneje postali osnova obmejne milice, ki je svoj prvi samostojni oddelek prostovoljcev
dobila na Južnem Tirolskem v kraju Bozen (Bolzano) leta 1925. Formalno je bila ustanovljena
9. januarja 1927 in je od takrat naprej obstajala na vseh mejah Italije (Ascoli, Bernasconi,
2008). Strategija novačenja prostovoljcev je temeljila na pridobitvi domačinov, pogoja pa sta
bila fašistična politična usmerjenost in članstvo v stranki. Vse do leta 1934 mejna milica
zakonsko ni smela delovati na sami mejni črti, temveč je imela pristojnosti le v neposrednem
zaledju, kjer je preprečevala nelegalen prehod meje, uvoz prepovedanega gradiva, opozarjala
na pristanke plovil ob obalah Italije in na zahtevo korpusa karabinjerjev ali finančne straže
sodelovala pri njihovih operacijah (Ascoli, Bernasconi, 2008). Pri tem je opazna želja po
geografski ločitvi vojašnic, saj so bile predvidoma locirane v sosednjih krajih. Prepleten sistem
nadzora meje moramo tako obravnavati kot celoto in pri tem upoštevati mejne postojanke
obeh služb. Kljub prostovoljnosti je bilo služenje v milici dobro plačano, gospodarska kriza pa
je poskrbela, da je vanjo prihajalo čedalje več ljudi. Gospodarski pregon Slovencev, ki so službe
množično izgubljali še pred fašizmom, je v povezavi s čedalje hujšo gospodarsko krizo konec
20. let najverjetneje glavni razlog vstopa številnih Slovencev v njihove vrste, zato je bila ena
izmed redkih državnih služb, ki je zaposlovala tudi Slovence. Prostovoljna milica je zaradi
fašistične ideologije svojo notranjo ureditev posnemala na podlagi rimske vojske in tako
oblikovala šest hierarhičnih skupin. Najvišje na lestvici se je nahajala cona oz. območje (Zona)
in je ustrezala pojmu divizije. Sledila je legija (Legione) oz. polk, ki ima svojo naborno oz.
pristojno območje. Znotraj vsake legije so bile kohorta (Coorte) velikosti bataljona, centuria
oz. stotnija (Centuria) velikosti čete (80–250 vojakov, ki jim poveljuje stotnik ali major),
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manipola (Manipolo) velikosti dveh vodov ter Squarda – vod (8–12 vojakov), ki je v glavnem
enaka enemu oddelku (distaccemento), ki je upravljal z eno vojašnico.
Mejna milica je svojo mrežo postojank zasnovala tako, da so se dobro videle tudi z druge strani
meje, saj so s tem želeli poudariti italijanizacijo ozemlja. Svojih postojank niso imenovali
caserma, temveč casermetta – stražnica. Od vseh služb so bili med slovenskim prebivalstvom
najbolj osovraženi, saj niso predstavljali le fašizma, temveč so agresivno nastopali proti
Slovencem, ki so jih imeli za kulturno nevarnost Italiji. Poleg šolstva, uprave in italijanskih
duhovnikov so bili eden izmed stebrov italijanizacije ozemlja.
8.2.3. Carabinieri Reali (CCRR)
Kraljevi karabinjeri oz. orožniki so bili zadolženi za izvajanje civilnih nalog. Svoje postaje
(postaglione/statione) so imeli v skoraj vsakem kraju. Za potrebe nadzora meje so bili
nameščeni na mejne prehode prve kategorije, kjer so skupaj s finančno stražo pregledovali
dokumente ter potna dovoljenja. Za potrebe nadzora tihotapljena so sodelovali s finančno
stražo pri akcijah v zaledju (retro – frontiera).
8.2.4. Pubblica Sicurezza (PS)
Organizacija se je kasneje preimenovala v državno policijo (Polizia di Stato) in kot taka deluje
še danes. V svojih vrstah ima tudi mejno policijo (Polizia di Frontiera), ki je skrbela za
delovanje mejnih prehodov ter koordinacijo vseh služb, zadolženih za mejne prehode.
Njihovi uradi so bili v Tolminu, Podbrdu ter Idriji (Bartolomeo, Sancimino, 2014).
8.2.5. Kraljeve oborožene sile (Regio Esercito)
Civilni nadzor pretoka ljudi in blaga preko meje so opravljale že omenjene službe, vojska pa je
bila zadolžena za branjenje državnega ozemlja in ni imela neposredne pristojnosti na sami
mejni črti. Po normalizaciji meddržavnih odnosov leta 1924 se je zmanjšala tudi potreba po
kopičenju vojaštva v Julijski krajini, v to obdobje pa sodita tudi pričetek sistemskega ločevanja
vojaških enot, ki so bile zadolžene za branjenje ozemlja ob meji, in preostanek, ki je bil na
razpolago za morebitne napadalne ali obrambne operacije. Sprva se je ob rapalski meji nahajal
le V. armadni zbor v Trstu, vendar so bili načrti in številčnost italijanske vojske tako obsežni,
da so že leta 1927 uvedli še XI. armadni zbor v Vidmu. Meja med njima je na mejišču rapalske
meje potekala vzhodno od Velikega Javornika, tako da je armadni zbor v Vidmu nadzoroval
tudi Postojnska vrata. Zaradi poteka italijanske državne meje preko alpskega loka so armadni
zbori vsebovali tudi alpinske enote, ki so bile po letu 1920 zadolžene za obrambo meje. Poleg
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Alpinov so za obrambo zadolžili tudi nekatere pehotne enote, ki so s tem postale nekakšen
zametek bodočih namenskih obmejnih vojaških enot. Že od 20. let dalje je v italijanski vojski
opaziti razkol med statičnimi nalogami branjenja meje in stalno prisotnimi napadalnimi načrti
proti Jugoslaviji in Franciji. Istega leta kot so uvedli XI. armadni zbor so Francozi pričeli z
gradnjo prvega evropskega obrambnega sistema ter se politično povezali z Jugoslavijo. Oba
dogodka sta spodbudila italijansko vojsko, ki se je zaradi strahu pred bojevanjem na dveh
frontah odločila za zamudno in predvsem drago gradnjo lastnega obrambnega pasu. Gradnja
obrambnih del je pomenila izbiro statičnega bojevanja in temu primerno načrtovanje vojnih
operacij. Obrambni pas seveda ni bil sestavljen zgolj iz stalnih utrdb, ki jih danes povezujemo
z njim, saj je vseboval tudi številne gorske postojanke, začasna ali polstalna obrambna dela in
podporo enotam, ki so upravljale z obrambnim sistemom. V goratem svetu so za to sprva
zadolžili Alpine, vendar se je izkazalo, da je njihov korpus namenjen manevrskemu bojevanju
v goratem in hribovitem svetu in je kot tak neprimeren za izrazito statično vlogo. 24. marca
1934 je bila tako izdana uredba o formiranju posebne vojaške enote, ki bi prevzela in bila
izurjena za statično varovanje meje. Vanjo so vključili vse tehnične enote, ki so že bile
zadolžene za obrambni sistem, dodali pa so jim še oddelke topništva in pehote. Nova vojaška
enota je dobila ime Guardia alla frontiera oz. mejna straža. Tako Alpini kot mejna straža so
delovali na goratem terenu, zato so v svoje vrste vsi novačili nabornike iz alpskega sveta. Ker
je bilo to naborno območje Alpinov, sta korpusa kmalu prišla v spor, ki so ga rešili tako, da so
mejni straži dodelili nabornike iz okrožij izven Alp. Do sporov je prihajalo tudi pri namestitvi v
gorskih postojankah, ki so jih zgradili še pred ustanovitvijo obmejne straže, a vendar so zaradi
nalog branjena meja sedaj sodili pod okrilje novega korpusa. Do zamenjave lastništva je prišlo
tudi v gorskih postojankah v Julijskih Alpah, saj sta bili vojašnici pod Triglavom in Bogatinskim
sedlom sprva zgrajeni za Alpine, a so jih ponekod skoraj desetletje kasneje nadomestili
»gafovci«, kot jih je nazivalo slovensko prebivalstvo. Čeprav se šteje leto 1934 kot leto
ustanovitve korpusa obmejne straže, je potrebno omeniti, da je korpus prva tri leta svojega
obstoja obsegal le majhno število vojaštva in opreme, saj je čedalje bolj prevladovalo
izdelovanje napadalnih načrtov, ki niso predvidevali obsežnih obrambnih operacij. Priključitev
avstrijske republike k Nemčiji, očitne priprave na novo evropsko vojno in prenovljene smernice
gradnje stalnih obrambnih del so prisilile Italijo k še večjemu pomenu obrambe, zato je mejna
straža šele s kraljevim dekretom št. 833 28. aprila 1937 postala samostojni korpus oz.
samostojen protagonist vojaške obrambe meje. S tem letom se tako zaključi šestletno obdobje
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formiranja obmejne straže, katere evolucija lepo prikazuje menjave v političnem dojemanju
varnosti Italije. Korpus je imel zaradi svojih nalog tudi samostojno geografsko razdelitev, saj je
bil sestavljen iz enakovrednih obmejnih sektorjev, ki so delovali samostojno, a vendar pod
določenim okriljem pristojnih armadnih zborov. Na območju vzhodne meje Italije je takšna
delitev zaživela šele z letom 1935, prej pa je temeljilo na notranji razmejitvi obeh armadnih
zborov. Z nastopom mejne straže je finančna straža njej predala tudi naloge stalnega
patruljiranja ob meji za potrebe takojšnje zavrnitve vojaškega napada, a je še vedno ohranila
povezavo z obrambnim ministrstvom, saj je mejna straža skrbela za vojaško urjenje finančne
straže in mejne milice. Zaradi postopnega razvoja in uveljavljanja mejne straže lahko
nasprotujemo tudi nekaterim trditvam Jankovič-Potočnika o pripadnosti zgradb, saj je iz naše
raziskave razvidno, da so bile prvotno namenjene drugim enotam. Terensko raziskovanje je
razkrilo, da so pehotne enote za obrambo meje še vedno obstajale, čeprav je takrat že
obstajala mejna straža. Med terenskim raziskovanjem območja Snežnika smo 27. oktobra
2014 spoznali lastnico nekdanje vojašnice mejne straže Mirin. Vojašnica je danes lepo
vzdrževano počitniško bivališče, lastnica pa ga je kupila zato, ker je njen oče tu služboval kot
italijanski poklicni častnik. Očetu je bilo ime Felice Cincidda in je bil rojen leta 1907 na Sardiniji.
Vojski se je pridružil leta 1932 po študiju na vojaški akademiji v Rimu, od koder so ga poslali
na območje Snežnika, kjer je bil dodeljen 26. pehotnemu polku Bergamo. Poleg utrdbe pri
Mirinu je bil zadolžen za obrambne objekte snežniškega območja na Mezelišču in Mašunu.
Leta 1937 se je poročil s Slovenko iz Ilirske Bistrice in imel z njo dva otroka (1939 in 1941). Kot
nemški vojni ujetnik je bil zajet leta 1943 v Dalmaciji, zaradi posledic ujetništva pa je kmalu po
vojni umrl v vojaški bolnišnici v sardinskem Cagliariju.
Vse do njenega konca je mejna straža delovala tako kot ostale vojaške enote v Italiji. Stalno
sestavo so predstavljali višji in nižji častniki, večina navadnih vojakov pa je bila nabornikov, ki
so bili korpusu ali dodeljeni ali pa so ga izbrali sami. Zaradi meje v visokogorju so gafovci dobili
enake obleke in obutev kot Alpini, razlikovali pa so se le v tem, da na klobuku niso nosili peresa,
zaščitnega znaka Alpinov, in zaradi tega so dobili vzdevek vdove. Enote mejne straže so
prenehale obstajati po kapitulaciji Italije v letu 1943, uradno pa so jih ukinili šele leta 1952 oz.
1953, ko so izvedli reorganizacijo vojske. Njeno mesto so zopet zasedli Alpini in pehotne enote,
ki jih lahko od predvojnih oblik ločimo po prilastku d'arresto, ki nastane šele po drugi svetovni
vojni.
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Slika 15: Alpini in planinci iz Italije leta 1925 na vrhu Triglava. Ob odsotnosti graničarjev so Italijani posedali tudi ob
Aljaževem stolpu, ki je stal 2,55 m znotraj Jugoslovanskega ozemlja. Vir: Michele di Bartolomeo.

1.1. Odnosi in oboroženi konflikti med službami obeh držav
Rapalska meja je bila razmeroma nevarna in je skoraj vsako leto terjala smrtne žrtve med
pripadniki obmejnih služb. Večino smrtnih primerov med pripadniki obeh držav so zakrivili
oboroženi tihotapci in drugi nelegalni prehodniki meje, zato je potrebno omeniti pomembnost
rapalske meje za zmerna in skrajna politična gibanja v Italiji, ki so preko rapalske meje dobivala
propagandno gradivo, natisnjeno v drugih državah. Na ta način so različne protifašistične
celice, slovenski, hrvaški, tirolski in francoski separatisti ter komunisti dobivali propagandno
gradivo. Preko Jugoslavije so iz Italije bežali tudi pripadniki različnih političnih skupin, ki so bili
ali razkrinkani ali pa so bežali po izvedenem napadu. O politični nestabilnosti pričajo tudi
uredbe Jugoslavije, ki so po atentatu na kralja Aleksandra v Marseillu uvedle popolno omejitev
gibanja v obmejnem pasu. Razlog je bil povečan nadzor nad ljudmi, ki so želeli preko meje, ter
izognitev morebitnim italijanskim provokacijam (Čelik, 2012). Direktni spopadi med službami
obeh držav so bili redki in večinoma omejeni na obdobje določanja meje, saj je takrat med
obema državama vladalo izjemno napeto stanje. Umiritev razmer, čedalje večja nestabilnost
ter naslonitev Jugoslavije na Italijo v 30. letih so doprinesle k boljšemu odnosu služb in
prijateljevanju posameznikov, čeprav so se tako Italijani kot Srbi medsebojno prezirali. Tekom
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zadnjega desetletja pred drugo svetovno vojno so službe obeh držav tako že poznale običaj
medsebojnega obdarovanja ob božičnih praznikih.

Slika 16: Druženje italijanskih finančnikov, jugoslovanskih graničarjev in planincev na Bogatinskem sedlu v 30. letih 20.
stoletja. Na sliki je vidna tudi pletenka vina. Vir: Michele di Bartolomeo.

9. Organiziranost finančne straže in mejne milice v Julijski krajini
1919–1943
V uvodnem delu magistrskega dela smo omenili preprosto dojemanje modela varovanja meje.
Vsebina obsežnega šestega poglavja je namenjena zavrnitvi te teze, saj se je izkazalo, da
dajemo vojski vse prevelik pomen. Takšno dojemanje verjetno izhaja iz tega, da smo nadzor
rapalske meje do sedaj povezovali z utrdboslovjem ter posledično zanemarili zakonsko
pristojne službe, navkljub obilici virov v italijanskem jeziku. Opis služb smo se odločili
nadgraditi z geografsko razmejitvijo pristojnih enot finančne straže in obmejne milice, saj jih
tudi najbolj obsežno in natančno znanstveno delo do sedaj ne omenja oz. temelji na arhivskih
virih, v katerih njihova razmejitev ni opisana. Če do sedaj nismo o njihovem delu in vlogi vedeli
skoraj ničesar, imamo sedaj poleg opisa pristojnosti posameznih služb tudi imena posameznih
brigad, lokacij in poveljsko strukturo.
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Prva povojna leta niso prinesla bistvenih sprememb pri nadzoru meje. Finančniki so že leta
1918 najemali stanovanja pri kmetih ob demarkacijski črti, spomladi 1919 pa so zgradili
majhna lesena bivališča (Bartolomeo, Sancimino, 2014). S podpisom rapalske pogodbe se je
pričelo novo obdobje vzpostavljanja omrežja postojank finančne straže, ki je bilo zgrajeno leta
1922. Spodaj je prikazana organizacija finančne straže po prihodu na slovensko ozemlje leta
1919 in je kot taka obstajala vse do podpisa rapalske pogodbe in umika okupacijskega vojaštva
iz osrednjega dela mejišča v letu 1921 .







XVI. bataljon

XVIII. bataljon

Poveljstvo v Moši (pri Gorici)

Poveljstvo v Postojni


2. četa (compagnia) – Kobarid

27. četa (compagnia) – Ilirska Bistrica

-

Vod Bovec

-

Vod Sv. Peter na Krasu (Pivka)

-

Vod Kobarid

-

Vod Ilirska Bistrica

-

Vod Tolmin

-

Vod Klana

-

Vod Podbrdo



14. četa (compagnia) – Gorica

28. četa (compagnia) – Postojna
-

Vod Logatec

-

Vod Gorica

-

Vod Rakek

-

Vod Ajdovščina

-

Vod Postojna

-

Vod Tržič

-

Vod Gradež

-

Vod Cerkno

29. četa (compagnia) – Trbiž

-

Vod Idrija

-

Vod Rovte

-

Vod Tablja

-

Vod Naborjet

-

Vod Trbiž



49. četa (compagnia) – Idrija

Po reformi se čete ne delijo več na manjše vode, temveč na tenenze, ki izhajajo iz italijanske
besede za vojaški čin poročnika. Tenenzam so pripadale posadke posameznih vojašnic, ki so
jih sestavljale brigade, imenovane po kraju bivanja (Bartolomeo, Sancimino, 2014).
V. legija Gorica




Četa Trbiž
o Tenenza Trbiž
- Brigada Trbiž (železnica)
- Brigada Radeče
- Brigada Fužine
Četa Bovec
o Tenenza Soča
- Brigada Mojstrovka
- Brigada Na Logu
- Brigada Soča

VI. legija Trst
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Četa Idrija
o Tenenza Cerkno
- Brigada Pod Prvičem
- Brigada Lajše
- Brigada Novaki
- Brigada Podpleče
- Brigada Cerkno
- Brigada Kladje
o Tenenza Idrija
- Brigada Jazne

o



Tenenza Bovec
- Brigada Log pod Mangartom
- Brigada Lepena
- Brigada Bovec
- Brigada Kobarid
- Brigada Breginj
Četa Gorica
o Tenenza Tolmin
- Brigada Polog
- Brigada Tolminske Ravne
- Brigada Sela nad Podmelcem
- Brigada Tolmin
- Brigada Sv. Lucija (Most na
Soči)
- Brigada Slap ob Idrijci
o Tenenza Podbrdo
- Brigada Stržišče
- Brigada Bača pri Podbrdu
- Brigada Podbrdo –
motorizirana
- Brigada Podbrdo – železnica
- Brigada Petrovo Brdo
- Brigada Grahovo ob Bači





- Brigada Breznica (opuščena 1932)
- Brigada Vrsnik
- Brigada Ledine
- Brigada Idrija – motorizirana
- Brigada Idrija – rudnik
o Tenenza Godovič
- Brigada Zavratec
- Brigada Dole
- Brigada Trate
- Brigada Godovič
- Brigada Črni Vrh nad Idrijo
- Brigada Hotedršica
[meja med goriško in tržaško provinco]
Četa Postojna
o Tenenza Postojna I
- Brigada Postojna
o Tenenza Postojna II
o Tenenza Hrušica
- Brigada Col
- Brigada Kalce
- Brigada Grčarevec
- Brigada Stara Pošta
o Tenenza Kačja vas (Planina)
- Brigada Kačja vas
- Brigada Haasberg (opuščena 1929)
o Tenenza Studeno
- Brigada Studeno (naseljena)
- Brigada Rakov Škocjan
- Brigada Postojna
- Brigada Ravbarkomanda
Četa Ilirska Bistrica
o Tenenza Sv. Peter na Krasu (Pivka)
- Brigada Veliki Javornik
- Brigada Debeli kamen
- Brigada Otoška dolina
- Brigada Pivka
- Brigada Jurjeva dolina
o Tenenza Ilirska Bistrica
- Brigada Obramec
- Brigada Leskova dolina
- Brigada Mašun
- Brigada Vavkovec
- Brigada Paravičeva miza
- Brigada Ilirska Bistrica
- Brigada Klanska polica
o Tenenza Klana
- Brigada Gomance

Glavni divizijski sedež obmejne milice se je zaradi namestitve ob alpskem loku nahajal v Torinu,
mejno območje pa so že leta 1925 razdelili na 18 legij v Alpah in eno legijo v Zadru (Ascoli,
Bernasconi, 2008). Rapalsko mejo so takrat nadzirale:


55. furlanska legija s sedežem v Huminu (legione »Friulana«),
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62. soška legija s sedežem v Gorici (legione »Isonzo«),



58. legija Sveti Jakob s sedežem v Trstu (legione »San Giusto«; Sveti Jakob je
najstarejša mestna četrt),



59. kraška legija s sedežem v Trstu (legione »Carso«),



61. kvarnerska legija s sedežem na Reki (legione »Carnaro«).

Z reorganizacijo leta 1939 je celotno ozemlje rapalske meje nadzirala le 4. snežniška legija
(Legione Monte Nevoso) s sedežem v Tolminu. Osnovno enoto oz. posadko ene vojašnice je
predstavljal oddelek (distaccamento), ponekod pa so ti imeli še manjše občasne postojanke.
V gorskem svetu so bile to večinoma planinske koče, ki so ali odstopile ali dale v najem
določeno število sob. Z mejnim kamnom št. 45/97 se je končala pristojnost tolminske kohorte
in pričela pristojnost postojnske kohorte. Njene poveljske strukture nam na žalost ni uspelo
pridobiti v pregledanem arhivskem gradivu, vendar imamo na podlagi dokumenta iz
Državnega arhiva v Vidmu ohranjeno vsaj ozemeljsko razporeditev, preko katere smo
poizkusili rekonstruirati organizacijsko strukturo.
-

Stotnija Tolmezzo
 Manipola Forni Avoltri
 Manipola Tolmezzo
 Manipola Tablja
 Manipola Trbiž
o Oddelek Bela Peč
 Prato Mesule
 Cap. Piemonte

Kohorta Tolmin:
-

-

Stotnija Bovec
 Manipola Log pod Mangartom
o Oddelek Log pod Mangartom
 Rif. Sillani
 Manipola Soča
o Oddelek Log
 Rif. Cozzi
 Rif. Bassano
 pl. Za Skalo
o Oddelek Tolminske Ravne
 Rif. Piave
 pl. Razor
 Manipola Tolmin
o Oddelek Polog
 Rif. Zucchi
Stotnija Grahovo ob Bači
 Manipola Rut
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-

o Oddelek Grant
o Oddelek Stržišče
 Manipola Podbrdo
o Oddelek Petrovo Brdo
Stotnija Idrija
 Manipola Cerkno
o Oddelek Poče
o Oddelek Novaki
o Oddelek Podlanišče
o Oddelek Otalež
 Manipola Idrija
o Oddelek Mrzli vrh
o Oddelek Vrsnik
o Oddelek Rupe
o Oddelek Zavratec
 Manipola Godovič
o Oddelek Trate
o Oddelek Sleme
 Manipola Erjavec
o Oddelek Babine Laze

Kohorta Postojna
-

-

-

Stotnija Belsko
 Manipola Gruden
o Oddelek Gruden
o Oddelek Mesarjev vrh
o Oddelek Sv. Marija
 Manipola Gorenje
Oddelek Stara Pošta
Oddelek Bukovo
 Manipola Studeno
Oddelek Bukovo
 Manipola Kačja vas
o Oddelek Casello 7__
Stotnija Postojna
 Manipola Stražnik
o Oddelek Casello 724
o Oddelek Stražnik
 Poljane
 Canalo Scuro
 Manipola V. Javornik
o Oddelek V. Javornik
o Oddelek Baba
Stotnija Pivka
 Manipola Pivka
 Manipola Debeli Kamen
o Oddelek Debeli Kamen
o Oddelek q. 840
o Oddelek Otoška dolina
 Manipola Jurjeva dolina
o Oddelek Jurjeva dolina
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Kohorta Reka
-

-

-

Stotnija Knežak
 Manipola Mašun
o Oddelek Škodovnik
 Manipola Leskova dolina
o Oddelek Leskova dolina
Stotnija Klana
 Manipola Klanska polica
o Oddelek Melišje
o Oddelek Klanska polica
o Oddelek Gomance
 Manipola Klana
 Manipola Rupa
 Manipola Matulji
Stotnija Preluk
 Manipola Kantrida
 Manipola Kosala

Arhivski dokument iz Državnega arhiva v Vidmu nam omogoča vpogled v prostorsko
organiziranost obeh služb ob rapalski meji. V priloženi tabeli je poleg imena vojašnice in njenih
morebitnih postojank ob sami meji omenjena tudi pristojnost mejnega odseka.
Odsek meje (mejnik)

Mejna milica

od

do

Vojašnica

1

3/14

Fusine/Fužine

3/14

5

Log pod
Mangartom

Finančna straža

Postojanka

Vojašnica

Postojanka

Fusine/Fužine

Peč

Log pod Mangartom

/

Trenta

Tičarjev dom na Vršiču

Soča

Velika vrata

Lepena

Bogatinsko sedlo

Rif. Zucchi

Polog

Vrh Škrli

Pl. Razor
pl. Dom Rif. Piave na pl.
Razor
/

Tolminske ravne

Škrbina

Sela nad Podmelcem

Globoko

Kal

/

/

Grahovo

/

/

Bača pri Podbrdu

/

/

Podbrdo

/

Prati Mesule
Capanna Piemonte
pl. Dom Rif. Sillani na
Mangartskem sedlu
Zgornja Trenta
Rif. Napoleone Cozzi

5

15

Na Logu

Rif. Bassano na pl.
Trebiščina
Današnja lovska koča pri pl.
Za skalo

15

17

Lepena

17

18

Polog

18

22

Tolminske ravne

22

24

Grant

24

26

Stržišče

Planina Dupla
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26
29

29
30

Petrovo Brdo

/

Bukovo

/

30

34

Poče

34

34/40

Novaki

35/40
37/32

37/32
38

Podlanišče

/

Otalež

/

38

39

Mrzli vrh

39
40/45
41/19
42/51

40/45
41/19
42/51
43/27

Vrsnik

/

Rupe

/

Zavratec

/

Trate

/

43/27

44/42

Sleme

44/42
45

45
45/97

Babine laze

/

Erjavec

/

45/97

46/70

Gruden

46/70
47/75
49
50/25

47/75
49
50/25
50/93

Mesarjev hrib

Q. 964

Sv. Marija

/

Casello 729

/

Casello 724

Q. 527

50/93

51/81

Stražnik

51/82

52/17

52/17
53/26
54/17
55

53/26
54/17
55
55/14

V zaledju

Petrovo Brdo

Pohoški Kup

/

Pod Previč

/

/

Lajše

/

/

Podpleče

/

/

Kladje

/

Jazne

/

Ledine

/

Govejk

/

Zavratec

/

Trate

/

Hotedršica

/

Gruden

/

Grčarevec

/

Malni

/

Rakov Škocjan

/

Veliki Javornik

/

Debeli kamen

/

Otoška dolina

/

Stara Pošta

/

Studeno

/

/
/

/
/

Casa Cigale
Q. 741

Poljane
Canale Scuro

V. Javornik
Baba

Bivio Mettegna

Debeli kamen

Lovska koča Sajovic

Kota 840

Q. 816

Otoška dolina

Q. 757

Jurjeva dolina

Pri mejniku 55/2

Stara Pošta

/

Bukovje

/

Studeno

/

Postojna

/

Ravbarkomanda

/

/

Jurjeva dolina

/

/

Bičkov vrh

/

/

Obramec

/

/

Leskova dolina

/

Vavkovec

/
pred Lovsko kočo
Škodovnik

/

Paravičeva miza

55/14

57/23

Škodovnik

57/23

59/58

Leskova dolina

59/58

61

Vavkovec
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/

61

62/45

Čabranska polica
(na Hrvaški
strani)

/

Klanska polica

Klanska polica

62/45

64

Gomance

/

Gomance (Na Hrvaški
strani)

Dom Trstenik (na
hrvaški strani)

Tabela 3: Pristojnost mejnega odseka posameznih vojašnic in manjših postojank. Vir: Archivio di stato Udine.

9.1. Število pripadnikov mejnih služb, njihova razporeditev ob rapalski meji in
kritične točke nadzora
Rapalska meja je bila zunanja državna meja štirih italijanskih provinc, ki so postale tudi
ozemeljski okvir razdelitve mejnih služb. V prvo, skrajno severno provinco ob rapalski meji,
sodi videmska provinca, ki se je delila na dva mejna sektorja Tolmezzo in Trbiž (Tarvisio). Za
območje rapalske meje je bil pristojen slednji in je skupno upravljal s petimi mejnimi prehodi,
a sta bila na meji z Jugoslavijo le cestni in železniški mejni prehod prve kategorije Rateče–Pri
Jalnu (Fusine Laghi). Organiziranost mejnih služb sektorja Trbiž je bila sledeča: finančna straža
je imela glavno poveljstvo okrožja (circolo) v Huminu (Gemona), na razpolago pa sta ji bili dve
četi (compagnia), ki sta se dalje delili na tri tenenze in dve sekciji, kar je skupaj naneslo 222
finančnikov, ki so bili razdeljeni med 12 brigad (posameznih vojašnic). Kraljevi karabinjerji, ki
so upravljali z mejnimi prehodi prve kategorije, niso imeli posebne strukture, saj so nadzor
rapalske meje izvajali iz svojih rednih postaj Trbiž mesto, Trbiž center, Bela Peč in Rabelj.
Mejna milica je v celotni provinci obsegala stotnijo (centuria) s poveljstvom v Tolmezzu,
razdeljena pa je bila na 4 manipole s sedeži v krajih Forni Avoltri, Tolmezzo, Tablja (Pontebba)
in Trbiž (Tarvisio) oz. skupaj 222 miličnikov. Obe službi sta razpolagali tudi z okrepitvami v
primeru zaostrenih razmer na meji. Poleti bi tako mejna milica dobila 66 dodatnih pripadnikov,
finančna straža 67, pozimi pa mejna milica 56 pripadnikov, finančna straža pa 55. Pristojnost
trbiškega mejnega sektorja je večinoma obsegala avstrijsko mejo, šele zadnji postojanki obeh
služb sta bili delno namenjeni rapalski meji. Obe vojašnici sta se nahajali v kraju Bela Peč
(Fusine in Valromana) in sta bili pristojni za mejni odsek Čiabin (M. Ciabin) –V koncu Špica (M.
Termine). Zaradi takšne razdelitve, kjer je pristojnost ene vojašnice obsegala tako avstrijsko
kot jugoslovansko mejo, lahko trdimo, da rapalska meja ni bila strukturno ločena od ostalih
meja. Odsek je poleti nadzorovalo 12 pripadnikov mejne milice in 10 finančnikov, pozimi pa je
število miličnikov upadlo na 10. Mejna milica je imela dodatne manjše postojanke na Prato
Mesule, kjer danes poteka cesta na Tromejo iz Bele Peči, in Capanno Piemonte, kjer danes stoji
Rif. Zacchi pod Poncami. Finančna straža je imela svojo postojanko na Peči.
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Goriška provinca je obsegala najdaljši odsek rapalske meje, saj se je njen odsek pričel z V koncu
Špica in končal z mejnikom 45/VIIC na Hotenjskem ravniku. Območje mejnega odseka province
so nadzirali sektorji Tolmin, Podbrdo in Idrija. Skupno je bilo v provinci kar 17 mejnih prehodov
prve in druge kategorije, njihova slovenska imena so omenjena že v tabeli v poglavju o mejnih
prehodih, tukaj pa bomo zaradi raziskovalnih razlogov navedli še njihova italijanska imena. V
sektorju Tolmin je bil le mejni prehod druge kategorije Passo Moistrocca – Vršič, zato pa so bili
v sektorju Podbrdo mejni prehod druge kategorije Forcella di Bove – Vrh Bače, Passo di Sorica
– Prelaz Sorica in Casa Bait – Podporezen. Mejni prehod prve kategorije je bil le Colle Pietro –
Petrovo Brdo. Sektor Idrija je imel mejne prehode druge kategorije Podprevic – Pod Prvič,
Podlaniscia – Podlanišče, Colle Pagona – Hobovše, Case Preustino – Laniše, Ziri – Breznica,
Trata – Trate, Fondo Nuovo – Novi svet, Dolinar – Dolinar in Case Urbancech – Cajnar. Mejna
prehoda prve kategorije sta bila Podiplescia – Podpleče in Bresenza – Žiri.
Organiziranost mejne straže je obsegala poveljstvo kohorte (coorte) v Tolminu, ki je nadzirala
stotnije Bovec, Idrija in Grahovo ob Bači, ki so se nato dalje delile na 9 manipol s sedeži v Logu
pod Mangartom, Soči, Tolminu, Rutu, Podbrdu, Cerknem, Idriji, Godoviču in zaselku Erjavec na
Hotenjskem ravniku, kar je skupno 313 miličnikov, razdeljenih v 22 oddelkih/vojašnicah.
Finančna straža je tu imela dve četi s sedežema v Gorici in Idriji ter šest tenenz s sedeži v Bovcu,
Tolminu, Podbrdu, Cerknem, Idriji in Godoviču. Skupaj so imeli kar 452 finančnikov, razdeljenih
na 28 brigad, in dve manjši gorski postojanki. Za razliko od Trbiža se tu omenjajo še policijski
psi, ki so bili razporejeni: po en pes v Novakih, Cerknem, Zavratcu, Idriji, Vrsniku, Podbrdu in
Tolminskih Ravnah, po dva psa pa sta bila na Tratah, v Godoviču in Tolminu. V primeru
povečanega obsega dela na meji zaradi različnih dejavnikov bi poleti dodelili še 106 miličnikov
in 32 finančnikov, pozimi pa 60 miličnikov in 32 finančnikov.
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Slika 17: Zemljevid lokacij vojašnic finančne straže in mejne milice na območju Slovenije z vrisanimi mejnimi prehodi. Avtor:
Grega Žorž, 2015.

Sektor Tolmin je bil pristojen za del meje med V Koncu Špica–Vogel. Prvi postojanki sektorja
sta bili v Logu pod Mangartom, kjer je bilo 12 miličnikov in 10 finančnikov. Manjše postojanke
so imeli le miličniki, ki so izvajali nadzor v planinskem domu na Mangartskem sedlu Rif. Sillani.
Pomembnejše točke nadzora so morali izvajati na Predelu in neznanem sedlu Sella Lavina.
Drugi odsek meje so bile dolžne nadzorovati postojanke v dolini Trente. Mejna milica je
celoten odsek nadzorovala iz vojašnice na Logu, kjer je bilo 11 miličnikov, finančna straža pa
je tu imela vojašnici v zaselku Sv. Marija v Trenti, kjer je bilo 18 finančnikov, in vasi Soča, kjer
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jih je bilo 8. Glavne točke nadzora so bile Zgornja Trenta, sedlo Luknja, Triglav, Dolič in Velika
vrata. Miličniki so imeli manjše postojanke še v Zgornji Trenti, v planinskem domu Rif.
Napoleone Cozzi na Doliču, Rif. Bassano pod Prehodavci in na pl. Za Skalo, finančniki pa v
Slovenskem domu na prelazu Vršič (Tičarjev dom) in na Velikih vratih, kasneje pa so omenjeni
še v vojašnici Viktorja Emanuela III. pod Triglavom. Tretji odsek meje sta nadzirali vojašnici
obeh služb v dolini Lepene tako, da je bilo tu 11 miličnikov in 12 finančnikov. Glavni točki
nadzora sta bila Bogatinsko sedlo in Passo Dobrencia – sedlo pri Vrh Škrli nad dolino Tolminke.
Zaradi notranje razmejitve obeh služb je to območje sodilo tudi pod pristojnost vojašnice
finančne straže na pl. Polog, ki je imela 12 finančnikov, hkrati pa tamkajšnja vojašnica mejne
milice ni imela enake pristojnosti. Mejna milica iz Lepene je imela na pl. Duplja manjšo
postojanko, finančna straža pa postojanko na Bogatinskem sedlu. Vojašnica mejne milice na
pl. Polog je pravzaprav stala bližje pl. Na Prodih na drugem bregu Tolminke in je imela 8
miličnikov ter manjšo postojanko Rif. Zucchi na pl. Dobrenjščica, njeno poglavitno območje
nadzora pa je bila ravno ta planina, saj je sedlo nad njo nadzorovala vojašnica iz Lepene. Peti
odsek meje je bil v pristojnosti vojašnice mejne milice na Tolminskih Ravnah in sprva le
vojašnice finančne straže Sela nad Podmelcem, saj so novo vojašnico na Tolminskih Ravnah
odprli leta 1934. Miličnikov je bilo tu 14, finančnikov pa 15 iz Sela nad Podmelcem in 9 iz
Tolminskih Raven. Glavna točka nadzora vseh treh vojašnic je obsegala območje pl. Razor, zato
so miličniki zgradili lastno postojanko na planini, v bližnjem planinskem domu Rif. Piave pa
opravljali nadzor. Finančniki so svoji postojanki zgradili pod sedlom Globoko, ki je še danes
ohranjena kot bivak, in na sedlu Škrbina, vendar tam ostankov nismo našli.
Naslednji odsek meje je sodil že pod sektor Podbrdo, ki je tako obsegal črto med Voglom in
Poreznom. Prvi odsek meje sta nadzirali vojašnica mejne straže v Grantu in dve vojašnici
finančne straže v Kalu in Koritnici. Miličnikov je bilo tu 17, finančnikov pa 12 v Kalu in 9 v
Koritnici. Glavna točka nadzora je bila Črna Prst, manjših postojank pa tu ni bilo. Drugi odsek
meje je pripadel vojašnici mejne straže v Stržišču in ponovno dvema vojašnicama finančne
straže v Bači pri Podbrdu in Podbrdu. Miličnikov je bilo 9, finančnikov pa 12 v Bači in 32 v
Podbrdu. Glavna točka nadzora je bil mejni prehod druge kategorije Vrh Bače in njegova
okolica. Tretji odsek sta nadzirali vojašnici obeh služb na Petrovem Brdu, tu je bilo nameščenih
13 miličnikov in 29 finančnikov, glavna točka nadzora pa je bilo sedlo Petrovo Brdo. Zaradi
mejnega prehoda prve kategorije so bili na meji pristojni tudi kraljevi karabinjerji postaj
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Podbrdo in Grahovo ob Bači. Posebej se omenja tudi nadzor na železniški postaji Podbrdo, kjer
so morali finančniki patruljirati od nje po cesti na Petrovo Brdo in proti Slatniku. Razlog za to
je transport vojaške oskrbe. S Poreznom oz. mejnikom 30 se je pričel idrijski sektor. Njegov
prvi odsek meje so nadzirale vojašnica mejne milice v Počah, kjer je bilo 10 miličnikov, in
vojašnici finančne straže Pod Previč in Lajše. V prvi je bilo 23, v drugi pa 18 finančnikov. Glavna
točka nadzora sta bila mejni prehod druge kategorije Pod Previč in poseljeno območje nad
Novaki. Pri kontroli se posebej omenja tudi kolovoz proti meji na Previču. Drugi odsek je bil v
pristojnosti vojašnice mejne milice Novaki, kjer je bilo 16 miličnikov, in dveh vojašnic finančne
straže pri Podplečah in Kladjah. V prvi je bilo 21, v drugi pa 19 finančnikov. Poostren nadzor so
morali izvajati na črti Mrovljev Grič–Novine–Podpleče. Tretji odsek sta nadzirali dve vojašnici
mejne milice v Podlanišču, kjer je bilo 17 miličnikov, in v Otaležu, kjer jih je bilo 14. Finančna
straža je bila v Jaznah, kjer je bilo 15 finančnikov. Osrednja točka je bil Bevkov vrh, morali pa
so patruljirati tudi vzdolž mejne črte pri obeh mejnih prehodih druge kategorije Podlanišče in
Hobovše. Naloge miličnikov v Otaležu so bile osredotočene na območje »casa Likar«. Četrti
odsek so nadzirale vojašnica mejne milice na Mrzlem vrhu, kjer je bilo 16 miličnikov, in dve
vojašnici finančne straže v Ledinah in Govejku. V prvi je bilo 13, v drugi pa 29 finančnikov. Peti
odsek sta nadzorovali vojašnica mejne milice v Vrsniku, kjer je bilo 12 miličnikov, in že
omenjena vojašnica finančne straže v Govejku, ki je s tem izvajala nadzor na mejnem prehodu
druge kategorije Breznica. Šesti odsek sta imeli dve vojašnici mejne milice v Rupah, kjer je bilo
11 miličnikov, in v Zavratcu, kjer je bilo 10 miličnikov. Finančna straža je bila le v Zavratcu, kjer
je bilo 15 finančnikov. Osrednje območje nadzora je bila dolina Žirovnice. Sedmi odsek sta
imeli vojašnici obeh služb na Tratah, kjer je bilo 12 miličnikov in 19 finančnikov. Slednji so tu
izvajali nadzor na mejnem prehodu druge kategorije na Tratah. Osmi odsek je nadzirala
vojašnica mejne milice Sleme na istoimenskem grebenu nad glavno cesto Godovič–Hotedršica.
Nadzor pa je tu opravljalo 16 miličnikov. Finančna straža je bila tu organizirana tako, da sta si
ta odsek delili vojašnici na Tratah in pri Hotedršici, kjer je bilo 27 finančnikov. Osrednji nadzor
je bil tu izvajan vzdolž mejne črte pri mejnem prehodu prve kategorije Hotedršica. Južneje je
ponovno prišlo do zamika pri organiziranosti obeh služb, saj so deveti odsek imeli vojašnica
mejne milice Babine Laze, kjer je bilo 22 miličnikov, ter finančniki vojašnice pri Hotedršici, ki
so tu opravljali še mejni nadzor na mejnem prehodu druge kategorije Cajnar. Zadnji odsek so
tako še vedno nadzirali miličniki vojašnice Babine Laze, 20 finančnikov pa je bilo v vojašnici v
zaselku Erjavec. Preganjanje tihotapcev in nelegalnih prestopnikov meje so na tem območju
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morale izvajati tudi vojašnice finančne straže v Novakih (10 finančnikov), Cerknem (15
finančnikov), Dolah (9 finančnikov), Godoviču (13 finančnikov) in Črnem Vrhu nad Idrijo (9
finančnikov). Kraljevi karabinjerji, ki so imeli določene naloge zaradi nadzora meje, so bili na
postajah Cerkno, Otalež, Spodnja Idrija, Vojsko, Idrija, Godovič in Črni Vrh nad Idrijo ter so bili
dolžni izvajati kontrole; postaja Cerkno pri Želinu, postaja Otalež na državni cesti Želin–Idrija,
postaja Spodnja Idrija (prav tako državno cesto), postaja Idrija (državno cesto proti Godoviču),
postaja Godovič (cesto proti Črnemu Vrhu) in postaja Črni Vrh (cesto proti Colu).
Na južnih obronkih Hotenjskega ravnika se je pričenjalo ozemlje tržaške province, ki se je
končala šele v obsežnih gozdovih Javornikov z goro Lom. Provinca je s tem imela devet mejnih
prehodov prve in druge kategorije z Jugoslavijo. Mejni prehodi druge kategorije so bili
Garciarezza – Grčarevec, Segheria – Žaga, Molini – Malni, Castello Haasberg – Dvorec Hošperk,
Unez – Unec, Slivenza – Slivnica in Otosca Dolina – Otoška dolina. Mejna prehoda prve
kategorije sta bila Gruden – Gruden in Villa di Caccia – Planina. Mejna milica je tudi v tej
provinci obsegala velikost kohorte in je imela poveljstvo v Postumia Grotte, s čimer je mišljena
ena izmed treh vojašnic, ki so se nahajale v Postojni oz. njeni okolici. Dalje se je delila na tri
stotnije s sedeži v Postumia Grotte, na Belskem in v Pivki ter na devet manipol s sedeži v
naseljih Gorenje, Gruden, Studeno, Kačja vas (Planina) in Pivka. Preostale manipole so imele
sedeže pri hribu Stražnik pri Rakovem Škocjanu, na Velikem Javorniku, Debelem Kamnu (Sasso
Grosso) vzhodno od Malega Kožljeka in v Jurjevi dolini. Skupaj je bilo 317 miličnikov,
razdeljenih v 22 oddelkov. Finančna straža je državni meji v tržaški provinci namenila eno
stotnijo s poveljstvom v centru Postojne, dalje pa se je delila na tri tenenze Postumia Grotte,
Kačja vas (Planina) in Pivka oz. skupaj 194 finančnikov v dvanajstih brigadah. Tudi v tej provinci
so imeli policijske pse, in sicer po enega pri Kačji vasi, na Velikem Javorniku in v Studenu ter
po tri v Grudnu in na dvorcu Hašperk. V primeru povečanega obsega dela je službama poleti
pripadlo 60 miličnikov in 36 finančnikov, pozimi pa 20 miličnikov in nič dodatnih finančnikov.
Prvi odsek meje tržaške province je potekal na skrajnem južnem delu Hotenjskega ravnika,
kjer je imela mejna milica vojašnico na mejnem prehodu prve kategorije Gruden, čeprav je
vojašnica v resnici stala znotraj istoimenskega zaselka v bližini vojašnice finančne straže.
Miličnikov je bilo 21, finančnikov pa 23. Osrednja točka nadzora meje je casa Tomasini, ki se
nahaja med zaselkoma Erjavec in Gruden. Obe službi sta morali stalno patruljirati na območju
do hriba Srnjak, ki se nahaja južneje od glavne ceste Logatec–Hrušica. Drugi odsek sta nadzirali
76

dve vojašnici mejne straže pri Mesarjevem hribu in pri cerkvi Sv. Marije na Planinski gori ter
ena vojašnica finančne straže nad Grčarevcem. Finančnikov je bilo 23, miličnikov pa 15 v prvi
in 11 v drugi vojašnici. Poostreno je bilo patruljiranje ob mejni črti Srnjak–mejni prehod druge
kategorije Grčarevec. Miličniki vojašnice Sv. Marija so skupaj s finančniki opravljali še nadzor
črte pod Grmado. Zaradi prepletenosti vojašnic obeh služb v drugi odsek uvrščam tudi Planino,
za katero sicer nimamo podatkov, saj ta stran dokumenta manjka. Tretji odsek sta nadzirali
dve vojašnici mejne straže na Casello 724 in pri hribu Stražnik ter ena vojašnica finančne straže
v Rakovem Škocjanu. Finančnikov je bilo 24, miličnikov pa 13 v prvi vojašnici in 20 v drugi.
Glavne zadolžitve tretjega odseka so bila območja Prati Poliani – Poljane, Rakov Škocjan in
cesta proti kraju Zelše. Mejna milica je imela na Poljanah tudi manjšo postojanko, v primeru
povečanega patruljiranja pa je imela še neznano postojanko Canalo Scuro. Četrti odsek sta obe
službi nadzirali preko vojašnic na zahodnih pobočjih Velikega Javornika, kjer sta se nahajali ob
cesti Postojna–Kožljek. Tu je bilo 25 miličnikov v prvi vojašnici Veliki Javornik, 12 miličnikov v
drugi vojašnici Monte Baba (Baba), 14 v tretji vojašnici na Debelem Kamnu (Sasso Grosso) in
15 finančnikov v vojašnici Veliki Javornik. Opredeljenih je sedem nadzornih mest, in sicer izvir
Clara pod Velikim vrhom, območje med Velikim Javornikom, Villo Giuseppino (današnja
gozdarska koča pri Volčjem vrhu) in vrhom Rovan pod Malim Javornikom, dve nadzorni točki
pri mejnikih 52/17 in pri nogometnem igrišču (campo del calcio) in stalna patrulja pri vrhu
Baba. Miličniki vojašnice Baba so bili zadolženi še za Villo Giuseppino, križišče Mattegna
(Martenske doline) in Kožljek. Miličniki vojašnice Debeli Kamen (obstajata Debeli vrh in
ledinsko ime Debeli Kamen) pa so bili zadolženi za patruljiranje vzdolž črte Debeli vrh–Kožljek–
Kozjek in pri ledinskem imenu Casa Cristan – Janez. Peti odsek so nadzorovale vojašnici mejne
milice Quota 840 in vojašnica finančne straže Debeli Kamen. Miličnikov je bilo tu 14,
finančnikov pa 20, oboji pa so patruljirali vzdolž črte Stanovnik–Čelo in opravljati patrulje
Jeplenči vrh in pri Mihevčevem lazu. Zadnji, šesti odsek, so nadzirale vojašnice v Otoški dolini,
kjer je bilo 17 miličnikov in 14 finančnikov, ter Jurjevi dolini, kjer je bilo 14 miličnikov. Vsi skupaj
so bili zadolženi za črto Čelo–Lamovšek in patrulje v območju obrambnega pasu Otoške doline
(…pattuglia fissa nella zona di sbarramento tra cippo 55…). Patrulje so morale nadzirati tudi
cesto med Debelo goro in naseljem Palčje.
Zaradi gostejše poseljenosti in lažje prehodnega terena so v tržaški provinci vzpostavili še
drugo nadzorno črto, ki so jo prav tako izvajale posadke vojašnic mejne milice in finančne
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straže. Prvi odsek te druge črte se je nahajal ob zaselku Stara Pošta na Hrušici, kjer sta bili
vojašnici mejne milice in finančne straže, vsaka z desetimi pripadniki. Naslednja je bila
vojašnica mejne milice z devetimi miličniki v zaselku Bukovo, nato pa sta v kraju Studeno zopet
bili obe vojašnici z desetimi miličniki in osmimi finančniki. Območje ob glavni cesti Planina–
Postojna so nadzirali miličniki iz Studena in devet finančnikov iz njihove vojašnice na
Ravbarkomandi. Le-ti so nadzirali tudi območje Postojne, 11 miličnikov pa je imelo svojo
vojašnico v Postumia Grotte.
Zadnja provinca ob rapalski meji je bila reška provinca, ki bo opisana zgolj v svojem severnem
delu, kjer je danes slovensko ozemlje. To odločitev utemeljujemo z večjo količino mejnih
prehodov druge in tretje kategorije na območju Reke. Na ozemlju današnje Slovenije je tako
obstajal le en mejni prehod druge kategorije Dolina dei Noccioli – Leskova dolina, saj je
naslednji mejni prehod druge kategorije Clana – Klana že na Hrvaškem. Mejna milica je v reški
provinci obsegala velikost kohorte s poveljstvom na območju nad zalivom Preluk, ki se je delila
na tri stotnije s sedeži na Knežaku, Klanu in Preluku, ki so skupno upravljale z osmimi
manipolami, ki so imele sedeže v Mašunu, Leskovi dolini, Klanski polici, Klani, Rupi, Matuljah,
Kantridi in Kosali. Skupno je bilo tu 249 miličnikov v 19 oddelkih/vojašnicah. Finančna straža
je ob meji razpolagala s tremi četami, ki so imela poveljstva na Reki, v Opatiji in Ilirski Bistrici
ter skupno kar 516 finančnikov v 24 brigadah. Tudi tukaj so imeli policijske pse, vendar so bili
vsi na območju današnje Hrvaške.
Prvi mejni odsek so nadzirale vojašnica mejne milice Škodovnik, kjer je bilo 11 miličnikov, in
dve vojašnici finančne straže v Jurjevi dolini in Bički gori. V prvi je bilo 19 finančnikov, v drugi
pa 14. Nadzorovali so območje od Ogulj preko Škodovnika do Bičke gore in do Obramca. Drugi
odsek so zopet nadzirale tri vojašnice, in sicer mejne milice v Leskovi dolini, kjer je bilo 11
miličnikov, in vojašnici finančne straže Obramec in Leskova dolina – v prvi je bilo 15, v drugi pa
22 finančnikov. Tretji odsek so nadzirale vojašnica mejne milice Melišje severno od
Pravdenjaka in vojašnici finančne straže Vavkovec in Paravičeva miza. Tu je bilo 7 miličnikov in
18 finančnikov v prvi ter 15 v drugi vojašnici. Četrti odsek sta nadzirali vojašnica mejne milice
na Klanski polici in vojašnica finančne straže na Čabranski polici. Miličnikov je bilo 9,
finančnikov pa 20. Peti, zadnji odsek, ki je na slovenskem ozemlju, sta nadzirali vojašnici mejne
milice na Gomancah in finančne straže pri lovski koči na hrvaški strani Gomanc. Tu je bilo 8
miličnikov in 18 finančnikov.
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Mejni odsek med Škodovnikom in Gomancami je v svojem srednjem delu skoraj neprehoden
zaradi vzhodnih pobočij Snežnika. Obe službi sta tukaj zagotavljali patrulje vzdolž mejne črte
in na vseh križiščih za mejo, kot so Mezelišče, Padežnica, Marela, Klanska polica, Šibje in
Železna vrata. Naš odsek meje reške province je nadzorovalo 48 miličnikov in 131 finančnikov.

10. Tihotapljenje preko rapalske meje, spremembe med drugo
svetovno vojno in njena ukinitev
Tihotapstvo je bilo sprva v domeni manjših skupin ljudi z obeh strani meje, ki so od te
dejavnosti tudi živeli. Z nastopom gospodarske krize in dejstvom, da so oblasti obeh držav
razmeroma uspešno preganjale »poklicne tihotapce«, se je spremenil tudi način tihotapljenja.
Sprva so iz Jugoslavije tihotapili živino in celo les, ki so ju lahko veliko dražje prodali v Italiji kot
doma. Pri tem je potrebno omeniti, da je bila kvaliteta življenja v Kraljevini SHS boljša kot v
Italiji, čeprav so bila prva povojna leta Jugoslavije zaznamovana s pomanjkanjem. Navsezadnje
so tudi časopisi poročali o velikih pošiljkah hrane s strani antante v Jugoslavijo. A vse to se je
temeljito spremenilo v času konjunkture 20. let, ko je bila kmetijska panoga v Jugoslaviji v
porastu. Gospodarska kriza v 30. letih je to nasprotje še povečala. Tobak, cigarete, sladkor,
kava in moka so bili večinoma izdelki, ki so bili tihotapljeni množično s strani slovenskega
prebivalstva v Italiji za potrebe preživetja in ne zaslužka. Nasploh velja omeniti, da so s
tihotapljenjem ali prodajo blaga najbolj zaslužili lastniki trgovin v Jugoslaviji, ki so nastale v
vseh obmejnih krajih. Največji zaslužek je tihotapcem sicer še vedno nudilo tihotapljenje konj
in govedi, saj je obeh v Italiji stalno primanjkovalo in je bila razlika v ceni 1 : 2. Veliki vložki,
večje organizirane družbe in nevarnost zaplembe tihotapskega blaga so bili glavni razlogi, zakaj
je ta oblika tihotapljenja kmalu postala izjemno nevarna tako za tihotapce kot obmejne službe.
Zaradi italijanske vojne v Abesiniji so proti njej uvedli embargo uvoza surovin in hrane, vendar
Jugoslavija embarga ni upoštevala. S tem je v času gospodarske krize ohranila delovna mesta,
skrbela za finance in navsezadnje tudi zmanjševala politične napetosti z Italijo, ki je dobivala
različne surovine, predvsem rudo in cement, iz katerega so gradili tudi utrdbe Alpskega zidu.
Že tekom 30. let je postalo tihotapstvo del vsakdana, saj je lokalno prebivalstvo spričo višjih
cen ali praznih polic odšlo po nakupe v Jugoslavijo. Porast te splošno uveljavljene, a na osebni
ravni majhne, količine pretihotapljenega blaga je vplivala tudi na delo pristojnih mejnih služb,
predvsem finančnikov na obeh straneh meje. Težko bi trdili, da so pripadniki italijanske
finančne straže odobravali početje prebivalstva, vseeno pa lahko trdimo, da je bilo prehodov
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meje preveč, da bi preganjali vse, zato so se sčasoma s tem sprijaznili in jih marsikdaj tudi
dopuščali. Že pregovorno neprilagodljivi so bili seveda pripadniki mejne milice, ki so početje
na meji nadzorovali zaradi politične prepričanosti in ne službene dolžnosti, zato se je njihovih
patrulj lokalno prebivalstvo balo in se jih izogibalo.
Kljub opisanemu nadzoru in dejstvu, da je Italija mejni pas v širini stotih metrov izsekavala, je
bila rapalska meja za posameznike vseeno bolj ali manj enostavno prehodna. Pripadnikov
finančne straže namreč ni bilo nikoli dovolj, da bi učinkovito nadzorovali vsaj deset odstotkov
mejne črte v obliki stalnih patrulj. Nezakonit prehod meje je postal resnično težak šele z letom
1941, ko postane rapalska meja deloma tudi meja z Nemčijo, saj je le-ta takrat zgledno
vzdrževala golosek ter vanj vključila celo rušenje zgradb. Na slovenskem delu meje so takrat
prvič postavili tudi žične ovire na sami mejni črti, ki so se tako raztezale med posameznimi
mejniki, vmes pa so postavili tudi minska polja. Število smrtnih žrtev je s tem tudi skokovito
naraslo.

Slika 18: Zasedba in priključitev ljubljanske pokrajine. Avtor: Grega Žorž, 2014.

Z zmago v aprilski vojni je Italija sodelovala pri razkosanju Dravske banovine in si priključila del
njenega ozemlja, ki ga je upravno zaokrožila v novo ljubljansko pokrajino. Z odseka rapalske
meje, ki je mejil na novo pokrajino, so se umaknili finančniki, ki so z letom 1941 vzpostavili
novo omrežje vojašnic in nadzornih točk ob novi državni meji. Tega odseka pa niso zapustili
pripadniki mejne milice in vojska, ki je z letom 1942 in s porastom odporniških gibanj ohranila
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vojaški nadzor nad obrambnim pasom. Razmere so se spremenile tudi na južnem odseku
rapalske meje in nove ljubljanske pokrajine, kjer so mejo nadzirale italijanske in hrvaške službe
in vojska. Rapalska meja je s tem v svojem osrednjem delu izgubila mednarodni pomen, še
vedno pa je ostajala pokrajinska meja. Izkrcanju zaveznikov na južnem delu Apeninskega
polotoka 3. septembra 1943 je že 10. septembra sledila kapitulacija Italije. Italijanski
parlament in kralj sta pozvala vrhovno poveljstvo oboroženih sil, naj ukaže umik italijanskih
enot na predvojne meje Italije, kjer naj zasedejo obrambne položaje Alpskega zidu. S tem so
mislili predvsem številne italijanske enote na Balkanskem polotoku, ki pa so zaradi prehitre
vojne napovedi Nemčiji bile obkoljene in poslane v ujetništvo. Alpski zid tako ni zadržal prihoda
nemške vojske, ki je zasedeno italijansko upravno območje julijske in ljubljanske pokrajine
povezala v novo upravno obliko – Operativna cona Jadranskega primorja (Operationszone
Adriatisches Küstenland) z glavnim mestom Trst. Rapalska meja je s tem še vedno služila kot
aktivna meja v njenem severnem (nemškem) ter skrajno južnem (hrvaškem) delu, kjer je bil
seveda izvajan mejni nadzor.

Slika 19: Nadzor rapalske meje se je končal šele s podpisom državne pogodbe med Italijo in Jugoslavijo leta 1947. Avtor:
Grega Žorž, 2014.

Z umikom italijanskih služb z ozemlja Italije so nemške pristojne službe ter vojska prevzele
nadzor meje z obeh strani, pokrajinski del rapalske meje pa so prepustile v izvajanje
okupacijskemu vojaštvu. Operativno cono Jadranskega primorja so v zaključnih operacijah
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druge svetovne vojne skoraj v celoti osvobodile jugoslovanske partizanske enote oz. takrat že
formalno ustanovljena Jugoslovanska ljudska armada.
Vse do rešitve povojnega mejnega vprašanja je bila rapalska meja še vedno uradna meja med
Italijo in Jugoslavijo, česar so se zelo trmasto držale tudi nove jugoslovanske državne
inštitucije. V dvoletnem povojnem obdobju 1945–1947 je meja navkljub vsepovsod prisotnim
slovenskim zastavam in političnim zborovanjem predstavljala administrativno oviro v
povojnem razvoju slovenskega naroda. Še več – sedaj resnično zaprto mejo so z obeh strani
intenzivno nadzirali Slovenci, ki so po pričevanju domačinov večinoma prihajali iz Prekmurja
in s Štajerske. Spornost novih stražarjev rapalske meje je še toliko večja, saj so svojo avtoriteto
uporabljali za politične obračune. Spomine prebivalstva na to zadnje obdobje je zbral Tomaž
Pavšič, ki o ravnanju Slovencev po drugi svetovni vojni piše tudi v svoji knjigi Ob stari meji.
Jugoslovanska vojaška uprava ozemlja Julijske krajine, ki je bilo z Morganovo linijo razdeljeno
na cono A in B, je izdala posebno prepoved gibanja v mejnem pasu rapalske meje, ki so jo
morali spoštovati celo planinci, ki so morali v svojih knjižicah imeti ustrezna dovoljenja za obisk
gora. Dovoljenja in prisotnih vojakov se v svojem opisu prve gorske štafete na Triglav leta 1948
spominja tudi Radovan Požar. Rapalska pogodba je bila formalno ukinjena šele leta 1947, ko
Jugoslavija in Italija v Parizu podpišeta novo meddržavno pogodbo.

Slika 20: Mejni prehod Podlanišče poleti leta 1945. V ospredju slike se vidi izruvan mejnik rapalske meje, v ozadju
jugoslovanska zgradba mejnega prehoda. Vir: Pokrajinski arhiv Nova Gorica.
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11. Vojaške gradnje, širitev cestnega omrežja v Julijskih Alpah in
vojaška navzočnost ob rapalski meji
Poglavje opisa italijanskih gradenj v Julijski krajini je namenjeno celovitemu opisu pristopa
italijanske vojske k razvoju obsežnega sistema na ozemlju Julijske krajine. V poglavju se
načrtno osredotočamo na gradnjo vojaških poti in cest, ki so bile do sedaj povsem spregledano
poglavje naše zgodovine, čeprav še danes zajemajo več sto kilometrov razvejano omrežje.
Tako kot prometnice so bile prezrte tudi žičnice, ki so sedaj prvič metodično opisane in
raziskane.

11.1.

Ostanki prve svetovne vojne in njihova obnova

Rapalska meja je na območju Julijskih Alp potekala tudi na območju soškega bojišča, zato se
na razmeroma majhnem visokogorskem območju nahajajo ostanki obeh obdobij. Porast
zanimanja za Soško fronto je povzročil tudi enačenje dediščine prve svetovne vojne z rapalsko,
saj v večini slovenskih zgodovinskih knjig o Soški fronti najdemo številne napačne
interpretacije vojaške dediščine italijanskega medvojnega obdobja. Metodologija kritičnega
preverjanja terenskih in arhivskih najdb je v primeru območja mešanja vojaške dediščine
najboljši pristop k znanstvenemu preučevanju. Štiriletne terenske raziskave so razkrile, da je
velika večina ohranjene dediščine nastala v medvojnem obdobju in ni del Soške fronte.
Okoliščine gradnje med vojno so od graditeljev zahtevale improvizacijo, hitrost ter hkrati tudi
začasnost. Vse to so razlogi, da se je od tistih časov ohranilo izjemno malo. Kljub sovražnosti
med vojno so se Italijani praviloma izogibali ostankov prve svetovne vojne. Jarke, kaverne,
pokopališča in celo spominske plošče so pustili nedotaknjene ali pa so jih celo vzdrževali.
Spominska cerkev na Javorci je postala priljubljeno turistično obeležje že v 20. letih in je
prikazana tudi na italijanski razglednici Tolmina.

11.2.

Podporna infrastruktura in posegi v zemljiško strukturo v Julijski krajini

Italijanska vojska se je zavedala, da brez ustreznega prometnega omrežja ne more načrtovati
obsežnih vojaških operacij, zato se je prometnicam posvečala vsaj toliko kot gradnji
obrambnega pasu. Cestno omrežje Julijske krajine so tekom medvojnega obdobja stalno širili
in posledično vanj vložili večja finančna sredstva, pri tem pa je potrebno poudariti, da so že
zelo zgodaj izdelali dolgoročno strategijo in ji naslednjega četrt stoletja tudi sledili. Zaradi
sprememb kategorizacije cestnega omrežja se v magistrskem delu poslužujemo kartografskih
standardov Vojnogeografskega inštituta iz Firenc iz leta 1936. Prometnice so namreč takrat
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razdelili v dve skupini glede na zmožnost uporabe avtomobila. Prva skupina so bile t. i.
prevozne ceste (strade rotabili), ki so obsegale pet kategorij, ki so jih dalje delili na podlagi
tega, ali je zanje skrbela državna cestna služba. Ti dve skupini sta tako bili vzdrževane ceste in
ceste brez vzdrževanja. K prvim so sodile ceste prvih treh kategorij, ki so tako obsegale ceste
širine več kot osem metrov (1. kategorija), ceste za dvosmerni promet širine od šest do osem
metrov (2. kategorija) in ceste za enosmerni promet širine od treh do šestih metrov (3.
kategorija). Ceste, ki jih niso vzdrževali, so delili na ceste za enosmerni promet (strada
carreggiabile) 4. kategorije in kolovoze 5. kategorije (strada campestre). Druga osnovna
skupina so t. i. ceste, neprimerne za promet (strade non rotabili), in jih v magistrskem delu ne
nazivamo več ceste, temveč poti, in se dalje delijo glede na širino in pomen. Najširše so tako
poti, ki so primerne za oskrbo lokalnih naselij (mulattiera atta anche ai traini locali, v
magistrskem delu opredeljene kot kategorija D), sledijo jim navadne široke poti (mulattiera
ordinaria, v magistrskem delu opredeljene kot kategorija E), nato pa še lažje in zahtevnejše
pešpoti oz. steze (sentiero per soli pedoni). V arhivskem gradivu se pojavi še oznaka mulattiere
sentiere, kar lahko prevedemo kot najožja oblika poti, ki se uporablja kot pešpot, a upošteva
gradbena načela mulatjer, ki predpisujejo določen naklon.
Obsežna sistemska širitev in prenova cestnega omrežja se je sicer pričela z letom 1927, gradnja
poti za vojaške potrebe pa se je v Julijskih Alpah pričela že leta 1924. Poti so sodile v že
omenjeni kategoriji D in E ter gre pravzaprav za gradbeno obliko, ki ji tako v Sloveniji kot Italiji
pravimo mulatjera. Izraz izhaja iz starejšega obdobja gradnje tovornih poti, po katerih so v
glavnem tovorili z mulo ali s konjem, saj so na ta način najlažje povezali kraje na težje
prehodnem terenu. To obliko poti lahko najdemo po celotni Evropi, saj je gradnja široke in
utrjene ceste pomenila ogromno finančno breme, največkrat pa ni bila smotrna tudi zaradi
premajhnega obsega prometa, saj je v glavnem šlo za dostopne poti odročnejših krajev. Obe
kategoriji sta bili standardizirani, saj so od načrtovalcev in graditeljev zahtevali za kategorijo D
najmanjšo širino 2,2 m in 17 % naklon, kategorija E pa je bila manj zahtevna. Medvojno
obdobje je tudi čas, ko se je mulam na teh poteh pridružil tudi vlečni traktor Alpinov, ki je bil
prirejen posebej za takšne poti, saj se je na sredini lahko zalomil in s tem zvozil serpentine. Z
njim so med drugim vozili tudi pod Triglav, do kamor je vodila vojaška pot. Edina pot, ki bi bila
primerljiva italijanskim, je na območju Julijskih Alp v času Kraljevine Jugoslavije nastala pod
Črno Prstjo konec tridesetih let in jo lahko primerjamo s kategorijo E. Skop podatek o njeni
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gradnji najdemo v Planinskem vestniku številke 12 leta 1938, saj jo je vojska gradila v
sodelovanju s Slovenskim planinskim društvom, a je zaradi pričetka vojne ostala nedograjena.
Zaradi kakovostne gradnje so italijanske poti še danes zelo dobro ohranjene, čeprav jih je na
najbolj izpostavljenih mestih že načel zob časa. Tako kot številne italijanske zgradbe iz
medvojnega obdobja so tudi te poti postale del slovenskega omrežja planinskih poti ter so še
danes v uporabi. S porastom kolesarstva v gorah, z njegovo pravno ureditvijo in ustanovitvijo
komisije za turno kolesarstvo pri PZS so te poti po skoraj stoletju zopet deležne večje
pozornosti.
11.2.1. Korpus Alpinov in njihova gradnja vojaških poti v Julijskih Alpah
Pri raziskavi smo se posluževali predvsem terenskih ostankov, saj so se graditelji teh poti radi
podpisovali, v navadi pa je bila tudi postavitev spominske plošče. Na njih je še danes razvidno,
kdaj so bile poti zgrajene in kdo jih je gradil. Izsledki kažejo na to, da so vse poti zgradili različni
oddelki korpusa Alpinov. Večji del podatkov o letnicah gradenj smo pridobili preko terenskega
dela, iskanja in analize spominskih plošč, iz katerih je razvidno, da so z gradnjami pričeli že leta
1924 ter jih nadaljevali vse do leta 1943. Ker je večino gradenj vojaških poti izvedel 9. polk
Alpinov, so naše ugotovitve v nasprotju z arhivskim gradivom, ki ga predstavlja Bizjak, saj je
tam ohranjen podatek, da 9. polk ni sodeloval pri gradnjah prometnega omrežja (Bizjak, 2016).
Zaradi vloge polka pri gradnjah poti podajamo tudi njegovo zgodovino, saj je bil ustanovljen
šele leta 1921, je obsegal bataljone Vicenza, Bassano, Feltre in Cividale, njegova matična
vojašnica pa je postala caserma Italia v Tolminu. Na pomembnost mejnega odseka med
Bogatinskim sedlom in Podbrdom kažeta tudi bližina vojašnice Alpinov v Tolminu, ki je bila
takrat sicer še predvojna, a edina večja vojašnica v porečju Soče, Bače in Idrijce, ter čas, ko so
tu zaradi mejnega vprašanja vladale napete razmere že od 12. novembra 1918, ko so na
Bogatinsko sedlo prispele prve italijanske enote (Žorž, 2016).
Zaradi slabih povezav gorskih naselij nad dolino Bače in poti Tolmin–Tolminske Ravne so prvi
pravi sistem vojaških poti pričeli graditi na območju doline Tolminke, pri tem pa uporabljali
tudi določene odseke vojaških poti iz prve svetovne vojne in obstoječega predvojnega
omrežja. Naše ugotovitve iz tega obdobja temeljijo na terenskih najdbah podpisov in analizi
kartografskih virov. Mejno območje Bogatinskega sedla je bilo z dolinama Lepene in Tolminke
povezano že v prvi svetovni vojni, zato so leta 1924 izvedli obnove obstoječih poti. Čeprav
uporabljamo izraz obnova, so poti zgradili skoraj na novo, saj so jim dodali številne podporne
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zidove ter jih marsikje skoraj v celoti speljali tudi po novi trasi. Med obnovljene poti sodita
trasi Tolminka–pl. Dobrenjščica–Kser (AO_02) in Tolminske Ravne–pl. Razor–sedlo Globoko
(AO_03), vendar je bila slednja pogojno uporabna, saj so bile Tolminske Ravne z dolino
povezane le preko poti kategorije D. S tem je neposredno povezana odločitev za gradnjo nove
vojaške poti, s katero bi greben nad Tolminski Ravnami bolj učinkovito povezali z dolino.
Rešitev so videli v navezavi na kolovoz (oznaka na avstroogrskem zemljevidu je karrenweg), ki
ga je Avstro-Ogrska zgradila med vojno do pl. Polog (AO_11). S tem so že leta 1922 ali 1923
odsek meje do Vogla navezali na pl. Polog, kjer je posledično nastalo tudi oskrbovalno središče,
ki ga lahko od ostankov vojne ločimo po kamniti in betonski zidavi večjih enonadstropnih in
večnadstropnih zgradb. Obstoječo pot od izvirov Tolminke do Prehodcev so obnavljali Alpini
bataljona Vicenza 9. polka in ob razcepu poti na pl. Lašca zgradili Rif. Vicenza. Na podlagi
primerjave avstrijskega zemljevida, ki prikazuje stanje 17. septembra 1917 in ima poleg poti
vrisane tudi posamezne zgradbe vseh začasnih dolinskih in gorskih vojaških naselij z
italijanskim listom Tolmin iz leta 1926, podajamo ugotovitev, da je današnja pot od
omenjenega zavetišča do Prehodcev zgrajena povsem na novo leta 1924 (I_00). To potrjujejo
tudi analize posnetkov lidar, ki razkrivajo skoraj neopazne sledi vojne poti. Pot AO_02 med
dolino Tolminke in pl. Dobrenjščica so med septembrom in oktobrom 1924 obnavljali Alpini
bataljona Cividale 9. polka, najverjetneje 20. čete, vendar je vklesan napis na tem mestu
poškodovan. Ali so oni obnovili tudi zgornji odsek med pl. Dobrenjščico in Kserjem ali je to
naredila katera druga enota, ni znano, vemo le, da je takrat nastal Rif. Zucchi na pl.
Dobrenjščica, v katerem je danes lovski dom. Preko terenskih raziskav prav tako nismo izvedeli
enote, ki je obnavljala pot AO_03, vendar je le-ta zaradi primerjave zemljevidov območja
zagotovo deloma zgrajena na novo v gradbeni sezoni 1924 ali 1925. Prej omenjena odločitev
o gradnji povsem nove poti je obsegala tudi traso Prehodci–pl. Dobrenjščica (I_01A) in od tam
preko pl. Na Kalu do sedla Javor (I_01B), kjer so se odcepile nove poti proti Tolminskim Ravnam
(I_02), proti pl. Rešelj (I_03) in pl. Razor (I_04). Odsek I_01A sta avgusta in septembra 1924
gradili 62. in 74. četa bataljona Bassano 9. polka Alpinov, odsek I_01B pa med junijem in
oktobrom 1924 59. in 60. četa bataljona Vicenza istega polka. Ti so na svojem odseku zgradili
tudi manjšo kapelico t. i. zavetnice Alpinov Madona degli Alpini. Nova ožja pot je takrat nastala
tudi od poti A0_03 na Vogel (I_17), ne vemo pa, ali so na sedlu južno od vrha že takrat zgradili
Rif. Romano Moise, ki se ga omenja sredi 30. let. Med Tolminskimi Ravnami in pl. Razor je
obstajala že predvojna pot (AO_04) in je bila prav tako obnovljena, v zgornjem delu vsekana v
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skalo in dodatno utrjena. Pl. Razor je bila z dolino povezana tudi preko predvojne poti do pl.
Lom (AO_05) in od tam v dolino. Za konec opisa gradbene sezone 1924 se moramo preseliti
še na severni odsek meje, kjer so zgradili novo vojaško pot iz doline Zadnjice na Kriške pode
(I_05). Ali je gradnja potekala v dogovoru s Planinskim društvom CAI Trst, ni znano, vemo le,
da so 12. septembra 1924 nad Spodnjim Kriškim jezerom odprli planinski dom Rif. Antonio
Seppenhofer. To je prav tako čas, ko vojaki tu še niso imeli vojašnic in so poleti bivali v začasnih
vojaških taboriščih, kjer so gradili poti. Kriški podi, ki se raztezajo pod vrhom Razorja, so
vojaško pot najverjetneje dobili zaradi slovenskih planincev, ki so na ta mejni odsek lahko prišli
po planinski poti iz doline Vrata, ter seveda negotovih in napetih razmer ob meji. Vojska je
zaradi tega že leta 1922 obnovila in podaljšala obstoječo cesto v dolino Zadnjice (C_I01).
Gradnja vojaških poti se je nadaljevala v poletni gradbeni sezoni 1925, ko so večinoma gradili
in obnavljali poti pod grebenom bohinjsko-tolminskih gora. V tem času so obnovili obstoječo
pot iz doline Bače do Kneških Raven (AO_06) in od tam novo pot do naselja Rut (I_06). Mejni
greben med Voglom in Črno Prstjo so v svojih gradbenih načrtih nato zapostavljali skoraj deset
let, korenito pa so vanj posegli šele po letu 1939. Zelo zanimivi so ohranjeni dopisi občine
Tolmin z različnimi pokrajinskimi in vojaškimi uradi, v katerih izpostavljajo pomen vojaških poti
v občini. Prvi dopis iz leta 1923 ni ohranjen, je pa zato dostopen dopis, ki so ga 31. maja 1926
poslali goriškemu uradu za civilne gradnje (Corpo reale del genio civile – sezione autonoma di
Gorizia), v katerem občina sama izpostavlja pomen vojaški poti, ki jih je zgradil bivši režim
(…cessato regime…) in po vojni tudi različne italijanske službe in uradi. Občina želi, da se pot
pl. Lom–pl. Kuk–pl. Razor–pl. Na Kalu–pl. Dobrenjščica (AO_05, I_04 in I_01B; skupna dolžina
16 km in širina poti vsaj 1,8 m) in obstoječa pot Tolmin–Zastenar–pl. Polog (AO_11; 8 km in
širina 1,8 m) izvzameta iz seznama vojaških poti ter se ju preda v civilno uporabo, saj imata
obe velik pomen za lokalno prebivalstvo (ASGO, 531 – 1705, 2015). Iz dopisa Urada za
fortifikacije 1. junija 1931 in 3. aprila 1935 izvemo, da je vojska razdelila vojaške ceste v občini
Tolmin v tri kategorije, in sicer: ceste, ki so bile dane v civilno uporabo (cesta Tolmin–Volarje),
poti oz. kolovozi, ki se jim odvzame vojaški status (pl. Razor–Tolminski Migavec in Tolmin–pl.
Polog), ter prometnice kategorije E, ki ostanejo v vojaški rabi (glavna oskrbovalna pot
Zatolmin–Zadlaz - Žabče–Tolminske Ravne–pl. Razor, pot pl. Lom–pl. Kuk–pl. Razor–sedlo
Globoko, Tolminske Ravne–pl. Na Kalu–pl. Dobrenjščica–Za Lepočami, pot Izvir Tolminke–pl.
Dobrenjščica–Kser in pot Volče–Sleme) (ASGO, 531 – 1708, 2015).
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V gradbeni sezoni 1926 so si zadali dva tehnično zahtevnejša podviga gradnje vojaških poti. V
tem letu sta namreč nastali poti na Triglav in Prehodavce, ki sodita med gradbeno zahtevnejše
poti pri nas. Pot na Triglav (I_07) so Alpini 69. čete bataljona Gemona 8. polka pričeli graditi
na koncu Zadnjiške ceste (C_I01), kjer so z betonskim mostom premostili potok izpod Luknje
in jo zgradili vse do že omenjene Capanne Morbegno pod Triglavom. Od nove poti so zgradili
tudi odcep proti Luknji (I_07B). Ob poti na Triglav so številni manjši podpisi posameznikov, ki
v glavnem zajemajo začetnice imena in priimka in letnico 1902, ki se pojavlja tudi ob podpisih
bataljona iz leta 1939 oz. v povezavi z napisom C.I. 1902. Ob poti so zgradili zavetišče Rif.
Gemona, katerega ruševine so še danes lepo ohranjene. Gradnjo drugega zavetišča, Capanna
Jolanda, povezujemo z gradnjo tovorne žičnice zaradi gradnje vojašnice Viktorja Emanuela III.
pod Triglavom. Nova pot pod Triglav je tako premagala višinsko razliko 1600 m in je še danes
z doseženimi 2520 m najvišje speljana široka pot in nenavadna pešpot na območju Julijskih
Alp. Gradnjo poti je ponovno izkoristilo Planinsko društvo CAI Trst, ki je pod sedlom Dolič
zgradilo in 19. oktobra 1930 odprlo novo planinsko postojanko Rif. Napoleone Cozzi. Gradnjo
druge vojaške poti v letu 1926 na Prehodavce (I_08) je opravila (vsaj) 63. četa La Furiosa že
omenjenega bataljona Bassano 9. polka. Pot so zgradili od ceste v dolini Trente pri zaselku Log
proti pl. Trebiščini in od tam proti Prehodavcem. Ob poti so zgradili tri zavetišča, in sicer Rif.
Furioso, Rif. Bassano in Rif. Alba na samih Prehodavcih.
Leta 1928 se je gradnja poti prevesila v skrajni vzhodni del Julijskih Alp nad naseljem Podbrdo.
Tu so Alpini v naslednjih treh gradbenih sezonah zgradili omrežje štirih glavnih in številnih
povezovalnih poti na območju sedlo Vrh Bače–Slatnik–Možic–Lajnar. Povod za gradnjo je bila
strateška pomembnost območja Soriške planine, ki je s svojimi vrhovi predstavljala severni
bok sedlu in mejnemu prehodu prve kategorije Petrovo Brdo. Zaradi večjega števila kasneje
opuščenih poti smo območje analizirali s pomočjo lidar posnetkov, kar se je izkazalo za
uspešno, saj sta bili odkriti tudi dve, danes opuščeni poti. Predvojno in pomembno tovorniško
pot Podbrdo–Bača pri Podbrdu–Vrh Bače–Bohinjska Bistrica (AO_08) so tega leta obovili
pripadniki bataljona Feltre 9. polka. Iz zemljevida IGM Piedicolle leta 1925 je razvidno, da je
takrat že obstajal odcep od AO_08 proti Kovcam (AO_09) ter od tam proti Lajnarju (AO_09A)
in do sedla med Lajnarjem in Kupom (AO_09B), vendar ne moremo zagotovo trditi, da so
obstajali pred italijansko okupacijo v letu 1918, saj avstrijski zemljevidi tudi ne pokažejo
nobenih (širših) poti. Trasi obeh odcepov sta danes opuščeni, najdeni pa sta bili preko analize
88

posnetkov lidar. Povod za to je leta 1929 zgrajena vojaška pot od stare ceste Podbrdo–Petrovo
Brdo (C_AO_01), gradil pa jo je bataljon Belluno 7. polka. Vojaško pot so speljali od odcepa
ceste do Kovc (I_09A) ter dalje pod Lajnarjem in preko Slatnika na Možic (I_09B). Z gradnjo
poti so pričeli tudi z gradnjo vojašnice korpusa Alpinov Monte d'Oro na Slatniku.
Zaradi kronološkega prikaza gradenj vojaških poti se moramo zopet osredotočiti na drug odsek
meje v Julijskih Alpah, saj je 78. četa Belluno istoimenskega bataljona 7. polka Alpinov
predvidoma med letoma 1928 in 1930 zgradila novo vojaško pot iz doline Lepene proti Krnskim
jezerom (I_10A). Kot kaže, jim obstoječa vojaška pot t. i. Majewski weg na pl. Duplja iz leta
1915 (AO_10) ni več odgovarjala in le-ta danes tako poteka severno in severovzhodno od nove
italijanske poti, po kateri hodimo na Krnska jezera. Pregled na terenu in primerjava ostankov
obeh poti kaže, da je bila Majewski široka le meter in se je v kratkih zavojih dvigovala prehitro
za potrebe tovorjenja gradbenega materiala in oskrbe. Obnovljena in podaljšana je bila tudi
obstoječa cesta v dolini Lepene (C_AO02), saj je tu obstajala vojašnica mejne milice, v kateri
je danes planinski dom. Odločitev za gradnjo nove širše vojaške poti lahko tudi tukaj pripišemo
odločitvi o gradnji vojašnice Cesare Battisti pod Bogatinskim sedlom, ki je bila po številu zgradb
in vojakov najbolj obsežna gorska postojanka pri nas. Ker je pot razmeroma odmaknjena od
rapalske meje in je hkrati tudi del neposrednega zaledja soškega bojišča, se po času nastanka
enači s Soško fronto, z našo raziskavo pa želimo predstaviti dovolj obširne dokaze za
nasprotno. V istem obdobju (1928–1930) so zgradili tudi vojaško pot iz Kala nad Podbrdom na
Črno Prst (I_12), ki se je s tem navezala na obstoječo pot I_06.
V obdobje med letoma 1926 in 1930 (najverjetneje leto 1927, ko se prične obsežni program
gradnje cest) sodi tudi obnova kolovoza Zatolmin–pl. Polog (AO_11), ki je bil v spodnjem delu
med Zatolminom in cerkvijo Sv. Petra zgrajen povsem na novo, saj obeh serpentin prej ni bilo,
od cerkve dalje pa je nova razširjena in utrjena cesta v glavnem sledila obstoječi trasi. Obnovo
lahko časovno omejimo zaradi italijanske razglednice, ki je bila poslana 23. junija 1931, na njej
pa je veduta Tolmina z novo cesto mimo Zatolmina. Obstaja tudi razglednica, natisnjena leta
1927, vendar je kvaliteta fotografije preslaba, da bi lahko zagotovo potrdili obstoj ceste.
Z letom 1929 se zaključi obdobje šestih poletnih gradbenih sezon, ko so vojaške poti gradili
večinoma zaradi lažjega dostopa do goratega mejnega območja in gradnje gorskih vojašnic.
Čeprav so slednje še danes mogočne zgradbe, so gradbeni kamen drobili ali klesali v bližini
gradbišča, cement in les pa so tovorili preko poti. Z letom 1930 pričenjamo opis vojaških poti,
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na katere je v določeni meri vplivala tudi sistemska gradnja obrambnega pasu. Že tega leta so
namreč Alpini bataljona Feltre 9. polka zgradili vojaško pot od Kovc (priključek na I_09A) do
Vrh Bače (I_11). Ker ne poznamo leta nastanka utrdbe Caposalda Vrh Bače, ne moremo trditi,
da je le-ta neposredno vplival na gradnjo poti, vsekakor pa je pot ob gradnji utrdbe prišla zelo
prav. Vrh Bače je bil s Slatnikom povezan tudi preko dveh dodatnih ožjih in strmejših vojaških
poti, ki sta prav tako italijanskega porekla. Pot I_12A vodi po severni strani glavnega grebena,
I_12B pa čez strma travnata južna pobočja Slatnika. Namen obeh poti je bil povezati Vrh Bače
z vojašnico na Slatniku. Poti I_09A in I_11 so uporabljali tudi za transport jeklenih zaščitnih
plošč utrdbe Vrh Bače, poti I_09A in I_09B pa za transport dveh več kot 5 ton težkih jeklenih
opazovalnih kupol na vrh Lajnarja in Možica. Vleko kupol so opravili v letu 1935, ko so zgradili
tudi odsek I_09C od sedla Slatnik do vrha Lajnarja, kjer sta bili bivalna vojašnica in topniška
opazovalnica.
Leta 1932 je potekala gradnja zahtevnejših odsekov povezovalne vojaške poti med potjo preko
planine pl. Kuk (A_05) in potjo od Kneških Raven proti vzhodu (I_06). Nova vojaška pot (I_13)
je med drugim imela tudi manjši tunel, kjer so svoj podpis in grb enote vklesali pripadniki 1.
čete 11. polka vojaških inženirskih minerjev (1a compagnia zappatori genio). Pot I_13 je
obstajala najverjetneje že od leta 1926, vendar so se po sedemletni uporabi odločili za gradnjo
tunelov in novih podpornih zidov, kar kaže na veliko nestabilnost površja. Sprotna obnova in
tehnične rešitve so prepoznavni znak italijanskih poti, saj so jih skozi celotno devetnajstletno
obdobje do leta 1943 sproti vzdrževali in odpravljali morebitne napake pri gradnji.
Med letoma 1933 in 1937 je bila zgrajena vojaška pot od poti I_06 nad naseljem Rut do vrha
Rodice (I_14), istočasno pa je potekala tudi obnova poti za vozila pl. Polog–Izvir Tolminke in
gradnja novega mostu preko Tolminke ob poti proti pl. Dobrenjščica, istočasno pa so opustili
traso poti preko prodnate struge Tolminke in čez nov most speljali tudi novo široko in za vozila
primerno cesto Izvir Tolminke–pl. Na Zgornjih Prodih. Med letoma 1933 in 1936 so zgradili
tudi pot med že omenjeno Rešljevo pl. in zaselkom Zadlaz - Čadrg (I_18), s katero so povezali
pot I_03 z obstoječo potjo Zatolmin–Čadrg. Pri tem je zanimivo, da Rešljeve pl. z obstoječimi
potmi niso povezali preko zahodnih pobočij nad zaselkom Čadrg, temveč so raje izbrali
vzhodna pobočja, za kar je verjetno razlog gradnja tovorne žičnice Zastenar–Javor v letu 1934,
ki je morala imeti vmesno postajo nekje v bližini planine.
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Leta 1938 so zaključili z gradnjo ceste na Mangartsko sedlo (C_I01), s katero so nadomestili
obstoječo predvojno pot. Cesta je še danes najvišje speljana cesta na območju Slovenije, od
prometnic petih kategorij cestnega omrežja pa je višje speljana le vojaška pot na Triglav.
Odločitvi za gradnjo nove ceste je botrovala želja po prevozu in namestitvi topništva na
Mangartskem sedlu, od koder bi lahko nadzirali strateško pomembni prehod v Kanalsko
dolino, tako s Koroške, ki je takrat že bila del Nemčije, kot iz Jugoslavije. Dokončanje gradnje
ceste na Mangartsko sedlo označuje pričetek novega koncepta gradnje prometnic v Julijskih
Alpah. Čeprav so v štirinajstih letih zgradili obsežno omrežje poti, so bili zaselki in kraji Čadrg,
Tolminske Ravne, Kneške Ravne, Rut, Grant, Stržišče, Kal in Bača pri Podbrdu še vedno
dostopni le preko poti in ne ceste. Prvi vojaški spopadi v Evropi so očitno Italijo spodbudili h
kopičenju topništva ob meji, pogoj za to pa je bilo ustrezno cestno omrežje. Z letom 1939
postanejo tako številne poti zastarele in so jih tekom gradnje cest 3. kategorije tudi zamenjali.
Kronološko gledano lahko prvi takšen poseg v obstoječo omrežje poti opazimo v dolini Lepene,
kjer so v gradbeni sezoni 1939 pričeli z gradnjo ceste 3. kategorije na pl. Duplja (I_08B). Po
širini je nova pot povsem enaka kasneje opisanim cestam, vendar jo bomo zaradi dejstva, da
je ostala nedokončana, še vedno obravnavali kot široko vojaško pot kategorije D, čeprav bi se
ob odprtju kategorizirala kot enosmerna cesta širine do treh metrov, ki je primerna za vozila.
Gradnjo sta prevzela bataljon Gemona 8. polka Alpinov in 76. četa bataljona Cividale 8. polka
Alpinov, ki sta v spodnjem delu obstoječo pot razširila (vmesna pot znotraj prve serpentine je
ostanek prve italijanske poti čete Belluno) vse do 4. serpentine, ko pot zavije navzgor, cesta pa
se nadaljuje naravnost. Cesta in pot se zopet združita na uravnavi, imenovani Zgornji Polog,
po 15. serpentini poti, cesta pa je v tem času imela le eno serpentino. Cesta je v tem vmesnem
delu imela tudi most dolžine petih in višine treh metrov čez prepadno skalnato grapo
hudournika. Do 5. cestne serpentine je cesta dokončana, prečka jo tudi stara avstrijska pot, po
zavoju pa se zopet prične okoli sto metrov dolg odsek prepadne stene, kjer so uspeli v živo
skalo vklesati le meter široko polico. Po tem tehnično zahtevnem delu cesto zopet prečka
avstrijska pot, kmalu pa tudi trasa žičnice. Ko pridemo na traso poti, je le-ta zopet razširjena
in že preobražena v cesto, že pri naslednji 16. serpentini poti pa se zopet razcepita. Cesta je
sprva široka, vendar kmalu zopet pride zahtevnejši del, kjer so cesto šele gradili, sedaj pa je v
glavnem zasuta zaradi padajočega materiala in plazov. Ko pridemo mimo sten, se cesta zopet
razširi, vendar nikoli več na končno širino. Pod koto 1272 se je nahajala serpentina, ki cesto
zopet obrne proti poti, njeno nadaljevanje čez zadnji skok pred Vrh Duplja pa smo iskali tudi
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preko obdelanih lidar posnetkov, preko katerih smo našli še en odsek, na katerem so dela šele
začeli. Glede na letnico podpisa 1939 so imeli na razpolago dve gradbeni sezoni do napada na
Jugoslavijo ter še tri sezone do kapitulacije Italije. Skupno torej pet let, vendar kljub temu ceste
niso dokončali, kar kaže na to, da so gradnjo iz neznanega razloga prekinili že sami. Morebiti
je razlog v podaljšanju obstoječe tovorne žičnice Lepena–Vrh Duplja iz (predvidoma) leta 1934
do vojašnice Cesare Battisti, ki se jo omenja tudi v arhivskem gradivu XI. armadnega zbora, in
so na ta način zadostili oskrbi oz. so dokončali vse štiri utrdbe pod Bogatinskim sedlom ali pa
je s porazom Jugoslavije izginila tudi potreba po cesti, čeprav so kljub meji z Nemčijo zgradili
številne nove ceste. Ob odločitvi za gradnjo ceste je potrebno upoštevati dejstvo, da so na
območju Šmohorja, Velike Monture in Prehodcev že leta 1939 obstajale stalno nameščene
baterije topništva, ob vsem tem pa še več kot tristo stalno nameščenih vojakov. V to leto sodi
tudi gradnja vojaške poti od Vrh Duplja (I_10A) pod ostenji Babe do treh topniških zgradb na
vrhu V. Monture (I_10C).
Leta 1940 je v programu del XI. armadnega zbora omenjeno nadaljevanje gradnje dostopne
poti Loška Koritnica–V Koncu Špica (2351 m, I_15), za kar je bil določen en vod 3. polka Alpinov.
Območje sodi v še danes eno izmed bolj odmaknjenih in redko obiskanih območij TNP. Eno
četo omenjenega polka so namenili prenovi obstoječe poti Soča–Vrsnik (AO_12), ki bi po
novem morala biti prevozna z avtomobilom. Ta četa je morala poskrbeti tudi za izboljšanje
obstoječe pastirske poti Vrsnik–pl. Za Skalo (AO_13). Čeprav v dopisu navajajo izboljšanje
obstoječe pastirske poti, so zgradili povsem novo traso do omenjene planine (I_16A) in jo
podaljšali vse do sedla Velika vrata (I_16B) ter obnovili obsežen kos stare pastirske poti pl. Za
Skalo–pl. Za Črnim Vrhom–Krnska jezera (I_16C). Naslednja četa polka je morala izboljšati
sprva kolovoz, nato pa pot Pri Jezeru–Stržišče–Kal–Kalarsko Brdo (AO_14), ki mora biti
prevozna tudi za topništvo, zato gre pravzaprav za gradnjo današnje ceste. Četo polka so
dodelili tudi prenovi obstoječe civilne poti Podbrdo–Štefan–Porezen (takrat omenjen kot
planina) –Jeseniška pl. (AO_15), kamor je že od leta 1934 dalje vozila žičnica z železniške
postaje Hudajužna. Na območju Podbrda so leta 1940 zgradili tudi novo cesto od stare ceste
na Petrovo Brdo proti zaselku Ejbart in dalje po pobočju pod Slatnikom (C_I02). Tudi ta cesta
je ostala nedograjena, saj se je sredi gozda končala le 150 višinskih metrov pod Kovcami. 3.
polk Alpinov je 10. septembra 1940 poročal tudi o končanju gradnje krajšega odseka vojaške
poti (I_08A), s katerim so povezali vojašnico opazovalnice na Zadnjiškem Ozebniku z vojaško
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potjo Log–Prehodavci pri Rif. Bassano (I_08) (ARS 1780). Opazovalnica je bila takrat sicer še v
gradnji.
V arhivu XI. armadnega zbora ni bilo moč najti podatkov o gradnji cest v obdobju od leta 1939
do 1943, tako da zanje zgolj na podlagi arhivskih virov v ARS nimamo podatka o letu izgradnje,
zagotovo pa so nastale med letoma 1939 in 1943. Kot prvo navajamo cesto do Na Glavi, ki se
od glavne ceste v dolini Soče odcepi južno od kraja Log v Trenti. Cesta ima kamnite podporne
zidove in betonsko drenažo, je enake širine kot cesta iz Lepene na Vrh Duplja in nam lahko da
vpogled, kako bi najverjetneje izgledala, če bi jo dokončali. Cesta vodi iz doline na 570 m n. v.
do zaselka Podskalar, od koder se dviguje preko predela Novo Utro vse do Starega Utra in tako
premaga 1030 m razlike oz. pride na višino cestnega prelaza Vršič. Na zemljevidu iz leta 1937
je vpisana le pot, ki je strmo vodila do današnjega konca ceste na Starem Utru. Tako kot
Mangartska cesta je tudi ta obstajala le zaradi namestitve topništva in razgledov. Cesta ima
poleg kamnitih zidov tudi betonske ograje in je speljana preko strmih in prepadnih pobočij. Za
primerjavo – Lepenska cesta na Krnska jezera je bila speljana po veliko manj strmih in
prepadnih območjih. Širitev v cesto je doživela tudi pot na Prehodavce iz leta 1926, a vendar
le do pod pl. Krotico, kjer so namestili baterijo topništva. Nad dolino Soče so zgradili še eno
cesto, in sicer od že omenjenega zaselka Vrsnik do pl. Za Skalo, zaradi česar sklepamo, da je
gradnja povsem nove ceste morala slediti ali istega leta ali leta 1941, 1942 ali 1943, kar bi
pomenilo, da so z gradnjo tako kot drugje nadaljevali tudi po porazu Jugoslavije. Cesta oz.
prvotni kolovoz je bil od glavne ceste speljan preko mostu čez Sočo prav v istoimenskem
zaselku, saj so današnji cestni most zgradili šele leta 1962, pred tem pa je ob njem narisan ožji
most, ki je še danes delno ohranjen. Cesta se preko zaselka Na Skali dviguje pod Glavo (1283
m) do pl. Na Plazeh oz. do 1550 m nadmorske višine. Čeprav je nadmorska višina ceste nižja
od tiste Na Glavi, je zaradi skoraj sto metrov nižje izhodiščne točke premagana višinska razlika
večja in znaša 1070 m. Do osrednjega tolminskega dela rapalske meje so očitno želeli speljati
le cesto iz Lepene, saj so naslednje ceste zgrajene od Tolminskih Raven dalje. Cesta do
omenjenega naselja je potekala od zaselka Žabče do današnjega mostu preko Zadlaščice na
340 m n. v. po obstoječi trasi širše poti oz. kolovoza. Za današnjim mostom se je širša pot (in
ne več kolovoz) vzpenjala razmeroma strmo in preko vzhodnih pobočij grebena proti naselju,
italijanska cesta pa še danes vodi od mostu po zahodnih pobočjih do 680 m n. v., kjer se nato
sprva vzpenja po vzhodnih, nato pa južnih pobočjih in pride na Tolminske Ravne na okoli 920
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m. Zaradi gradbišča ceste dalje proti pl. Razor v letu 1943 sklepamo, da so najprej zgradili
cesto, ki se v serpentinah vzpenja iz kraja Ljubinj na 386 m n. v., preko planin do pl. Kuk in od
tam dalje proti pl. Razor oziroma skupno 900 m višinske razlike. Do pl. Razor bi tako speljali
obe cesti, ki bi tako omogočali krožni promet večjih vojaških tovornjakov, za katere so imeli
izdelane tudi posebne načrte smeri vožnje po glavnih dolinskih cestah v primeru vojne. Nad
dolino Bače so v zadnjem predvojnem in v vojnih letih zgradili še cesto do Kneških Raven, Ruta
in Granta. Današnji cesti do Kala in Bače pri Podbrdu sta nastali v že opisanemu programu del
1940, omeniti pa moramo še gradnjo povsem novega cestnega odseka Podbrdo–Petrovo
Brdo, po katerem se vozimo še danes. Stara cesta, ki je speljana pod južnimi pobočji Kupa in
ob reki Bači, je s tem postala povsem razpoložljiva za prevoz oskrbe do spodnje postaje
tovorne žičnice na Kovce.
Nove poti je s pridom uporabljalo civilno prebivalstvo, ki je s tem lažje dostopalo do planin in
zaselkov, turistični obiskovalci, planinci ter tudi finančniki in miličniki, ki so opravljali nadzor
meje. Skupno dolžino novih vojaških poti v Julijskih Alpah brez Loške Koritnice in Vršiča, torej
od Kriških podov do Podbrda brez Porezna, sem pridobil na podlagi funkcije izračuna dolžine
v programu Esri ArcMap. Uporabljeni sloji so bili register planinskih poti Planinske zveze
Slovenije in vektorski sloj TTN v merilu 1 : 10.000 Geodetske uprave Republike Slovenije.
Skupna dolžina novih vojaških poti tu znaša 112,4 km, pri tem pa nismo upoštevali 18 km
obstoječih poti na območju nad dolino Tolminke, ki so bile zgrajene med prvo svetovno vojno
in obnovljene po letu 1924.
Perifernost, obmejnost, politični pritisk, industrializacija in še številni drugi procesi po drugi
svetovni vojni so številna naselja v hribovitih in goratih območjih bivše Julijske krajine
demografsko povsem izčrpali. Dostopno cestno omrežje, ki je bilo zgrajeno za potrebe nadzora
rapalske meje in neizogibnega napada na Jugoslavijo, je ponekod še danes edina prometnica
teh naselij. Brez italijanske želje po vojaškem utrjevanju in nadzoru meje bi bila obstoj in
preživetje višje ležečih naselij v povojnem obdobju socialistične Jugoslavije skoraj nemogoča.
S tem ne mislimo le na naselja visoko nad dolino reke Bače, ki so bila pred gradnjo omenjenih
cest težje dostopna, temveč tudi na številne ceste, ki se vijejo na Trnovski gozd, Hrušico,
Vremščico, Javornike in Snežnik, ter seveda na številne manjše ceste med posameznimi kraji.
Danes italijanske vojaške poti iz rapalskega obdobja s pridom spoznavajo kolesarji, ki pa jih
zaradi že omenjenega dojemanja prve svetovne vojne v svoji literaturi opisujejo napačno. Tudi
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planinska literatura in objave na spletu kažejo na to, da tako strokovna kot laična javnost
zgradbe in poti v Julijskih Alpah umeščata v čas prve svetovne vojne.
11.2.2. Splošni pregled obstoječega cestnega omrežja preko rapalske meje
Čeprav sta obe državi skrbeli za cestno omrežje, je pri tem Italija izrazito prednjačila. Kvalitetno
in razširjeno cestno omrežje je namreč dojemala kot temelj lokalnega in regionalnega razvoja
ter tudi vojaških operacij. Kljub gradnji cest, ki se na italijanski strani meje ni pravzaprav nikoli
končala, pa je bila sama meja še vedno ostra ločnica. Pregled obstoječih zemljevidov, ki
prikazujejo stanje med letoma 1932 in 1938, je osnova naše analize prometnic, ki so vodile
preko meje. Pri tem je potrebno poudariti, da je Italija v obdobju 1939–1943 sicer izvedla
najpomembnejše gradnje cest v mejnem območju, a so te vodile do mejišča in ne preko njega,
na drugi strani pa velikokrat ni bilo nobene prometnice. Na jugoslovanski strani so v tem
obdobju potekala obnavljalna dela ceste na prelaz Vršič, ki je bila med današnjim Mihovim
domom (takrat postojanka vojaških mejnih enot) in Kočo na gozdu povsem neprevozna in
uničena, zato so morali zgraditi nov odsek ceste, po katerem vozimo danes. Nova cesta je v
tem obdobju nastala tudi na skrajnem vzhodnem robu Julijskih Alp preko prelaza Sorica. Tu je
do takrat potekala le široka pot, ki je bila na selški strani prelaza strma in kot taka neprimerna
za potek nove ceste. S tem je zrasel tudi pomen stebra italijanske obrambe na Slatniku,
Lajnarju in Možicu.
Preko meje so na odseku do Petrovega Brda vodili devet poti, štirje kolovozi in tri ceste, kar je
zaradi reliefa Julijskih Alp razumljivo. Na drugem, dokaj poseljenem odseku meje do vključno
mejnega prehoda Gruden je bilo šest poti, štirinajst kolovozov in sedem cest, od katerih je bila
ena neutrjena. Do stika tržaške in reške province na vrhu Loma na Javornikih (1020 m) je bilo
osem poti, trinajst kolovozov in sedem cest, od katerih sta bili zopet dve neutrjeni. Na odseku
do Tisovske glave (1024 m) na območju današnje Hrvaške v okolici Gomanc je bilo deset poti,
pet kolovozov in pet cest. Pri tem seveda nismo seštevali prometnic, ki so potekale ob meji in
jo večkrat prečkale, poti ali kolovozov, ki so bili izredno malo oddaljeni drug od drugega in so
imeli skupno točno na obeh straneh meje, ali pa prometnic, ki so se končale takoj za mejo in
niso vodile nikamor. Preko slovenskega dela rapalske meje je tako potekalo 33 poti, ki niso
bile primerne za vozila, 39 kolovozov in 12 cest, od katerih so bile tri neutrjene. Glede na to,
da je bila rapalska meja vsiljena v prej homogeno poselitveno območje, je število prometnic
vseeno dokaj majhno in kaže ali na podhranjenost cestnega omrežja ali na skrbno načrtovanje
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poteka meje na grebenu, preko katerega že pred prvo svetovno vojno ni bilo cest,
najverjetneje pa gre za preplet obeh. Statistično gledano je bilo število cest preko meje
enakovredno tako na neposeljenem območju Javornikov in Snežnika kot na poseljenem
območju Postojnskih vrat in Hotenjskega ravnika.
11.2.3. Gradnja tovornih žičnic
Italijanska vojska je še pred prvo svetovno vojno razvila koncept gorskih oskrbovalnih žičnic,
kar je dokazala tudi med prvo svetovno vojno. Žičnice so v medvojnem obdobju postale vitalni
del oskrbe gorskih položajev, marsikje pa so jih začasno zgradili tudi zaradi velikih količin
materiala, ki so jih rabili za gradnjo stalnih obrambnih del. Na območju XI. armadnega zbora
so bile najbolj pogosta oblika žičnice, kjer je bila napeta le nosilna jeklenica, voziček pa so
premikali z vlačilno jeklenico. Takšna oblika je bila relativno preprosta tako za gradnjo kot
upravljanje in vzdrževanje. Nasprotje tega je klasična krožna žičnica, kjer so vozički obešeni na
jeklenico in potujejo skupaj z njo. O obstoju takšne žičnice imamo podatke zgolj za Podbrdo in
Cerkno, zato bomo s terminom žičnica v magistrski nalogi označevali prve. Nosilna jeklenica
žičnic je bila obešena na stebre tako, da je bil en steber zasnovan na dveh temeljih oz. nosilcih,
ki so bili postavljeni pravokotno na površje in vedno betonski. Ob vsakem stebru se je nahajalo
več železnih kljuk, v katere so vpeli še dodatne jeklenice, da bi zagotovili čim boljšo pritrditev
stebra. Zaradi betona, dveh nosilcev in okroglih sklenjenih kljuk jih ločimo od lesenih stebrov
krožnih žičnic, ki so na območju Krnskega bojišča in Vršiča obstajali med prvo svetovno vojno.
Italijanski stebri so bili tako kovinski kot leseni, vedno pa pritrjeni na betonski temelj in ne na
matično podlago. Ker so bile italijanske postaje zgrajene na betonskih ploščah, temeljih in
največkrat tudi obzidane z betonom, ki je imel odprtine za lesene stebre nadstreška, jih lahko
prav tako ločimo od avstrijskih. Vseeno pa je potrebno poudariti, da so bile postaje žičnic ob
rapalski meji manjše in manj drzno umeščene na vrhove skalnatih previsov kot njihove
sorodne žičnice ob Franciji ali celo žičnica iz prve svetovne vojne, ki je preko sedla Col de la
Bareta tovorila oskrbo od železnice pri Klužah (Chiusaforte) do kraja Chiout v dolini reke Dunje.
Ta žičnica je imela zgolj v svojih treh masivnih postajah nekajkrat več betona kot vse žičnice
ob rapalski meji skupaj. Tako terensko kot arhivsko raziskovanje sta pokazali, da so žičnice ob
rapalski meji pričele nastajati razmeroma pozno, saj ne moremo nobene žičnice zagotovo
umestiti v obdobje pred letom 1930. Tako kot graditelji vojaških poti so se tudi inženirci in
žičničarji podpisovali in gradili spominska obeležja ob svojih postajah, tako da imamo s tem
ohranjene podatke o letu gradnje in o tem, kdo je upravljal z žičnico. V magistrskem delu
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predstavljene žičnice zajemajo predvsem t.i. stalne žičnice. Obstajale so namreč tudi številne
manjše žičnice, ki so jih zgradila ali civilna gradbena podjetja ali vojska za potrebe gradnje
utrdb. Žičnice za potrebe gradnje utrdb so bile začasne narave in zato niso del te magistrske
naloge.
Na kronološko gledano prvo omembo gradnje žičnice smo naleteli med obiskom CAI Trst, kjer
je v povezavi z gradnjo planinskega doma Rif. Napoleone Cozzi na Doliču omenjen XI. Genio
reggimento battaglione teleferisti, torej žičničarski oddelek XI. inženircev, ki so 3. oktobra
1931 vzpostavili oz. že skrbeli za žičnico do predela pod Doličem. Zakaj je žičnica nastala eno
leto po gradnji planinskega doma, ne vemo, najverjetneje pa je gradnja, povezana z ostanki
naselja Alpinov, zgolj ovinek višje ob poti. Da je bila žičnica tu postavljena za dlje časa, nam
priča njena oznaka na vojaškem zemljevidu iz leta 1932. O njenem nadaljnjem obstoju vemo
razmeroma malo, vojska pa je v neposredni bližini zgradila še eno žičnico. O slednji lahko le
okvirno podamo čas gradnje, saj je že označena na zemljevidu leta 1932 oz. 1929, vojaško pot,
ki pelje mimo njene zgornje postaje Capanna Jolanda (1600 m n. v.), pa so zgradili leta 1926.
Ta žičnica je imela tako zgornjo kot tudi spodnjo postajo nižje, saj se je le-ta nahajala na
travniku ob cesti Zadnjica–Utro na višini 920 m n. v. Žičnica je po letu 1934 dobila podaljšek
od Capanne Jolande do vojašnice Viktorja Emanuela III. pod Triglavom na 2500 m. V to obdobje
lahko umestimo največ gradenj novih žičnic, saj so tega leta zgradili krožno žičnico Bača pri
Podbrdu–Kovce in njen enožični podaljšek do vojašnice Monte d'Oro na Slatniku ter žičnico od
železniške postaje Hudajužna do Jeseniške planine pod Poreznom, medtem ko lahko žičnico
na Šupco ob cesti na prelaz Vršič umestimo v leto 1936. Kdaj točno so zgradili žičnico iz zatrepa
doline Lepene do sedla Vrh Duplja, ki so jo kasneje podaljšali do vojašnice Cesare Battisti pod
Bogatinskim sedlom, ni znano, vendar jo zaradi zemljevida zopet lahko približno umestimo v
leto 1934. Žičnici iz Lepene in na Porezen sta imeli na svojih stebrih tudi vgravirane napise
imena žičnice, številko stebra in njegovo nadmorsko višino. Zaradi napisov tako izvemo, da je
iz Lepene vodila t. i. teleferica številka 2 oz. 8, saj je večino napisov že uničil čas. Kar je
zanimivo, je to, da je bila žičnica speljana po trasi nekdanje avstrijske žičnice, italijanski
betonski temelji stebrov pa so še vedno v uporabi pri današnji žičnici. Čeprav se v italijanskih
virih omenja žičnica na Vršič (Trenta – Passo Moistrocca), je terensko raziskovanje razkrilo, da
so s tem mislili sistem šestih žičnic. Glavna žičnica na Vršič je potekala od mostu čez reko Sočo
do Šupce, kjer so ob cesti zgradili dve skladiščni zgradbi. Traso žičnice lahko podamo zaradi
97

ohranjenega zemljevida njene trase do Šupce, v naslovu dopisa iz Arhiva Republike Slovenije
pa je poleg imena zgornje postaje ohranjena tudi omemba njene nadmorske višine, ki naj bi
bila 1663 m, torej je vodila veliko višje kot le do Šupce. Da bi poiskali zgornjo postajo, smo tako
uporabili digitalni model nadmorskih višin in ga preklasificirali tako, da je kazal le območje med
1620 in 1700 m n. v., a je v poštev prišlo le manjše število lokacij na pobočjih zahodno od ceste
na Vršič, ogled vseh lokacij pa je prekinil zgodnji sneg. Odločitev za gradnjo žičnice, čeprav je
obstajala cesta na prelaz Vršič, lahko pripišemo gradnji utrdb na prelazu in s tem povezanimi
večjimi količinami materiala, saj je bila cesta kljub rednemu vzdrževanju in obnovi še leta 1952
ozka in makadamska, zato je žičnica omogočala lažji, cenejši in predvsem stalni in hiter
transport materiala, saj so rabili prod, vodo in cement. Z žičnicami je upravljal 8. oddelek
žičničarjev, še leta 1940 pa žičnice namenjajo gradnji utrdb na prelazu, zato so 10. septembra
1941 žičnico prestavili pod pristojnost mejne straže XXI. sektorja Zgornje Posočje (ARS 1780 ).
Razen zgornje postaje na Šupci so bile vse žičnice zgrajene na novih lokacijah in se ne
prekrivajo z žičnico prve ali druge generacije, ki jo je Avstro-Ogrska zgradila med letoma 1915
in 1917. Skupno je bilo pod Vršičem tako še pet žičnic:


Žičnica, ki je imela spodnjo postajo ob prvotni trasi stare ceste čez Vršič na mestu
nekdanjega vojaškega naselja in je vodila do utrdbe št. 2 pod Mojstrovko. Spodnja
postaja žičnice je sezidana na betonski plošči, ki ima vgrajene betonske rezervoarje za
vodo ali gorivo. Zaradi ohranjenih nosilcev za leseni nadstrešek sklepamo, da je bila
postaja pokrita. Do nje so material vozili po prvotni vojaški cesti čez Vršič, ki se je pri
Šupci pričela spuščati do vojaškega naselja.



Žičnica, ki je vodila do utrdbe št. 1 na pobočjih pod Mojstrovko. Spodnja postaja danes
ni več ohranjena, prepoznamo pa jo lahko po ohranjenih betonskih temeljih za okrogle
stebre in betonskih ruševinah, ki označujejo tloris postaje.



Vmesna žičnica, s katero so material dvignili do uravnave nad cesto, od tam pa sta bili
speljani dve žičnici do obeh gradbišč. Spodnja postaja te žičnice se je nahajala nad
italijanskim skladiščnim naseljem, kjer je bila tudi žičnica do utrdbe št. 1 pod
Mojstrovko, in je od vseh italijanskih žičnic na tem območju najbolje ohranjena, zato
se jo umešča med dediščino Soške fronte. Kamnito-betonska bivalna zgradba postaje
ima za italijanske gradnje značilen raven betonski nadstrešek vhoda, betonsko korito
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za vodo, ki je v točno taki obliki ohranjeno v skoraj vseh italijanskih bivalnih zgradbah,
in notranji betonski omet.


Žičnica, ki je vodila do utrdbe št. 3 na Osojni glavi in je imela spodnjo postajo ob zgornji
postaji vmesne žičnice.



Žičnica, ki je vodila do utrdbe št. 4 pod Prisojnikom in se je pričela pri zgornji postaji
vmesne žičnice.

Iz poročila o stanju žičnic septembra 1941 smo izvedeli tudi za preostale odseke, ki smo jih
nato preverili na terenu, vendar iz njih ne uspemo izvedeti letnic nastanka. Poročilo navaja, da
so žičnice na prelaz Vršič, Javor in Slatnik v delujočem stanju in ne rabijo nobenih popravil.
Žičnici Lepena–vojašnica Cesare Battisti in Hudajužna–Porezen rabita zgolj manjša popravila
na sami žičnici in bivalnih objektih žičničarjev, kot zadnjo pa poročilo navaja žičnico Zadnjica–
Capanna Jolanda–vojašnica Viktorja Emanuela III. pod Triglavom, za katero ne pričakujejo, da
bo obratovala med zimo. V dopisu je navedeno, da naj se žičnica zloži oz. shrani (…sia subito
ripiegata…) tako, kot se je to naredilo z začasnimi gradbenimi žičnicami na desnem bregu
Idrijce (mišljene so gradbene žičnice iz doline Idrijce do Zakriža pri Cerknim). Ker so žičnico na
Triglav kasneje obnavljali in postaje zavarovali z lesenimi zgradbami, menimo, da so v dopisu
ukazali le začasno opustitev zaradi zime. V dopisu potrjujejo pričakovanja za gradbeno sezono
1941, saj naj bi takrat dogradili nadstreške tudi postajam žičnic na Vršič, Javor in Porezen (ARS
1780). Da so to naredili tudi s postajami žičnice Lepena–vojašnica Cesare Battisti, potrjuje
dopis iz 19. septembra 1941 (ARS 1780). Zgornja postaja te žičnice je edina ohranjena postaja
v sedaj znanem fotografskem gradivu in prikazuje stanje postaje v 60. letih, ko je bila
pravzaprav še povsem ohranjena. Tako kot za leto 1940 imamo ohranjeno tudi poročilo stanja
žičnic leta 1941, kjer pravijo, da sta žičnici na Vršič in Javor v odličnem stanju, žičnica na Slatnik
potrebuje servis motorja in obnovitev bivalnih zgradb žičničarjev, žičnica do vojašnice Cesare
Battisti dobiva omenjene nadstreške postaj, žičnica na Porezen pa potrebuje obnovo bivalnih
zgradb. Žičnico na Triglav so že takrat obnovili, iz dopisa pa izvemo tudi podatek, da so z njo
upravljali žičničarji 4. bataljona žičničarjev, ki je poleg triglavske skrbel tudi za žičnico na Javor
(ARS 1780 ). V zvezi s prevozom gradbenega materiala in pomočjo pri obnovi triglavske žičnice
se omenjajo 60. topniški oddelek mejne straže, ki je bil nameščen na Logu, in bataljona Alpinov
Gemona in Cividale, ki sta bila takrat nameščena v Bovcu (ARS 1780 ). Žičnico na sedlo Javor
nad Tolminskimi Ravnami smo na terenu locirali zgolj delno, saj smo našli le njeno zgornjo
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postajo. Na njenem mestu danes stoji lovska koča, še vedno pa so ohranjeni stebri in
spominska plošča žičničarjev IV. bataljona žičničarjev. Na podlagi stebrov smo podali smer
poteka žičnice, vendar zaradi omembe zaselka Zastena – Zastenar v dolini Tolminke sklepamo,
da je imela žičnica vmesno postajo v okolici Rešljeve planine, kjer je tudi spremenila smer. Na
mestu spodnje postaje žičnice pri zaselku Zastenar je danes počitniško bivališče, tako kot pri
spodnji postaji žičnice na Vršič pri mostu čez Sočo. Odločitev o lokaciji spodnje postaje v dolini
Tolminke je razumljiva, saj je bilo tam tudi glavno skladišče.
Leta 1941 je v arhivu XI. armadnega zbora v Ljubljani prvič omenjena tudi žičnica na Planinsko
Goro nad takrat mejnim naseljem Planina. Gre za najbolj južno ležečo žičnico na območju
Slovenije in je zagotovo obstajala vsaj štiri leta pred tem, saj je leta 1937 že vrisana na
zemljevid, 24. oktobra 1937 pa inženirci iz Vidma že poročajo o višini odkupa zemljišč zaradi
njene gradnje. Spodnjo postajo je imela pri odcepu s ceste do Strmice do nekdanjih vojaških
skladišč, a je na njenem mestu sedaj stanovanjska hiša. Na pobočju Petričevega hriba so še
danes ohranjeni betonski temelji za stebre, saj je šla žičnica tu čez greben. Na travnati uravnavi
na severni strani grebena je ohranjena manjša uravnava, za katero sklepamo, da je bila vmesna
postaja, saj je bila glavnina vzpona do tu že opravljena. Od tu pa do zgornje postaje smo locirali
še štiri betonske temelje stebrov, ki so bili drugačni od tistih na Petričevem hribu, saj le-ti niso
imeli okrogle luknje za stebre, temveč železno navojno palico, s katero so vpeli steber. Ker so
namesto dveh ohranjeni štirje betonski temelji, sklepamo, da je šlo za večji steber, ki je stal na
štirih nogah. Ostanki zgornje postaje razkrivajo, da je bila tudi ta postaja zgrajena na enak
način kot postaje žičnic na Vršiču, v Lepeni, na Slatniku in Poreznu, saj je imela betonsko
ploščad dimenzij 7 x 3,5 m in zid do višine 40 cm, v katerem so bili nosilci za lesene stebre
nadstreška. Tudi ta postaja ima betonske podzemne rezervoarje za gorivo ali vodo.
Skupno je bilo tako v Julijskih Alpah ob rapalski meji vzpostavljenih sedem večjih sistemov
tovornih žičnic, skoraj vsak sistem pa je imel še nekaj manjših začasnih žičnic, ki so jih
vzpostavili zaradi transporta gradbenega materiala. Sistemi žičnic so:


Trenta–Vršič,



Zadnjica–Triglav,



Zadnjica–Dolič,



Lepena–Bogatin,
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Zastenar–Javor,



Podbrdo–Slatnik,



Hudajužna–Porezen.

Izven Julijskih Alp sta obratovala še dva sistema vojaških žičnic, in sicer:


Idrijca–Cerkno,



Strmica–Planinska gora.

Pri pregledovanju fotografskega gradiva Etnološkega muzeja smo naleteli tudi na fotografije
območja doline Vrsnik pri naselju Soča iz leta 1952. Na njih so vidni visoki leseni stebri še
delujoče žičnice, ki je imela dve nosilni jeklenici in je s tem lahko prevažala dva vozička hkrati.
Zaradi konstrukcije stebrov si upamo trditi, da žičnice niso naknadno postavili domačini,
temveč je najverjetneje nastala ob gradnji ceste do pl. Na Skali in namestitvi topništva. Tako
terensko kot arhivsko raziskovanje še potekata, zato ne moremo podati nobenih dokončnih
ugotovitev.

Slika 21: Italijanske gradnje na odseku Vršič – Kanjavec. Avtor: Grega Žorž, 2016.
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Slika 22: Italijanske gradnje na odseku Kanjavec - Bogatin. Avtor: Grega Žorž, 2016.

Slika 23: Italijanske gradnje na odseku Bogatin - Rodica. Avtor: Grega Žorž, 2016.
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Slika 24: Italijanske gradnje na odseku Rodica - Porezen. Avtor: Grega Žorž, 2016.

11.2.4. Umeščanje vojaške infrastrukture v prostor in odkup zasebnih zemljišč
Med raziskovalnim obiskom vojašnice inženirskih enot v Vidmu se je izkazalo, da imajo vse
italijanske vojaške in civilne gradnje ustrezno zemljiško dokumentacijo. Med drugim je
potrebno izpostaviti, da so bili inženirci omenjene vojašnice pristojni za izvedbo geodetskih
meritev in izrisa meja novih parcel za potrebe vojaških gradenj. V njihovih arhivih je ohranjena
tudi lastniška dokumentacija, saj so vsa zemljišča odkupili. Postopek prodaje je bil v glavnem
odvisen od lastnikov zemljišč, saj so ponekod zemljo prodali celo prostovoljno, čeprav je bilo
odkupovanje sistematsko izvedeno preko postopka sodnega odvzema, ki je vojski omogočil
hiter začetek del. V dokumentaciji posameznega zemljišča se tako nahajajo podatki o vseh
lastnikih parcel, njihovem državljanstvu, saj so bili lastniki zemljišč tudi jugoslovanski
državljani, vključno s priloženimi kopijami rojstnih listov in podatki, koliko je država namenila
za odkup zemljišč. Odkupne cene so bile podane na podlagi namenske rabe zemljišča in
podatka o katastrskem dohodku. Kot primer navajam šestnajst strani dolgo poročilo XI.
oddelka inženircev o izrisu, stanju, lastništvu in vrednosti zemljišč utrdbe Želin pri Cerknem, ki
je nastalo v Vidmu 6. januarja 1940, čeprav je gradnja potekala vsaj sedem let pred tem.
Poročilo ima glavo in grb Urada za gradbeni oddelek inženirskih enot (ufficio lavori del genio)
XI. armadnega zbora v Vidmu in vsebuje podatke za posamezno izrisno območje oz. vsakega
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lastnika posebej. Pri finančnem izračunu je podana vrednost celotne parcele in nato še
vrednost odkupnega dela te parcele, saj so odkupovali le tolikšno območje, kolikor so ga rabili
za gradnjo. Konča se s skupno vrednostjo odkupa zemljišč, ki je znašala 277.000,00 lir oz. v
današnji vrednosti okoli 280.000,00 EUR, ki si jih je na podlagi velikosti odkupljenih zemljišč
razdelilo pet lastnikov. Francescu Ieram du Florianu, ki je bil lastnik večjega dela zemljišč, je
pripadlo več kot polovica skupnega zneska oz. 157.200,00 lir. Iz višine zneskov je razvidno, da
je Italija odkupu zemljišč namenila znatne vsote denarja ne glede na narodnost ali celo
državljanstvo lastnika.
Stotnik inženirske enote v Vidmu nam je navedel tudi odškodninski primer iz leta 1997, ko so
potomci lastnika zemljišča želeli dobiti odškodnino zaradi zemljišča. Vlagateljem pritožbe so
poslali kopije pogodbe in višine zneska iz arhiva inženirske enote in dokazali, da je Italija
zemljišče odkupila. Pri tem je potrebno omeniti, da je bila večina prodane zemlje po vojni
vrnjena lastnikom, saj vnosi prodanih zemljišč v lastniško knjigo niso bili vneseni istočasno s
prodajo ali vnosom v zemljiški kataster, temveč so jih vnašali programsko.
11.2.5. Gradnja obrambnega zidu Vallo Alpino del Littorio
Tako kot številne druge evropske države je tudi Italijo zajel duh utrjevanja kopenskih meja.
Trend je pričela Francija, nadaljevale pa so ga Belgija, Nizozemska, Sovjetska zveza, Nemčija,
Italija, Švica, Čehoslovaška, Grčija ter Jugoslavija. Italijani so za svoj utrdbeni pas izbrali
naravno pregrado alpskega gorstva ter ga po njej tudi poimenovali – Vallo Alpino oz. Alpski
zid. Oznaka »del littorio« sporoča, da je bil zgrajen pod fašizmom, saj gre za obujen rimski
simbol. Utrdbe Alpskega zidu so po drugi svetovni vojni ostale v uporabi pod imenom »Alpski
zid v uporabi zveze NATO«, gradnjo pa so ob novi vzhodni meji ponovno pričeli po letu 1947
in jo nadaljevali vse do razpada Jugoslavije oz. opustitve utrdb v sredini 90. let.
Gradnjo obrambnih del ob lastnih mejah je Italija pričela že v 20. letih oz. kot ugotavlja Bizjak,
že leta 1927, ko ustanovijo za to namensko komisijo (Bizjak, 2016). Italija se je pri izbiri
strategije gradnje obrambnih del naslonila na lastno predvojno tradicijo, kjer so varovali zgolj
glavne prehode v notranjost države (Bizjak, 2016). Že leta 1927 so italijansko vzhodno mejo
izvzeli iz enotnega načrtovanja, saj so fizično geografske značilnosti povsem drugačne kot v
goratem svetu Alp. Komisijo so zaradi predvidenega zamudnega dela leta 1929 ukinili,
pristojnost načrtovanja obrambnih del pa predali armadnim zborom. Le-ti so morali pripraviti
obsežno študijo primernosti lastnega območja za obrambo, predstaviti lokacije stalnih
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obrambnih del in podati tudi stroškovni vidik gradnje ter prioriteto posameznih lokacij. Bizjak
navaja, da je to prvi storil I. armadni zbor ob meji s Francijo, kot zanimivost pa navajamo, da
smo v arhivu inženirskih enot v Vidmu našli dokumentacijo umestitve stalnih obrambnih del
na Petrovem brdu iz leta 1930 in 1931. Uradno se je gradnja obrambnega pasu pričela 6.
januarja 1931, ko je vrhovno poveljstvo izdalo okrožnico št. 200, z naslovom »Smernice
organizacije stalne obrambe v goratem svetu« (Direttive per la organizzazione difensiva
permanente in montagna, 2014). Okrožnica št. 200 postane glavni dokument za načrtovanje
obrambnih del vse do leta 1938 oz. okrožnice št. 7000. Pregled obstoječe literature je razkril,
da v Sloveniji prevladuje vedenje o zgolj treh okrožnicah, in sicer 200, 7000 in 15.000, ki jih v
svoji knjigi omenja tudi Jankovič Potočnik. Raziskovanje italijanskih virov je razkrilo še številne
druge okrožnice, ki so bile večinoma le dopolnilo, vendar so zaradi specifike obravnavanega
območja pomembne. Pri tem se pridružujemo trditvi Bizjaka, da je bila rapalska meja
podvržena specifičnemu dojemanju zasnove obrambnega pasu. Za preučevanje obrambnih
del v Sloveniji je namreč osnova okrožnica št. 800, z dne 5. marca 1931. Menimo, da gre za
najbolj pomembno okrožnico za naše raziskovanje, saj je njena vsebina v celoti posvečena le
območju rapalske meje oz. reliefnim značilnostim današnjega slovenskega ozemlja. Ostale
okrožnice so bile namreč univerzalne in so obravnavale celotno alpsko območje Italije. V njej
tako postavljajo nove smernice gradnje utrdb ob gozdnati in manj gorati vzhodni meji
(Direttive per la organizzazione difensiva nell'interno di zone boscose alla frontiera orientale),
zaradi česar lahko trdimo, da je tako zasnova kot tudi izvedba gradnje obrambnih del drugačna
od ostalih sektorjev italijanske državne meje. Ker je vsebina okrožnice posvečena območju
rapalske meje ni presenetljivo, da je prezrta tudi med uveljavljenimi italijanskimi avtorji, saj
le-ti preučujejo gorato območje Alp, ki jih ta okrožnica ne zajema. Takšen pristop so italijanski
graditelji ubrali tudi pri gradnji dolinskih zapornih utrdb, vendar so ob vzhodni meji naleteli še
na dve unikatni posebnosti našega ozemlja – gozdnatost in zakraselost območja. Obe
značilnosti sta v veliki meri vplivali na vojaško dojemanje prehodnosti območja, saj robne
kraške planote niso primerne za večje vojaške premike. Kot je bilo že omenjeno, Alpski zid ni
bil sestavljen le iz stalnih betonskih obrambnih del, ki jih avtomatsko enačimo z njim, temveč
je šlo za kompleksen in geografsko širok sistem obrambnih del, ki jih v italijanščini nazivajo
opere (delo, stvaritev, gradnja). Te se dalje delijo na opere campali (poljska, začasna in
polstalna dela) in opere permanente (stalna dela). Slovenski izraz utrdba tako zajame le slednje
in še to zgolj preohlapno. Zaradi visokih stroškov gradnje so stalna obrambna dela gradili le ob
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najbolj izpostavljenih točkah, Alpski zid pa je bil linijsko v glavnem povezan preko sistema
začasnih obrambnih del, s katerimi so zapolnili vmesno praznino. Zaradi stalnega
nadgrajevanja obrambnega sistema med letoma 1931 in 1942 je s tem povezana tudi določena
nejasnost izrazoslovja in seveda umestitev posameznih obrambnih del v določeno kategorijo.
V magistrskem delu uporabljeno izrazoslovje je prevzeto iz italijanskih virov in le poslovenjeno.
S tem želimo kar se da slediti genetskemu razvoju italijanskega izrazoslovja, ki je zaradi
raziskovanja italijanskega obrambnega sistema najbolj na mestu. Zaradi različnih obrambnih
potreb in taktične vloge enot so že leta 1931 predlagali oz. podali smernice zasnove treh
obrambnih pasov. Prvi pas se je imenoval varnostna cona in je bil namenjen predvsem
branjenju dostopov v notranjost države, glavno sredstvo obrambe pa naj bi bili centri odpora.
Okrožnica 200 zapoveduje zasnovo teh centrov tako, da je bočnemu ognju posvečeno vsaj
toliko pozornosti kot frontalnemu. Strelnemu polju pred centri odpora so morali dodati še pas
pasivnih ovir, skupaj pa bi to prvo območje obrambe v globino merilo 300 do 400 metrov. V
primeru, da bi nasprotnik prešel strelno polje in pričel ogrožati centre odpora bi morala pehota
nemudoma pričeti protinapad s katerim bi nasprotnika potisnili nazaj v strelno polje. Pehota
bi se nato vrnila nazaj na izhodiščne položaje. Le-ti so bili vnaprej pripravljeni in so skupaj z
odprtimi ali pokritimi strojničnimi položaji ter morebitnimi lokacijami lahkega topništva tvorili
zaledni del, ki je v globino meril od 500 do 600 metrov. Tu pridejo zopet do izraza italijanske
izkušnje iz prve svetovne vojne, saj so za pehoto vnaprej pripravili podzemna zaklonišča za
katere navajajo tudi minimalne zahteve, kot so možnost sprejema vojaške enote v velikosti
voda in širina hodnikov. Poleg podzemnih zaklonišč naj bi bile tukaj tudi prednje opazovalnice
za topništvo, ki je bilo nameščeno v zaledju oz. v drugem pasu. Prvi pas je bil tako namenjen
vzpostavitvi prvega stika z nasprotnikom, ki bi moral biti zaradi vnaprej zgrajenega
obrambnega pasu enostavnejši in na strani branilcev. Poleg zaviranja samega napada so bili
branilci zadolženi še za oviranje premikov nasprotnika preko mejne črte in ga nasploh
nadzirati, čemur so bile namenjene jeklene opazovalnice. Drugi pas (zona di schiaramento) je
bil zasnovan dlje od meje in se praviloma ni dotikal prvega pasu. Tudi v tem pasu so osrednjim
točkam prehoda namenili stalna obrambna dela v obliki utrdb in pokritih topniških položajev.
V tem pasu so poleg gradnje stalnih obrambnih del izpostavili tudi gradnjo prometnic, ki bi
vojski omogočile hiter in nemoten transport vojaštva in opreme. V prilogah okrožnice so
podani različni tipi posameznih stalnih gradenj, kot so center odpora, odprt ali pokrit topniški
položaj, podzemna zaklonišča za pehoto in opazovalnice. Vsem smernicam je skupno to, da
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favorizirajo gradnjo na strmih ali prepadnih pobočjih, kjer bi delo izvrtali v živo skalo. Takšen
način gradnje je nudil večjo zaščito, poleg tega pa je bilo tudi skoraj za polovico cenejše od
gradnje betonske zgradbe, ki bi bila kasneje zasuta. Zaradi položnejšega reliefa in zakraselosti
so morali gradnjo centrov odpora oz. utrdb na območju Slovenije ustrezno prilagoditi. Čeprav
imajo centri odpora tako v okrožnici 200 kot 800 enake podzemne dele se razlikujejo po
umestitvi v prostor, saj so obširnejša gozdnata območja omogočala prožnejšo obrambo, za
razliko od neprehodnih grebenov pa so tu morali upoštevati tudi morebitne bočne manevre
nasprotnika. Vseh teh nevarnosti in posebnosti vzhodne meje Italije so se načrtovalci na
strateški ravni zavedali že ob samem začetku, saj so le dva meseca po okrožnici 200 izdali
okrožnico 800. Ker je severni del rapalske meje potekal na območju Julijskih Alp so bili tam
dolžni upoštevati smernice okrožnice 200, z območjem Soriške planine pa se pričenja
obrambni pas prilagajati smernicam okrožnice 800. Le-te so bile sicer namenjene vsem
obsežnim gozdnatim območjem, ki so zaradi dreves zaznamovana z manjšim vidnim in
strelnim poljem, revnejšo cestno mrežo in površjem, ki ne omogoča lahkega prehoda pehote.
V tej okrožnici se ne poslužujejo več izraza center odpora, temveč uporabljajo izraz zapora.
Obramba območij, ki jih predpisuje okrožnica 800 temelji na nadzoru cest, ob katerih morajo
zgraditi zapore ter organizaciji takojšnega protinapada ob obeh bokih, s katerim bi nasprotnika
prisilili, da zapusti cesto in preide na zakrasel in gozdnat svet, kjer bi ga mobilne enote
branilcev razkropile v manjše oddelke in obkolile. Tovrstni manevri bi morali obvezno potekati
na območju pred zaporami, saj se nasprotnikove enote v nobenem primeru ne bi smele
razkropiti po gozdnatem zaledju, ker bi to povzročilo delni ali celotni zlom obrambe. Pasovna
organiziranost mora tako temeljiti na varnostni coni, obrambnem pasu ob prometnicah in
zaledju, kjer bi bila nameščena glavnina vojaštva. Varnostna zona v globini med 200 do 300
metrov mora potekati pred zaporami, saj bi zaradi slabše vidljivosti napadalci lahko branilce
presenetili. Ta zona mora tako obsegati pasivne ovire, ki jih lahko brez težav gozd oz. podrast
zaraste, saj bodo tako še bolj skrite. Poleg pasivnih ovir morajo biti tu še manjše opazovalnice
oz. kontrolne točke velikosti čete, ki bi po možnosti imela še vsaj en strojnični oddelek. Za
pehoto varnostne zone je potrebno zgraditi podzemna zaklonišča okrožnice 200, vendar
morajo pri umestitvi upoštevati bližino vrtač ali globeli, ki bi še dodatno zavarovale vojaštvo.
Obrambni pas mora biti zgrajen tako, da preprečuje prehod preko vseh prometnic, ki vodijo
čez gozdnato območje v notranjost države. Zaradi položnejšega površja morajo biti tu vse
zapore cest sposobne preživeti nasprotnikovo topniško obstreljevanje ter morajo biti toliko
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samostojne, da bi tudi v primeru obkolitve izvajale obrambno tudi po več dni. Zapore lahko
vključujejo tako stalna kot začasna obrambna dela, posamezna zapora mora pa vsebovati vsaj
dve stalni deli, ki bi bili oboroženi s strojnicami in po možnosti tudi protitankovskim topom.
Posamezna dela zapore morajo biti umeščena tako, da nadzirajo premike po cesti in njeni
neposredni okolici, da bi v primeru obkolitve omogočala strelna polja na vse strani ter, da bi
na vsakem boku imela podporne elemente pehote. Da bi dosegli boljše vidno polje mora biti
v okolici obrambnih del očiščena vsa podrast, drevesa pa naj se pusti, saj zagotavljajo zaščito
opazovanjem nasprotnika. Zapora mora vsebovati tudi protitankovske ovire na sami cesti oz.
v njeni okolici. Na podlagi kategorije cest so opredelili pomembnejše ob katerih bi morale
zapore vsebovati v glavnem stalna obrambna dela v obliki utrdb, manj pomembne ceste pa bi
jih imele manj oz. nobenega. V zalednem območju naj bi bile v globini nameščene večje enote,
ki bi morale zagotavljati pomoč prvima dvema pasovoma ter prevzeti obrambo v primeru
kolapsa obrambnih zapor. Zaledno območje mora tako biti zasnovano in zgrajeno tako, da
omogoča hiter premik pehote na morebitne manjše napade nasprotnika s katerimi bi želeli
zaobiti zapore, zagotoviti topniško podporo in vnaprej izdelati seznam pomembnejših ciljev,
saj bi na ta način preprečili prihod okrepitev napadalcev, če bi le-ti prebili obrambo varnostne
zone ter vzpostaviti komunikacijsko omrežje s katerim bi izboljšali pregled nad situacijo.
Poseben poudarek dajejo tudi na organiziranost pehotnih enot, ki morajo biti tu nameščene v
posameznih manjših vojašnicah, ki morajo imeti ustrezno omrežje manjših poti oz. steza do
postojank v varnostni zoni. Organiziranost topništva pa na vzpostavitvi poljskih in le izjemoma
stalnih opazovalnicah tipa 200 na višjih točkah znotraj gozdnatih območij, vsaka baterija mora
imeti lastna začasna dela zavarovane pred padajočim drevjem, šrapneli in kosi lesa v primeru
obstreljevanja ter barake oz. podzemna skladišča za strelivo. Zanimiva je tudi zapoved
vzpostavitve telefonskega in radijskega omrežja s katerim bi topništvu lažje sporočali v
katerem območju se nahaja sovražnik. Ta območja so morala biti vnaprej pripravljena,
opazovalci pa so se lahko posluževali oznak na višjih delih dreves, vendar so morale biti le-te
obrnjene stran od nasprotnika. Tako kot centri odpora so tudi tukaj imele zapore prednost pri
gradnji, vnaprej pa so morali pripraviti tudi shemo dodatnih utrjevalnih del, gradenj začasnih
položajev in minskih polj, ki bi jih večinoma zgradili šele v času povečane napetosti oz. vojne.
Vsebina obeh okrožnic nam tako razkriva različni pristop, saj so v smernicah okrožnice 200
centre odpora postavili v varnostno cono, za območje Slovenije pa so predvideli varnostni pas,
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ki je bil zaradi gozdnatosti in s tem povezane manjše preglednosti bolj učinkovit pri nadzoru
kot majhna vidna polja posameznih obrambnih del. Centri odpora so tudi tu predstavljali
osnovne gradnike utrdb, vendar so le-ti sedaj praviloma zgrajeni kot betonska kazemata in ne
več v živi skali ter se nahajajo v drugem pasu in ne več v varnostni coni. Nasprotno je tudi
stanje odprtih strojničnih gnezd med posameznimi centri odpora, ki jih okrožnica 200
odsvetuje, okrožnica 800 pa poudarja njihov pomen.
Čeprav so bile študije posameznih armadnih zborov v izdelavi od leta 1930 dalje, so z gradnjo
ob rapalski meji pričeli v letu 1933. Zopet je tu odličen vir Bizjak, ki navaja ugotovitve nadzornih
obiskov posameznih komisij in višjih častnikov. Leta 1935 so tako že zgradili večino stalnih
obrambnih del prvega in drugega pasu, ki so jih pričeli graditi leta 1933, vendar prav tako
poročajo o stanju notranje opreme, kjer naj bi bilo na celotnem območju XI. armadnega zbora
pogojno povsem dokončano le delo skupine Griže pri Godoviču. Obdobje med letoma 1935 in
1938 je bilo tako posvečeno dokončevanju notranjosti obrambnih del (Bizjak, 2016). Z letom
1938 so izdali novo okrožnico št. 7000. Njene smernice temeljijo na idejni zasnovi generala
Parianija, ki je menil, da je gradnja večjih obrambnih del preveč zamudna, draga in zaradi
odločitve o utrjevanju le posameznih točk in ne linije, učinkovita zgolj na manjšem območju.
Smernice so zato namenjene gradnji manjših stalnih obrambnih del, s katerimi bi lažje dosegli
celovito linijsko oz. pasovno obrambno ter zapolnili vmesne vrzeli med obstoječimi centri
odpora. To obdobje je toliko pomembnejše tudi zato, ker se v tem času dokončno osamosvoji
namenski korpus, ki bi bil zadolžen za vse potrebe in naloge obrambnega pasu. Trend se zopet
spremeni leta 1939, ko izdajo okrožnico št. 15000, s katero so podali smernice gradnje večjih
in kompleksnejših obrambnih del. Tega leta so tudi spremenili ozemeljsko pristojnost XI.
armadnega zbora, ki po novem ni bil več pristojen za nekdanje zasedbeno območje Koroške in
Kranjske oz. Trbiškega območja. V skladu s smernicami okrožnice št. 15000 so razširili nekatera
obstoječa stalna obrambna dela, saj so od leta 1931 dalje dajali čedalje več poudarka
opazovalnicam posameznih centrov odpora oz. utrdb. Poleg širitve obstoječih so zgolj na
območju XI. armadnega zbora pričeli z gradnjo petih novih skupin znotraj drugega
obrambnega pasu.
V magistrskem delu pri opisovanju posameznih skupin stalnih ali začasnih del uporabljamo
italijanski izraz caposaldo, s katerim so zajeli vsa obrambna dela, ki so predstavljala obrambo
območja, v slovenščino pa ga lahko dobesedno prevedemo kot oporišče oz. po angleško
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stronghold. Italijanski raziskovalci imajo kljub dolgoletnim izkušnjam s tovrstno tematiko še
vedno odprta nekatera temeljna terminološka vprašanja, saj so se prvotni centri odpora
okrožnice 200 skozi leta dograjevali in s tem izgubili prvotno obliko. Večina italijanskih avtorjev
zato zagovarja uporabo izraza opera oz. delo. Zaradi že opisane kategorizacije na stalna in
začasna dela se nam zdi uporaba tega izraza presplošna, zato v magistrskem delu uporabljamo
slovenski izraz utrdba, s katerim zajemamo vsa podzemna ali površinska stalna obrambna
dela, ki so oborožena z vsaj enim kosom orožja oz. imajo strelno lino. Zaradi najdbe
predvojnega seznama razdelitve orožja in tehnične opreme v Arhivu Republike Slovenije v
katerem uporabljajo za vse skupine utrdb prvega in drugega pasu izraz caposaldo se tega izraza
poslužujemo tudi mi. Slovenski prevod oporišče ni ustrezen, zato predlagamo ali lasten izraz
skupina obrambnih del oz. obrambna skupina ali Bizjakov izraz utrjena lokacija. Vsekakor pa
izraz caposaldo v arhivskih virih ne označuje le ene utrdbe, temveč celotno skupino. Caposaldo
Podkraj je tako sestavljen iz več utrdb, podzemnih zaklonišč, pokritih in odkritih strojničnih
položajev, odprtega protitankovskega položaja in začasnih položajev v obliki strelskih jarkov.
Povsem drugače je bil sestavljen caposaldo Triglav, ki je vseboval le eno gorsko vojašnico,
razen preprostega bunkerja na Doliču pa niso znana nobena ostala dela.
11.3.
Končna hierarhična in lokacijska razporeditev stalnih obrambnih del in vojaških
enot XI. armadnega zbora po letu 1939
XI. armadni zbor je imel leta 1940 ob rapalski meji, poleg enot mejne straže v svoji sestavi tudi
pehotni diviziji Isonzo (Soča) in Re (kraljevska). Divizija Re je bila sestavljenega iz 1. in 2.
pehotnega polka, divizija Isonzo pa iz 23. in 24. pehotnega polka. Obe diviziji sta delovali na
ozemlju današnje Slovenije, poveljstvo divizije Re je bilo v Gorenji Trebuši, poveljstvo divizije
Isonzo pa v današnji, še aktivni vojašnici v Postojni. Poveljstvo 1. polka je bilo v Črnem Vrhu
nad Idrijo, 2. polka na Oblakovem vrhu, 23. polka na Hrušici in 24. polka na Ravbarkomandi.
Čeprav je bil XI. armadni zbor nameščen v mestu Videm, je imel poveljstvo tudi v Kanalu ob
Soči. Znotraj XI. armadnega zbora je delovalo še poveljstvo letalskih enot na letališču pri Gorici
in poveljstvo Alpinov, ki je bilo v vojašnici v Bovcu. Iz razporeditve poveljstev je razvidno, da
so za gorski odsek meje med Jalovcem in Poreznom skrbele gorske enote Alpinov, pehota pa
za preostali del do Velikega Javornika, kjer se je pričelo območje pristojnosti V. armadnega
zbora.
Znotraj XI. armadnega zbora so delovali tudi settori copertura oz. sektorji korpusa mejne
straže, vendar šele po letu 1935. Le-ti so bili oštevilčeni, znotraj armadnega zbora pa so bili
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XXI. (21.) sektor Zgornje Posočje, ki se je delil na podsektorje A, B in C, XXII. (22.) sektor Idrija,
ki se je delil na podsektorje A, B in C, ter XXIII. (23.) sektor Postojna, ki se je delil na podsektorja
A in B.

Slika 25: Končna razdelitev armadnih zborov, poveljstev in podpoveljstev ter italijansko poimenovanje odsekov na območju
Julijske krajine. Avtor: Grega Žorž, 2015.

Preko arhivskega dokumenta o razporeditvi radijskih aparatov so razvidne tudi hierarhične
strukture podsektorjev in lokacije manjših enot. Podsektor XXI/A je tako imel po letu 1936
poveljstvo v Bovcu in ne več Na Logu v Trenti, leta 1940 pa je upravljal z obrambnimi skupinami
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Kluže, Mojstrovka in Triglav. Največje skupine utrdb Za Otoki takrat še ni bilo, saj so z gradnjo
osmih utrdb prekinili šele leta 1942. Skupno je bilo tako v tem podsektorju dvanajst stalnih
obrambnih del oz. utrdb in še obrambni položaji trdnjave Kluže. V podsektorju sta bili še
opazovalnici Mojstrovka in Kanjavec, po letu 1940 pa tudi opazovalnica na Zadnjiškem
Ozebniku. Vojašnice tega podsektorja so bile vojašnica Cantore v zaselku Na Logu, gorska
vojašnica kralja Viktorja Emanuela III. na Triglavu, vojašnica na Zadnjiškem ozebniku in
vojašnica v Bovcu. Manjše vojašnice mejne straže, kjer so bile nastanjene enote, ki so skrbele
za obrambni pas, so bile na Vršiču in Za Otoki, obe pa sta imeli po dve zgradbi. Glavno skladišče
streliva sektorja XXI je bilo pri Srpenici.
Podsektor XXI/B naj bi imel sedež v Poljubinju, vendar je v že omenjenem arhivskem gradivu
naveden Tolmin. Tu je bilo tudi poveljstvo radijskih zvez XI. armadnega zbora ob rapalski meji.
V podsektorju so bila obrambna dela na Bogatinskem sedlu, sedlu Dobrenjščici, sedlu Globoko,
v Bači pri Modreju in na Humu. Tudi tu še ni omenjena skupina stalnih obrambnih del na Planini
Polog, kjer so gradnjo prekinili leta 1942 in pustili dve končani in dve nedokončani utrdbi. Tu
je potrebno omeniti, da je lastno raziskovanje razkrilo obstoj četrte utrdbe, ki je obstoječa
literatura ne pozna. Skupno je bilo tu trinajst utrdb, če k njim prištejemo tudi Planino Polog.
Caposaldo Dobrenjščica in Globoko nista imela utrdb, saj so tu zgradili le dve t. i. obrambni
vojašnici in začasna obrambna dela v obliki manjših strelnih bunkerjev. V podsektorju je bilo
skupno pet vojašnic, od katerih je bila neposredno ob meji le gorska vojašnica Cesare Battisti
pod Bogatinskim sedlom, ostale pa so osrednja vojašnica Italija v Tolminu, vojašnici pri Čiginju,
v Kobaridu in vojašnica v Poljubinju. V podsektorju je bila osrednja opazovalnica na Bogatinu,
manjše opazovalnice pa so bile še na Lanževici, Bogatinskem sedlu, Tolminskem Kuku, Voglu
in Grušnici. Manjše vojašnice mejne straže so bile na Veliki Monturi, Malem Šmohorju in
Krikovem vrhu.
Podsektor XXII/C s sedežem v Podbrdu je upravljal s tremi skupinami stalnih obrambnih del,
in sicer Možic, Petrovo Brdo in Porezen. Zaradi obilice manjših stalnih obrambnih del je tu
težje določiti njihovo število, saj enega samostojnega bojnega bloka z samo eno bojno komoro
(notranjim prostorom) ne moremo enačiti z večjimi sistemi. Na območju Vrh Bače, Možica,
Lajnarja in Kupa smo tako našteli dvajset samostojnih oz. v manjše skupine povezanih bojnih
blokov. V kategorijo centrov odpora bi sodile le tri skupine, in sicer Vrh Bače, Možic in Lajnar,
vsak z eno utrdbo, čeprav za Lajnar vemo, da je bil izključno opazovalnica. Območje Petrovega
112

Brda je bilo zaradi cestnega mejnega prehoda bolje utrjeno v smislu stalnih obrambnih del, saj
so bile tu štiri utrdbe, z Robarjevim gričem pa se zopet pričnejo enaka obrambna dela, kot so
na Lajnarju in Možicu, le da jih je tu bilo pet. Na grebenu med Pohoškim Kupom in Humom
(vključno z vrhom Porezna) je bilo štirinajst bojnih blokov ter okoli petnajst odprtih strojničnih
položajev. V podsektorju so bile vojašnica Alpinov v Podbrdu, gorske vojašnice Monte d'oro na
Slatniku, Monte la Testa na Pohoškem Kupu in na Poreznu. Manjše vojašnice mejne straže so
bile še na Črni Prsti, Kalarskem brdu, Vrh Bače, Lajnarju, Kupu, Petrovem Brdu in Robarju.
Opazovalnice so bile na Možicu, Lajnarju in Poreznu.
Podsektor XXII/A je imel sedež v Cerknem je upravljal le z eno skupino stalnih obrambnih del
pri Želinu, kjer so bile tri utrdbe. V podsektor sodijo tudi nedokončana stalna obrambna dela
zapore Zakriž in Gorje nad Cerknim, ki so bila namenjena branjenju cestnega prehoda proti
Bukovemu in od tam v dolino Bače ter so v glavnem nedokončana, na podlagi njihovih
ostankov pa lahko podamo mnenje, da so ob dveh cestah, ki vodita proti Bukovju, gradili pet
utrdb in sistem začasnih in polstalnih del. Vojska je bila v podsektorju naseljena v dveh
vojašnicah v Cerknem, Lešah, vojašnici pod Črnim vrhom, vojašnici v Slugovi dolini, vojašnici
nad Robidnico, Krnicah pri Novakih, Škofjah, Laniščah, Kladjah in vojašnici caposalda Želin. S
tem podsektorjem se prične strategija obrambe, ki je temeljila na številnih manjših vojašnicah,
ki so bile ali zgolj postojanke ob meji ali samostojne vojašnice v njenem zaledju. Linijsko je tu
obrambni pas sestavljalo večje število začasnih položajev, stalna obrambna dela pa so se
nahajala zgolj ob strateško pomembnih prometnicah. Opazovalnice podsektorja so bile na
Črnem vrhu nad Cerknim, kjer je danes smučišče Cerkno, na grebenu Škofje in na vrhu Lanišče.
Topništvo je bilo v tem podsektorju nastanjeno na Šentviški planoti.
Podsektor XXII/B s sedežem v Idriji je geografsko že zajemal naselji Jazne in Otalež, osrednje
skupine obrambnih del pa so bile ob vodotokih Kanomljica ter Nikova in ob sotočju Zale in
Idrijce ter so imele vsaka po tri utrdbe. S tem sektorjem se pričenjajo tudi tipizirana podzemna
zaklonišča, ki jih obravnava že okrožnica 200. Gre za preprosto podzemno obliko, ki ima dva
vhoda, po obliki pa spominja na črko U. Zaradi varovanja vojakov prve varnostne zone, ki jo
predpisuje okrožnica 800 je pričakovati, da se bodo ta zaklonišča nahajala pred zaporami,
vendar se v podsektorju Idrija ta zaklonišča nahajajo še za utrdbami, kar je ena izmed smernic
okrožnice 200, šele s podsektorjem Črni Vrh nad Idrijo pa se ta zaklonišča nahajajo pred
utrdbami in tako tvorijo varnostno zono smernice 800. Tipizirana zavetišča tako najdemo ob
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vseh treh obrambnih skupinah, eno izmed njih pa se nahaja tudi v neposredni bližini Divjega
jezera. Strategija manjših vojašnic neposredno ob meji in odmik stalnih obrambnih del se tu
pozna tako, da so omenjene utrdbe osredotočene na prehode nad levim bregom Idrijce, na
desnem bregu pa so manjše pobočne vojašnice mejne straže (casermetta) Jazne, Sivka 1, Sivka
2, Breznica 1, Breznica 2, Osojnica, Vrsnik in Žirovnica. Vse vojašnice so upravljale tudi s
sistemom začasnih obrambnih del, ki so tu obstajala posredno že od prihoda italijanske vojske
leta 1918. Opazovalnica je bila na Sivki. Idrija je imela večjo pehotno vojašnico, pri Spodnji
Idriji pa je bilo sprva zimsko naselje, nato pa vojašnica. V kasnejši čas sodi še gradnja odprtih
topniških položajev in zaklonišč na Jelenku na levem bregu Idrijce, na katerem so bile na
planotastem svetu nameščene topniške enote mejne straže.
Podsektor XXII/C je imel sedež v Črnem Vrhu nad Idrijo in je podobno kot idrijski podsektor
temeljil na mreži manjših vojašnic mejne straže Dole 1, Dole 2, Zavratec 1, Zavratec 2, Trata,
Medvedje Brdo in Veharše. Osrednje skupine obrambnih del so bile štiri, in sicer Griže (štiri
utrdbe) in Ivanje doline pri Godoviču, Mala Gora pri Zadlogu (tri utrdbe) in Log nad Črnim
Vrhom nad Idrijo (tri utrdbe). Skupno desetim utrdbam se pridružujejo še nedokončana
obrambna skupina pri Godoviču, ki bi tako varovala cesto proti Idriji. Tudi tu so namreč z
gradnjo pričeli tik pred vojno in jo enkrat med njo tudi prekinili. Obrambna dela so bila tukaj
postavljena tako, da so varovala prehode v Vipavsko dolino, šele zadnja skupina ob cesti proti
Idriji pa bi varovala tudi samo mesto. Obrambna dela Ivanje doline so bila začasne narave in.
Opazovalnici so bile pri Vehršah, Kovku pri Zavratcu in na Javorniku, kjer je že takrat stal
razgledni stolp, obstajali pa sta še pomožni opazovalnici oz. postojanki pehotnih enot na
Martinj vrhu in Lebanovem griču. Od ostalih vojašnic so bile tu pehotna vojašnica Faggin pri
Črnem Vrhu nad Idrijo in vojašnice mejne straže pri obrambnih delih Ivanje doline, Mala Gora,
Griže in Log nad Črnim Vrhom. Južni del tega podsektorja je obsegal tudi Hotenjski ravnik, ki
je eno izmed redkih območij XI. armadnega zbora, kjer so se načrtovalci v celoti držali smernic
okrožnice 800. Južneje od obrambne skupine Griže se tako nahajajo številna začasna dela v
obliki strelskih položajev ali jarkov, preko lidar posnetkov smo našli tudi ostanke
protitankovskih jarkov in šest podzemnih zaklonišč, ki so pripadali Martinj vrhu in Lebanovem
griču, pokritih strojničnih gnezd oz. bunkerjev, eno zaklonišče pa je bilo tudi ob vojašnici pod
Travnim vrhom.
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Podsektor XXIII/A je imel sedež v Podkraju, kjer so posebej zanj zgradili novo vojašnico.
Podsektor je imel skupine obrambnih del Rimski zid, Podkraj, Farmance in Mesarjev vrh, ki so
imela skupaj sedem utrdb, od katerih je imel le Podkraj več kot eno. Tako skupina Rimski zid
kot Podkraj sta imeli že omenjena tipska zaklonišča, in sicer nad cesto pri skupini rimski zid in
po eno na vsaki strani ceste pred Podkrajem. Namenskih opazovalnic ta podsektor ni imel.
Poleg omenjene vojašnice v Podkraju so severno od ceste Kalce–Hrušica obstajala še začasna
obrambna dela, katere lahko povezujemo z vojašnico pri Tisovem griču, na južni strani ceste
pa sta bili še dve vojašnici, in sicer casermetta De Cesaris pri ledinskem imenu Stopnja in
vojašnica pri Predivnem vrhu. Vse skupine obrambnih del so imele še po eno manjšo vojašnico
z eno zgradbo, le Mesarjev vrh je imel tri. Pri geografski zamejitvi obeh podsektorjev Postojne
je potrebno omeniti območje Nanosa, na katerem so bila še začasna obrambna dela,
opazovalnice in podzemna zaklonišča.
Zadnji podsektor XI. armadnega zbora je bil XXIII/B s sedežem v Postojni, zaradi kopičenja
stalnih obrambnih del ob Postojnskih vratih pa so ustanovili še poveljstvo obrambnih skupin
na Ravbarkomandi, razporejene pa so bile na Grmadi, Žagi, Kačjih ridah, Malni–Unec in
Slivicah. Skupaj so imele kar enajst utrdb, med njimi pa je tudi obsežno podzemlje dveh utrdb
Unške koliševke, ki sta sestavljali obrambno skupino Malni–Unec. Opazovalnice so bile na
južnih obronkih Hrušice od katerih je bila najbolj pomembna na Grmadi, Koliševem vrhu in
Velikem Javorniku. Poleg dveh večjih vojašnic Postojne so bile tu še vojašnice Kležni grič na
Hrušici, Grmada na Planinski gori, Stražniku pri Rakovem Škocjanu, Poljanah, gorska vojašnica
na Velikem Javorniku in vojašnici obrambnih skupin Malni–Unec in Slivice. Skladišče za
Planinsko goro se je nahajalo pri naselju Strmica. Postojnska vojašnica je edina vojašnica
sektorjev XI. armadnega zbora, ki je še danes v vojaški uporabi, saj sta vojašnici Ajdovščina in
Vipava sodili že v zaledje.
Skupno so imeli trije sektorji XI. armadnega zbora zgolj v mejnem pasu 31 skupin obrambnih
del (caposaldo), 79 stalnih obrambnih del, ki jih lahko opredelimo kot utrdbe, 34 bojnih blokov
območja Soriške planine in Porezna, 25 stalnih opazovalnic, vsaj 60 vojašnic, brez vojašnic
Gorice, Kanala ob Soči, Ajdovščine in Vipave, in skoraj 200 zgradb. Tu številčno sploh še ne
omenjamo topniških položajev, poveljstev štirih pehotnih polkov in številčnih podpornih enot,
kot so radiovezisti, ki so imeli svoje zgradbe. Koliko je bilo začasnih obrambnih del, ne moremo
reči, saj je večinoma šlo za poljska dela, kot so strelski jarki, manjši zakloni in strelski položaji,
115

bolje oz. povsem ohranjena so betonska obrambna dela, ki jih še vedno uvrščamo med
začasna, kot so pokrita ali odprta strojnična gnezda, protitankovski položaji in z betonom
ojačani strelski jarki. Glavnino oz. linijsko razporeditev so ob meji dosegli ravno z začasnimi
obrambnimi deli, ki so zato tudi veliko bolj številčna.
Pri pregledovanju arhivskega gradiva smo naleteli tudi na drugačno razmejitev oz. imenovanje
sektorjev XI. armadnega zbora, ki je najverjetneje posledica internega pojmovanja armadnega
zbora, ki se le deloma opira na razmejitev mejne straže. Mejni odsek so tako delili na severni,
osrednji in južni, ki so sovpadali z mejami 21., 22. in 23. sektorja, do razlik pa je prihajalo pri
podsektorjih, ki so bili veliko večji. 21. sektor je tako obsegal podsektorja Triglav in Podbrdo, s
tem, da je slednji zajemal podsektorja mejne straže Tolmin in Podbrdo. Podobno je bilo z
osrednjim (22.) sektorjem, ki je obsegal podsektorja Jelenk in Črni Vrh nad Idrijo, s tem, da je
prvi obsegal podsektorja mejne straže Cerkno in Idrija. Pri sektorju jug ni prihajalo do razlik,
saj je bil tudi tokrat razdeljen na Podkraj in Postojno.
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12. Izsledki terenskega dela na območju XI. armadnega zbora
Kot je omenjeno v poglavju o metodologiji je terensko raziskovanje zajemalo večje število
lokacij, ki je že od začetka zahtevalo preudaren in enoten način beleženja. Največ težav je
nastopilo pri kategorizaciji lokacij v smiselne skupine, saj so objekti in organizacija z leti postali
tako številni, da se raztezajo daleč v zaledje Julijske krajine. Poglavje je vsebinsko razdeljeno
na podlagi prostorske razmejitve obrambnih sektorjev in podsektorjev mejne straže, saj je
glavnina ostankov zaradi številčnosti ravno vojaških. Zaradi njihove številčnosti ne bomo
predstavili vsakega ostanka, temveč le tiste, ki se nahajajo ob meji oziroma so večjega
pomena. Območje XI. armadnega zbora smo zamejili na podlagi pristojnosti po letu 1939.

12.1.

Sektor XXI – Zgornje Posočje

XXI/A – Trenta

Slika 26: Zemljevid predstavljenih lokacij sektorja XXI/A. Avtor: Grega Žorž, 2015.

A1 in A2 – Mangartsko sedlo, Loška Koritnica in Možnica

Območje Mangartskega sedla je bilo zaradi razgleda na Ziljsko in Savsko dolino primerno za
opazovalnico, zato so leta 1936 pričeli z gradnjo ceste in jo dokončali leta 1938. Krožna zanka
na samem vrhu ceste je namenjena obračanju tovornjakov topništva. Dopis iz arhiva 12.
inženirskega oddelka razkriva, da so še leta 1942 in 1943 izvajali plačila za odkup zemljišč po
katerih je potekala cesta na Mangartsko sedlo. Prvotno nemško planinsko postojanko
Manhartschutzhütte so po priključitvi ozemlja ohranili, dali v uporabo Planinski organizaciji
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CAI iz Trsta in jo preimenovali v Rifugio Giuseppe Sillani. Boris Štupar jo v članku časopisa Jutro
12. septembra 1924 opiše s sledečimi besedami: »Krasna gorska stavba, čista, prostorna,
topla; Bovčanka gospodinji. Dva nesrečna Italijana sedita za mizo in dremata«. Prostore koče
za prenočevanje so po letu 1926 pričeli uporabljati tudi pripadniki fašistične Obmejne milice.
Nižje v dolini je v 30. letih CAI Trst odprl planinsko kočo nad Koritniško planino imenovano Rif.
Claudio Suvich. Lokacija in koča nista bili novi, saj je tu že leta 1904 stala Koritniška koča
Slovenskega Planinskega društva. Povojno poročilo iz arhiva sedeža CAI Trst o stanju njihovih
koč po drugi svetovni vojni pravi, da koča ni preživela vojne in je bila še pred letom 1945
porušena. V lasti društva je bila tudi nova koča, ki so jo ob vhodu v dolino Možnice odprli 4.
novembra 1933 in poimenovali rifugio Ferruccio Suppan.
A3 – Kluže

Trdnjavo Kluže so italijanske enote zasedle že med samim prodorom novembra 1918. Po
sistematičnem pričetku gradnje obrambnega pasu so vanj vključili tudi trdnjavo Kluže, ki jo
Bizjak umešča med prvo in drugo linijo, saj so se bali ponovitve scenarija iz leta 1917. Takrat
so tudi dodatno razširili cesto preko prepadne stene in vanjo namestili protitankovsko
pregrado ter pričeli z gradnjo dveh strojničnih položajev v steni nad reko Koritnico, dostop do
njiju pa so uredili iz cestnega tunela do zgornje utrdbe Herman. Oba vhoda v tunel so zagradili
ter pustili le vratno odprtino in zaščitni strelni lini. S tem je celotni tunel postal del Alpskega
zidu. Višje ob cesti proti zgornji trdnjavi so zgradili samostojni bojni blok, ki je še danes
ohranjen in nadzira dostop do Kluž iz Mangartske smeri. Zapora je nosila ime Bovške Kluže
Chiusa di Plezzo.
A4 – Bovec

Bovec je vse do leta 1930 ostajal brez vojaške posadke, ki jo je dobil šele z dograditvijo
vojašnice leta 1931. Zgrajena je bila tik nad naseljem in bila od njega ločena z visokim
obzidjem. V treh tronadstropnih in sedmih pritličnih zgradbah se je lahko nastanilo do 700
vojakov. Za razliko od ostalih vojašnic, ki so bile sprve namenjene enotam Alpinov so se že ob
otvoritvi vanjo naselili vojaki novega vojaškega rodu Mejne straže. Skladišča vojašnice so bila
zgrajena pod Ravelnikom – na njihovi lokaciji je danes industrijska cona ČIB. Vojašnico je tako
kot ostale zgradbe v Bovcu, prizadel velikonočni potres, zapuščene zgradbe pa je pred nekaj
leti porušila občina Bovec.
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A5 – Za Otoki

Na obeh bregovih reke Soče med zaselkom Kal – Koritnica in dolino Lepene je italijanska vojska
načrtovala in deloma zgradila osem utrdb Alpskega zidu, ki so tako predstavljale drugo linijo
obrambe v primeru napada preko Vršiške ceste ali Bogatinskega sedla. Gradnjo so pričeli
najverjetneje šele leta 1939 in jo nadaljevali tudi po kapitulaciji Jugoslavije leta 1941, čeprav
so utrdbe branile dostop v Italijo preko nove nemško-italijanske meje. Danes so utrdbe
ohranjene zelo različno, saj so nekatere že povsem dokončane, ena pa je šele v fazi izkopov.
Genetsko sodijo v isti čas in način gradnje kot obrambna dela na Pl. Polog, ki so bila prav tako
začeta leta 1939 in nedokončana. V etnološkem muzeju so utrdbe Za Otoki ohranjene na dveh
fotografijah iz leta 1952, iz njih pa je razvidno, da utrdba št. 2 ni bila zamaskirana in še povsem
ohranjena. Uničenje njenih bojnih blokov se je tako moralo zgoditi kasneje. Glavnina
obrambnih del je umeščena na pobočja nad reko Sočo, le št. 8 se nahaja na pobočju Svinjaka.
S tem je umeščena v neposredno bližino ostankov Soške fronte in se z njimi tudi zamenjuje.

Slika 27: Bojni bloki s protitankovsko oborožitvijo utrdbe št. 2 (desno) in nedokončana utrdba št. 3 (levo) od katere se vidi
dva vhoda in dve strelni lini. Vir: Etnološki muzej.
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Slika 28: Lokacije obrambnih del Za Otoki. Avtor: Grega Žorž, 2016.

A6 – Planina V Plazeh in Na Glavi, 1677m

Cesta do Pl. V Plazeh je danes ohranjena, edini gradbeni posegi vanjo pa je bila položitev
asfalta. Kot je bilo že omenjeno so pod planino lahko namestili topništvo. Tudi cesta na drugi
strani doline, ki vodi do predela Na Glavi je danes izjemno dobro ohranjena in je zaprta za
promet. Obe cesti sta povsem primerni za vključitev v omrežje turnih kolesarskih poti.
A7 in A8 – Na Logu in Trenta

Konec 20. let so na območju nekdanjega vojaškega naselja Italijani pričeli z gradnjo vojašnice
Caserma Cantore, ki so jo prvotno uporabljali Alpini, po letu 1934 pa mejna straža. Vojašnica
je bila središče obrambnega sistema Trente in je skrbela za obrambo odseka prelaz Vršič,
Kriških podov, sedla Luknje, Triglava in Lepošpičja. Največja zgradba nekdanje vojašnice je
danes preurejena v Dom Trenta Triglavskega narodnega parka. V še danes povsem ohranjeni
zgradbi vojašnice je danes tudi manjše gostišče. Višje ob cesti proti prelazu Vršič se danes
nahaja Dom Jalovec, na njegovem mestu pa je prvotno stala vojašnica Finančne straže brigade
Trenta.
A9 – Zavetišče pod Špičkom

Zavetišče pod Špičkom so leta 1933 zgradili tržaški alpinisti v spomin na njihovega tovariša
Efrema Desimona, ki se je smrtno ponesrečil le leto poprej v Zahodnih Julijskih Alpah. Majhno
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leseno zavetišče je nosilo ime Rifugio Efrem Desimon. Navedbe, da je zavetišče nastalo kot
topniška ali protiletalska opazovalnica so napačne, saj je zgradba pripadala CAI Trst.
A10, A11 – Šupca in prelaz Vršič

Italija ni nikoli prenehala skrbeti za prevoznost ceste preko prelaza in je večkrat izvedla številna
obnavljalna, kasneje pa tudi nova gradbena dela. Cesto preko prelaza Vršič omenja tudi članek
iz časopisa Jutro v katerem pravi: »Tudi Vršičeva cesta je na italijanski strani ne le ohranjena,
marveč vzorno vzdrževana. Tod gori brne avtomobili v lepih vijugah. Na naši strani je cesta
večinoma le še kamenit, razoran in zasipan jarek s podrtimi škarpami, podrtimi mostovi,
nedostopna razvalina, ponekod slabejša od nekdanje steze«. Obnova jugoslovanskega dela
ceste v letu 1939 je verjetno povzročila tudi utrdbene gradnje na italijanski strani. Štiri utrdbe
zapore Moistrocca so bile zato oborožene tudi s protitankovskimi topovi. Ostanke avstrijskega
taborišča Schuttbarake, ki se je raztezalo v več nivojih po celotnem območju med prelazom
Vršič in zgornjim delom potoka Limarica so Italijani pustili takšne kot so in tam postavili le
spodnjo postajo žičnice do utrdbe št. 2 pod Mojstrovko. Enota mejne straže, ki je skrbela za
štiri utrdbe je bila nameščena v vojašnici nad cesto ob danes skoraj neopazni vojaški poti, ki
vodi proti Osojni ter Sovni glavi. Pot so zgradili zaradi gradnje utrdbe, ki se nahaja na njenem
zgornjem koncu. Na zadnji steni vojašnice so ohranjeni podpisi in letnice rojstva italijanskih
nabornikov. Ti so iz obdobja 1917 do 1920, tako da lahko sklepamo, da je vojašnica leta 1935
že obstajala. Ostanki italijanske žičnice na Šupco so še vidni, prav tako sta ohranjeni še dve
zgradbi, ki sta služili kot skladiščni in bivalni prostor žičničarjev in tu nameščene baterije
topništva. Italijanska je tudi nižje ležeča zgradba, ki je pripadala državni mreži cestnih
postojank. Zanimiv opis italijanske strani Vršiča nam nudi tudi članek v Planinskem Vestniku v
katerem britanec Lord Amery pravi: »Italijani drže mejo ljubosumno zaprto v Trenti. Ko smo
sestopali s Triglava v Trento so nas vedno znova in znova ustavljale italijanske straže . Italijani
so zgradili vojaško pot za mezge, ki se vije preko vsega pobočja gore, čudovito položena vendar
prekrita z grobim kamenjem, ki je skrbelo za bolečine. Ko smo že precej v noči prispeli do dna,
smo se znašli sredi velikopoteznih vojaških manevrov. Trupe so šotorile v v gozdovih prav
povsod, v temi so se v nas zaletavale preskrbovalne kolone in tovorni mezgi. Na koncu cele
večnosti smo našli umazan majhnen »ambergo«, kjer nam je prijazna mlada ženska povedala,
da je vojaščina pojedla vse. Končno nam je neki dečko le priskrbel kruha in jajc. Naslednje jutro
so nam dodelili mladega (Mejnega op.a.) miličnika, ki naj bi nas vodil, a hkrati tudi nadzoroval.
Ves zadnji del ceste čez Vršič je kar štrlel od utrdb in vojaščine in je razumljivo zaprt vsem
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ostalim turistom. Pravo nasprotje je na drugi strani, kjer je trio slovenskih dečkov v mali
čuvajnici predstavljal vso vojaško moč Jugoslavije. V Erjavčevi koči smo dobili Wiener schnitzel
s solato, mrzlo pivo in najboljšo turško kavo daleč naokoli« (Avčin, 1938).

Slika 29: Italijanska skladišča ob cesti na Vršič pri Šupci in mejni kamen mejnega prehoda na vrhu prelaza Vršič,. Avtor:
Grega Žorž, 2015.

A12 – Kriški podi

Kriški podi, ki se raztezajo med Razorjem in Pihavcem so bili zaradi dobro obiskane planinske
poti preko Križa in Dovških vrat že zelo zgodaj vključeni v vojaške načrte in so zato že leta 1924
dobili novo vojaško pot, in planinski dom Rifugio Antonio Seppenhofer, ki ga je CAI Trst odprl
12. septembra 1924. Iz mesečne publikacije planinskega društva CAI Gorica lahko razberemo,
da so bili ob otvoritvi tam prisotni tudi častniki Alpinov, finančniki in četa bataljona Feltre. V
članku so poimensko navedeni še poveljnik 9. polka Alpinov Polkovnik Peretti, podpolkovnik
Tesitore, poveljnik bataljona Feltre podpolkovnik Rossi, poveljnik prisotne čete stotnik Perin
in člani sekcije razmejitvene komisije, ki so skrbeli za ta odsek (CAI Gorica, 1924). Zaradi
omembe bataljona Feltre predvidevamo, da so tudi graditelji poti.
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Slika 30: Otvoritev prvega planinskega domu na Kriških podih leta 1921. Vir: CAI Trst.

A13 – Luknja

Sedlo Luknja, ki se nahaja med dolino Vrata in Zadnjice se v povezavi z mejo prvič omenja že
leta 1919, ko naj bi Alpini tu zgradili manjšo barako za lažji nadzor demarkacijske črte. Sedlo,
ki so ga Italijani po letu 1927 preimenovali v Passo Forame je bilo zaradi turistične obiskanosti
plezalne poti na Triglav redna točka patrulj obeh držav. Jugoslovanski vojaki so pod sedlom
zgradili manjšo stražnico, ki je bila že v letih po drugi svetovni vojni predelana v današnji bivak
pod Luknjo. Ob uravnavi, kjer je najverjetneje stala italijanska postojanka Alpinov leta 1919 je
danes iz položenih manjših kamnov v betonu ohranjen podpis bataljona Tolmezzo 8. polka
Alpinov. Ker gre za isti polk, ki je gradil pot na Triglav sklepamo, da je odsek do Luknje gradil
omenjeni bataljon.
A14 in A15– Triglav in Dolič

Kljub temu, da je triglavski odsek najbolj prepoznaven odsek rapalske meje, se je izkazalo, da
je dosedanje vedenje pomanjkljivo ali celo napačno. Izsledki magistrske naloge o območju pod
Triglavom so bili 2014 in 2015 objavljeni v slovenskem in italijanskem jeziku v publikacijah
Planinski vestnik, kjer sta izšla dva članka ter v italijanski literaturi Alpinismo Goriziano in Alpi
Giulie. Tako kot drugod ob demarkacijski črti so tudi tu Italijani želeli že leta 1919 namestiti
vojaško posadko, ki bi bila zadolžena za nadzor ter nudila dodatno težo pri političnih
pogajanjih. Dopis o končanju gradnje »capanne Morbegno«, z dne 26. septembra 1919, je bil
poslan poveljstvu 8. armade (Žorž, 2015). V njem pa 52. divizija obvešča, da je upoštevala
povelje vrhovnega poveljstva in 8. armade, saj je za gradnjo zadolžila bataljon Morbegno 1.
polka Alpinov. Le-ta je v skrbel, da sta bili v njej stalno bivala dva častnika in sedem Alpinov, ki
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so bili zadolženi za patruljiranje vzdolž demarkacijske črte. O notranjosti izvemo, da je imela
tri prostore, ki so skupno merili šest krat tri metre in so bili ločeni s kamnitimi zidovi, ki so
služili tudi kot spodnji del, sicer lesene zgradbe. Poročilu je priložen tudi zemljevid z lokacijo
zgradbe (Žorž, 2015). Po določitvi meje v letu 1924 je stalna posadka Morbegne izgubila na
pomenu in so zgradbo zapustili. Ponovna vojaška navzočnost Italijanske vojske se prične šele
z gradnjo poti in žičnice do Capanne Jolande, ki se je nahajala na polovici poti do sedla Dolič.
Po končani gradnji poti so pričeli z gradnjo nove vojašnice, ki je še danes najvišja registrirana
zgradba na območju Slovenije. Vojašnica kralja Viktorja Emanuela III je bila z dolino povezana
preko vojaške poti, telefonskega kabla in tovorne žičnice, saj so po letu 1935 zgradili še
podaljšek žičnice od Capanne Jolande, ki je bila do takrat končna postaja (Žorž, 2014). O
povojni usodi vojašnice je gotovo le to, da je ime Morbegno prešlo na vojašnico kralja Viktorja
Emanuela III, ki je še vse do 70. let ostala povsem ohranjena in primerna za bivanje (Žorž,
2014). To se je najverjetneje zgodilo zaradi tega, ker je bila Capanna Morbegno znana tako
planincem in domačinom, vojašnica pa je nastala v obdobju, ko so se gradnje obrambnega
sistema že skrivale pred javnostjo. Da je imenoslovje v magistrskem delu podano pravilno
potrjuje tudi omemba vojašnice in capanne Morbegno v članku italijanskega alpinista revije Le
Alpi (Le Alpi, 1940). Vojašnica je kljub številnim načrtom o obnovi v planinski dom danes
uničena, saj je po propadu lesene strešne kritine konec osemdesetih let pričela hitro razpadati.
Tako domačini kot javnost za izredno hiter propad zgradbe po letu 2008 krivijo Lojza Žaklja, ki
si je prilastil stražarnico poleg vojašnice in v njej preživlja prosti čas vse od leta 1977. Danes je
vojašnica in zemljišče last Republike Slovenije, z njo pa upravlja Ministrstvo za obrambo.
Pod sedlom Dolič je CAI Trst leta 1931 odprl nov planinski dom, ki je nosil ime po tržaškem
alpinistu Rifugio Napoleone Cozzi. Ne le za potrebe gradnje poti, temveč tudi gradnje zavetišča
so sklenili dogovor med vojsko in CAI Trst o kateri poročajo 3. oktobra 1931, z njo pa so
upravljali žičničarji XI. inženirskega polka. Iz objave članka o otvoritvi doma črpamo tudi
podatke, da je bila gradnja mogoča izključno zaradi žičnice, ki se je v enem raztežaju vzpela
preko 800 metrov. Planinsko društvo je gradbeni material zbral ob spodnji postaji žičnice, kjer
so tekom devetdesetih dni povsem zgradili deloma leseno in deloma kamnito planinsko
postojanko, jo nato razdrli ter med tem oštevilčili vse kamnite in lesene elemente ter jih tekom
naslednjih osemdesetih dni z žičnico dvignili na sedlo. Postojanko so nato na njenem mestu
pod sedlom Dolič zgradili kot montažno gradnjo (CAI, 1930). Po odprtju je prostor v domu
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najemala tudi mejna milica. Finančna straža je nadzor tega območja izvajala le poleti in za to
uporabljala prostore vojašnice Viktorja Emanuella III. Streha planinskega doma se je leta 1947
zaradi teže snega sesedla, kar je bil tudi razlog za gradnjo novega planinskega doma dvajset
metrov stran, kjer stoji še danes.

Slika 31: Lokacija prve italijanske zgradbe pod Triglavom. Levi posnetek je nastal leta 2014, desni pa 1919. Vir: Grega Žorž,
2014, Alpinismo Goriziano.

Slika 32: Vojašnica Viktorja Emanuella III. pod Triglavom leta 1969 in ostanki zavetišča Gemona ob poti iz Zadnjice. Vir:
Valloalpino.com, Grega Žorž, 2014.

Slika 33: Mejnik na vrhu Triglava in široka vojaška pot na Triglav. Vir: RTVSLO,CAI Trst.

125

A16 in A17 – Kanjavec in Prehodavci

Nižje ob poti do Prehodavcev so med gradnjo zgradili dve zavetišči. Prvo se nahaja še pod
gozdno mejo in se imenuje rifugio Furioso, drugo rifugio Bassano pa na Pl. Trebiščina. Bassano
je sprva označen kot Rif. Michetti, vendar nam kasnejši zemljevidi in arhivsko gradivo kažejo,
da se slednje ni prijelo ali pa je zapisano napačno. Prehodavci predstavljajo naravni zaključek
doline Triglavskih jezer, ki tu doseže svojo najvišjo točko. Rapalska meja je glavni razlog zakaj,
kljub ustanovitvi naravnega parka doline Triglavskih jezer vanj ni sodilo najvišje triglavsko
jezero, takrat po italijansko imenovano Lago Zero. Ob zaključku gradnje vojaške poti Log –
Prehodavci leta 1926 so v bližini današnje Zasavske koče na Prehodavcih zgradili Rif. Alba. Na
žalost je to edini podatek o zavetišču, zagotovo pa ni bil vključen v sistem nadzora meje, saj ni
omenjen v temeljenem dokumentu Notranjega ministrstva (Archivio di Stato, 2014). Zavetišče
prav tako ni omenjeno v povezavi s CAI Trst.
A18 – Zadnjiški ozebnik

Zadnjiški Ozebnik je samostojen razglednik nad dolino Trente, z njega pa je moč opazovati
prelaz Vršič, dolino Soče, Zadnjico, Triglav ter ves greben Lepošpičja. S stalno namestitvijo
težkega topništva na obeh že opisanih cestah nad dolino Trente je porasla tudi potreba po
topniških opazovalnicah, ki bi skrbele za koordinacijo topništva zato so leta 1940 zgradili pot
in vojašnico na Zadnjiškem Ozebniku. Danes so zgradbe izjemno dobro ohranjene, manjka jim
edino ostrešje.
A19, A20 in A21 – Velika Vrata, Pl. Za Skalo, Pl. Za Črnim vrhom in pot proti Krnskemu jezeru

Velika vrata so danes skoraj pozabljen starodavni pastirski prehod iz doline Triglavskih jezer
proti Soški dolini, v času rapalske meje pa je bilo planotasto kraško območje razmeroma lahko
prehodno. Danes je letna postojanka finančne straže komaj ohranjena ob poti proti Oslovi
Škrbini, steze, ki so vodile preko meje pa so bile zagrajene z bodečo žico.
Planina Za skalo se nahaja tik na robu visokogorskega kraškega planotastega sveta zahodno
od Velikih vrat, Kala in Lanževice. Na mestu današnje lovske koče, ki se nahaja jugozahodno
od planine je stala manjša postojanka mejne milice. Pot, ki vodi od Planine Za skalo preko Pl.
Za Črnim vrhom do današnjega doma pri Krnskih jezerih je kot steza obstajala že pred prvo
svetovno vojno, vendar je po več kot pol stoletja zapuščenosti planin do danes opazna le zaradi
preureditve v vojaško pot. Pot so obnovili zaradi načrtovanja zaledja morebitnega gorskega
bojišča, saj so ob poti zgradili zgradbe in vodna zajetja, katerih ostanki so vidni še danes.
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Slika 34: Glavni mejnik na Velikih vratih (1924m) ter Velika vrata, kjer bi najverjetneje stala postojanka. Avtor: Grega Žorž,
2015.

Slika 35: Leta 1940 zgrajena vojaška pot iz doline Vrsnik do Planine Za Skalo. Avtor: Grega Žorž, 2014.

A22 – Lepena, Vrh Duplja, Za Lepočami, Montura in Bogatinsko sedlo

Zadnja gorska lokacija v sklopu lokacij podsektorja Zgornje Posočje je območje med dolino
Lepene in Bogatinskim sedlom. Spodaj v dolini Lepene še danes stojita vojašnici finančne
straže in mejne milice. Vojašnica finančne straže se nahaja na naslovu Lepena 12, vojašnica
mejne milice pa je danes planinski dom Klementa Juga, zato navedbe slovenske literature o
tem, da je bil planinski dom nekdaj vojašnica mejne straže ne držijo. V gradbenih načrtih
vojašnice je ohranjeno tudi njeno ime oz. napis nad vhodom, ki je M.V.S.N. Coorte confinaria
di Tolmino Casermetta C.N. Francesco Sottosanti (ASGO, 2015). Iz rapalskega obdobja je tudi
spodnja postaja današnje tovorne žičnice, ki jo je planinsko društvo Nova Gorica ponovno
zgradilo ob gradnji planinskega doma ob Krnskih jezerih. Tako zgornja kot spodnja postaja in
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temelji stebrov današnje žičnice so neposredni ostanek italijanske žičnice, zato tu najdemo
številne tipske kovinske in betonske ostanke. Tudi kovinski ostanki vlečnega kolesa in nosilcev
jeklenice pred zgornjo postajo so italijanski. Kot je bilo omenjeno že v poglavju o gradnji poti
na območju Julijskih Alp je današnja planinska pot speljana deloma po trasi italijanske ceste iz
leta 1939 in vojaške poti. Prvotna vojaška pot iz obdobja soške fronte je bila speljana ob
severnem robu doline tako, da na novozgrajeno italijansko cesto stopimo še pred spodnjo
postajo žičnice, nazaj na vojaško pot Avstro-Ogrske pa stopimo nazaj šele z vrhom sedla
Duplja. Ob današnji planinski poti smo našli tri podpise italijanskih graditeljev, pri tem pa je
zanimivo to, da je en podpis še danes ohranjen, čeprav je na skalo napisan z barvo in ne
vklesan. Žičnico so po pričevanju domačinov iz Tolmina že jeseni 1943 razstavili Nemci, ki so
tudi izpraznili skladišča vojašnice Cesare Battisti. Italijansko tovorno žičnico omenja tudi Melik
v svoji monografiji Planine v Julijskih Alpah iz leta 1949, kjer tudi sam omenja ostanek in ne
delujočo žičnico. »Nedaleč od planine Duplje na primer je še ostanek nekdanje vojaške
vzpenjače. Kaj ko bi jo obnovili in mleko sproti pošiljali v dolino, tam pa uredili moderno sirarno,
ki bi bila urejena na električni pogon« (Melik, 1949).
Z vrhom Lanževice se pričenja nekdanje območje Krnskega bojišča, zato ni presenetljivo, da tu
prihaja do največ strokovnih napak, ki so posledica prepletanja bojišča prve svetovne vojne in
kasnejšega medvojnega obdobja. Kot je bilo že omenjeno sta bili preko Bogatinskega sedla
med prvo svetovno vojno zgrajeni tako vojaška pot kot tovorna žičnica, večje število, tudi po
vojni aktivnih, pašnih planin Komne in lahka dostopnost Bogatinskega sedla iz Bohinja pa so
narekovali poseben odnos italijanskih služb do tega območja. Mejni službi finančne straže in
mejne milice sta območje med Lanževico in Dobrenjščico nadzorovali iz doline Lepene. Na
Bogatinskem sedlu je bilo postavljena postojanka finančne straže vojašnice v Lepeni in
polkrožna betonska stražarnica, ki se do danes ni ohranila, za njen obstoj pa vemo izključno
zaradi fotografskega gradiva. Vojska je območje sprva nadzorovala iz vojašnic v dolini, v času
gradnje gorskih vojašnic pa so tudi tukaj pričeli z gradnjo gorske vojašnice Cesare Battisti na
predelu Za Lepočami, v kateri so pozimi bivali tudi finančniki z Bogatinskega sedla. Vojašnica
Cesare Battisti je bila zaradi sedmih zgradb, postaje tovorne žičnice in podzemnega zaklonišča
z dvemi vhodi največja gorska postojanka pri nas in je imela tudi svoj vodovod, električno
povezavo ter telefonsko linijo tako z dolino Lepene kot dolino Tolminke. Oskrbno je bila
vojašnica najbolje povezana s podsektorjem XXI/A kamor je tudi uradno sodila, čeprav je bila
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kasneje tudi del obrambnega sistema, ki je sodil v sektor XXI/B. Tako kot vse postojanke je bila
prvotno namenjena Alpinom, kasneje pa so jo prevzele enote mejne straže. Od starejšega
markacista, ki sem ga srečal na planini Razor in je te kraje obiskal že takoj ob koncu druge
svetovne vojne sem izvedel, da je bila vojašnica kljub odhodu italijanske vojske in nemškega
plenjenja skladišč poleti 1943 nedotaknjena vse do poletja 1945, ko so med poletjem domačini
inventar vojašnice temeljito spraznili ter pričeli z odstranjevanjem gradbenih elementov.
Podobna usoda je takrat doživela malodane vse nenaseljene italijanske zgradbe. Po njegovih
navedbah so iz vojašnice takrat odnašali lesene pograde, žimnice, električno napeljavo,
ploščice, razsvetljavo, strešno kritiko, itd. Danes je zgornjo nadstropje glavne bivalne zgradbe
vojašnice porušeno, ostrešje pa propada že od 70. let dalje in je do danes povsem izginilo, zato
je vztrajanje nezaščitenih zunanjih zidov vojašnice najboljši dokaz kakovosti gradnje, saj so
zgradbe naravi prepuščene že več kot 70 let. Nad vojašnico Cesare Battisti se dviguje kopast
vrh Velike Monture, na njegovem zahodnem pobočju tik pod vrhom pa so še danes ohranjene
tri zgradbe topničarjev. Streha je bila lesena, skupaj s tramovi pa so jo že po vojni odnesli
domačini. Ko so pričeli z gradnjo Alpskega zidu so za območje Bogatinskega sedla predvideli
štiri manjše utrdbe, ki bi morale zapirati razmeroma široko prehod preko dveh visokogorskih
kraških dolov. Kljub strateški pomembnosti doline Tolminke so vse do druge svetovne vojne
prehod do Tolmina branile le utrdbe »Bernardis« na Bogatinskem sedlu. Tudi te utrdbe se še
vedno smatrajo kot del soške fronte, čeprav v zadnjih letih prihaja do ločevanja tudi na
strokovni ravni. Vse utrdbe so še danes obdane s številnimi železnimi nosilci bodeče žice.

Slika 36: Primerjava zemljevidov IGM območja doline Lepene. Od leve proti desni: list Monte Nero 1:25000, 1926, list
Caporetto 1:50000, 1929 in list Monte Nero 1:25000, 1937.
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Slika 37: Italijanski finančniki pred njihovo poletno postojanko na Bogatinskem sedlu in postojanka danes. Vir: Michele di
Bartolomeo, Grega Žorž, 2015.

Slika 38: Vojašnica Cesare Battisti v 60. letih in pozimi 2016. Vir: Tolminski muzej, Grega Žorž, 2016.

A23 in A24 – Srpenica in Kobarid

Ob ovinku glavne ceste pred krajem Srpenica pri zaselku Brezovo se je nahajalo glavno
skladišče streliva za celoten XXI sektor. Danes je od tega skladišča ohranjen le portal vhoda. V
Kobaridu je bila vojašnica še pred prvo svetovno vojno, po italijanski zasedbi leta 1915 pa je
dobila ime caserma Monte Nero (Černilogar, 2008). Po prvi svetovni vojni in priključitvi k Italiji
je vojašnica ostala v uporabi, nazadnje je omenjena leta 1939, ko je v njej bivala manjša enota
bataljona Alpinov Val Pescara (Černilogar, 2008). Preostanek bataljona je bil takrat že
nastanjen v novi Kobariški vojašnici. Kljub strateški pomembnosti odcepa ceste proti Čedadu
je bila v Kobaridu razmeroma majhna vojašnica, saj je bila glavnina vojske nastanjena v
vojašnicah v Tolminu in njegovi okolici.
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XXI/B - Tolmin

Slika 39: Zemljevid predstavljenih lokacij sektorja XXI/B. Avtor: Grega Žorž, 2015.

B6, B7, B8, B9, B10 in B11 – Planine doline Tolminke in Pl. Dobrenjščica

Južno od vojašnice Cesare Battisti se nahajajo Prehodci – dvignjeno območje nad Za Lepočami
in Pl. Duplja, ki se strmo spušča v dolino Tolminke. Vojaško pot so zgradili že leta 1915, Italijani
pa so jo tako kot številne druge izdatno popravili ter zgradili na novo že leta 1924. Ob njeni
trasi od izvira Tolminke pa do Prehodcev so zgradili sprva dve, kasneje pa še tretje zavetišče.
Že omenjeno zavetišče »Vicenza« je bilo zgrajeno na hudourniškem vršaju, ki je zaradi svoje
nestabilnosti skozi desetletja povsem uničil zavetišče in na njegovem mestu ni več nobenih
ostankov. Naslednje zavetišče, rifugio Almonte, se je nahajalo višje ob poti, njegovi kamniti
zidovi so še danes vidni, zadnje zavetišče pa so zgradili kasneje in sicer v drugi polovici 30. let,
ko so na Prehodce namestili gorsko baterijo topništva ter iz doline Tolminke napeljali tovorno
žičnico. Zavetišče je še danes povsem ohranjeno in se nahaja tik pod Prehodci. Na njegovem
pročelju je tudi spominsko obeležje, vendar je nekdo izbrisal besedilo. Podobno kot na Veliki
Monturi je bila tudi na grebenu, ki vodi proti Šmohorju nameščena baterija topništva, ki je
upravljala s tremi zgradbami.
Osrednja planina doline Tolminke, Pl. Polog je javnosti najbolj poznana kot vojaško naselje v
neposrednem zaledju Soške fronte. Cesto, ki danes vodi od Tolmina do Pologa so sicer pričeli
graditi že med prvo svetovno vojno, vendar je bil to bolj kolovoz kot cesta. Avstrijski
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kartografski viri označujejo cesto kot karrenweg (kolovoz) širine 1.8m (list Tolmin NUK, 1917).
Kot je bilo že omenjeno so kolovoz Italijani preuredili v cesto in hkrati preuredili še star
predvojni odsek proti najvišje ležeči planini nad izviri Tolminke. Ob današnjem odcepu ceste
proti Javorci so zgradili vojašnico Finančne straže, ki je danes v ruševinah. Tekom 30. let so na
levi strani ceste proti pastirskim zgradbam zgradili večje število zidanih in lesenih
večnadstropnih skladišč ter hlevov tovorne živine s katerimi so oskrbovali enote na mejnem
grebenu vse do Vogla. Razlog za umestitev glavnega oskrbnega središča na Pologu je ravno
pomanjkanje cest iz doline Bače, ki so ga odpravili šele po letu 1939, leta 1924 pa so slabo
omrežje poti reševali tako, da so se odločili za gradnjo, že opisanega, sistema vojaških gorskih
poti, ki so imele izhodišče na Pologu, saj je sem vodila najboljša pot. Z izgradnjo cest po letu
1939 zamre tudi strateški pomen skladiščnega središča na Pologu. Utrdbe na planini so po
zasnovi podobne zaporam Za otoki, Zakrižu ali Godoviču, ki prav tako sodijo v kasnejše
obdobje. Kljub občutku, da se v njih premikamo pod zemljo sta obe večji utrdbi na desni strani
ceste pravzaprav večnadstropni zgradbi, ki so ju kasneje zaradi maskiranja ter dodatne zaščite
pred obstreljevanjem zasuli s prodom in zemljo. Na drugi strani ceste se nahaja tretja, ki je
zasnovana tako, da so bojni bloki postavljeni v ravno črto. Višje nad njo je stala še utrdba št.
4, ki smo jo odkrili med lastnim raziskovanjem in je ne omenja noben spletni ali tiskan vir,
oziroma le-ti celo izrecno navajajo število tri. Gre za povsem podobno utrdbo kot je št. 3 in
tudi ta nima dokončanih bojnih blokov, saj so bili narejeni le podzemni deli. Na to nas opozarja
predvsem odstotnost bojnih položajev, številčnost in oblika vhodov, ki so pravzprav
nedokončani bojni bloki. Do nje sta bili speljani tudi dve žičnici, in sicer od spodnje postaje v
bližini parkirišča, ki je še danes ohranjena in je vodila do uravnave na južnem delu utrdbe in
žičnica, ki je imela zgornjo postajo pri nedokončanem jašku bojnega bloka, spodnjo pa nad
cesto proti izvirom Tolminke. Ostanek spodnje postaje prve žičnice se umešča med dediščino
žičnic prve svetovne vojne. Kljub lastnim prizadevanjem in izdelanih vsebin informativnih tabel
v okviru geografskega raziskovalnega tabora v Tolminu leta 2010, pristojna lokalna turistična
organizacija LTO Sotočje še vedno ni opremila ostankov s primerno vsebino. Utrdbo št. 3 je
očistilo Turistično društvo Tolmin.
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Slika 40: Trije podpisi italijanskih Alpinov, ki so gradili vojaške poti nad dolino Tolminke. Avtor: Grega Žorž, 2014.

Slika 41: Kapelica Madona degli Alpini, podpisi Alpinov in nova vojaška pot. V ozadju so Prehodci, kjer se prične skrajni
odsek te poti. Avtor: Grega Žorž, 2015.

Zaradi pomena pri dostopu pred dokončanjem vojaške poti leta 1924 je potrebno omeniti tudi
staro in še vedno ohranjeno pot, ki se je pri kmetiji Zastenar spustila do Tolminke, jo prečila
ter se mimo zaselka Podlogar vzpela do naselja Čadrg in preko Rešljeve planine na sedlo med
Grušnico in Javorjem ter od tam pod greben. Kasneje omenjena tovorna žičnica na sedlo Javor
je na podlagi omemebe spodnje in zgornje postaje skoraj zagotovo morala slediti okvirni smeri
poti Zastenar – Rešljeva planina – Javor. Na zgornjem robu planine Osojnica je stala spodnja
postaja kasnejše italijanske tovorne žičnice, ki je vodila proti Prehodcem. Lokacijo sem določil
na podlagi postavljenosti zgornje postaje in reliefa zgornjega dela doline Tolminke. Planina Na
Prodih je edina še danes živa planina na levem bregu Tolminke, uravnavo pred njo pa so si
izbrali pripadniki mejne milice in tam zgradili svojo postojanko, katere zidovi in kletni prostori
se še danes lepo vidijo. Do nje so zgradili tudi vojaško pot, ki se je nad Pl. Polog odcepila od
ceste in Tolminko premostila z betonskim mostom, v čas gradnje pa najverjetneje sodi tudi
ostanek žičnice, ki je tu vodila čez reko do gradbišča. Tolminka je z leti most porušila, sedaj pa
je na stebrih mostu zgrajena transportna žičnica s katero lahko vsak pohodnik prečka reko. Na
sami planini je še danes ohranjena zgradba, ki ima zaradi svoje oblike, materiala in notranjega
ometa italijanski videz, najverjetneje pa gre za prvotno postojanko Mejne milice, saj je
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identična postojanki milice na Pl.Razor. Planina Dobrenjščica je še danes ena izmed bolj
odmaknjenih planin, pred prvo vojno pa je do nje vodila le steza od izvira Tolminke. Že med
prvo svetovno vojno je Avstro – Ogrska preko te planine speljala pomožno oskrbovalno pot
Komna – Planina Govnjač – Pl. Dobrenjščica – Pl. Osojnica – Pl. Polog. Na planini Dobrenjščici
je bilo zavetišče rifugio Zucchi, ki je še danes ohranjeno in je v lasti lovske družine. Če se
vzpnemo po vojaški poti na mejni greben pridemo na skoraj neizrazit prehod preko grebena
na vzhodni strani točke Vrh Škrlj. Italijani so sedlo poimenovali, kar po planini pod njim – Passo
Dobrencia. Ta, po vojni obnovljena pot je danes opuščena in zaraščena, tik pod sedlom pa še
danes stoji betonska obrambna vojašnica (Caserma difensiva) mejne straže. Vojašnica je bila
zgrajena v sredini 30. let in tudi uradno sodi v sistem Alpskega zidu pod nazivom »Caposaldo
Passo Dobrencia«.

Slika 42: Nedokončan bojni blok utrdbe št. 3, zgornje nadstropje utrdbe št.2 in nedokončan jašek utrdbe št. 4 nad katerim bi
morali biti bojni blok. Avtor: Grega Žorž, 2016.

Slika 43: Ostanki rapalskega obdobja na Pl. Polog. Vojašnica s strelnimi linami, spodnja postaja žičnice do utrdbe št. 4 in hlev
za tovorno živino. Avtor: Grega Žorž, 2016.
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Slika 44: Lokacije obrambnih del Polog. Avtor: Grega Žorž, 2016.

B12, B13, B14 in B15– Planina Na Kalu, Grušnica, Javor in Krikov vrh

Pri Planini Na Kalu in Tolminskemu Migavcu se greben Tolminsko – Bohinjskih gora čedalje bolj
obrača v smeri vzhoda in ponuja nove prehode iz Bohinja proti dolini Bače in Tolminu. Kljub
občutku, da je dolina Tolminke čedalje bolj oddaljena je to območje še vedno spadalo pod
pristojnost vojašnic na Pologu, saj so bile tam prisotne vojašnice vseh pristojnih služb. Na sami
planini, kljub njeni pomembnosti ni bilo nobenih italijanskih zgradb, so pa čez njo speljali
omenjeno vojaško pot proti Tolminskim Ravnam in Planini Razor. V času priprav na drugo
svetovno vojno so od planine zgradili še nov odsek pot proti bližnjemu vrhu Grušnice kamor
so namestili opazovalnico, ki je bila z bližnjo baterijo topništva pod Javorjem povezana tudi s
telefonskim kablom. Ob južnih pobočjih Grušnice se nahaja danes redko obiskan vrh Javor in
sedlo med njima. Do sem so iz doline potoka Zadlaščica speljali tovorno žičnico, ki je kasneje
skrbela tudi za oskrbo že omenjene baterije topništva. Zaradi podpisa ob zgornji postaji lahko
podamo ugotovitev, da so za žičnico skrbeli pripadniki 4. oddelka žičničarjev (4. COMP TLF oz.
4. compagnia teleferisti). Na plošči so se naknadno podpisovali tudi posamezniki, ki so ob
podpisih navedli tudi letnico. Zaradi tega lahko čas delovanja žičnice umestimo v leto 1938 in
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1939, zagotovo pa je morala obstajati še pred tem. V bližini zgornje postaje se nahaja tudi še
danes delujoče vodno zajetje.

Slika 45: Ohranjen napis 4. oddelka žičničarjev za današnjo lovsko kočo, ki je bila sprva postaja žičnice. Avtor: Grega Žorž,
2014.

B15, B16, B18 in B18 – Škrbina, Pl. Razor, Tolminske Ravne in Globoko

Prehod grebena med Tolminskim Kukom in vrhom Vogla omogočata sedli Škrbina in Globoko.
Na obe so Italijani zgradili pot, vendar je bilo zaradi lažje prehodnosti z bohinjske strani več
pozornosti namenjeno sedlu Globoko, zato je bila pot tja širša, ob njej pa postavljenih več
obrambnih položajev. Na tem območju se je tudi končala pristojnost brigad finančne straže in
mejne milice, saj je na vrhu Tolminskega Kuka stal sektorski kamen št. 18, ki je označeval
pristojnost brigade in oddelka na Tolminskih Ravneh. V naselju so šele leta 1934 postavili
vojašnico finančne straže, še pred tem pa so ob poti do Planine Na Kalu zgradili vojašnico
mejne milice. Obe vojašnici sta sedaj v razvalinah, po navedbah domačinov naj bi obe z
zaplenjenim razstrelivom za potrebe gradnje ceste razstrelil poveljnik partizanske enote, ki je
sem prišla konec poletja leta 1943.
Nad naseljem se nahaja Pl. Razor za katero so imeli Italijani velikopotezne načrte, saj so prvo
cesto do sem speljali iz Tolmina preko Žabč in Zadlaza do Tolminskih Raven, drugo pa od
naselja Ljubinj do Planine Stador in preko Planine Kuk do Planine Razor. Poleti 1943 so gradili
še zadnji del ceste Tolminske Ravne – Planina Razor, vendar so delavci pobegnili, ko je na to
območje prišla omenjena partizanska enota. Cesta iz Tolminskih Raven proti planini se sedaj
konča v grapi potoka Zadlaščica od koder še danes pelje do Pl. Razor le prvotna vojaška pot iz
leta 1924. Na Pl. Razor so med letoma 1933 in 1936 zgradili planinski dom CAI Trst imenovan
Rifugio Piave. Kot svojo postojanko ga je uporabljala tudi mejna milica vojašnice na Tolminskih
Ravnah. Vprašanje obeh zgradb smo rešili šele na podlagi ohranjene fotografije Rif. Piave v
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arhivu CAI Trst iz katere je razvidno, da je stal na Pl. Razor, vendar ne gre za isto zgradbo.
Omembo zavetišča smo našli tudi v arhivu CAI Trst, kjer je omenjeno, da je 28. avgusta 1934
XI. armadni zbor podelil dovoljenje CAI Trst za gradnjo zavetišča v bližini Pl. Razor. Uradna
otvoritev zavetišča je bila 6. julija 1935 (CAI Trst, 2015). Analiza s pomočjo lidar podatkov in
pregled na terenu sta pokazala, da je planinski dom CAI Trst danes v ruševinah in se nahaja tik
pod planino. Zgradba v kateri je danes planinski dom je bila zgolj in le postojanka mejne milice
ter je po izgledu enaka že omenjeni ruševini na Pl. Na Prodih.
Na sedlu Globoko so istočasno kot na Passo Dobrencia finančniki postavili svojo poletno
postojanko, ki je še danes ohranjeno in preurejeno v bivak. V sklopu gradnje utrdb so zgradili
tudi obrambno vojašnico enot mejne straže identično tisti nad Pl. Dobrenjščica. Nižje ob
vojaški poti proti sedlu je v manjšem skalnatem grebenu izkopan tudi bunker z eno strelno
lino, skupaj z vojašnico pa je tvorili »caposaldo Globoca«. Po pričevanju že omenjenega
starejšega markacista so kamen za gradnjo drobili veliko nižje in ga nato z mulami nosili do
sedla, saj so želeli prikriti hrup gradnje graničarjem, ki so imeli svojo postojanko na drugi strani
sedla. Poleg sedla Globoko so dva betonska strojnična položaja zgradili tudi na grebenu pod
Voglom in ob poti proti sedlu Škrbina. Na manjšem sedlu pod vrhom Vogla so zgradili tudi
zavetišče rifugio Romano Moise, ki je prvič na zemljevidu označeno šele z letom 1937. Na
skrajnem vzhodnem delu vrhov, ki obdajajo Tolminske Ravne se nahaja Krikov vrh. Tu so
speljali odsek vojaške poti na njegovo zahodno pobočje in ob njej zgradili zgradbe za potrebe,
tu stalno nameščene baterije gorskega topništva. Krikov vrh je zadnja mejna postojanka, ki je
še spadala pod okrilje vojaškega poveljstva mejne straže v Tolminu, saj je območje Kneških
Raven spadalo že k podsektorju Podbrdo.

Slika 46: (levo) Planinski dom rif. Piave iz arhiva CAI Trst. (desno) Vojašnica Mejne milice leta 1948. V muzejskem gradivu
Tolminskega muzeja je označena kot Rifugio Piave. Vir: Tolminski muzej, CAI Trst.
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Slika 47: postojanka finančne straže na sedlu Globoko je še danes ohranjena v prvotni podobi. Vir: Tolminski muzej.

B20, B21 in B22 – Tolmin, Poljubinj in Čiginj ter Kozaršče

V Tolminu je Avstro – Ogrska v letih pred prvo svetovno vojno zgradila povsem novo vojašnico,
katero so leta 1918 zasedle italijanske enote. Vojašnico so že takoj po vojni obnovili, razširili
in jo preimenovali v Caserma Italia, v njej je bil med drugim, vse do kapitulacije leta 1943
nameščen 9. regiment Alpinov, ki je pripadal diviziji »Julija« (Černilogar, 2008). Zaradi čedalje
večjih potreb po novih vojaških enotah na območju Tolmina so leta 1938 dokončali gradnjo
vojašnice v Poljubinju. Vojašnica je bila razdeljena na topniški ter pehotni del in je uradno
nosila dve ločeni imeni. Topničarji Mejne straže so spadali v vojašnico Krn (Caserma Artiglieria
Monte Nero), pehota redne vojske pa v Vojašnico Italijanskega kralja (Caserma Fanteria Re
d'Italia). Na drugi strani glavne ceste Tolmin – Poljubinj se je nahajalo skladišče streliva, pri
cerkvi Sv. Marka pa strelišče. Danes se na območju vojašnice in skladišča streliva nahaja
industrijsko – obrtna cona Tolmin (IGM Tolmin, 1938). Tik pred drugo svetovno vojno so
zgradili še eno vojašnico v bližini Čiginja in je še danes ohranjena v lasti podjetja Gostol.
Nasproti vojašnice so na travniku pod Mengorami zgradili skladišče streliva v katerem danes
obratuje podjetje Tera d.o.o. Manjše skladišče streliva je bilo tudi pri kraju Kozaršče (IGM
Tolmin, 1938; Černilogar, 2008).
B23 in B24 – Hum in Bača pri Modreju

Sotočje rek Bače in Idrijce je hkrati tudi stikališče dveh dolin, ki sta vodili proti državni meji. Če
sta severne dostope proti Tolminu varovale utrdbe v dolini Soče in Tolminke so južni prehod
zapirale utrdbe v naselju Bača pri Modreju in nad naseljem Hum. Caposaldo Baccia je bil
sestavljen iz treh utrdb, številnih manjših poljskih položajev, zaklonišča in vojaške posadke v
stari avstrijski trdnjavi ob železniškem mostu čez reko Idrijco. Cesta, ki vodi od naselja
Podmelec čez Ljubinj do Tolmina je svoj strateški pomen dokazala že v prvi svetovni vojni, ko
je postala glavna oskrbovalna žila tolminskega odseka fronte. Utrdbe pri Bači pri Modreju so
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zapirale spodnji izhod doline, dve utrdbi nad Humom pa zgornji izhod. Obe utrdbi sta v zelo
dobrem stanju, sta opremljeni z inventurnimi ploščicami Ministrstva za Obrambo Republike
Slovenije, v eni pa je danes del počitniškega bivališča.

XXI/C - Podbrdo
Manjša prehodnost grebena Bohinjsko – Tolminskih gora med Voglom in Črno Prstjo je glavni
razlog za manjšo navzočnost pristojnih služb in vojske na tem območju. Finančna straža je na
temu odseku meje namesto gradnje gorskih postojank raje izbrala naselja pod grebenom.
Njene vojašnice so bile v krajih Selo nad Podmelcem, Grahovo ob Bači, v Bači pri Podbrdu in
na Petrovem Brdu, vendar sta zadnji dve nadzirale mejo na območju med Črno prstjo in
Poreznom, prvi pa mejni greben Julijskih Alp do Črne Prsti. Mejna milica je na tem delu izbrala
naselja v katerih ni bilo finančne straže, tako, da je bila prisotna le v naseljih Grant in Rut, na
samem grebenu pa niso imeli nobenih poletnih postojank.

Slika 48: Zemljevid predstavljenih lokacij sektorja XXI/C. Avtor: Grega Žorž, 2015.

C1- Rodica

Za razliko od ostalih vrhov je Rodica dobila svojo vojaško pot med zadnjimi oz. skoraj desetletje
po gradnji dolge povezovalne vojaške poti pod grebenom Tolminsko – Bohinjskih gora. Tik pod
vrhom Rodice je obstajalo manjše in verjetno začasno naselje dveh do treh zgradb, ki jih lahko
danes opazujemo le kot kamnite ostanke temeljev, najverjetneje pa so bila bivališča Alpinov,
ki so tu gradili pot. V Državnem arhivu Italije v Gorici je bil najden dokument o gradnji
obrambne vojašnice finančne straže na Rodici, vendar se gradnja ni nikoli pričela.
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C2 in C3 – Kal, Stržišče in Črna Prst

Obe naselji sta bili pomembno izhodišče za dostop do mejnega grebena med Matajurskim
vrhom in Črno prstjo. Po dograditvi ceste iz doline do Kala so pričeli še z širitvijo prvotne
vojaške poti proti Kalarskemu brdu na katerem so pred vojno namestili še topniško
opazovalnico in baterijo topništva, ki je kljub legi pod Črno Prstjo nadzorovala mejni prehod
prve kategorije Petrovo Brdo. Konec 30. let so na vrhu zgradili vojašnico mejne straže, kar
ustreza podatku o jugoslovanski gradnji vojaške poti. Do takrat so očitno menili, da na vrhu ni
potrebno imeti stalne vojaške posadke. Vojašnico so takoj po vojni preuredili v planinski dom
ter jo kasneje še razširili in nadgradili.

Slika 49: Prvotna podoba italijanske vojašnice Obmejne straže na Črni Prsti. Vir: Dom Zorka Jelinčiča na Črni Prsti.

C5, C6 in C7 – Vrh Bače, Lajnar, Možic, Kovce in Kup

Vrhove nad Soriško Planino so pričeli v vojaške načrte vključevati leta 1928, ko so pričeli z
gradnjo vojaških poti. Strateški pomen tega »mostišča« na drugi strani razvodnice je tolikšen,
da je upravičeno predstavljal steber italijanske obrambe Podbrda, saj bi Jugoslovanska vojska
s teh vrhov zaobšla morebitne obrambne položaje ob glavni cesti Škofja Loka – Tolmin oz. bi
imela pregled nad prelazom Petrovo Brdo, Podbrdom, železniško progo in Poreznom. Italija je
zaradi tega na vsak način želela zadržati greben Slatnik – Lajnar v svojih rokah. To so dosegli z
določitvijo meje na Šavniku in Čevžlu ter s tem dobili vrh Možic, s katerega je možno opazovati
vojašnice v Bohinjski Bistrici, Pokljuko, Ratitovec in vse jugoslovanske dostope iz Bohinja do
meje med Triglavom in Črno Prstjo. Odločitev za gradnjo štirih različnih in že opisanih vojaških
poti ter cest je zato razumljiva. Kronologija gradnje obrambnih položajev na tem območju
razkriva, da so do leta 1935 tu obstajali le začasni položaji, vojska pa je bila nameščena tako v
Podbrdu kot v novi, edini še danes ohranjeni, gorski vojašnici na Slatniku. Njeno ime v arhivih
ni ohranjeno, je pa zato na podlagi smerokaza na Kovcah sklepati, da se je imenovala caserma
Monte d'Oro, saj so Italijani vrh Slatnik prevajali kot zlatnik in s tem dobili ime zlata gora. Po
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letu 2000 se je vanjo vselil pastir pašne skupnosti, ki celotno pritličje vojašnice uporablja kot
hlev za ovce in koze. Vojašnica sodi v program turističnega središča Bohinj 2864, saj bi v njej
uredili gostinsko – prenočitveni objekt. Ali je zemljišče investitorjem uspelo odkupiti ni znano,
na portalu e-sodstvo pa je še vedno vpisana pašna skupnost. Odločitev o prenovi podpiramo,
saj je območje obrambnega sistema nad Soriško planino obiskano tako poleti kot pozimi, leta
2015 pa sodi tudi v prenovljeni turistični program TD Podbrdo, ki tu opravlja vodenje
strokovnih izletov na temo dediščine rapalskega obdobja.
Na podlagi terenskih analiz, ki so razkrile razvejan sistem začasnih položajev od Vrh Bače preko
Čevžla do Lajnarja lahko trdimo, da je leta 1931 ob nastanku prve okrožnice Alpskega zidu tu
že obstajal obrambni sistem začasnih del. Najstarejša utrdba Alpskega zidu na tem območju je
najverjetneje pričela nastajati leta 1933 imenovala pa se je caposaldo »Forcella del Bove« z
dvemi strelnimi linami, ki je varovala prehod preko sedla Vrh Bače ob katerem je bila tudi
vojašnica oddelka mejne straže. Italijansko ime Vrha Bače je nastalo kot dobesedni prevod
nemškega imena Pass Rindsloch. Pomembnost in uporaba poti čez Vrh Bače med lokalnim
prebivalstvom se kaže tudi v tem, da je tu po prelazu Vršič obstajal prvi mejni prehod preko
meje. Poleg sektorskega kamna št. 26 so tu ohranjene še ruševine zgradb mejnega prehoda
obeh držav. Leta 1934 so dokončali gradnjo krožne tovorne žičnice iz Podbrda proti
osrednjemu logističnemu središču na Kovcah. Na podlagi podpisa enote ugotavljamo, da so
žičnico med julijem in oktobrom zgradili pripadniki 1. čete 11. regimenta inženircev, ki se
danes nahaja na južnem delu Apeninskega polotoka. Kdaj so zgradili enožično tovorno žičnico
od Kovc do Slatnika ni znano, prav tako ne vemo ali so sprva za oskrbo uporabljali ali cesto do
Kovc in žičnico do Slatnika ali žičnico do Kovc in nato vojaško pot do Slatnika ali pa so obe
žičnici zgradili istočasno. Žičnici naj bi po pripovedovanju Dakskoblerja leta 1943 podrli Nemci.
Leto 1935 je bil čas začetka gradnje dveh topniških opazovalnic in pripadajočih bojnih blokov
na Lajnarju in Možicu. V dopisih sta lokaciji označeni kot caposaldo Možic in opazovalnica
Lajnar (ARS 913). Čas gradnje sodi v obdobje spora vojske in mornarice zaradi kroničnega
pomanjkanja železa, zato so začasno celo prepovedali uporabo železa za zaščitne dele
Alpskega zidu. Leta 1936 so, kljub sporu, opravljali transport dveh težkih jeklenih kupol, ki so
jih od železniške postaje Podbrdo vlekli na oba vrhova. Transport težkih kupol je potekal tako,
da so vsako naložili na svoj voziček, tirnice zanj pa so polagali in odstranjevali sproti. Vleko so
opravljali s podobnim ali celo enakim vozilom, ki so ga uporabljali za oskrbo gorskih postojank
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preko vojaških poti, saj se je na sredini lomilo. Gre za edini težki jekleni kupoli, ki sta bili
vgrajeni na goratem območju Slovenije oz. Julijskih Alp, saj je bil njun transport pogojen s
primernim omrežjem poti. Če v časovni okvir spora zaradi železa umestimo tudi ostale gradnje
na tem območju ugotovimo, da je bila utrdba Vrh Bače zagotovo zgrajena pred sporom, saj
ima vgrajene enake jeklene zaščitne dele kot utrdbe na Bogatinskem sedlu, ki se nahajajo še
višje in v bolj goratem terenu. To tudi postavi pod vprašaj obstoječo tezo Jankovič-Potočnika,
da so bojni bloki na Možicu, Slatniku, Lajnarju in Poreznu brez jeklenih delov zaradi goratega
terena, ki bi Jugoslaviji onemogočil uporabo težjega topništva. To utemeljujemo predvsem z
uporabo jeklenih zaščitnih delov na resnično goratem in težje dostopnem območju
Bogatinskega sedla. Vsekakor pa prihaja na območju Soriške planine do odstopanja od ostalih
utrdb Alpskega zidu, saj so tu ohranjeni trije tipi obrambnih del, ki najverjetneje prikazujejo
tudi razvoj sistema. Prvi tip so osnovni odprti betonski strojnični položaji. Najdemo jih vsaj
štiri, na zaraščenem območju Čevžla pa bi se najverjetneje našel še kakšen. Drugi tip so
strojnični položaji z zaščitno streho in so že samostojni bojni blok. Zadnji tip je povezovanje
samostojnih bojnih blokov s podzemnimi rovi in s tem preureditev v pravo utrdbo Alpskega
zidu, saj so vsebovali tudi podzemne bivalne in skladiščne dele. Improviziranega porekla sta
verjetno tudi obe opazovalnici, saj je na Lajnarju videti, da jašek opazovalne kupole ni zgrajen
navpično, kot so to zapovedovale gradbene smernice, temveč so dostopni strelski jarek zgolj
poglobili in pokrili z železnimi traverzami, kot so to počeli tudi pri ostalih utrdbah, ki so bile
zgrajene kot samostojne zgradbe in kasneje zasute.
Ob cesti, ki je iz Podbrda vodila proti Kovcam so zgradili tudi vodno zajetje ter kasneje še dve
skladiščni zgradbi in stalna obrambna dela.

Slika 50: Italijanski pripadnik mejne straže pri njihovi vojašnici Vrh Bače v poznih 30. letih in ista vojašnica poleti 2015. Vir:
Bernasconi, Collavo, Grega Žorž, 2015.
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Slika 51: Na posnetku iz letala se lepo vidi vojašnica na Lajnarju in gorska vojašnica za Slatnikom. Avtor: Grega Žorž, 2015.

Slika 52: Na levi je spodnja postaja žičnice na Slatnik, na desni pa lepo ohranjen kamen z vrisanim smerokazom na Vrh Bače.
V ozadju vidimo zgornjo postajo žičnice iz Podbrda. Avtor: Grega Žorž, 2015.

Slika 53: Pogled na obrambni sistem Slatnika, Možica in Čevžla z Drauha. Pod vrhovi je danes smučišče Soriška planina Avtor:
Grega Žorž, 2015.

C8 – Petrovo Brdo, Pohoški Kup in Porezen

Prelaz Petrovo Brdo so kljub določilu razvodnice v celoti dobili Italijani, ki so se na rapalsko
mejo tu pravzaprav umaknili iz zaselka Podrošt. Finančna straža se je v naselju naselila šele z
letom 1934, ko so zgradili vojašnico. V njej se danes nahaja dom za starejše občane in je bila
dodatno razširjena, kljub temu pa njen italijanski del ostaja še vedno ohranjen. Kljub obnovi
in širitvi stare ceste Podbrdo – Petrovo Brdo so po letu 1938 zgradili novo cesto. Mejna milica
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si je na Petrovem brdu zgradila vojašnico pod odcepom ceste proti Zgornji Sorici in je še danes
ohranjena in naseljena. Pod Petrovim Brdom se je v dolini Zadnje Sore nahajal prvi mejni
prehod 1. kategorije za Ratečami oz. prvi splošni mejni prehod med Julijsko Krajino in
Jugoslavijo, saj je prehod pri Ratečah povezoval Jugoslavijo z Videmsko pokrajino.
Jugoslovanska mejna točka in njena zgradba sta še danes ohranjena, zgradba pa je bila do
nedavnega tudi naseljena. Zaradi dobre cestne povezave ter prehoda proti Tolminu so tudi
tukaj zgradili obsežen sistem utrdb Alpskega zidu. Zaradi bližine ostalih utrdb lahko tukaj
dejansko govorimo o skoraj neprekinjeni obrambni črti, ki so jo sestavljala stalna ter začasna
obrambna dela. Na severu se je »caposaldo Bardin« navezoval na utrjen pas Kupa in Lajnarja,
s svojim skrajnim južnim delom pa na obrambna dela Hoča, Pohoškega Kupa in Porezna. Zaradi
ohranjenosti arhivskega gradiva inženirskih enot XI. armadnega zbora v Vidmu lahko utrdbe
Petrovega Brda razdelimo na šest geografsko ločenih manjših utrdbenih območij. Pet jih je
zapiralo cesto ter prelaz Petrovo Brdo, zadnje območje ob kmetiji Robar pa mejni prehod
druge kategorije v naselju Podporezen, takrat imenovan Casa Bait ob sektorskem mejniku 28.
Obrambni pas se je ob grebenu vil vse do Porezna, že na prvem izrazitejšem vrhu pa so bila
zaklonišča in samostojni bojni bloki. Na Pohoškem kupu je danes ohranjena gorska vojašnica,
ki so jo uporabljali finančniki iz vojašnice v Bukovem (Archivio di stato Udine, 2015). Zaradi
izpostavljenosti bližnje državne meje tu niso nikoli zgradili oskrbovalne vojaške poti, temveč
so celotno območje oskrbovali raje iz železniške postaje Hudajužna. Na vrhu Porezna so
zgradili vojašnico mejne straže, ki je bila zadolžena za njegovo obrambo. Podobno kot na
vrhovih nad Soriško planino so tudi tukaj zgradili bojne bloke brez zaščitnih jeklenih plošč.
Kljub temu, da je sam vrh Porezna imel nekaj bojnih blokov, ki so bili medsebojno povezani s
podzemnimi rovi in tako tvorili utrdbe je njegov južni greben proti Pod Previčem nadzorovalo
večje število povsem samostojnih betonskih položajev. Njihov namen je bil branjenje vojaške
poti, ki je bila od Cerknega speljana tik pod omenjenim grebenom. Posebnost Porezna se kaže
tudi v tem, da je imel obrambne položaje zgrajene praktično na vseh grebenih, tako da so
nadzorovali dostop z vseh strani. Po njegovem zahodnem grebenu, kjer je vrh Durnik, je bila
po letu 1934 speljana tovorna žičnica, ki je v dveh etapah potekala od železniške postaje
Hudajužna preko Jeseniške planine pod vrh Porezna. Zaradi spominske plošče sedaj vemo, da
so jo med julijem in oktobrom 1934 zgradili pripadniki 3. čete minercev XI. inženirskega polka.
Njegov južni greben z vrhom Otavnika je imel poljska obrambna dela s katerimi so nadzorovali
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Zakojco, kjer je bila manjša cesta iz Cerknega proti Hudajužni, po letu 1939 pa so tam pričeli
graditi stalne obrambne položaje. Opazovalnice Porezna so služile tudi baterijam težkega
topništva na Šentviški Gori, saj so bile le-te v glavnem nameščene na planotastem svetu v
zaledju meje.

Slika 54: Mejni prehod I. kategorije Petrovo Brdo v 30. letih in danes. Vir: Michele Di Bartolomeo, Grega Žorž, 2015.

Slika 55: Pogled iz bojnega bloka pri Robarjevem griču, ki prav tako ni imel zaščitnih jeklenih delov, na mejo pri Petrovem
brdu. Avtor: Grega Žorž, 2015.

Slika 56: Otvoritev prenovljene vojašnice na vrhu Porezna leta 1949 in spodnja postaja tovorne žičnice pri železniški postaji
Hudajužna. Vir: PD Cerkno, Grega Žorž, 2015.
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C9 – Podbrdo

Vse opisane postojanke med Voglom in Poreznom so imele poveljstva v Podbrdu, kjer se je
nahajal tudi preostanek vojaških enot in mejnih služb. Tu je njihovo število že v zgodnjih 30.
letih preseglo število prebivalcev, saj so poleg vojske bili tukaj tudi pripadniki finančne straže,
karabinjerjev, službe za javno varnost in prostovoljne fašistične milice. Iz dokumentov o
zmanjšanju števila vojakov ter oborožitve po napadu na Jugoslavijo leta 1941 v ARS je
razvidno, da je tu zgolj za potrebe varovanja meje ostalo še skoraj tisoč vojakov, čeprav je po
novem kraj mejil na Nemčijo (ARS 882). V arhivu inženircev XI. armadnega zbora so ohranjeni
načrti gradnje vojašnice Finančne straže, vojašnice radiotelegrafistov inženirskih enot, vojaške
žage in pehotne vojašnice (caserma fanteria), ki je na vojaških zemljevidih IGM označena kot
caserma Alpini (IGM Piedicolle, 1934).
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12.2.
Sektor XXII - Idrija
XXII/A - Cerkljansko
Območje nad Cerknim je italijansko poveljstvo smatralo kot prezahtevno za branjenje in so se
zato osredotočili predvsem na branjenje dostopa v dolino Idrijce. Poleg Cerkna so tako
dojemali tudi območje nad desnim bregom reke Idrijce, ki so mu pravili destra Idria. Cerkno
je kljub črnogledi oznaki ahilove pete Alpskega zidu postalo eno izmed osrednjih vojaških
naselij, saj so v njem poleg poveljstev zgradili tudi dve novi pehotni vojašnici. Obe sta še danes
ohranjeni in prenovljeni ter jih koristi podjetje ETA Cerkno. Območje Cerkljanskega ter
Idrskega je z rapalsko mejo pridobilo večje število cestnih povezav, saj je večina današnjih cest,
ki vodijo iz doline Idrijce proti bivši meji iz tega obdobja.

Slika 57: Zemljevid predstavljenih lokacij sektorja XXII/A. Avtor: Grega Žorž, 2015.

D1 – Pod Previč in Leše

Pod previč omenjamo zaradi ceste, ki je tu vodila iz Selške doline proti Cerknemu in je bila zgolj
ena izmed dveh cest, ki sta vodili preko meje sektorja XXII/A. Tu niso izvedli nobenih stalnih
obrambnih del, zgrajeni sta bili le vojašnici mejne milice v Počah in finančne straže na italijanski
strani sedla. Na območju še danes najdemo nekatere začasne položaje in zaklonišča.
D2 – Zakriž

Šele leta 1939 so tudi v Cerknem oz. nad njim pričeli z gradnjo stalnih obrambnih del.
Nedokončane utrdbe caposalda Sacris so bile namenjene branjenju cestnega prehoda proti
Grahovem v Bači in ne branjenju mesta pod njimi. Zaradi transporta velikih količin gradbenega
materiala so zgradili krožno tovorno žičnico iz doline Idrijce do Vrh Križa in od tam do
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posameznih gradbišč. Ker je krožna žičnica prečkala glavno cesto ob reki Idrijci so zgradili tudi
zaščitne mreže, katerih ostanki se še danes vidijo. Po pričevanju domačinov so z gradnjo
obrambnih del pričeli leta 1938. Namen obrambnih del je bil preprečiti prehod po dveh cestah
Zakriž – Jesenica in Gorje – Jesenica, v ta namen pa so vzpostavili obrambno zaporo preko
vrhov Veliki Kovk – Davinec – Ritovščica. S pomočjo podatkov lidar smo analizirali območje in
ugotovili pet območij gradbišč. Prve tri se nahajajo južneje od ceste Zakriž – Jesenica in so
vkopane v pobočje Velikega Kovka, četrta se nahaja severno od omenjene ceste in je vkopana
okoli manjše vzpetine nad cesto, peta pa se nahaja severno nad cesto Gorje – Jesenica in je
pod pobočji Ritovščice pri samotni kmetiji Koviščer. V neposredni bližini zgornje postaje žičnice
pri sedlu nad zaselkom Vrh Križa se nahaja tudi vojašnica, kjer so bili nameščeni vojaki
obrambnega sistema.
D3 – Želin

Edini uradni in v celoti zgrajen zaporni sistem Alpskega zidu sektorja Cerkno je bila zapora Želin
ob sotočju reke Cerknice ter Idrijce. Vzporedni potek doline reke Idrijce z rapalsko mejo je pri
načrtovanju obrambe od Italijanov zahteval določeno mero prepustitve ozemlja oz. ustvaritev
dveh med seboj odmaknjenih frontnih črt, kjer bi bili branilci osredotočeni na vzpetine levega
brega Idrijce in bi lahko na teh položajih vztrajali vse dokler ne bi napadalci prodrli po
vzporedni dolini ali prebili zapore cest, ki vodijo do položajev branilcev.

Slika 58: Med širitvijo ceste uničena italijanska utrdba pri Želinu. Avtor: Grega Žorž, 2015.

Caposaldo Zelin je bil zato sestavljen iz treh utrdb in vojašnice oddelka mejne straže, ki je še
danes ohranjena v pobočju tik ob cesti, vendar je vprašanje kaj se bo z njo zgodilo po širitvi
ceste Idrija – Most na Soči. Utrdbo na drugi strani reke ob naselju Dolenji Potoki so povsem
148

uničili ob širjenju ceste do omenjenega zaselka. Jeklene plošče in stropne traverze sedaj ležijo
v strugi reke Idrijce. Ta nedavni dogodek lepo prikazuje odnos do unikatne gradbene dediščine
in nam, da jasno vedeti, da časi uničevanja Alpskega zidu še niso minili.
D4, D5 in D6 – Črni vrh, Novaki in Slugova dolina

Na vrhu današnjega smučišča Cerkno so zgradili opazovalnico in v bližino umestili tudi
namestitvene in oskrbovalne zgradbe za pehoto, ki je tu branila državno mejo. Vojaškega
porekla je tudi cesta, ki danes vodi na vrh smučišča, ob njej pa je ohranjena tudi vojašnica
mejne straže, ki je bila s tem umeščena v neposredno bližino meje. Vzhodneje od ceste je stala
še vojašnica Slugove doline in je nadzorovala skrajni severno vzhodni del oboda meje okrog
Cerknega. Italijanska vojaška navzočnost območja je tu temeljila na namestitvi manjših
pehotnih oddelkov, ki bi upravljali z mrežo začasnih položajev in opazovalnic.
D7 – Laze, Mrovljev grič in Lanišče

V vasi Laze je bila vojašnica Finančne straže brigade Laise, ki je skrbela za odsek meje do
sektorskega kamna številka 34. Tu sta bili še dve opazovalnici s pripadajočimi vojašnicami, in
sicer na Škofijah in Lanišču, nad naseljem Robidnica, ki je bilo že v Jugoslaviji pa je stala še ena
vojašnica mejne straže.
D8 – Podpleče

Čez ozko in danes skoraj zapuščeno dolino reke Podplečice še danes vodi manjša cesta. Na
najožjem delu doline, kjer je cesta vrezana v skalo, je bil nekoč mejni prehod prve kategorije
Podpleče. Jugoslovanske zgradbe mejnega prehoda danes niso več ohranjene, na njihovem
mestu je vidna le betonska ploščad, je pa zato ohranjena vsaj mejna postojanka finančne
straže, ki je skrbela za ta mejni prehod. Večja, danes zapuščena stanovanjska zgradba v bližini
ohranjene stražnica je bila nekoč gostilna, na uravnavi nad glavno cesto naprej proti Cerknem
pa je stala vojašnica karabinjerjev. Kljub stražnici finančne straže ob mejnem prehodu je stala
v dolini še večja vojašnica finančne straže, ki je bila na desni strani potoka nasproti zaselka
Kumar. Od nje sta se ohranile le dve stražarnici, zgradba pa je bila uničena med vojno.
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Slika 59: Mejni prehod I. kategorije Podpleče je bil tako nekoč kot še danes le ozka cesta. Na sliki so finančniki in karabinjerji
mejnega prehoda. Spodaj: ohranjena vojašnica finančnikov mejnega prehoda. Vir: Michele Di Bartolomeo, Grega Žorž, 2015.

D9 – Podlanišče

Podlanišče je razloženo naselje ob prelazu Kladje, ki so ga Italijani preimenovali v Passo di
Circhina (Cerkljanski prelaz). Tako kot pri Podplečah je tudi tu meja potekala nižje od
razvodnice tako, da je greben in zgornji del obeh dolin pripadel Italiji. Tu se je sprva naselila
finančna straža, kasneje pa se ji je pridružila še mejna milica. Vojašnica finančne straže je bila
postavljena višje nad dolino potoka Podjelovščica blizu kmetije Golobiškar, a je danes povsem
uničena. V manjšem zaselku hiš približno petsto metrov pred državno mejo se je nahajala tudi
vojašnica mejne milice, ki je danes še ohranjena in služi kot stanovanjska zgradba, prepoznamo
pa jo lahko le zaradi ohranjene stražarnice in betonske plošče. Zgradb mejnega prehoda na
obeh straneh meje danes ni več. Jugoslovansko stražarnico lahko lociramo na podlagi manjše
uravnave nad cesto in betonskih stopnic, italijansko stražarnico so pa uničili v 60. letih ob širitvi
ceste. Zaradi kategorizacije mejnih prehodov lahko sklepamo, da so bili ljudje v času pred
prihodom Italije bolj navezani na cesto Hotavlje – Cerkno čez Podpleče, kot pa čez danes
glavno cesto Hotavlje – Sovodenj – Kladje.
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XXII/B – Idrija

Slika 60: Zemljevid predstavljenih lokacij sektorja XXII/B. Avtor: Grega Žorž, 2015.

E1 – Jazne

Jazne, naselje pod Bevkovim vrhom, je vse do sredine 30. let imelo v svojem spodnjem delu le
vojašnico finančne straže, ki se je nahajala ob današnjem obračališču avtobusa pred Dolenjimi
Jaznami in je bila podrta kmalu po vojni. Zaradi ceste, ki je ob Gorenjih Jaznah vodila čez mejo
do Sovodenj v Jugoslaviji so tukaj zgradili pobočno vojašnico za enote mejne straže. Bevkov
vrh, ki se nahaja nad naseljem je glavni razglednik in označuje konec Cerkljanskega mejnega
»žepa«. Do Jazen je vodila tudi nova vojaška cesta iz doline Idrijce pri zaselku Golob in se je do
naselja dvigovala na obeh straneh potoka Grda grapa. Cesta se je še pred zavojem proti Jaznam
razcepila in vodila pod zahodnimi vrhovi Sivke vse do vasi Ledine.
E2 – Sivka in Mrzli vrh

Tako kot Porezen in Bevkov vrh nadzirata skrajne točke Cerkljanskega žepa, Sivka s svojimi
1008m nadmorske višine kraljuje nad višje ležečim svetom nad dolino Idrijce. Sredi 30. let so
na območju Sivke zgradili dve vojašnici mejne straže, v bližnjem zaselku Mrzli vrh pa je stala
vojašnica mejne milice, ki ni preživela vojne.
E3, E4, E5, E6 in E7– Breznica, Osojnica, Gorenji Vrsnik, Kovk in Zavratec

Kljub istoimenskemu mejnemu prehodu prve kategorije gre za dve različni lokaciji. Vas
Breznica se nahaja nad dolino potoka Osojnica in je imela ob manjši cesti, ki je vodila proti
Jugoslaviji svoj mejni prehod druge kategorije imenovan Žiri ter dve vojašnici mejne straže. V
okolici mejnega prehoda so leta 1922 zgradili vojašnico Finančne straže brigade Bresenza.
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Nižje v dolini potoka Osojnica se je nahajal mejni prehod prve kategorije »Bresenza«. Tako kot
za vse ostale mejne prehode prve kategorije so bili tudi zanj pristojni karabinjerji, ki so v bližini
imeli tudi svojo vojašnico. Zaradi meje je zaselek Osojnica dobil novo ime Dogana – carina. V
Gorenjem Vrsniku je tik ob državni meji stala vojašnica mejne milice. Zanimivo je predvsem
to, da so si izbrali lokacijo, ki je bila zgolj dvesto metrov oddaljena od jugoslovanske stražnice.
Na vrhu Kovka, ki se dviga nad naseljem Preske ter strmo vrezano dolino potoka Črna so
Italijani zgradili manjše pokrite strojnične položaje in opazovalnico. Naselje Zavratec je zaradi
svoje lege na višje ležečem deloma uravnanem svetu, ki ga s severozahodne ter jugovzhodne
strani omejujejo strme doline manjših potokov, dobil tako vojašnico finančne straže, mejne
milice in mejne straže.
E8, E9 in E10 – Podroteja, Jelenk, Idrija in Spodnja Idrija

Ozka in prepadna dolina reke Zale se nekoliko razširi šele pri sotočju z reko Idrijco. Tu se cesti
priključi tudi t.i. francoska cesta, ki se od ceste proti Črnemu Vrhu odcepi pri godoviški utrdbi
št. 1. Tu so Italijani zgradili tri utrdbe zapore »Podertia oz. Pelizzari«, kot se je v italijanščini
imenoval zaselek. Zapora ni bila toliko namenjena branjenju Idrije kot prehodu v dolino
zgornje Idrijce preko katere je vodila cesta na Trnovski gozd. Takšno ugotovitev smo sprejeli
na podlagi protitankovskega zidu in razporeditve strelnih lin, saj so le-te enako učinkovito
pokrivale obe smeri glavne ceste. Vseeno je bila ta zapora edina prava obramba Idrije, saj je
bil prehod preko Ledinskih razpotij utrjen le s začasnimi položaji. Tipska zaklonišča z dvema
vhodoma se nahajajo na obeh bregovih reke Idrijce oz. celo nad Divjim jezerom. Pri umeščanju
nove velike vojašnice za štiri tisoč nabornikov v začetku 30. let so Italijani iskali višjo lego ter
tudi umik iz mesta katerega bi v primeru jugoslovanskega napada spremenili v ruševine, saj so
na samem zahodnem robu mesta ob potoku Nikova stale zaporne utrdbe. Danes je v poslopjih
vojašnice Psihiatrična bolnišnica Idrija. Na povsem enak način kot prehod na višje ležeče
planote preko Nikove so tudi pri Spodnji Idriji zgradili zaporo, ki je skrbela za prehod preko
Oblakovega vrha nazaj v dolino Idrijce pri Dolenji Trebuši. Nad dolino Kanomljice se vzpenjajo
strma pobočja Jelenka, vrh pa je bolj planotast. Zaradi preglednosti in njegove višine so se nanj
odločili namestiti topništvo, v bližini vrha pa so pričeli z gradnjo podzemnih zaklonišč oz.
skladišč ter pripravo uravnav za namestitev topništva. Obrambna dela na Jelenku s tem sodijo
v podporna obrambna dela Alpskega zidu in ne med utrjene centre odpora oz. skupine
obrambnih del.
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XXII/C – Črni vrh nad Idrijo
F1 – Medvedje Brdo in Trate

Meja je pri Medvedjem Brdu zavila stran od ceste proti Rovtam ter se po potoku povzpela do
zaselka Trat. Ta manjši zaselek iz zgolj nekaj hiš je razdelila na dva dela, prehod pa dopustila
preko mejnega prehoda druge kategorije ceste Logatec – Rovte – Trate – Godovič. Tu stoji tudi
sektorski kamen št. 43, ki je še do nedavnega ležal prevrnjen pod cesto, sedaj pa so ga postavili
nazaj na prvotno mesto. Kljub temu, da je zaselek štel le nekaj hiš so bile tukaj vojašnice mejne
milice, finančne straže ter na jugoslovanski strani še zgradba mejnega prehoda, ki jo
uporabljali cariniki. Mejna straža je svojo vojašnico zgradila pri Medvedjem Brdu. Od severa
proti jugu si tako sledijo položaji, opazovalnica in tri podzemna zaklonišča pri Martinj vrhu ter
tri podzemna zaklonišča s pripadajočimi položaji med zaselkom Bornik in Lebanovim gričem.
Med kot 601 pri Babinih lazah in koto 635 severno od Dednega Dola so ohranjeni še ostanki
sklenjene črte začasnih položajev in protitankovskega jarka ob obeh cestah. Južneje so severna
pobočja Hrušice že toliko strma, da ni bilo potrebe po sklenjeni liniji zato so tu zgradili že
omenjeno vojašnico na koti 606 in položaje v njeni neposredni okolici.
F3 – Hotenjski ravnik do mejnega prehoda Gruden

Cestni mejni prehod prve kategorije Hotederšica je kljub petinosemdesetim letom starosti
razmeroma dobro ohranjen, še vedno pa stoji zgradba jugoslovanskih carinikov, ki je danes
stanovanjska hiša. Ob njeni betonski ograji se vidi celo na roke napisan napis v cirilici
»izgrađeno 1939«. Od treh italijanskih zgradb je ostala le stražarnica karabinjerjev, pročelje
vojašnice Finančne straže in njena stražarnica sredi polja. Ta vojašnica je skrbela za
nadpovprečno dolg odsek meje, saj sta isti odsek nadzirali dve vojašnici mejne milice. Prva je
bila v bližini Hotederšice v zaselku Sleme ob manjši cesti severno od glavne ceste proti
Godoviču, druga pa v gozdu ob cesti Log – Vitez (Bornik) – Godovič in se je imenovala po
ledinskem imenu Colle Babine. Poleg zgradb je na mejnem prehodu ohranjeno tudi pročelje
in temelj visokega jugoslovanskega mlaja z zastavo.
Močno zakraselo območje od Hotederšice do Kalc je Italijanom olajšalo delo, saj je bilo z
vojaškega vidika skoraj neprehodno, kar je istočasno predstavljalo tudi težavo pri nadzoru
meje. Pristojnost finančnikov vojašnice pri Hotederšici je segala vse do zaselka Cajnarji, kjer se
je nahajal mejnik št. 90 sektorja 45. Tu je pristojnost prevzela vojašnica Finančne straže
mejnega prehoda Gruden. Kljub težje prehodnemu terenu so tukaj v celoti vzpostavili
varnostno cono pred zaporami. Osrednji vojašnici tega območja sta bili pri Črnem Vrhu nad
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Idrijo in pod Travnim vrhom na koti 606. Obe sta še danes ohranjeni. Pri načrtovanju obrambe
območja so se osredotočili na vzpetine Hotenjskega ravnika na katerih so vzpostavili mrežo
opazovalnic ter podzemnih zaklonišč. Arhivski viri tako izpostavljajo opazovalnici na Martinj
vrhu in Lebanovem griču, podzemna zaklonišča pa smo preko lidar analiz našli še na Šebalskem
vrhu, Dednem vrhu in Miznem vrhu. Cesta, ki je od zaselka Log pri Hoderešici vodila do manjših
zaselkov Bornik, Korček in Kos je bila dodatno utrjena tudi s protitankovskim jarkom in
vmesnimi samostojnimi poljskimi položaji, kar smo ugotovili preko analiz lidarja in preverjanja
na terenu. Višje nad vojašnico na koti 606 so ohranjena tudi začasna in polstalna obrambna
dela v obliki strelskih jarkov, strojničnih bunkerjev in podzemnih zaklonišč, ki se raztezajo vse
do Miznega vrha.
F4 – Godovič

Godovič je v času rapalske meje postal zadnje naselje v Italiji ter pomembno križišče ceste na
Črni Vrh nad Idrijo. Odprt severni bok proti Medvedjemu Brdu je prisilil Italijane, da so v
Godoviču stalno obrambo osredotočili na cesto, ki je vodila proti Črnemu Vrhu. Šele leta 1939
so pričeli z gradnjo večje podzemne utrdbe, ki bi zapirala cesto proti Idriji, a je niso nikoli
dokončali. Pet dokončanih utrdb pri Godoviču je dobilo ime caposaldo »Grise oz. Slapater« ter
so bile zgrajene v smeri severozahod – jugovzhod. Če pričnemo naš opis na severu se utrdba
št. 1 nahaja v serpentini glavne ceste in s svojimi dvemi strelnimi linami nadzoruje svet do
današnjega cestnega predora. Nad predorom ob stari cesti stoji utrdba št. 2, ki ima prav tako
dve strelni lini, v njej pa je bilo komunikacijsko vozlišče sistema fotofonike, ki je preko utrdbe
št. 2 povezovalo vseh pet utrdb sistema Grise. Naslednja utrdba se nahaja na severnem vhodu
nedokončanega železniškega tunela iz prve svetovne vojne, katerega vhod so zasuli in
notranjost tunela izkoristili za notranje prostore utrdbe, ki je imela eno strojnično kupolo.
Četrta utrdba ob Šebalškem bajerju je predstavljala glavno točko odpora v primeru napada,
saj je bila poleg dveh strojničnih bojnih blokov oborožena tudi z dvema topovoma. Zadnja,
peta utrdba, se nahaja v manjši vzpetini nad južnim delom današnje industrijske cone. S tremi
strojničnimi bojnimi bloki je nadzorovala obe cesti v smeri Hotederšice ter hkrati nudila bočni
ogenj četrti utrdbi. Od vseh petih utrdb je bila le ta zgrajena pod zemljo, saj so ostale betonske
utrdbe zgrajene v gradbeni jami in šele kasneje zasute. Poleg utrdb pri Podkraju so to najbolj
južne, v celoti ohranjene utrdbe. Gradnja se je pričela že leta 1933, iz poročila nadzorne
komisije pa izvemo, da so bile leta 1935 že dokončane (Bizjak, 2016). Širitev kamnoloma Šebalk
ogroža tudi bližnja skladišča in vojašnico mejne straže. Pri Godoviču so poleg opisanih petih
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utrdb zgradili še manjše betonske začasne položaje ob cesti proti Vitezu ter nad glavno cesto
na hribu Sleme. Ob cesti proti Medvedjem Brdu je stal caposaldo Val Giovanna pri zaselku
Ivanje doline. Tu so bili obrambni položaji začasne ali polstalne narave, v zaselku pa je bila
vojašnica mejne straže. Okoli Godoviča pa niso bile zgrajene le utrdbe, temveč tudi razvejan
in z betonom ojačan sistem začasnih položajev, ki se še danes nahajajo v bližini nedokončane
utrdbe.

Slika 61: Zemljevid vidnega polja strelnih lin utrdb pri Godoviču na podlagi modeliranja v programu ArcMap. Avtor: Grega
Žorž, 2014.

F5– Črni Vrh nad Idrijo in Log

Če je Godovič predstavljal prvo obrambno črto prehoda v Vipavsko dolino je prelaz nad Črnim
vrhom pomenil drugo obrambno linijo. V Črnem Vrhu se je naselila tudi brigada finančne
straže. V 30. letih so med Črnim Vrhom in bližnjim zaselkom Trebče zgradili novo pehotno
vojašnico Caserma Lucindo Faggin, ki je danes še vedno delno ohranjena v prvotni podobi.
Njena gradbena dokumentacija je ohranjena v Vidmu in iz nje izvemo, da je zgrajena na
zemljišču dveh lastnikov, o izmeri pa so poročali 3. decembra 1934. Na prelazu nad naseljem
Črni Vrh so najverjetneje sprva zgradili le eno utrdbo na zahodni strani ceste, najverjetneje
kasneje pa so v skladu z okrožnico 7000 zgradili še nadzemno betonsko utrdbo z dvema
strelnima linama na grebenu med cesto ter blizu nje še dva podzemna bunkerja. Višje nad
prelazom so na severnem pobočju Čelkovega vrha zgradili še eno utrdbo, ki je nadzirala tudi
manjšo cesto proti Javorniku. Na drugi strani prelaza, pod Špikom sta danes ohranjeni
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vojašnica oddelka mejne straže in bližnji protitankovski položaji. Ohranjeni so tudi zaledni
obrambni položaji, saj je kilometer za utrdbami ohranjeno še podzemno zaklonišče.
F6 – Mala Gora

Zaradi ceste, ki iz Zadloga pelje na Trnovski gozd in ceste, ki vodi do Idijske Bele so na robu
Zadloške uravnave zgradili več manjših zaklonišč ter utrdb. Utrdbe zapore Mala Gora so
razporejene v obliki polmeseca, saj so s tem dosegli najboljše medsebojno kritje. Skrajna južna
točka, kjer je utrdba št. 1 in vojašnica oddelka mejne straže, ki je preurejena v počitniško
bivališče. Od utrdbe št. 1 se zapora dvigne proti vzhodu in se petdeset višinskih metrov nad
Zadloško ravnino premika proti severu. Na temu delu sta zgrajeni dve zaklonišči ter eno
samostojno, z betonom pokrito, strojnično gnezdo, še dva strojnična položaja pa se nahajata
višje. Šele pri že omenjeni kmetiji z imenom Figer (v italijanščini Pie di Tisso) se nahaja druga
utrdba. Utrdbo so po vojni preuredili v podzemni zbiralnik vode zato je dostop v njeno
podzemlje nemogoč. Utrdba je razdeljena na spodnji ter okrog dvajset do trideset metrov višje
ležeč zgornji del v katerem je bil vhod ter strelna kupola. Po pripovedovanju domačina vhodna
vrata niso bila zgolj kovinska, tako kot pri ostalih utrdbah temveč so bila prevlečena z
maskirnim betonom. Prav tako je pojasnil usodo zgornje kupole, ki so jo zasuli vojaki JLA v času
praške pomladi. Spodnji del utrdbe so sestavljali trije bojni bloki, vsak oborožen s
protitankovskim topom. Naslednja utrdba se nahaja nad zaselkom Podtisov Vrh (Lampe) in je
betonska nadzemna zgradba z dvemi strojničnimi bojnimi bloki.
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12.3.

Sektor XXIII – Postojna

XXIII/A – Podkraj

Slika 62: Zemljevid predstavljenih lokacij sektorja XXIII/A. Avtor: Grega Žorž, 2015.

G1 – Kalce – Gruden

Mejni prehod prve kategorije Gruden se je nahajal ob cesti Kalce – Podkraj in je bil poleg
mejnega prehoda Petrovo Brdo edini prehod prve kategorije, ki so ga nadzirali izključno
finančniki in ne karabinjeri. Zgradbe in okolica mejnega prehoda so še danes ohranjena, saj sta
na obeh straneh ceste zgrajena dva visoka kamnita podporna zidova, na ploščadi pa medvojne
zgradbe iz rezanega kamna. Vojašnici finančne straže in mejne milice sta bili postavljeni le
nekaj sto metrov dalje ob glavni cesti proti Hrušici. Vojašnica mejne milice Gruden je imela še
dve manjši postojanki – prva se je nahajala pri kmetiji Cigale (Casa Cigale), druga pa na koti
741.
G2 – Ruševine rimskega zidu

Če od Grudna sledimo glavni cesti višje proti Podkraju se za prvo serpentino kmalu pokažejo
ostanki rimskega obrambnega sistema. Italijani so utrdbo zaradi njih poimenovali Ruderi di
Vallo Romano, mi pa Laniše. Tu je stala zapora »vallo romano«, ki je bila sestavljena le iz ene,
dokaj razvejane utrdbe Alpskega zidu. Če so bile utrdbe pri Podkraju in Godoviču zadnje
ohranjene, je utrdba pri ruševinah rimskega zidu prva v dolgem nizu uničenih utrdb. Po
pripovedovanju domačina je niso uničili Nemci temveč JLA v večnem iskanju železa po drugi
svetovni vojni. Utrdba je bila sestavljena iz treh bojnih blokov, ki so se nahajali nad cesto,
glavni vhod v podzemni del pa je pod cesto ob ohranjeni bivalni vojašnici mejne straže. Nad
cesto se še vedno nahajajo začasni položaji na Miznem vrhu, ki so del te zapore in so bili
namenjeni branjenju prehoda območja med vojašnico na koti 606 in cesto Gruden–Hrušica.
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G3, G4 in G5– Cestar, Stara Pošta, Tisov grič in Javornik

Kilometer naprej ob glavni cesti proti Podkraju se je nahajala naslednja vojašnica in številni
začasni obrambni položaji v smeri sever - jug. Kljub pomanjkanju hierarhičnih povezav znotraj
mejne straže lahko trdimo, da je vojašnica Casermetta E. de Cesaris predstavljala vez med
kasnejšim poveljstvom v Podkraju ter utrdbami prvega obrambnega pasu. Le kilometer za njo
je zopet naslednji pas začasnih položajev, po obliki sodeč topništva, ohranjeni pa sta še dve
bivalni oz. skladiščni zidani zgradbi. Pod višinsko koto, kjer so stali začasni strojnični in topniški
položaji je ohranjen še usek nedokončane podzemne zgradbe. Še preden se vzpnemo do Stare
Pošte sta ob cesti zopet stali vojašnici finančne straže in mejne milice, ki sta še danes ohranjeni
in naseljeni. Vojašnici nista imeli določenega sektorja meje, temveč sta bili tu zaradi nadzora
zalednega pasu. Tu je bilo tudi križišče novih cest, ki so vodile severno proti Javorniku ter južno
proti obronkom Hrušice nad naselji Gorenje, Bukovje, Studeno ter Strmice. Ob cesti, ki vodi
severno proti Javorniku je že po nekaj kilometrih naslednja vojašnica pri Tisovem Griču. Kljub
zapuščenosti so zgradbe dobro ohranjene in jim manjka le streha. Namen vojašnice je bil
verjetno varovanje vzhodnega roba Hrušice, ki se tu vzpenja nad nižjim svetom Hotenjskega
ravnika. V arhivih XI. armadnega zbora se na tem območju omenjata tudi dve topniški bateriji.
Zaradi številnih omemb baterij topništva, ki so bile nameščene na območju Hrušice je na vrhu
Javornika obstajala opazovalnica. Zaradi topništva so tukaj zgradili številne nove ter obnovili
skoraj vse obstoječe ceste. Skoraj na vsaki večji uravnavi na območju med cesto Črni Vrh – Col
in Staro Pošto se najdejo ostanki začasnih položajev, o vojaškem pomenu tega območja pa
pričajo tudi spomini prebivalstva o številnih vojaških vajah.
G6 – Podkraj

Podkraj je predstavljal zadnjo linijo obrambe pred Vipavsko dolino. Zaradi odprtosti terena so
tu zgradili štiri utrdbe v dokaj ravni črti, ki se raztezajo od ovinka med Javornikom in Trševjem
ter preko Brinovga griča do predela Babnice pod Srednjo Goro. Vojašnica oddelka mejne straže
se še danes nahaja ob odcepu poti, ki vodi proti sedlu med Srednjo goro ter Streliškim vrhom.
Zaradi različnih potreb oborožitve so utrdbe med seboj zelo različne. Prva se nahaja še na južni
strani ceste in je sestavljena iz zgornjega ter spodnjega dela ter je bila oborožena le s
strojnicami. Utrdba št. 2 se nahaja višje nad cesto in je sestavljena iz dveh strojničnih bojnih
blokov ter nadzemnega protitankovskega položaja. Očitno je bila utrdba že toliko višje nad
cesto, da ni bilo potrebe po gradnji večjega protitankovskega bojnega bloka. Utrdbi št. 3 in 4
sta bili zgrajeni še višje in sta varovali severni bok pred napadom pehote s smeri Streliškega
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vrha. Prva je bila zgrajena podobno kot grebenska utrdba na prelazu Črni Vrh in verjetno prav
tako sodi v obdobje okrožnice 7000. Najvišje ležeča utrdba je zgrajena deloma pod zemljo in
se naslanja na strmejša pobočja Srednje gore ter s svojimi strojničnimi bojnimi bloki nudi bočni
in frontalni ogenj utrdbama št. 3 in 2. Poleg utrdb so zgradili še dve podzemni zaklonišči in
pripadajoče začasne in polstalne položaje v obliki odprtih in pokritih strojničnih položajev, s
katerimi so zapolnili vmesno praznino med utrdbami. Pri gradnji vojašnic in utrdb je potrebno
omeniti še gradnjo zgornje ceste, ki še danes služi kot obvoznica mimo ozkih ulic naselja
Podkraj. Pod naseljem Podkraj so ob cesti proti Nanosu zgradili novo poveljstvo enot mejne
straže sektorja XXIII/A. Sedaj so od dveh večnadstropnih zgradb ostali le kletni prostori ter del
betonske ograje ob cesti. Ob koncu naselja proti Colu je obstajalo še skladišče streliva ter še
danes ohranjeno in delujoče vodno zajetje.

Slika 63: Lokacije obrambnih del Podkraja. Avtor: Grega Žorž, 2016.
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G7 – Farmance

Ime caposalda Farmance, ki izhaja iz imena krajšega grebena nad potokom Bela lahko hitro
zavede obiskovalca, saj imena ni dobila neposredno po grebenu, temveč posredno preko
lovske koče Farmance, ki se nahaja nad razcepom poti poti Abramu ter Črnjavski dolini med
Hrušico in Nanosom. Utrdba s tremi uničenimi bojnimi bloki se nahaja med okljukom ceste pri
ledinskem imenu Globočica in je danes, tako kot ostale, uničena. Njeni bojni bloki niso
preprečevali prehoda na Nanos iz smeri Podkraja, temveč so branili prehod proti Vipavski
dolini iz smeri Hrušice in Postojnske kotline. V ta namen je ob cesti zgrajen tudi protitankovski
zid in jarek, s katerima so želeli napadalce usmeriti v strelno polje. Vhod v podzemlje je danes
obdan v nekakšno leseno barako zaradi katere smatramo, da nekdo koristi prostore utrdbe.
Za razliko od bojnih blokov so ostale zgradbe razmeroma dobro ohranjene, saj so ob utrdbi
ohranjene še vojašnica, zbiralnik vode in nekaj manjših zgradb.
G8 – Vipava in Ajdovščina

Obe naselji sta kljub oddaljenosti od meje bili sestavni del obrambe, saj so bile tu nameščene
enote, ki so bile zadolžene, da formirajo celovito obrambo ter pripravijo protinapad. Skupno
so bile v obeh krajih tri vojašnice, manjše skladišče v Vipavi ter ogromno skladišče streliva na
sredini Vipavske doline. Na njegovi lokaciji je sedaj deponija, včasih pa je Deposito Munizioni
di Cosmani zavzemal več kot en kvadratni kilometer prostora. Zaradi varnosti so bile zgradbe
med seboj ločene tudi po več sto metrov, transport znotraj skladišča pa so opravljali tudi s
pomočjo železniških tirov. Od vseh treh vojašnic je danes aktivna le severna vojašnica v Vipavi,
v kateri se še danes nahaja Slovenska vojska.
G9– Polšakova koča

Polšakova koča je še danes eno izmed stičišč cestnih povezav preko Hrušice zato ni
presenetljivo, da je tu stala vojašnica mejne milice Colmissario, ki je ime dobila po bližnjem
Mesarjevem hribu. Vojašnica je imela še manjšo postojanko na neimenovani koti 964..
G10 – Mesarjev vrh

Na manjšem sedlu južno od Mesarjevega vrha so zgradili razvejano podzemno utrdbo
Alpskega zidu, ki je s svojimi šestimi strelnimi linami v treh bojnih blokih branila prehod po
cesti iz Grčarevca v notranjost Hrušice. Nadzemni deli utrdbe so razstreljeni, dolg povezovalni
hodnik in podzemni prostori pa so še vedno ohranjeni. V neposredni bližini oz. med bojnimi
bloki je ohranjena še vojašnica mejne straže, višje nad cesto pa še bivalne zgradbe, ki so
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najverjetneje pripadale bližnji opazovalnici na vrhu Mesarjevega hriba. Tudi tam so še
ohranjeni ostanki vojaške navzočnosti.

Slika 64: Vojašnica mejne straže pri Mesarjevem vrhu. Avtor: Grega Žorž, 2014.

G11 – Grčarevec

Kljub temu, da je Grčarevec ostal v Jugoslaviji so Italijani po njem poimenovali mejni odsek
ter vojašnico finančne straže, ki se je nahajala na vrhu klanca ceste iz Grčarevca proti
Mesarjevem hribu. Zgradba se je nahajala tik nad cesto in je danes v celoti uničena. Lokacijo
sem določil na podlagi zemljevida in ostankih gradbenega materiala (IGM Postojna, 1937).
Mejni prehod druge kategorije se je nahajal več kot dvesto višinskih metrov nižje, tik nad
južnim delom naselja Grčarevec. Odločitev za odprtje mejnega prehoda druge in ne tretje
kategorije so bile številne gozdne parcele na Hrušici, ki so bile v lasti prebivalcev Grčarevca.
G12 – Kležni grič

Če opisanim lokacijam sledimo od severa proti jugu je pred osrednjo obrambno točko južnega
območja Hrušice večje vojaško skladišče, površinski zbiralnik deževnice in vojašnica
topničarjev na koncu dobro utrjene ceste pod Kležnim gričem oz. kot so ga takrat imenovali
Colle Calschi. Dolga in ozka zgradba skladišča je imela enokapno streho, saj je bila vkopana v
pobočje. Zgradba je imela tudi eno betonsko strojnično gnezdo, ki je bilo usmerjeno proti meji,
opazovalnico in zbiralnik vode. Med vojašnico in zgornjo postajo tovorne žičnice na Planinsko
goro je obstajalo še nekaj začasnih položajev. Zaradi golega vrha Lipovec je tam obstajala
opazovalnica za celotno območje med Srnjakom in Planinsko goro. Kležni grič je območje
prepleta pristojnosti obeh podsektorjev zato dopuščamo možnost, da sodi ali pod podsektor
XXIII/A ali XXIII/B. ,
161

Slika 65: Še danes dobro ohranjena cesta do vojašnice in ostanki vojašnice Kležni grič. Avtor: Grega Žorž, 2015.

XXIII/B – Postojna

Slika 66: Zemljevid predstavljenih lokacij sektorja XXIII/B. Avtor: Grega Žorž, 2015.

H1 – Planinska gora

Na južnih pobočjih Hrušice se prične najnižji del Postojnskih vrat, ki se znova dvignejo šele s
pričetkom Javornikov na Volčjem vrhu. Ta nekaj kilometrski pas in ceste preko njega je še
danes moč najbolje opazovati z vrhov Planinske gore. Dva glavna vrhova se nahajata na
skrajnem vzhodu in zahodu Planinske gore ter vsak zase nadzorujeta greben omenjene gore.
Vzhodni vrh (Grmada) se dviga nad cerkvijo Sv. Marije in z grebenom proti zahodu zapira
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dostop na Hrušico s strani Planine. Zahodni, Petričev hrib, pa ponuja razgled na zaledje
rapalske meje v vaseh Strmica in Studeno. Zaradi razgleda na nižji svet postojnskih vrat je tukaj
še pred gradnjo obrambnih del obstajala vojašnica mejne milice Santa Maria. Kdaj točno so
zgradili tudi vojašnico vojske s tremi zgradbami in bojnim blokom ni znano, je pa že vrisana in
ustrezno poimenovana na zemljevidu lista Monte Pietro leta 1937. Kljub številnih bojnih
blokov treh utrdb na Grmadi je bil glavni namen teh utrdb predvsem opazovanje nasprotnika,
ki bi moral najlažje prečkati mejo ravno pri Postojnskih vratih. Komunikacija med utrdbami je
bila s sistemom fotofonike vzpostavljena tudi z utrdbami pri Žagi in Kačjih ridah. Ponovno je
vpogled v gradnjo omogočil arhiv v Vidmu, ki je razkril, da so Italijani v okolici ali celo na mestu
današnjega lovskega doma zgradili rifugio di Monte Pietro. O njem ni ohranjeno veliko gradiva,
vendar je njegova lokacija označena na zemljevidu fonda o gradnji vojaške ceste Lohača –
Hrušica. V isti fond sodi tudi izris zemljišč za tovorno žičnico.

Slika 67: Trasa in ostanki temeljev stebrov tovorne žičnice na prehodu čez greben na Planinsko goro. Avtor: Grega Žorž,
2015.

Spodnja postaja žičnice je bila pri odcepu ceste do še danes ohranjenih italijanskih skladišč pri
naselju Strmica. Načrt žičnice je ohranjen v arhivskih dokumentih XI. armadnega zbora, na
Petričevem hribu pa se še danes lepo vidi betonske temelje stebrov in ostanke, najverjetneje
vmesne postaje, saj se je zgornja postaja nahajala ob cesti do Grmade, danes pa jo
prepoznamo po betonskih temeljih, uravnavi in betonskih temeljih zadnjih stebrov pred
postajo. Gre za edino stalno vojaško tovorno žičnico v Sloveniji, ki ni zgrajena v goratem,
temveč v hribovitem svetu in premaga razmeroma majhno višinsko razliko. Metodičnost
italijanske vojske je verjetno najbolje prikazana ravno pri gradnji tovorne žičnice, saj so
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pripravili izris zemljišč za odškodnino nad katerimi je kasneje potekala. V fondu gradiva o
žičnici je prisoten tudi dopis administrativne pisarne Urada za gradnje inženirskega korpusa v
katerem 24. oktobra 1937 direktor G. La Greca obvešča poveljstvo inženirskih enot XI.
armadnega korpusa o finančnih sredstvih v višini 573,3 lir, ki jih namenjajo za odkup zemljišč.
Iz izpisa lastnikov je razvidna tudi predvidena ocena stroškov odkupa, ki znaša 744.90 lir. Kar
je zanimivo je opomba, ki nam da vedeti, da so štirje lastniki od skupno trinajstih iz Jugoslavije.
Od skupnega zneska je največji delež v višini 199 lir prejel Jenček A., iz Postojne, z zneskom
158 lir pa je drugo mesto zasedel Blažon J. iz Planine v takratni Jugoslaviji. To sta bila tudi edina
posamezna zneska nad sto lir. Na Petričevem hribu so ohranjeni tudi začasni položaji, ki pa jih
lahko zaradi uporabe železniških traverz in smerjo strelnih lin proti zahodu umestimo v
kasnejši čas. Na neimenovani koti pri ledinskem imenu Nizki gozd smo našli še nekaj začasnih
položajev in gradbenih usekov, zaradi bližine meje in razgleda proti severovzhodu
predvidevamo, da gre še za eno prednjo opazovalnico.
H2, H3, H4, H5 in H6 – Planina, Žaga, Monumento, Unška koliševka in Slivice

Naselje Planina je v celoti pripadla Jugoslaviji, čeprav so jo po vojni zasedle italijanske enote.
Italiji je pripadlo zgolj sosednje naselje Kačjek (it. Caccia), zato so na območju Planinskega
polja obstajali kar trije mejni prehodi druge kategorije ter en mejni prehod prve kategorije.
Finančna straža je prvo desetletje najemala bivalne prostore v zaselku Malni, kjer je šele v 30.
letih zgradila lastno vojašnico. Prva skupina planinskih utrdb je bila ob cesti, ki vodi iz Planine
proti Strmici in zapira severni prehod Postojnskih vrat. Dolinsko zaporo dveh utrdb so zgradili
še preden se cesta prične vzpenjati proti prelazu in jo še danes prepoznamo po betonskem
protitankovskem zidu, ki je zgrajen od severnega do južnega roba uravnave. Okoli sto metrov
za protitankovskim zidom se na vsaki strani ceste nahaja ena utrdba. Desna je veliko manjša
in ima dva strojnična položaja – enega za frontalni ter enega za bočni ogenj, leva utrdba pa je
veliko večja in je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je v nivoju ceste in gre za nadzemno
betonsko kazemato v kateri je bil nameščen protitankovski top, drugi del pa je sestavljen iz
podzemnih logističnih delov ter treh bojnih blokov, ki so se nahajali višje na pobočju in so
danes povsem uničeni. V betonski kazemati je bila postavljena tudi fotofonična postaja, ki je
imela dve cevi – eno do bližnje utrdbe št. 1, druga pa je usmerjena proti že omenjenim
utrdbam na Grmadi. Številni, z betonom ojačani, poljski položaji se nahajajo na manjšem
neimenovanem hribu severno od utrdb – ti so tvorili severni bok in preprečevali obkolitev
zaradi napredovanja napadalnih enot ob potoku Koritni dol.
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Zaradi prehoda preko Postojnskih vrat se z utrdbami pri Žagi prične sklenjena linija obrambnih
del, kjer so utrdbe zapirale glavne prehode, vmesni prostor pa so zapolnili z začasnimi deli kot
so strelski jarki in strojnična gnezda ter s stalnimi deli kot so podzemna zaklonišča, betonska
strojnična gnezda, oviralnimi deli protitankovskih zidov in jarkov. Ob glavni cesti Planina –
Postojna so tako zgradili naslednjo osrednjo točko, in sicer caposaldo Monumento. Tako kot
pri Žagi so tudi tukaj namestili protitankovske topove, glavnina obrambnih del pa je
skoncentrirana ob najvišjem delu ceste oz. preden se končajo serpentine. Najnižje je bil
postavljen obrambni položaj pri tretji serpentini, kjer se danes nahaja postajališče. Utrdbo
lahko še danes prepoznamo po ohranjenih vhodih, ki so vidni tudi na posnetkih laserskega
skeniranja. Pas začasnih položajev se je nad cesto vil do serpentine št. 5, kjer sta se nahajali
naslednji utrdbi. Utrdba na severni strani ceste je danes veliko bolj ohranjena kot tista na južni
strani, saj ima v celoti uničen le bojni blok tik ob serpentini. Osrednja utrdba na južni strani
ceste ima danes nadzemne dele povsem uničene, preko ohranjenih ostankov pa sklepamo, da
je imela tri bojne bloke. Višje ob cesti, ko se le-ta poravna je stala kontrola in s tem povezani
položaji, sklenjen pas obrambnih del pa se usmeri proti vzhodu, nad nižje ležečo Planino in
njenim kraškim poljem. Prvi položaji se tako nahajajo že na neimenovani koti 637, kjer so bili
neposredni zaledni položaji caposalda Monumento. Tu so tako ohranjena podzemna
zaklonišča in začasni položaji. Preden pričnemo opis še bolj vzhodno ležečih položajev je
potrebno omeniti še glavno opazovalnico opisanih obrambnih del, ki se je nahajala na
Koliševskem vrhu. Če nadaljujemo z opisom obrambnih del proti vzhodu je naslednja skupina
polstalnih in začasnih del nad Planinsko jamo. Tu sklenjen pas zavije proti jugu in doseže
železnico preko hriba Počivalnik, kjer je ohranjen tudi edini obrambni položaj, ki je vključeval
podzemne dele. Oba sistema stalnih obrambnih del med Planinskim poljem in Uncem sta bila
tako postavljena med opisani obrambni pas, ki je tako predstavljal zaledno območje utrjenega
pasu in državno mejo. Prva sistem stalnih obrambnih del je caposaldo Raggi-Brunner, ki je
pravzaprav sestavljen iz dveh utrdb Raggi in Brunner, obe pa so v skladu z okrožnico 15000
pričeli povezovati med seboj. Danes je ta sistem poznan tudi zaradi Unške koliševke, saj se obe
utrdbi naslanjata na njeno severno ostenje. Utrdbi sta imeli nalogo branjenja prehoda po dveh
cesta, in sicer po cesti od mejnega prehoda druge kategorije pri dvorcu Hošperk in po cesti iz
Unca, kjer je bil še en mejni prehod druge kategorije. Slednja cesta je bila v medvojnem času
še vedno ohranjena v svoji prvotni obliki, saj je od Unca vodila proti Unški koliševki, se obrnila
proti jugovzhodu, prečkala železniško progo in se obrnila proti današnjemu križišču ceste za
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Rakov Škocjan. Današnji odsek neposredne cestne povezave med Uncem in Rakovim
Škocjanom je bil namreč zgrajen kasneje. Spodnja utrdba Raggi je tako nadzirala cesto od
dvorca Hošperk in je imela zato protitankovski jarek in že vnaprej pripravljeno možnost
miniranja te ceste. Poleg bojnih blokov je imela tudi začasne in polstalne položaje v obliki
strelskih jarkov, strojničnih gnezd in protitankovskih položajev, saj noben od njenih bojnih
blokov ni vseboval protitankovskega orožja. Utrdba Brunner, ob severovzhodni strani
koliševke je tako branila cesto Unec – Postojna in je imela protitankovske ovire na obeh
smereh dostopa in ne zgolj v smeri državne meje. Tudi ta utrdba je imela zgolj bojne bloke s
strojničnimi položaji, posluževala pa se je številnih začasnih del, med drugim tudi še danes
lepo ohranjenega omrežja strelskih jarkov na vzpetini Topole od koder so nudili bočni ogenj.
Od omenjenih protitankovskih ovir je tu obstajal protitankovski zid ob cesti do Unca in
protitankovski jarek v smeri Postojne. Med utrdbama je obstaja tudi vojašnica mejne straže,
na podlagi uravnav in številnih delno ohranjenih ostankov kamnitih zgradb pa sklepamo, da je
bilo tu tudi večje število skladišč. Vse nadzemne dele utrdb in tudi vojašnico so uničili med
iskanjem železa v 60. letih. Druga skupina stalnih obrambnih del je caposaldo Slivice, ki se je
pričel pri železniški progi južno od vzpetine Cerovec. Vmesno praznino so zapolnili s začasnimi
obrambnimi deli na območju Cerovca, kjer je med drugim ohranjeno tudi eno polstalno oz.
stalno podzemno delo. Tako kot pri Unški koliševki se tudi pri Slivicah utrdbe delijo v dve
skupini, in sicer severno ob železniški progi in južno ob križišču ceste za Rakov Škocjan. Danes
jih deli avtocesta, včasih pa so vmesno praznino najverjetneje zapolnili z začasnimi položaji, ki
jih je ob obeh utrdbah večje število. Prva utrdba ob železnici je danes delno ohranjena, saj so
po vojni želeli odpeljati zaščitno jekleno ploščo, vendar jim ni uspelo. Zaradi železnice ima
utrdba vhod v dveh nivojih, na južni strani železnice pa so ohranjeni še številni položaji, ki so
med drugim usmerjeni tudi proti cesti Rakov Škocjan – Postojna. Na južni strani avtoceste leži
še druga utrdba te zapore, ob kateri je tudi vojašnica mejne straže, že omenjeni začasni
položaji, vmesne prehode med vrtačami so zapolnili s kamnitimi protitankovskimi zidovi, ki so
jih med čiščenjem posledic žleda uničili gozdni delavci, ki so imeli napise GG Bled. Poleg
začasnih je bil tukaj tudi odprt protitankovski položaj, saj so bili vsi bojni bloki oboroženi zgolj
s strojnicami. Caposaldo Slivice je zadnji sistem stalnih obrambnih del na ozemlju XI.
armadnega zbora, saj zaradi oddaljenosti od meje ne bomo opisovali utrdb druge obrambne
linije med Hrušico in Pivko.
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Slika 68: Mejni prehod II. kategorije pri dvorcu Hošperk. Vir: Tanja Žigon, posredoval Michele di Bartolomeo.

H7 – Rakov Škocjan

Območje Rakovega Škocjana je še zadnje nižje ležeče območje na vzhodni strani Postojnskih
vrat. Zaradi kraškega površja tu niso gradili utrdb, temveč so prehod preko njega varovali le s
številnimi začasnimi položaji in prednjimi vojašnicami. Krožno cesto, ki je še danes v uporabi,
so zgradili v 20. letih, ko so tu zgradili tudi vojašnico finančne straže San Canziano. Le-ta je še
danes ohranjena in v nekoliko spremenjeni in dograjeni obliki služi hotelu Rakov Škocjan.
Mejna milica je svojo vojašnico zgradila poleg vzpetine Stražnik nad naseljem Zelše. Vrh se je
v italijanščini imenoval Monte Guardiano in je dal ime tudi kasneje zgrajeni vojašnici enot
mejne straže. Obe vojašnici sta danes zapuščeni in uničeni. Vojašnica mejne milice je imela še
dve manjši postojanki, prvo lahko lociramo na podlagi njenega imena Prati poliani, saj je na
skrajnem jugu gozdnate uravnave pred strmimi pobočji Velikega Javornika ledinsko ime
Poljane, druga pa je bila postavljena na višinski koti 815m z imenom Canale Scuro. Na Poljanah
so sredi 30. let zgradili še eno vojašnico mejne straže, kar priča o strateškem pomenu tega
območja.
H8 – Postojna in Veliki Javornik

Ponoven dvig reliefa, južno od Postojnskih vrat, je pričetek dolgega grebena Javornikov. Če je
prvi pas neposredno ob meji pripadal območju Rakovega Škocjana, je bil zaledni pas
osredotočen na črto Ravbarkomanda – Golobičevec – Volčji vrh – Veliki Javornik – Debeli vrh,
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saj so omenjeni vrhovi predstavljali naravno pregrado. Tu ne najdemo več stalnih obrambnih
del v obliki utrdb, temveč skupine začasnih in polstalnih del. Z Debelim vrhom se je končalo
tudi območje XI. armadnega zbora, saj se je tu pričelo območje V. armadnega zbora v Trstu.
Najbolje ohranjen ostanek na tem območju je vojašnica mejne straže tik pod vrhom Velikega
Javornika, ki je služila kot opazovalnica celotnega območja. Na Pivški strani grebena Javornikov
so se nahajale tudi ostale vojašnice finančne straže in mejne milice, ki so tu nadzirale mejno
črto. V Postojni so že v 20. letih pričeli z gradnjo nove večje vojašnice, ki je še danes v uporabi
pod imenom Vojašnica barona Andreja Čehovina. Poleg te vojašnice je Postojna dobila še
številne posamezne zgradbe poveljstev vseh petih mejnih služb ter še številnih ostalih državnih
ustanov. Večina teh zgradb je danes v lasti Slovenije, v njih pa so ali občinske ali državne
službe. Tako kot v ostalih vojaških krajih so tudi tu zgradili tudi blokovska naselja za častnike
in redne vojake. Poleg omenjene vojašnice so zgradili še vojašnico v zaselku Veliki Otok pri
Postojnski jami.
13. Turistični potencial rapalske meje
V magistrskem delu predstavljena snovna dediščina rapalske meje se danes nahaja v občinah
Slovenije, ki večinoma niso prepoznane kot turistične destinacije, oziroma svojo turistično
strategijo osredotočajo na zgodovinsko ali geografsko omejene produkte. Alpske občine, kot
so Bovec, Kobarid in Tolmin, promovirajo poleg športa in rekreacije ostanke prve svetovne
vojne, občini Idrija in Postojna pa rudnik živega srebra oziroma Postojnsko jamo. Dediščina
rapalske meje in njen potencial se razvija v občinah Pivka, Žiri in Gorenji vasi - Poljane, čedalje
bolj pa kažeta zanimanje tudi Idrijska in Logaška občina. Velik poudarek razvoja rapalske
dediščine v občini Pivka poteka pod okriljem Parka vojaške zgodovine, ki se nahaja v bivših
italijanskih vojašnicah. Razlog za tovrstni turistični razvoj so tudi bližnji ostanki utrdb, poreklo
vojašnice in ne neposredni mejni ostanki rapalske meje, ki se nahajajo vzhodneje. Občine Žiri,
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka in Logatec v zadnjih letih kažejo čedalje večje zanimanje za
razvoj različnih turističnih vsebin dediščine rapalske meje. Značilnost vseh treh občin je ta, da
so pripadle Jugoslaviji in predstavljajo zgodbo slovenskih krajev, ki niso bili pod Italijo. Občina
Gorenja vas – Poljane je za turistični obisk uspešno uredila tudi utrdbo Rupnikove linije na
Žirovskem vrhu, Logaška občina pa želi podobno urediti tudi z jugoslovanskimi utrdbami na
njihovem območju. Da bi dosegli tudi vključitev občin, ki so med obema vojnama pripadle Italiji
je potrebno najprej najti ustrezno kandidatko – zaenkrat namreč nobena občina še ni izkazala
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resnega zanimanja za razvoj tovrstne tematike, kljub pobudam nekaterih občanov in
organizacij. Tu je potrebno izpostaviti občino Tolmin, kamor sodi krajevna skupnost Podbrdo.
Lokalno turistično društvo je še pred letom 2000 pričelo nuditi informacije o rapalski meji, njen
predsednik Jože Dakskobler je vse od prvih omemb rapalske meje v njihovih gradivih vodil tudi
tematske planinske izlete in ekskurzije zato lahko njegov projekt smatramo kot začetke
organiziranega vodenja po italijanski strani rapalske meje. Občina Tolmin ima na celotnem
ozemlju občine bogato dediščino rapalskega obdobja, vendar tega še ni pričela izkoriščati.
Lokalna turistična organizacija LTO Sotočje je leta 2010 pokazala zanimanje za ureditev
informativnih tabel na planini Polog v okviru raziskovalnega tabora Društva mladih geografov
Slovenije. Poleg naravnogeografskih in vsebin o prvi svetovni vojni smo takrat pripravili tudi
vsebine o medvojnem obdobju, vendar LTO tega ni izvedel. Pri razvoju turistične ponudbe je
potrebno omeniti tudi Tolminski muzej, ki je leta 2008 izdalo publikacijo Vojske, orožje in
utrdbeni sistemi v Posočju. V publikaciji sta prispevka Karle Kofol in Damjane Fortunat
Černilogar, ki predstavljata organiziranost in nekatere ostanke iz rapalskega obdobja v občinah
Bovec, Kobarid in Tolmin ter sta še danes edini avtorici, ki sta resneje posegli v preučevanje
tega obdobja. Pomen Tolminskega muzeja je zaradi pristojnosti na največjem prepletu
dediščine Soške fronte in rapalskega obdobja še toliko večji. Karla Kofol je ena izmed redkih
uslužbenk stroke, ki se ukvarja tudi z medvojnim obdobjem, seveda zgolj na območju, ki ga
pokriva njeno delovno mesto. Občini Cerkno in Idrija sta dediščino rapalskega obdobja šele
pričeli spoznavati, že sedaj pa je Mestni muzej Idrija izvedel projekt »Smuggling anthologies«,
ki se preko tihotapljenja navezuje tudi na rapalsko mejo. Poleg projekta so v občini prisotne
tudi informativne table, ki na eni lokaciji opisujejo utrdbo Alpskega zidu, vendar je vsebina
povsem utrdboslovska in kot taka predstavlja mejo in službe kot vojaški subjekt. V Idriji deluje
tudi Muzejsko društvo Idrija, ki v zadnjem času izvaja čedalje več aktivnosti, kot so predavanja
in pohodi na podlagi dediščine rapalske meje. S pričetkom povezovanja občin Žiri, Gorenja vas
in Logatec se je pojavila tudi potreba po povezovanju občin na italijanski strani rapalske meje,
kjer bi glavno vlogo nosile občine Bovec, Tolmin, Cerkno, Idrija, Ajdovščina, Postojna in Pivka
– vse namreč ležijo na najbolj pestrem delu meje ter so že pričele z endogenim koriščenjem
razvojnih priložnosti rapalske meje. Od vseh omenjenih občin so že sedaj na državnem in
svetovnem nivoju prepoznane občina Tolmin preko prve svetovne vojne, občina Cerkno zaradi
Partizanske bolnice Franja, občina Idrija zaradi rudnika živega srebra, občina Postojna zaradi
Postojnske jame in občina Pivka zaradi Parka vojaške zgodovine. Razvojni potencial rapalske
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meje in njenih ostankov je velik in predstavlja pomembno priložnost tako za centralne kot
periferne dele občin, saj tako Partizanska bolnica Franja, rudnik v Idriji in Postojnska jama
namreč predstavljajo izrazito točkovno dediščino. Primeri dobrih praks turističnega obiska
utrdbene dediščine so prisotni tako v Italiji, Franciji, Avstriji, Švici kot Češkem. Tekom pisanja
magistrskega dela sem veliko pozornost namenil iskanju lokacije kjer prihaja do največje
koncentracije raznovrstne dediščine rapalske meje. Takšnim kriterijem ustreza večina občin,
vendar je to najbolj opazno na območju prelaza Vršič, Za Otoki, Pologu, Podbrdu s Soriško
planino in Petrovem Brdu, Godoviču, Črnemu Vrhu nad Idrijo, Podkraju ter okolici Postojne in
Pivke. Območja Vršiča, Podbrda, Podkraja, Godoviča, Črnega Vrha in Postojne so kljub
turističnemu razvoju izrazito tranzitna in jih morebitni obiskovalci večinoma spregledajo. Pri
Podbrdu se poleg tega zaključijo tudi Julijske Alpe in ima zaradi tega meja zopet bolj dostopne
postojanke in bolj razgiban relief. Gore nad Podbrdom so že sedaj prepoznane v okviru
pohodništva, smučanja ter v zadnjem času tudi turnega kolesarstva. Navsezadnje je tu eno
izmed večjih italijanskih logističnih središč in izhodišče obsežnega omrežja italijanskih vojaških
poti v dolžini preko 50km, ki so izjemno primerne za tovrsten šport. Izjemna prepletenost
številnih aktivnosti in pripravljenost lokalnih akterjev na nadaljnji razvoj sta ključnega pomena
in predstavljata veliko prednost tega območja. Tu je potrebno omeniti tudi gorsko vojašnico
nad Soriško planino, ki je sedaj edina še ohranjena vojašnica v Julijskih Alpah in je že vključena
v prenovitvene načrte projekta Bohinj 2864, saj bi se tam nahajal gostinsko – prenočitveni
objekt. Prednost Črnega Vrha nad Idrijo in Godoviča se kaže v tem, da je tu prisotna tudi
vojaška dediščina iz obdobja prve svetovne vojne in še lažja dostopnost ostankov, ki so tu
postavljeni na skoraj uravnanem površju. Takrat je tu potekala ena izmed oskrbovalnih poti
bojišča na Banjšicah in v Vipavski dolini zato predstavlja izvrstno priložnost za sodelovanje z
občino Logatec. Ozkotirna železnica, mejni prehod prve kategorije pri Hotederšici in številne
povsem ohranjene utrdbe Alpskega zidu bi bile lahko osnova celovite turistične ponudbe s
katero bi lahko obiskovalcem ponudili številne vsebine in dejavnosti ter navsezadnje tudi
šolske in izobraževalne vsebine o rapalski meji in njenemu pomenu za Slovenijo. Kot smo že
omenili je največja slovenska organizacija, ki se ukvarja skoraj izključno s predstavitvijo vojaške
dediščine Park vojaške zgodovine, ki se nahaja v bivši italijanski vojašnici v Pivki. V primeru
širitve ponudbe terenskih vodenj ali razstav bi lahko muzej zajel neposredno mejno območje
na Javornikih, Postojni in Hrušici ter bi s tem postal vstopna točka za vse obiskovalce, ki bi se
želeli seznaniti z dediščino rapalskega obdobja. Park vojaške zgodovine bi s tem zagotovo
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lahko postal glavni nosilec raziskovanja in preureditve rapalske dediščine na mejišču med
Hrušico in Snežnikom za katerega so tako arhivski kot terenski podatki že zbrani. Primerno bi
bilo tudi povezovanje s turističnimi društvi in muzeji na območju Goriške oz. Zgornjega
Posočja, kjer bi lahko park manjšim organizacijam pomagal pri izvajanju projektov.

14. Povzetek
V magistrskem delu predstavljena nekdanja državna meja med Kraljevino Italijo in Kraljevino
Srbov, Hrvatov in Slovencev oz. Jugoslavijo je kljub izredni pomembnosti za družbeno
geografski razvoj ozemlja zahodne Slovenije bila do sedaj največkrat obravnavana le kot
vojaški subjekt, pa še to ne celovito. Z našo raziskavo smo želeli prikazati mejo kot predmet
politične razdelitve ozemlja, ki je poleg same razmejitve obsegala tudi številne dogovore, s
katerimi sta obe državi vzpostavili mehanizme upravljanja tako s prehajanjem meje kot
nadzorom mejnega območja. Preučevano obdobje je bilo z vidika odnosov med obema
državama zelo pestro, saj so obstajala tako obdobja odkrite sovražnosti, okupacije ozemlja,
prisiljenega prijateljevanja, vzajemne odvisnosti in navsezadnje tudi vojne in ponovne
okupacije s katero se je pravzaprav začel in končal ciklus italijansko – jugoslovanskih
(kraljevina) odnosov. Življenje prebivalstva ob meji, njen nadzor in delo pristojnih mejnih služb
pa je moralo vkljub slabih ali dobrih političnih odnosov med obema državama in perečim
narodnostnim vprašanjem potekati dalje. Realnost v katero je bilo vrženo slovensko
prebivalstvo nekdanjega Primorja lahko najbolje opišemo z izjavo starejšega prebivalca ob
nekdanji meji »kdo pa je verjel, da to nekdaj ne bo več Italija«. Da je prišlo do ponovne
razmejitve ozemlja se moramo v večji meri zahvaliti le katastrofi druge svetovne vojne, ki je
Evropi prinesla še veliko hujše politične in poselitvene spremembe. Vseeno je državna meja
med Italijo in Jugoslavijo obstajala kar četrt stoletja oz. natančneje sedemindvajset let od
podpisa rapalske pogodbe leta 1920 do podpisa Pariške pogodbe leta 1947. Dogodke, ki so
pripeljali do podpisa rapalske pogodbe opisujemo v zgodovinskem uvodu, v katerem
natančneje opredelimo tudi območje zahodne Slovenije kot mejišče oz. frontier. Ena izmed
ugotovitev naše raziskave je tudi potrditev teze o tem, da območje preučevanja nosi vlogo
mejišča že zadnje tisočletje in pol, geopolitika 19. in zgodnjega 20. stoletja, ki se je naslanjala
na idejo homogene narodnostne države pa se je pri želji o premiku italijanske državne meje
na bodočo mejišče rapalske meje v bistvu naslanjala ravno na dejavnike in njihove rezultate,
ki so iz območja med Padsko nižino in Ljubljano ustvarila eno izmed trajnejših mejišč Evrope.
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V uvodna poglavja sodi tudi izčrpni geografski opis preučevanega območja, ki je osredotočeno
na potek nekdanje državne meje. Z opisom območja in njegovih geografskih danosti želim
prikazati raznoliko in zahtevno okolje s katerim so se morale spoprijeti mejne službe obeh
kraljevin. Čeprav neugoden je takšen teren še posebej odgovarjal Italiji, ki je navsezadnje sama
začrtala oz. diktirala potek meje, s katero je v resnici zaključila polstoletni proces ustvarjanja
državnega prostora, ki je naprej temeljil na združevanju genetsko, jezikovno in prostorsko
podobnih, če ne že enakih, manjših držav Apeninskega polotoka, kasneje pa predvsem na
ustvarjanju varnih meja na naravnogeografski pregradi Alp s katerimi je posredno ustvarila
tudi mejišča, ki so jih naseljevali predvsem tujerodni državljani. Takšni, nekje manj, nekje bolj
obsežni pasovi ob državni meji so zagotavljali integriteto ozemlja oz. poselitvenih in
gospodarskih centrov, nudili selitev lastnega naroda na tujerodna in periferna območja ter
preko izgradnje utrjenega mejišča tudi zadostno varovanje lastne meje, kar je osnova
morebitne kasnejše ekspanzije. To je Italija izvajala tako v svojih kolonijah, Albaniji in
navsezadnje tudi na območju Slovenije, kjer je zgolj enaindvajset let po zamejitvi na naravni
pregradi Alp in Dinarskega gorstva v luči dogodkov druge svetovne vojne ponovno pričela
svojo širitev na vzhod, kar ji je omogočal predvsem spopad hrvaškega in srbskega
nacionalizma, ki je oslabil Kraljevino Jugoslavijo do te mere, da je bilo razkosanje slovenskega
etničnega ozemlja še toliko lažje. Zaradi nalog in predvsem zaradi pravne ureditve znotraj
obeh kraljevin je bilo mejnih služb veliko več, kot je to znano v slovenski znanstveni in laični
literaturi, temeljit opis vseh, tako italijanskih kot jugoslovanskih služb pa je v magistrskem delu
prvič zbran na enem mestu. Na tem mestu je potrebno omeniti tako Bizjaka kot Karlo Kofol,
saj sta oba avtorja presegla miselnost o zgolj vojaškem nadzoru meje, a vendar sta zaradi
specifike njunih del več pozornosti namenila vojski. Kljub miselnosti o militariziranosti
državnih mej preučevanega obdobja so bile pristojne službe natančno opredeljene. To namreč
niso bile vojaške enote temveč civilni finančni organizaciji obeh kraljevin, ki sta zgolj sprejeli
vojaški kodeks obnašanja in hierarhije. Finančniki na obeh straneh meje namreč niso
nadzorovali le plačila davkov, temveč so predstavljali najvišjo zakonsko službo za izvajanje
mejnega nadzora – le oni so namreč lahko izvajali aretacije in tudi kazensko preganjali
nelegalne prestopnike meje. Vojska in različne paravojaške enote so sicer nadzirale gibanje
prebivalstva v neposrednem zaledju meje, vendar za kaj več niso imeli pooblastil. S pričetkom
30. let dobi rapalska meja tudi veliko bolj vojaški izgled – tako kot nekatere meje evropskih
držav so tudi tukaj pričeli z gradnjo utrdbenega sistema. S tem je pričela Italija, Jugoslavija pa
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ji je primorana slediti skoraj desetletje kasneje. Tudi tu zavračamo obstoječo tezo o nadzoru
meje, ki jo zaradi obilice vojaštva in nadzornih služb ob njej predstavlja kot veliko bolj zaprto
in neprehodno. Mejo so v njenem drugem desetletju obstoja dnevno nelegalno prehajale
številne manjše skupine prebivalstva, ki so si z nakupi v drugi državi lajšali lastno gmotno
stanje. Obstoj tako obširnega prehajanja in tihotapljenja je seveda povsem v nasprotju z
miselnostjo o celo legalni neprehodnosti meje. Zopet lahko tu izpostavimo lastne raziskave
mejnih prehodov, ki so razkrile, da je na odseku med Pečjo in Gomancami, se pravi preko
Slovenskega ozemlja obstajalo skoraj dvesto mejnih prehodov različnih kategorij, katerih
prostorska razporeditev se še zgosti, če izpostavimo, da jih je bila krepka večina med Petrovim
Brdom in Snežnikom. Italijanska vzhodna meja oz. naša zahodna ni bila nič manj prehodna kot
katerakoli druga meja zahodnoevropskih držav tistega časa, saj se je tudi mejo med Nemčijo
in Francijo dalo prehajati navkljub Maginotovi in Siegfriedovi obrambni liniji, odnosi pa so bili
prav tako napeti kot med Jugoslavijo in Italijo. Statistično gledano je na območju današnjega
Slovenije obstajalo šest mejnih prehodov prve kategorije oz. en mednarodni mejni prehod na
35 kilometrov meje, dvaintrideset mejnih prehodov druge kategorije oz. en mejni prehod na
6,5 kilometra meje ter 148 mejnih prehodov tretje kategorije, ki pa niso bili več zgolj točkovni,
vendar jih pri statističnem izračunu predstavljamo kot take. Takšni mejni prehodi so se
statistično nahajali zgolj kilometer in pol narazen! Če vse mejne prehode obravnavamo
enakovredno (saj je obmejno prebivalstvo lahko prečkalo mejo na vseh) to statistično nanese
en mejni prehod na zgolj 1200 metrov meje na današnjem ozemlju Slovenije. Poleg mejnih
prehodov sta obe državi ratificirali tudi turistična gorska območja, ki so obstajala predvsem v
Julijskih Alpah, s čimer je bilo planincem omogočeno gibanje na obeh straneh območja
neposredne mejne črte oz. v primeru uporabe mejnega prehoda celotno turistično območje
za vnaprej določen čas in pogoj povratka preko istega mejnega prehoda. To so slovenski
planinci največ izkoriščali pri Ratečah, saj je do tja takrat še vozil vlak iz Ljubljane, preko meje
pa se je nato enostavno prišlo do Mangarta ali kot je razvidno iz Planinskih Vestnikov celo do
Dolomitov, ki so sodili že krepko izven območja. Kljub izrednega pomena takšnega dogovora
obeh držav za turistični razvoj planinstva oz. alpinizma v Julijskih Alpah tega ne omenja niti en
slovenski vir, razen seveda Planinskih Vestnikov iz tistega obdobja, v katerih je takšna ureditev
tudi predstavljena. Vojaške utrdbe obeh držav so kljub opisanemu najbolj prepoznana
dediščina rapalskega obdobja, seveda poleg meje same, vendar kaj več od tehničnega opisa
posameznih utrdb naša obstoječa literatura ne premore. Ravno na tem področju se pokaže
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verjetno največja vrednost magistrskega dela – metodično so namreč opisane številne
italijanske gradnje na območju XI. armadnega zbora oziroma med Mangartom in Velikim
Javornikom ter vključene v sistemski prikaz nadzora mejišča. Lokacije so bile ali najdene ali
preko terenskega dela, preko arhivskega raziskovalnega dela, ki je bilo podrobneje
predstavljano v poglavju o metodologiji in navsezadnje tudi preko podatkov laserskega
skeniranja površja Slovenije s katerim smo bili uspešni predvsem pri manj poznanih lokacijah
in tam, kjer so obrambna dela potekala v širši okolici znanih lokacij. Pri tem je potrebno nujno
poudariti, da tako terensko kot arhivsko raziskovanje še vedno poteka zato ne izključujemo
nekaterih novih dejstev. Že dosedanje raziskovalno delo pa je razkrilo številne nove
ugotovitve, ki tudi del različnih strokovnih ali znanstvenih člankov, saj smo nekatere manj
obširne oz. tematsko zaključene teme že poslali v redakcijo in so bile objavljene leta 2014,
2015 in 2016. Do sedaj sta bila uporabljene dve poljudni publikaciji in znanstvena publikacija
Zgodovinski časopis, prepoznavnost pa smo dosegli tudi v Italiji, kjer smo objavili en članek,
italijanski avtorji pa so že citirali naše ugotovite oz. jih uporabili pri prenovi turističnih
zemljevidov, kot je to razvidno iz nove izdaje planinskega zemljevida Julijskih Alp kartografske
hiše Tabbacco. Znanstveno zgodovinsko javnost smo zaenkrat naslovili le z znanstvenim
člankom o prihodu italijanske vojske na slovensko ozemlje leta 1918, a smo z njim temeljito
posegli v obstoječo historično interpretacijo obdobja. Skoraj stoletne trditve slovenskega
zgodovinopisja o namerah italijanske vojske so v nasprotju z njihovim dojemanjem in izvedbo
zasedbe slovenskega ozemlja, ki jih Italija smotrno vključuje med zaključne operacije prve
svetovne vojne. Članek je tekom pisanja magistrskega dela že predan v redakcijo in je uspešno
prestal recenzentski postopek ter čaka na objavo, ki bo predvidoma v drugi (decembrski)
številki 2016.
V drugi polovici magistrskega dela se oddaljimo od predstavitve finančne straže in mejne
milice in se posvetimo vojaški razporeditvi, gradnjam podporne infrastrukture na območju
Julijskih Alp in podrobni predstavitvi izbranih lokacij XI. armadnega zbora. Gre za prvi tovrstni
poizkus v strokovnem ali znanstvenem delu, saj celovit popis te edinstvene tehnične dediščine
našega ozemlja še ni bil javno objavljen, čeprav se je izkazalo, da imajo nekateri ljubiteljski
preučevalci že izdelane registre za območja, ki so jim bližja oz. se jim bolj posvečajo. A vendar
v njihovem primeru ne moremo govoriti o pravem popisu, saj jim manjka metodološka osnova
in sistematični pristop k vpisovanju. Tekom raziskovanja smo naleteli tudi na številne bolj ali
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manj uspešne poizkuse ureditve ostankov v turistične programe, do katerih se tudi opredelimo
in predlagamo izboljšave. Tekom raziskovalnega dela smo imeli priložnost spoznati številne
ljubiteljske in strokovne preučevalce rapalskega obdobja tako iz Italije kot Slovenije in smo že
pričeli z mreženjem ter izmenjevanjem znanja. V delu je skupna elektronska baza podatkov, ki
temelji na enotni metodologiji vnašanja prostorskih podatkov. Upamo, da bo tovrstna baza
kmalu na razpolago tudi širši javnosti, tako kot smo to naredili s prostorskim slojem mejnikov
rapalske meje, ki je javno dostopen na portalu Geopedia.
Menimo, da so bili vsi cilji magistrskega dela doseženi, kljub dolgotrajnemu delu in številnim
oviram. Osnovni cilj, analiza arhivskih zbirk preko katerih smo se odmaknili od obstoječe
literature do katere smo se kritično opredelili že v uvodnih poglavij, je bil več kot dosežen, saj
smo preko lastnega dela ali pomoči ostalih sestavili seznam arhivov v katerih je možno
pridobiti primarne in predvsem avtentične vire. S predstavitvijo vsebine tovrstnih dokumentov
lahko zavržemo prvo hipotezo pristojnosti in številu mejnih služb, saj smo uspeli pridobiti
natančne podatke o nalogah, zakonskih dolžnostih in pravicah, razporeditvi, hierarhiji in
številčni razporejenosti vseh petih italijanskih mejnih služb. Iz gradiva je razvidno, da je bil
sistem mejnega nadzora izjemno dovršen, prav tako pa tudi stalno spreminjajoč. Prav tako
smo uspešno zavrnili drugo hipotezo o temu, da se je utrjevanje meje pričelo z letom 1931, saj
smo dokazali, da je gradnja vojašnic, v katerih so bile nameščene za to pristojne mejne čete,
potekala že v sredini 20. let. S sistematskim utrjevanjem meje so pričeli že leta 1927, ko je bila
za to ustanovljena posebna komisija. Z letom 1930 so za to pristojni armadni zbori že pripravili
oz. pripravljali potrebno dokumentacijo, v njej pa so morali natančno opredeliti tudi strošek
gradnje, lokacije in zaradi tega tudi pripraviti predloge spremembe zemljiškega katastra. Vse
državne službe so namreč tudi na mejišču rapalske meje, na ozemlju, ki so ga dojemali kot
tujerodno ter celo manjvredno zaradi slovanske govorice prebivalstva, odkupovalo zemljišča
in skrbno beležilo spremembe v zemljiški knjigi. Postopek je sicer še vedno potekal preko
sodišča, saj so načrtovalci obrambnega pasu v tem videli predvsem najhitrejši birokratski
postopek reševanja odkupa zemljišč. Čeprav se v magistrskem delu ne dotikamo teme samega
postopka gradnje stalnih obrambnih del navajamo ugotovitve Bizjaka, ki preko arhivskega
gradiva opisuje postopek izbire zunanjega izvajalca in njegovih dolžnosti. Podatki o odkupu
zemljišč niso ohranjeni v mreži državnih ali vojaških arhivov Italije, saj so še vedno ohranjeni v
enotah, ki so bile pristojne za izvajanje tovrstnih zemljemerskih del. K sreči takšna inženirska
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enota še vedno domuje v vojašnici v Vidmu, je pa možnost obiska zaradi dejstva, da gre za
aktivno enoto italijanske vojske posledično manjša in je v našem primeru temeljila na prošnji
za obisk na podlagi potrdila, gre za študijske namene. Z obsežno predstavitvijo infrastrukturnih
del s poudarkom na cestah in vojašnicah želimo jasno izpostaviti lastni odmik od obstoječega
dojemanja utrdb Alpskega zidu kot največje zapuščine tega utrdbenega sistema. Ceste in
gorske poti so v 20. in 30. letih gradili z namenom vzpostavitve omrežja, ki bi vojski sploh
omogočil premike, vojašnice, sploh v goratem svetu, pa so se izkazale kot pravo ogrodje
vojaške prisotnosti. Magistrsko delo, v katerem smo strnili potek dela, problematiko obstoječe
literature in dojemanja delovanja mejnih služb ter lastno obsežno terensko delo, je zaradi
vsega opisanega nadpovprečno obsežno in krepko presega začrtan okvir lastnega vložka in
obsega vsebine, ki sta bila podana v navodilih za pisanje magistrskega dela na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani. Povečan obseg upravičujemo s tem, da tako kompleksne in
večnivojske raziskave ni mogoče opisati na manj straneh, ne da bi pri tem izrazito spustili tudi
nivo strokovnosti.
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15. Summary
The former state border between the Kingdom of Italy and the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes, otherwise known as the Kingdom of Yugoslavia or Yugoslavia, presented in the
master's thesis, has been until now mostly discussed only from a military standpoint and not
thoroughly, despite its immense importance for the socio-geographical development of the
western areas of Slovenia. The aim of our research was to represent the border as a subject
of political partition of territory, which encompassed, besides the demarcation itself,
numerous agreements, with the help of which both countries established governance
mechanisms both with border crossing and control of border area. The period we studied was
a tumultuous one from the point of view of the relations between the two countries, since
there were periods of overt hostility, military occupation, forced friendly relations, mutual
dependence and, after all, wartime and post-war occupation, with which the cycle of ItalianYugoslav relations actually started and ended. The lives of the people living alongside the
border, border control and the activity of border control services in charge had to continue
despite bad or good political relations between the two countries and burning issues
concerning national questions. The reality that the Slovenian population of the former Littoral
was forced to accept can be best depicted by the following statement from an elderly
inhabitant of the area along the former border: “As if anyone believed that someday this
would not be Italy”. Territorial delimitation took place once again mainly due to the
catastrophic World War II, which brought even more drastic political and settlement changes
to Europe. Nevertheless, the state border between Italy and Yugoslavia existed for a quarter
century - for twenty-seven years, to be exact - since the signing of the Treaty of Rapallo in
1920 to the signing of the Paris Peace Treaties in 1947. The events leading to the signing of
the Treaty of Rapallo are described in the historical introduction, in which we precisely define
the western region of Slovenia as a frontier. One of the findings of our research is also the
confirmation of the thesis that the examined area has played the role of a frontier for the last
millenium and a half. The geopolitics of the 19th and early 20th centuries, which relied on the
idea of a homogenous country consisting, wanted to move the Italian state border on the
future frontier of the Rapallo border and essentially relied on the factors and their outcomes
which turned the area between the Po Valley and Ljubljana into one of the most enduring
frontiers in Europe. The introductory chapters also include an exhaustive geographical
description of the examined area, which is focused on the course of the former state border.
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By describing the area and its geographical features we want to show the varied and
demanding environment that the border control services of both kingdoms had to deal with.
Despite its harshness, such terrain was especially suitable for Italy, which, after all, delineated,
or rather dictated the course of the border on its own. By doing so, it actually ended a halfcentury-long process of creating a state area, which was at first based on uniting genetically,
linguistically and spatially similar, if not the same, smaller countries of the Italian Peninsula
and later mainly on creating easily protected borders on a natural geographic barrier, the Alps,
with which it indirectly also gain areas, settled primarily by foreign born citizens. Such strips
of land of varying width along the state border ensured integrity of settlement and economic
centres, enabled the relocation of its core nation to foreign and peripheral areas and, by
constructing a fortified frontier, offered sufficient protection of its border, which was the basis
for a potential expansion later on. Italy employed these measures in its colonies, Albania and,
after all, on Slovenian territory as well, where it restarted its expansion to the east only
twenty-one years after the demarcation on the natural barrier consisting of the Alps and the
Dinaric Alps. This was enabled primarily by the clash between Croatian and Serbian
nationalisms and events of second world war, which weakened the Kingdom of Yugoslavia to
such an extent that it made the dismemberment of Slovenian ethnic territory even easier. Due
to the tasks and mostly due to the legal regulations in both kingdoms, the number of border
control services was much higher than Slovenian scientific and lay literature considers it to be.
A thorough description of all services, both Italian and Yugoslav, is for the first time collected
in one place in the master's thesis. Here we must mention both Bizjak and Karla Kofol, since
both authors surpassed the mentality that border control was exercised only by the military,
but they devoted more attention to the military because of the specificity of their works.
Despite the mentality focusing on the militarization of state borders in the period we studied,
the services in charge were precisely defined. That is to say, they were not military units, but
civil financial organizations in both kingdoms which only accepted the military code of conduct
and hiearchy. The members of the Financial Guard on both sides of the border did not only
supervise the payment of taxes, but also represented a legislative service on the highest level
exercising border control – only they were able to make arrests and also to prosecute people
illegally crossing the border. The military and different paramilitary units did in fact control
the movement of the inhabitants, but they did not have the authorization to perform any
other actions. In the early 1930s, the Rapallo border started to look more military-like –
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following the example of some of the borders of Europen countries, the construction of a
fortification system began. Italy was the first to begin and Yugoslavia was compelled to follow
it almost a decade later. Here we also reject the existing thesis about border control, which
depicts the border as much more closed and impassable due to the large number of soldiers
and control services along it. In its second decade of existence, the border was being illegally
crossed by numerous small groups of people on a daily basis, who were making purchases in
the neighbouring country in order to improve their financial situation. The existence of border
crossing and smuggling on such a large scale is, of course, in complete contrast with the
mentality that the border was even legally impassable. Here we can once again emphasize our
own researches of border crossing points, which have revealed that there were almost two
hundred border crossing points of different categories in the section between Peč and
Gomance, that is to say across Slovenian territory. Considering the fact that the vast majority
of them was located between Petrovo Brdo and Snežnik, their spatial distribution becomes
even denser. Italy's eastern border, or our western border, was not less permeable than any
other border of west European countries of that time, since crossing the border between
Germany and France was possible as well, in spite of the Maginot Line and the Sigfried Line,
and relations were as tense as those between Yugoslavia and Italy. Statistically speaking, on
the territory of present-day Slovenia, there were six border crossing points of the first
category, namely one international border crossing point per 35 kilometres of the border;
thirty-two border crossing points of the second category, namely one border crossing point
per 6.5 kilometres of the border and 148 border crossing points of the third category, which
were not only spatial points, but we treat them as such in the statistical calculation.
Statistically, such border crossing points were located only 1.5 kilometres apart! If we treat all
border crossing points equally (since the people living along the border were able to cross the
border through all categories), this statistically amounts to one border crossing point per
1,200 metres of the border on the territory of present-day of Slovenia. In addition to the
border crossing points, both countries ratified also tourist mountain areas, which were located
mainly in the Julian Alps, enabling the movement of mountaineers on both sides of the area
along demarcation line, or, in case the border crossing points were used, within the entire
tourist area for a predetermined period of time and on condition that the same border
crossing point was used for their return. Slovenian mountaineers took advantage of that
mostly near Rateče, since there was a railway connection between Tarvisio/Trbiž and Ljubljana
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at that time. Once over the border, it was easy to reach Mangart or, as is evident from the
issues of Planinski vestnik, even the Dolomites, which were far away from the area. Despite
the tremendous importance of such an agreement between both countries for the tourist
development of mountaineering or alpinism in the Julian Alps, not even one Slovenian source
mentions this, except for the issues of Planinski vestnik from that period, of course, which
contain descriptions of such an arrangement. Notwithstanding these facts, fortifications
belonging to both countries remain the most known legacy of the Rapallo period, besides the
border itself, of course, but our existing literature provides nothing more than a technical
description of indiviudal fortifications. It is the research done in this area that demonstrates
probably the highest value of the master's thesis – it incorporates a methodical description of
numerous Italian constructions in the region of the XI Army Corps, that is between Mangart
and Veliki Javornik, which are included in a systematic representation of frontier control. The
locations were pinpointed either through fieldwork, archival research, which was presented
in greater detail in the chapter on methodology, or through data obtained by lidar laser
scanning of the surface of Slovenia, which proved successful at identifying lesser-known
locations and the places where defence activity took place, which were situated in a wider
area surrounding the known locations. Here it must be strongly emphasized that fieldwork
and archival research are both still being conducted, therefore new findings could emerge.
The research performed thus far has revealed numerous new findings, which have been
included in various technical and scientific articles, since some less extensive or thematically
completed topics have already been sent to the editorial office and were published in 2014,
2015 and 2016. Two non-technical publications and the scientific publication Zgodovinski
časopis were used up to now. We have received attention in Italy as well, where we published
one article and Italian authors have already cited our findings, that is to say, used them in the
renovation of tourist maps, as is evident from the new edition of the mountaineering map of
the Julian Alps by the cartographic publishing house Tabbacco. So far, we have addressed the
scientific historical community only with a scientific article dealing with the arrival of the
Italian army on Slovenian territory in 1918. However, it has had a significant impact on the
current historical interpretation of the period. Almost a hundred-year-old statements from
Slovenian historical literature about the intentions of the Italian army are in contrast with their
comprehension and how the occupation of Slovenian territory was carried out, which Italy
properly includes among the final operations of World War I. During the writing of the
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master's thesis, the article has already been submitted to the editorial office and has
successfuly undergone the editorial process and is waiting to be published, presumably in the
second issue (the December issue) of 2016.
In the second half of the master's thesis, we move off the presentation of the Financial Guard
and fascist frontier militia to focus on the distribution of military units, the building of support
infrastructure in the Julian Alps region and a detailed representation of selected locations of
the XI Army Corps. This marks the first attempt of this kind in a technical or scientific paper,
since a comprehensive survey of this unique technical heritage of our territory has not yet
been publicly published, although it turned out that some amateur researchers had already
compiled records for the areas that are close to them or to which they devote more attention.
Their records, however, cannot be regarded as proper surveys, since they lack a
methodological basis and a systematic approach to data entering. During the research we also
came across numerous more or less successful attempts at turning the remains into tourist
programmes, which we have evaluated and suggested how to improve them. While
performing research, we had the opportunity to meet many amateur and expert researchers
of the Rapallo period both from Italy and Slovenia and have already started networking and
exchanging knowledge. A combined electronic database is being created, which is based on a
uniform methodology of entering spatial data. We hope that a database of this kind will soon
be available to a wider public, in the same way as we did with the spatial layer of boundary
stones of the Rapallo border, which is publically available on the web portal Geopedia.
We believe that all the aims of the master's thesis have been fulfilled despite the fact that the
process has been a lengthy one and fraught with obstacles. The main aim, the analysis of the
archival collections with the help of which we distanced ourselves from the existing literature,
which we critically evaluated already in the introductory chapters, has been more than
accomplished, since we have with our own work and with the help of others compiled a list of
archives in which primary and, above all, authentic sources can be found. With the
presentation of the contents of documents of this kind we can reject the first hypothesis
concerning the competence and number of border control services, since we have managed
to obtain detailed data about tasks, legal duties and rights, spatial distribution, hiearchy and
numerical distribution of all five Italian border control services. It is clear from the material
that the system of border control was highly advanced and ever-changing. We have sucessfully
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rejected the second hypothesis as well, which suggested that the fortification of the border
started in 1931, since we have proved that the building of the barracks in which the border
troops responsible for that were housed took place as early as the mid-1920s. The systematic
border fortification began as early as 1927, when a special commission was established for
that purpose. In 1930, the army corps in charge had already prepared or were preparing the
necessary documentation, which had to include a precise estimate of costs and detailed
information about the locations, which is why they also had to provide suggestions regarding
changes in the cadastral register. The land covering the Rapallo frontier, a territory which was
perceived as foreign and even inferior due to the Slavic language spoken by its inhabitants,
was also being bought back by all services appointed by the state, which were carefully
documenting all the changes and entering them into the land register. This was still a court
procedure, since the planners of the fortified border considered this the quickest way to
complete the bureaucratic procedure for purchasing land. Even though the master's thesis
does not tackle the topic of the process of the construction of a permanent fortification
system, we cite Bizjak's findings, who described the process of selection of external
contractors and their duties. The information on the purchase of the land is not stored in the
network of state or military archives of Italy, since it is still retained in the units which were
responsible for carrying out this kind of land surveying. Fortunately, an engineering unit of this
kind is still located in the barracks in Udine/Videm, but due to the fact that this is an active
unit of the Italian army, the chances of visiting are consequently slimmer. Our request for visit
was granted on the basis of a certificate confirming that the purpose of our visit was
educational. With a comprehensive description of infrastructure projects focusing on roads
and barracks, we want to explicitly express our divergence from the existing perception of the
fortifications of the Alpine Wall as the greatest legacy of this fortification system. In the 1920s
and the 1930s, roads and mountain paths were built in order to establish a network which
would enable the movement of the army. The barracks, especially those located in
mountainous areas, proved to be a proper framework of military presence. The scope of the
master's thesis, in which we summed up the course of our research, the problems concerning
the existing literature and the perception of the activity of border control services, and our
own extensive fieldwork, is broader than usual due to the above-mentioned reasons and
vastly exceeds the estimated extent of our own input and the amount of content, which were
defined in the guidelines for writing a master's thesis at the Faculty of Arts of the University
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of Ljubljana. We justify the increased length on the grounds that such a complex and multilayered research cannot be described on fewer pages without markedly lowering the level of
expertise.
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