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Izvleček
Zgornja Soška dolina v času od italijanske zasedbe do priključitve k Jugoslaviji (1918–
1947)
V diplomski nalogi Zgornja Soška dolina v času od italijanske zasedbe do priključitve k
Jugoslaviji (1918–1947) sem zajela dogajanje v Zgornji Soški dolini od konca 1. svetovne vojne
do dokončne priključitve Primorske Jugoslaviji leta 1947. Prva polovica naloge zajema
predvsem delo Italije na omenjenem območju, njihovo gradnjo utrdb in priprave na drugo
svetovno vojno. Sledi opis meja po planinah in kontrolnih točk v gorah ter delovanje planin. V
nadaljevanju sledi opis doline v času 2. svetovne vojne, kapitulacije Italije in umika Italijanov
iz Zgornje Soške doline ter prihoda nemške vojske ter začetek narodnoosvobodilnega gibanja
v Zgornjem Posočju. Druga polovica naloge obravnava konec 2. svetovne vojne in razmere v
Zgornjem Posočju tik po vojni pa do leta 1947, ko je bila celotna Primorska dokončno
priključena Jugoslaviji. Zadnje poglavje diplome obravnava delitev na cono A in B, potek
Morganove linije in življenje prebivalcev v Zgornjem Posočju v času 1945–1947.

Ključne besede: Rapalska meja, Zgornje Posočje, Trenta, dolina Trenta, utrdbeni sistem,
Morganova linija, 2. svetovna vojna, državne meje, priključitev Primorske Jugoslaviji, cona A
in B.

Abstract
Upper Soča Valley from the time of Italian occupation until the incorporation to
Yugoslavia (1918–1947)
The diploma Upper Soča Valley from the time of Italian occupation until the incorporation to
Yugoslavia (1918–1947) discusses the events in the Upper Soča Valley from the end of World
War I until the final incorporation of Primorska to Yugoslavia in 1947. The first half of the
diploma mostly gathers actions of Italia in the mentioned area, the building of the fortification
system and the preparation for World War II. The description of borders in mountain pastures,
checkpoints in the mountains and the day-to-day operation of the mountain pastures are
discussed in the following chapter. After that I focused on the events in the Valley during World
War II, capitulation of Italy and the retreat of their army from the Soča Valley, the arrival of
German army forces and the beginning of the national liberation movement in the upper Soča
Valley. The second half of the diploma discusses the end of World War II and conditions in the
Upper Soča Valley after the war until 1947 when the Primorska region was finally incorporated
3

to Yugoslavia. The division in zone A and B, the Morgan line and life of the people in the Upper
Soča Valley during 1945–1947 is discussed in the last chapter of the diploma.
Key Words: Rapallo border, Upper Soča valley, Trenta, Trenta valley, fortification system,
Morgan line, World War II, state borders, incorporation of Primorska to Yugoslavia, zone A
and B.
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1. Uvod
V diplomski nalogi z naslovom Zgornja Soška dolina v času od italijanske zasedbe do
priključitve k Jugoslaviji (1918–1947) bom predstavila zgodovino območja Zgornje Soške
doline, s poudarkom na zgodovini svojega domačega kraja – Trente, v času 1941–1947. Ko
sem začela preučevati dogajanje v Zgornji Soški dolini med 2. svetovno vojno, sem dokaj hitro
spoznala, da dogodkov v tem obdobju ni mogoče razumeti, če ne poznamo stanja doline v času
pred 2. svetovno vojno, natančneje od konca 1. svetovne vojne naprej. Zato sem se odločila, da
svoje področje raziskovanja nekoliko razširim in sem tako v diplomski nalogi zaobjela
dogajanje tik po 1. svetovni vojni, ko so kraji Zgornje Soške doline v skladu z Rapalsko
pogodbo pripadli Italiji, utrjevanje italijanske oblasti na že omenjenem območju, njihovo
gradnjo utrdb namenjenih nadzorovanju meje ter gradnjo utrdb, ki so jih začeli graditi v sklopu
priprav na 2. svetovno vojno. Nekoliko več pozornosti sem namenila območju tik ob meji med
Italijo in Jugoslavijo ter mejam v visokogorju. Prav tako sem se posvetila tudi obdobju tik po
vojni, 1945–1947, ki je te kraje zelo zaznamovalo, saj meje še dve leti po vojni niso bile
določene, kar je zelo vplivalo na življenje tamkajšnjega prebivalstva. Druga polovica diplomske
naloge tako zajema mirovna pogajanja ob koncu druge svetovne vojne, razdelitev področij
Hrvaške in Slovenije na coni A in B ter potek Morganove linije v Zgornjem Posočju, nastanitev
zavezniške vojske v krajih Zgornjega Posočja, življenjski standard ljudi v že omenjenem
obdobju ter dokončno priključitev k Jugoslaviji.

2. Rapalska meja
V prvi svetovni vojni je Italija razglasila nevtralnost in začela pogajanja tako z antanto kot s
centralnimi silami. V zameno za vstop v vojno je hotela pridobiti kar največ ozemlja. Že avgusta
1914 ji je antanta ponudila posamezna območja na Tridentinskem (Trentino), območje Badia z
Ampezzo, Trst in Valono, kar pa Italiji ni bilo dovolj. Hoteli so tudi določena območja AvstroOgrske, na katere pa Avstro-Ogrska ni pristala in je pogajanja marca 1915 prekinila. Za tem je
antantnim silam postavila nove pogoje za vstop v vojno. Italiji so bila obljubljena ozemlja v
južni Dalmaciji. Temelji za podpis tajnega londonskega sporazuma so tako bili postavljeni in
26. aprila 1915 je podpisani sporazum Italiji prinesel novo povojno vzhodno mejo, s katero je
dobila Tridentinsko in južno Tirolsko, Goriško, Gradiško z Gorico, Trst, dele Notranjske, Istro
ter otoka Cres in Lošinj z okoliškimi otočki. Kljub temu, da je s sporazumom skoraj pol milijona
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Slovencev in Hrvatov izgubilo stik z matico, pa ta ni vseboval nobenih obveznosti Italije do
etničnih manjšin.1
S porazom in razpadom Avstro-Ogrske je Italija dobila obljubljano ozemlje. Postopno, v skladu
z določili premirja, podpisanega 3. novembra 1918, so se premikali za bežečimi četami
poražene avstro-ogrske vojske in zasedali ozemlje v smeri proti črti, ki jim jo je kot prihodnjo
novo državno mejo na vzhodu obljubljal londonski sporazum. Italija je zasedla več ozemlja,
kot je bilo dogovorjeno. Želela je priti celo do Ljubljane, a so ji slovenski in srbski prostovoljci
to preprečili. Zasedbena mejna črta je bila tako za Slovence še slabša od črte londonskega
sporazuma.2
Do dogovora o meji so skušali priti na mirovni konferenci v Parizu, ki se je začela 12.
januarja 1919. Ker do dogovora ni prišlo, so med februarjem in junijem sledila bilateralna
pogajanja med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo. Novembra 1920 so se začela nova
bilateralna pogajanja, v okviru katerih so Italijani vztrajali na meji, določeni v londonskem
sporazumu. Pri mejah je bilo poleg meje z Italijo najbolj problematično vprašanje Koroške, kjer
pa je Kraljevina SHS tudi izgubljala v plebiscitni propagandni vojni. Hkrati sta nanjo pritiskali
še sopodpisnici londonskega sporazuma, Združeno kraljestvo in Francija. V takšnih razmerah
je nazadnje politično vodstvo Kraljevine SHS, brez prisotnosti slovenskih pogajalcev, pristalo
na pogoje Italije. Rapalska pogodba je bila podpisana 12. novembra 1920 v italijanskem mestu
Santa Margherita Ligure pri Rapallu na Ligurski obali.3
Po 1. svetovni vojni je tako območje Zgornjega Posočja v skladu z Rapalsko pogodbo pripadlo
Italiji. Dokončno je bilo to območje Italiji priključeno leta 1921. 220 km meje določene z
Rapalsko pogodbo je predstavljala meja med Italijo in novonastalo Kraljevino SHS.4 Rapalska
meja je potekala bolj ali manj vzdolž razvodnice med Črnim in Jadranskim morjem. To
območje je Italijo zanimalo predvsem zaradi njegove obrambne vloge, zato jo lahko ločimo od
ostalih italijanskih zahtev, saj tu italijansko prebivalstvo ni predstavljalo želje po prestavitvi
meje. Rapalska meja in njeno mejišče sodita zato v skupino meja na naravnih pregradah, ko se
je mejo raje prestavilo na manj priljudna, težje prehodna in gospodarsko manj razvita območja,

1

Mikša, Peter; Zorn, Matija. »Rapalska meja: četrt leta obstoja in stoletje dediščine.« V: Nečakov zbornik:

Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe, 605 ̶ 642.
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018.
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Mikša, Zorn, »Rapalska meja: četrt leta obstoja in stoletje dediščine«, 611.
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Prav tam, 612.
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Kofol, Karla. »Varovanje in utrjevanje rapalske meje.« V: Vojske, orožje in utrdbeni sistemi v Posočju, ur.

Karla Kofol, 113‒147. Tolmin: Tolminski muzej, 2008.
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ki so s tem praviloma postajala še bolj periferna oz. odročna. 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.5
Meja je grobo presekala ozemlje, na katerem so živeli Slovenci in jih razdelila. Pod Italijo so
prišle Goriška z Istro, precejšen del Kranjske (Bela Peč na Gorenjskem in večji del Notranjske
z Idrijo, Črnim Vrhom, Vipavo, Postojno, Pivko, Senožečami in Ilirsko Bistrico) ter del
Koroške (Kanalska dolina). Z gledišča Slovencev je Italija dobila tretjino slovenskega etničnega
ozemlja, poleg tega pa tudi dele Hrvaške (Istra in del Dalmacije). V zameno je Italija priznala
Kraljevino SHS. Priključeno ozemlje na območju današnje Slovenije in Istre so Italijani
imenovali Venezia Giulia, Slovenci in Hrvati pa Julijska krajina.6
S podpisom sta se obe kraljevini zavezali, da bosta ustanovili mešano komisijo za razmejitev,
ki bo natančno začrtala mejo, jo izmerila ter skrbela za postavitev mejnikov. Komisija, ki je
bila odgovorna za območje Julijskih Alp je bila komisija nove province Julijske krajine. Vendar
so konec leta 1921 zaradi nesporazumov komisije še vedno ostajali nerešeni deli meje. Zaradi
nestrinjanja na terenu so bile meje na sledečih območjih še vedno ostajale nerazrešene; območje
prelaza Vršič, (ki so ga do takrat v celoti zasedale italijanske enote), območje Triglava (od sedla
Luknja do sedla Dolič), čelo Doline sedmerih jezer (Prehodavci) ter Leskova dolina pri
Snežniku (od Velikega vrha do Korita). Na ostalih odsekih meje je bila po letu 1921 mejna črta
določena in tudi trasirana. 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 rešitvi
sporov je komisija uradno zaključila svoje delo leta 1926.7
Večji del meje v Julijskih Alpah je potekal preko zahtevnega alpskega terena, ki je tvoril
naravno bariero in ločeval Italijo od sosednjih držav. Zaradi tega so italijanske oblasti na tem
območju v prvih letih namenjale največ pozornosti predvsem varovanju in nadzorovanju
gorskih prelazov in večjih prehodov, medtem ko so ostajali težje dostopni visokogorski predeli
slabše nadzorovani.8
Del Julijskih Alp je predstavljal 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. Zaradi relativne
ozkosti Zgornjesavske doline jo meja kmalu zapusti in se dviguje preko grebena Ponc. Danes
5

http://www.rapalskameja.si/ (Dostopno: maj 2019).
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Mikša, Zorn, »Rapalska meja: četrt leta obstoja in stoletje dediščine«, 606.
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8

Kofol, »Varovanje in utrjevanje rapalske meje«, 115.
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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 pomemben planinski prehod Luknja (1756 m)
ter se od tam dvignila proti najvišji točki Triglavu (2864 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. Greben
Lepošpičja je meja zapustila na vrhu Travnika (2258 m) in se preko Velikih vrat (1924 m)
vzpela na Kal (2001 m). 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. 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). Zgornje Posočje
je na svojem vzhodnem robu sovpadalo s potekom rapalske meje. Zgornje Posočje je kljub
perifernosti takrat doživljalo manjši gospodarski zagon. 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.9 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. 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.10
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http://www.rapalskameja.si/ (Dostopno: maj 2019).
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Žorž, »Varovanje rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. armadnega zbora«, 14.
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Nova, z žico obdana meja, je Trentarjem in Sočanom dobesedno prerezala njihove gore na dva
dela in jim onemogočila stare proste poti na gorenjsko stran. Turisti in planinci so morali za
obisk obmejnih gora dobiti posebne dovolilnice.11
Prav tako je nova meja onemogočila prosto prehajanje meje, saj je bilo omejeno na določene
prehode in pogoje. Slabe gmotne razmere in visoka brezposelnost je lokalno prebivalstvo silila
v tihotapstvo (kontrabant). Predvsem na italijanski strani meje je bilo v času fašizma Slovencem
težko najti delo; lokalna podjetja so propadala, javne službe pa so prevzemali Italijani. Po letu
1923 so oblasti prepovedale slovenski jezik v šolah ter slovenska javna občila in knjige,
nekoliko kasneje pa tudi delovanje slovenskih organizacij.12

11

Bizjak, Trenta in Soča: dolina in njeni ljudje, 113.

12

Mikša, Zorn, »Rapalska meja: četrt leta obstoja in stoletje dediščine«, 622.

11

Slika 1: meja med Italijo in Avstro-Ogrsko ter italijanske zahteve leta 1915, predvidena meja na podlagi
londonskega sporazuma, meja italijanske zasedbe leta 1918 (do 1920) ter rapalska meja (1920-1947).
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3. Utrjevanje meje: gradnja utrdb in nadzor nad mejo, priprave na
drugo svetovno vojno
3.1 Nastanitev obmejnih služb – finančna straža
Ko je bila meja v celoti dokončno določena, je italijansko Ministrstvo za finance na vseh
pomembnejših prometnicah, prelazih in prehodih, ki so vodili preko državne meje, začelo
postavljati 3 metre visoko žičnato ograjo, s katero so želeli preprečiti ilegalne prehode meje in
kontrabant, ki se je v letih od določitve meje močno razširil. V Zgornjem Posočju se starejši
prebivalci še spominjajo mogočne žičnate pregrade, ki je zapirala prelaz Vršič, ostanke
nekdanjih žičnatih ovir pa je še vedno moč videti tudi pod Bogatinskim sedlom, kjer je vodila
pomembna pot z Gorenjske v dolino Soče.13 Italijanska država je hotela vzhodno mejo čim bolj
utrditi, v tridesetih letih je tako tudi v Zgornje Posočje segel in se tu razvijal razvejan obrambni
sistem, t. i. Alpski zid, v okviru katerega so nastali številni objekti tako v dolini, v krajevnih
središčih kot tudi v visokogorju.14
Italijanske državne organe, ki so bili med drugim zadolženi tudi za varovanje in vzdrževanje
meja, lahko razdelimo na podlagi njihovih delovnih nalog. V prvo skupino sodijo kraljeva
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. Med vsemi temi organi je
prihajalo tudi do prepleta nalog, saj so npr. finančno stražo zaradi njene umestitve tik ob meji
urili tudi za obrambo. 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.15
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Za varovanje in nadziranje meja je bila odgovorna t. i. kraljeva finančna straža (Guardia di
Finanza), ki je bila ustanovljena že leta 1966, njen prvotni namen pa je bilo preprečevanje
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.16
Z leti je finančna straža svoje postojanke zgradila v večini večjih, pa tudi v nekaterih manjših
krajih v Posočju. 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.
V vasi Soča sta bili leta 1922 in 1923 zgrajeni dve stavbi finančne straže, prav tako sta bili v
tem času zgrajeni tudi stavbi finančne straže v Lepeni ter v zgornji Trenti (današnji počitniški
dom). Na Vršiču se je finančna straža naselila v že obstoječem planinskem domu, današnji
Tičarjevi koči, glavno poveljstvo finančnih stražnikov za Bovško pa je bilo nastanjeno v Bovcu.
Do leta 1934 so tako skoraj povsod odprli prenovljene vojašnice.
Prva in glavna naloga italijanskih oblasti je bila poostriti nadzor zasedenega območja ter svojim
enotam zagotoviti čim boljše pogoje za varovanje nove mejne črte. Za izgradnjo obsežnega in
razvejanega cestnega sistema so zato v Zgornje Posočje prihajale številne brigade iz drugih
delov Italije, ki so poskrbele, da je bilo do leta 1930 ob meji zgrajen večji del načrtovanih
povezav.17 V dolini Trente, kjer je državna meja potekala preko visokih, težko dostopnih vrhov,
so bila potrebna zelo obsežna gradbena dela. Ena prvih zgrajenih mulatjer18 je bila zgrajena leta
1926, in sicer z Loga v Trenti na Prehodavce. Sledila je izgradnja poti do Vasi na Skali, leta
1930 je bila zgrajena mulatjera na Kriške pode iz doline Zadnjice ter pot na Dolič, kjer so tedaj
že stala manjša zavetišča finančne straže.19

3.2 Prehajanje meje
Prehajanje meje sta državi uredili postopoma in šele po podpisu dveh sporazumov. Izsledki
obeh so zbrani v Decisioni della Commissione mista stabilita dalle convenzioni di Nettuno e di
Belgrado iz leta 1929. Publikacija opredeljuje mejna območja na obeh straneh meje, ki je s tem
tudi uradno postalo mejišče oz. frontier. Italijanski zaledni pas je med drugim obsegal tudi
16
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planine v Zadnji Trenti, izvir Soče, Vršiško cesto do vključno zaselka Na Logu, dolino
Zadnjice, sedlo med Prehodavci in Zadnjiškim Ozebnikom, planino Za Skalo, Lanževico in poti
na Bogatinsko sedlo.20
Državi sta vzpostavili šest kategorij mejnih prehodov: prva kategorija – splošni mejni prehodi,
druga kategorija – mejni prehodi za gibanje v obmejnem pasu, tretja kategorija – mejni prehodi
za lastnike zemljišč, četrta kategorija – mejni prehodi za prenos blaga, peta kategorija – posebni
prehodi in šesta kategorija – sekundarni prehodi.21
V začetku, ko je bila meja še dokaj slabo nadzorovana, je bilo njeno prehajanje dokaj enostavno
in nenevarno. Z leti, ko se je začela napetost na meji vedno bolj stopnjevati, pa je bilo zaradi
kontrabanta živil ter vnosa slovenskih časopisov in drugega propagandnega materiala,
velikokrat pa zgolj zaradi nedovoljenega približevanja vojaškim objektom ob meji, veliko
Slovencev zaprtih in tudi obsojenih.22
Podatki o kopičenju vojaštva in nadzornih služb ob meji, dajejo rapalski meji videz zaprte in
neprehodne meje, čeprav so preko nje 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 mišljenjem o celo legalni neprehodnosti meje. Italijanska vzhodna meja oz. zahodna meja
SHS ni bila nič manj prehodna kot katerakoli druga meja zahodnoevropskih držav tistega časa.23

3.3 Priprave na drugo svetovno vojno
Mednarodne napetosti se po prvi svetovni vojni niso zmanjšale, zato so številne evropske
države začele utrjevati mejna območja. Verjeli so, da bo prihajajoča vojna podobna prejšnji,
torej pozicijska. Skoraj vse evropske države so začele graditi obsežne utrdbene sisteme – bolj
ali manj obsežne splete strojničnih bunkerjev, topniških utrdb in podzemnih hodnikov iz
armiranega betona.24
Oboroževalna mrzlica, ki je svet zajela v času pred 2. svetovno vojno, je zajela tudi Kraljevino
Italijo. Država je začela na meji s Francijo, Švico, Avstrijo in Jugoslavijo graditi mogočni
utrdbeni sistem, ki ga je poimenovala Alpski zid (Vallo Alpino del Littorio).
20
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Na italijanski strani rapalske meje so z deli začeli že v 20. letih 20. stoletja, in sicer leta 1927,
ko so ustanovili za to namensko komisijo. Do obsežnejšega utrjevanja na italijanski strani pa je
prišlo po januarju 1931, ko so začeli z izgradnjo večjega števila podzemnih in nadzemnih utrdb
ter vojašnic, povezanih v Alpski zid. To je bila vrsta utrdb, ki se je začela z izgradnjo utrjenih
postojank finančne straže in enot GAF ter poljskih utrdb, predvsem strelskih jarkov in
strojničnih gnezd. Uradno se je gradnja obrambnega sistema 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 montagne).
Naslednja okrožnica, ki je obstoječi obrambni sistem samo še okrepila, je bila okrožnica št.
7000, ki je bila izdana leta 1938 po priključitvi Avstrije k Nemčiji.25
Večina krajev v današnjih občinah Bovec, Kobarid in Tolmin je po razdelitvi obmejnega
prostora na sektorje pripadla XXI. sektorju, le-ta pa je bil podrejen 11. armadnemu zboru v
Vidmu. XXI. sektor, imenovan tudi Zgornje Posočje (Alto Isonzo), je bil razdeljen na tri
sektorje, današnja občina Bovec je tako spadala pod podsektor B s sedežem v Bovcu.26
Prvi znaki načrtnejšega varovanja in utrjevanja meje s Kraljevino Jugoslavijo so se začeli kazati
po letu 1925, ko so italijanske oblasti začele graditi številne nove poti in mulatjere.
Pomembnejše tedaj zgrajene poti v Zgornjem Posočju so bile npr. pot iz Loga pod Mangartom
po dolini Koritnice, iz Strmca na Mangart, iz Soče do Vasi na Skali, iz doline Zadnjica na
Kriške pode, na Dolič in na Prehodavce, iz Trente na Berebico ter obmejna pot od Krnskih jezer
do Črne prsti. Po letu 1937 je bilo zgrajenih še več strateško pomembnih poti, katerih namen je
bil omogočiti predvsem čim hitrejšo povezavo vojaških centrov v Posočju z ostalimi v
notranjosti dežele, npr. cesta preko Učje. Pravi temelji strategije obrambe meje v Zgornjem
Posočju so bili postavljeni leta 1934 z ustanovitvijo enot obmejne straže in premišljeno
razdelitvijo območja na sektorje in podsektorje.27
Posebno nevaren »varovalni« pas so Italijani vzpostavili na nekdanjih lahko prehodnih pašnikih
med Malim in Velikim Lepočem tik pod Bogatinskim sedlom. Pod zemljo so se skrivale
podzemne kavarne, ki so prej ravno območje, primerno za pašnike, razgibale v polje z do pol
metra visokimi in ostro ošiljenimi železnimi robovi. Gibanje v tej coni je bilo v primeru padca
lahko smrtno nevarno.28
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Slika 2: naselje Na Logu v Trenti, 1948.

Največjo obremenitev za dolino je predstavljalo iz leta v leto številnejše vojaštvo, še posebej
se je povečalo po letu 1940. Z ogromnim kasarniškim kompleksom in ostalimi zgradbami so
italijanske oblasti kulturno krajino, značilno za Sočo in Trento, brezobzirno razvrednotile z
gradnjo, ki je bila značilna za južno Italijo. Glede na ozkost doline so bile hiše nesorazmerno
velike, s štirikapnimi strehami za postaje karabinjerjev in postaje finančne straže ter trgovine in
vojašnice z ravnimi strehami. Nekdanja podoba doline je bila tako popolnoma skažena. Vendar
pa je imela obsežna gradnja vojaških objektov in velikih obnovitvenih del na glavni cesti skozi
dolino ter gradnja mulatjer tudi dobro stran. V času splošne brezposelnosti so bili v javna dela
vključeni tudi številni domačini. Delo na vojaških mulatjerah in pri zasebnih firmah je bilo pod
Italijo za Trentarje in Sočane sicer skromna, a poleg sezonskega dela v rabeljskem rudniku,
edina zaposlitvena možnost. 29
Vsi zgrajeni vojaški objekti, ki so se nahajali v Bovški kotlini in ob glavni poti ob Soči, so
spadali v tretjo oz. razmestitveno cono. Tukaj nameščeno vojaštvo naj bi posredovalo šele, ko
bi sovražnik že prešel mejno linijo. Glavno utrjeno območje cone, ki je bila pomaknjena bliže
29
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meji in kjer je bilo stanje pripravljenosti večje, se je nahajalo med vasema Kal-Koritnica in
Soča, kjer se je leta 1937 začelo graditi mogočen utrdbeni sistem, ki naj bi preprečeval prodor
sovražnika proti notranjosti države. Najmočnejši center odpora je bil postavljen na najožjem
delu doline Trente.30
Vojaške in druge objekte, ki so se nahajali višje ob reki Soči in njenih pritokih, lahko uvrstimo
v prvo t. i. varnostno cono. V vasi Soča so bile poleg kasarn finančne straže in obmejne milice
v letih pred začetkom 2. svetovne vojne, zgrajene še barake za pripadnike obmejne straže, prav
tako se je tu nahajalo tudi manjše skladišče streliva in orožja.31
Naslednje večje vojaško območje prve cone se je nahajalo na Logu v Trenti. Po letu 1937 je
bila tu zgrajena centralna kasarna redne vojske. 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, ki je danes preurejena v Dom Trenta
Triglavskega narodnega parka, je bila obdana še s štirimi objekti, celoten kompleks pa je bil
ograjen z visoko zidano ograjo. Višje ob cesti proti prelazu Vršič se danes nahaja Dom Jalovec,
na njegovem mestu pa je prvotno stala vojašnica Finančne straže brigade Trenta.32
V začetku vojne, okoli leta 1940, ko se je koncentriranje vojske ob meji povečalo, so bili dodani
še številni drugi objekti, od katerih je bilo pet dodatnih nastavitvenih objektov za vojake. Za
celoten kompleks kasarn je bil izpod Vršiča napeljan tudi poseben vodovod. Medtem ko so bile
vojašnice v Soči in na Logu namenjene predvsem nastanitvi vojakov in skladiščenju materiala,
so bili objekti, zgrajeni visoko nad dolino Soče, namenjeni obrambi in nadzoru meje. Eno izmed
teh območij je bilo v dolini Zadnjice, kjer zaradi težko prehodnega terena sicer ni bilo večjih
objektov, je pa bilo tu zgrajeno večje vojaško naselje lesenih barak, kjer so se manjše vojaške
enote zadrževale skozi celo leto.33
Pod Triglavom je bila okrog leta 1935 zgrajena velika kasarna finančne straže, kasarna
Triglavska gorska vojašnica kralja Vittoria Emanuela III.34 Po vojni se je za to utrdbo
uveljavilo napačno ime Morbegna (Rifugio capetano Morbegno). Utrdba je stala na nadmorski
višini 2400 m. Služila je stalni nastanitvi finančnih stražnikov, ki so varovali in nadzirali najvišji
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in najtežje prehodni del meje med Italijo in Jugoslavijo. Stavba je bila kvalitetno grajena in je
zagotavljala dokaj visok bivalni standard, ki si ga marsikdo v dolini ni mogel privoščiti.
Oskrbovali so jo s pomočjo tovorne žičnice, ki je bila napeljana iz doline Zadnjice. Vodo, ki je
tekla s strehe, so zbirali v rezervoarju za objektom. Planinska koča Napoleone Cozzi je stala
nedaleč stran in je služila kot manjše zavetišče, s katerim so imeli iz kasarne napeljano
telefonsko povezavo. O tem nam priča telefonski kabel, ki je bil vkopan v mulatjero.35 Vendar
pa začetki Morbegne segajo že v leto 1919, ko je bila uradno odprta Capanna Morbegno, 2500
m. Ime je dobila po bataljonu alpinov »Morbegno«, ki prihajajo iz istoimenskega mesteca ob
švicarski meji. Capanna po italijansko pomeni preprosto leseno zgradbo, iz italijanskega
planinskega vodnika, izdanega leta 1930 pa izvemo, da je šlo le za zasilen bivak. Na mestu
prvotne brunarice je bila zgrajena kamnita zgradba, ki je še danes najbolje ohranjena ruševina
na manjšem območju vzhodno od Glave v Zaplanji in Triglavom (vojašnica Vittoria Emanuela
leži zahodno).36
Še eno obsežnejše vojaško območje v prvi obmejni coni bovškega sektorja je bilo na prelazu
Vršič oz. tik pod njim. Tu so bili že zgrajeni objekti karabinjerjev in finančnih stražnikov, ki so
bili nastanjeni tudi v današnji Tičarjevi koči. Mejni prehod na samem Vršiču 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, kot že prej omenjeno, v
današnjem Tičarjevem domu.37
Pripadniki obmejne straže so za posebni nadzor meje svojo postojanko postavili nekoliko nižje
ob cesti, ki vodi v Trento. Na izravnanih terasah pod Vršičem so zgradili več nastanitvenih
objektov, do katerih dostop danes označuje dobro ohranjena stražarnica. Ohranjeni so tudi še
objekti, kjer so bili nastanjeni upravniki žičnice. Tako kot nad Kalom – Koritnico je bil tudi tu
načrtovan močan topovski položaj, s katerega bi bilo moč varovati cesto na Vršič. Vendar topov
tu niso nikoli namestili, saj se je vojna začela, preden bi jim to uspelo. Posadka Caposaldo
Missoni, ki je delovala pod Vršičem, je leta 1940 štela 188 ljudi. Zagotavljala naj bi prvi
močnejši odpor na tem pomembnem prehodu meje in ovirala prodor sovražnika proti Trenti in
naprej po dolini Soče.38
35

Kofol, »Varovanje in utrjevanje rapalske meje«, 130.

36

Žorž, Grega. »Vojašnica Vittoria Emanuela pod Triglavom.« Planinski vestnik, oktober 2014, 4-8.

37

Žorž, Grega. »Varovanje rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. armadnega zbora.« Magistrsko

delo, Filozofska fakulteta UL, 2016.
38

Kofol, »Varovanje in utrjevanje rapalske meje«, 131‒132.

19

4. Meje na planinah
V posebej težki situaciji so se znašli pastirji na planinah ob meji s Kraljevino Jugoslavijo, saj
so bili na podlagi starih pašnih pravic navajeni vsak dan gnati ovce na pašo na gorenjsko stran.
Pastirje, ki so pasli na planinah Za Skalo, Za Črnim vrhom ter na Trebišni in so drobnico
velikokrat gnali na pašo nad Lepo Komno, v Lopučnico in v zgornji del Doline Triglavskih
jezer, so večkrat zajeli jugoslovanski graničarji (srbski vojaki). Ti so vse, ki so prihajali s soške
strani, obravnavali kot sovražnike. Tako so nemalo katerega pastirja odpeljali v bohinjsko
dolino do Savice, kjer so jih zasliševali, potem pa izpustili. Zgodilo se je tudi, da so bili zaprti
po več dni.39
Sicer pa je italijanska oblast finančno podpirala obnovo visokih planin, še posebej pri preskrbi
z vodo. Na planinah Za Skalo, V Plazih, Za Depjem in Trebišna so z državno pomočjo zgradili
nova vodna zajetja in vodno napeljavo do hlevov.40
Planina Za Skalo se nahaja na robu visokogorskega kraškega planotastega sveta zahodno od
Velikih vrat, Kala in Laževnice. Na mestu današnje lovske koče, ki se nahaja jugozahodno od
planine, je stala manjša postojanke mejne milice. Pot, ki vodi od planine Za Skalo preko planine
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. 41
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. 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).42
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Slika 3: Planina Zapotok, leta 1950; spredaj sirar Hosner.

V času 2. svetovno vojne je bil mejni prelaz na Vršiču pod nemškim nadzorom in to je
pomenilo, da so začeli nadzorovati tudi mejo preko gora in planin. Anton Hosner se še
spominja, da so Nemci na splošno patruljirali pogosteje kot Italijani, tudi preko planine
Zapotok, kjer je sam pasel in se je nahajala zelo blizu meje, je kdaj pa kdaj prišla kakšna
patrulja. Vsi pastirji na planini so morali imeti posebna dovoljenja, ki so jih dobili od nemškega
komandanta v Bovcu. Zgodilo se je tudi, da so Nemci enega od pastirjev aretirali, ker je pasel
že preko meje. Takrat je moral Antonov oče, ki je bil mlekar na planini, v Bovec, da je dobil
posebno potrdilo, s katerim je moral potem do nemških vojakov na Vršiču, da so pastirja
izpustili.43
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5. Druga svetovna vojna, NOB in padec vzhodne meje Italije
Druga svetovna vojna na območju Zgornjega Posočja sicer ni pustila tako vidnih sledov kot jih
je prva, vendar to ne pomeni, da prebivalstvu ni prinesla sprememb in trpljenja.44 To trpljenje
pa se za prebivalstvo ni končalo vse do leta 1947 s pridružitvijo Primorske k matični domovini.
V letu 1943 se je delovanje partizanske vojske na zasedenem slovenskem ozemlju že razširilo
do te meje, da obstoječa obrambna in zasedbena strategija ni več delovala dovolj učinkovito.
Italijanske oblasti so zato sprejele nove ukrepe. Najprej so nameravali mejo popolnoma zapreti
ter okrepiti policijski nadzor nad prebivalstvom. Na obmejno območje so poslali okrepitve, v
Zgornje Posočje je bila konec februarja 1943 poslana 3. alpinska pohodna brigada. V celotni
Julijski Krajini je bilo takrat okoli 67.000 vojakov, v Zgornjem Posočju je po številu prednjačil
Tolmin. Vendar kljub močnemu in modernemu utrdbenemu sistemu ter velikemu številu
vojakov in drugih obmejnih sil, kapitulacije Italije in popolnega zloma celotnega vojaškega
sistema ni bilo več mogoče preprečiti.45
Narodnoosvobodilno gibanje v Jugoslaviji je ob kapitulaciji Italije dobilo mnogo italijanskega
orožja in vojaške opreme. V mnogih krajih, ki so bili dotlej pod italijanskim okupatorjem, je
izbruhnila splošna ljudska vstaja, vojska NOB je dobila na tisoče novih borcev in ustanovila
nove brigade. Imela je osvobojena cela območja in čeprav so nemške enote zasedle pomembne
točke na jadranski obali, pa vendarle niso mogle zasesti vsega ozemlja, ki ga je imel do tedaj
zasedenega italijanski okupator.46
Trentarski dolini v času narodnoosvobodilnega boja zaradi odmaknjenosti ni bilo namenjene
toliko pozornosti kot drugim osvobojenim področjem na Primorskem. To pa ne pomeni, da tu
narodnoosvobodilnega gibanja ni bilo občutiti. Njegov začetek na tem področju sega v leto
1942 in sovpada z njegovim začetkom v ostalih vaseh na Bovškem. 47 Bovec, ki je predstavljal
upravno in gospodarsko središče, je postal v dobi med obema vojnama tudi žarišče političnega
delovanja. Prvi množični odhod fantov iz Soče in Trente je potekal v februarju 1943. Do
ustanovitve prvih krajevnih političnih organov narodnoosvobodilnega boja je prišlo kasneje.
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Zelo pomemben mejnik za partizansko delovanje v dolini je zagotovo predstavljala kapitulacija
Italije septembra 1943.48

Slika 4: Zapoden leta 1958; spodaj levo kmetija Pri Jurcu.

Za zgodovino doline pomemben, a ne zelo znan, je nenavaden in nezapisan »pakt o
nenapadanju«49 med nemško komando v Bovcu in partizani v Soči. Nemški kapetan v Bovcu,
Vogrin, je bil znan po svoji naklonjenosti Slovencem. Partizansko poveljstvo v Soči je v zaselku
Na Skali imelo svojo skromno bolnišnico, v katero je iz Bovca, z vednostjo Vogrina, hodil
zdravit partizanske ranjence tudi bovški zdravnik dr. Huber.50
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Ko je Italija 9. septembra 1943 kapitulirala,51 so si domačini prizadevali, da bi iz nekdanjih
italijanskih vojaških postojank pridobili čim več orožja in drugega materiala, da ga v roke ne bi
dobili Nemci.52 To jim ni uspelo, saj so v dolino zelo hitro prišli Nemci, to pa je bil tudi edini
njihov večji pohod v Trento. Po pričevanju Antona Hosnerja so Nemci prišli že, ko so se zadnji
Italijani šele umikali: »Prišla jih je ena manjša četa. Spomnim se, da smo po odhodu Italijanov
hiteli pobirat iz kasarn odeje, orodje, kdo je vzel tudi kako puško. Italijani so vse pustili za sabo
in mi smo hoteli pobrati čem več stvari, ki bi nam prišče prav. In v tem času, ko smo nosili te
stvari domov, so prišli v vas Nemci. Skupaj s pokojnim Andrejem sva nesla neka stare vojaške
rjuhe in odeje, ko sva zagledala Nemce. Jaz sem hitro vse skupaj vrgel čez bližnji zid in čez
most, oni pa ni utegnil vsega pravočasno vreči čez. Na srečo je znal dobro nemško in mu niso
nič hudega storili, je pa moral stvari, ki jih ni uspel skriti za most, nesti nazaj v kasarno.«53
Bolj kot v Trento, so Nemci hodili v Sočo, ki je bila bližja Bovcu, vendar jih je tu vedno pričakal
močan odpor partizanskih enot. V Trenti in Soči je bilo nameščenih veliko NOB-jevskih
zalednih vojaških civilnih služb, skladišč blaga, sanitetnih postaj in bolnišnic, tu so lahko
organizirali konference in mitinge. Ida Kravanja se še spominja hiše, v kateri so se partizani v
Zadnji Trenti zbirali ob sestankih: »Spomnim se, da sem jim v Lončičevo hišo (Zapoden), kjer
so imeli sestanke, nesla hrano. Tam so imeli velikokrat sestanke. Spomnim se, da so imeli celo
pisalni stroj.«54
Partizanske enote so prihajale v Trento predvsem na delovni počitek. Preko doline pa so vodile
tudi kurirske zveze z Gorenjsko – kurirska postaja P 28 je delovala v Soči, P 29 pa v dolini
Zadnjice.
Krajevni odbor OF je bil v Trenti ustanovljen 17. oktobra 1943 pri Jurcu v Zapodnu (Zadnja
Trenta). V istem letu je v vasi delovala mladinska organizacija ter krajevna gospodarska
komisija. Kot že prej omenjeno, je v dolini Zadnjice delovala partizanska bolnišnica oz. bolj
sanitetna postaja, natančneje od maja do junija 1944, z zmogljivostjo 10 postelj. Potem se je
bolnišnica iz Trente preselila na Vas na Skali nad vasjo Soča.55
Zadnji prihod Nemcev v Trento je zabeležen oktobra 1943, ko sta dva vojaka na motorju prišla
v dolino in sta bila likvidirana.56 To se sklada tudi s pričevanjem Antona Hosnerja: »Spomnim
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se, da so enkrat partizani ustrelili dva Nemca, ki sta se z Vršiča pripeljala v dolino na kontrolo,
motor pa so potem vzeli.«57 Januarja 1944 sta dve nemški letali bombardirali planinsko kočo na
Doliču.58
Konec maja leta 1944 so se partizani povzpeli tudi na Triglav. Prva skupina partizanov je
prihajala iz Jeseniško-bohinjskega odreda, trentarski partizani so se kot druga skupina
partizanov na Triglav povzpeli s trentarske strani v poletnih mesecih leta 1944.59

Slika 5: 3. medvojna odprava na Triglav konec oktobra leta 1944.

V Trenti in Soči je med vojno delovala javna knjižnica. Na kulturnem področju moramo omeniti
tudi slikarja Toneta Kralja, ki se je v dolino zatekel v begu pred domobranci. V letih 1944/45
je s freskami poslikal cerkev sv. Jožefa v Soči in cerkev v Trenti. Kraljeva poslikava cerkve v
57
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Soči je drzen protest proti fašistični oblasti, saj osrednjo poslikavo predstavlja nadangel Mihael,
ki z mečem uničuje satana v podobi zmaja, na katerem izstopa Mussolinijeva glava.60
Prednost Trente je bila zagotovo to, da je bila umaknjena od večjih naselij, zato je predstavljala
idealno mesto za mitinge in sestanke. Omeniti je potrebno partijsko konferenco za tolminsko
okrožje, ki je 28.‒30. majem 1944 potekala v Trenti, v hiši Jožefa Zorča.61

Slika 6: poslikava Toneta Kralja v cerkvi sv. Jožefa v Soči.
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6. Konec vojne in obdobje 1945-1947
6.1 Mirovna pogajanja ob koncu vojne
Že med vojno, zlasti pa po njej, sta se pri vprašanju Primorske - Julijske krajine prepletali dve
ravni, mednarodna in lokalna. Tako imenovano tržaško vprašanje je postajalo eno od svetovnih
vprašanj tistega časa.62 Če lahko za osrednjo Slovenijo ugotavljamo, da se je v njej med vojno
prepletal boj proti okupatorju s komunistično revolucijo, je bilo na Primorskem drugače.
Osvoboditev za Slovence tu ni bila zgolj izgon okupatorja, saj bi to pomenilo ostati v okviru
Italije, ampak je osvoboditev pomenila predvsem spremembo meje in združitev z matico.63
V okviru spremenjenih mednarodnih razmer v času priprav na konec vojne, pridobivanja
položajev in delitve interesnih sfer, je dobilo poleg narodnega, to je vprašanja meje med Italijani
in Slovenci ter Hrvati, tudi ideološko razsežnost. Meja med Jugoslavijo in Italijo je postajala
tudi meja med dvema blokoma.64

Slika 7: spomenik žrtvam NOB v Trenti.
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Nemške enote so se konec aprila 1945 po hitrem postopku umikale z zgornjega Posočja, Bovec
so zapustile v nedeljo 30. aprila. Ob izteku aprila 1945 so se iz severne Italije prebijali zavezniki
anglo-ameriške vojske. Titova jugoslovanska armada se je prebijala skozi Istro in osvobodila
Trst, v Posočju, Beneški Sloveniji in Reziji pa je zagospodaril IX. korpus. 2. maja so se morali
partizani iz Bovca umakniti, saj so se iz Rezije in Kobariškega približevale večje nemške enote,
ki so nameravale čez Predel, a so bili vsi ključni mostovi porušeni in nemške enote so se morale
obrniti nazaj proti Bovcu, kjer so se 3. maja predali Angležem, ki so skupaj s partizani prišli iz
Kobarida in Bovec ponovno zavzeli. Sledila je 40-dnevna dvojna zasedba območja, kjer so
zavezniki na vsak način želeli obdržati vpliv, kar je skoraj pripeljalo do novega oboroženega
spopada.65
Vse politične opcije med Slovenci so že med drugo svetovno vojno postavile zahteve po
Zedinjeni Sloveniji v okviru slovenskih etničnih meja. Prav tako je te zahteve, ki so pomenile
spremembo

jugoslovansko-italijanske

in

jugoslovansko-avstrijske

meje,

postavilo

jugoslovansko osvobodilno gibanje in po koncu vojne mirovnih pogajanj nove jugoslovanske
oblasti. Da je jugoslovansko-italijansko (rapalsko) mejo treba spremeniti v jugoslovansko
korist, so že med vojno priznavale tudi zavezniške sile, kje in kako, pa naj bi odločila mirovna
pogajanja.66
Poleti 1945 je postala Julijska krajina eno ključnih vprašanj med nastajajočima blokoma. Pri
tem je bila odločila konferenca v Potsdamu v drugi polovici julija 1945 in intenzivno
vključevanje Sovjetske zveze v vprašanja Julijske krajine. Nova politika je bila v skladu z
delitvijo sveta na interesne sfere zastavljena tako, da naj bi imel vsakdo proste roke na svojem
območju, tako tudi obe vojaški upravi v Julijski krajini, Zavezniška vojaška uprava (ZVU) in
Vojaška uprava Jugoslovanske armade (VUJA). Demarkacijska črta je dobivala značaj črte, ki
je ločevala. Kljub temu je ostajalo najpomembnejše vprašanje na Primorskem oziroma v Julijski
krajini, vprašanje meje med tremi narodi.67
9. junija 1945 je bil v Beogradu podpisan sporazum med poveljstvom zavezniškega štaba in
med generalštabom Jugoslovanske armade. V skladu s sporazumom so se jugoslovanske enote
12. junija 1945 umaknile iz zahodnega dela Julijske krajine na območje vzhodno od
demarkacijske, t. i. Morganove črte, ki je tekla od Debelega rtiča čez Kras, Vipavsko dolino,
Banjško in Trnovsko planoto ter vzhodno od Kobarida in Bovca.68
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6.2 Razdelitev na coni A in B
Sporazum je razdelil področje Hrvaške in Slovenije, ki je pred drugo svetovno vojno pripadalo
Kraljevini Italiji, na dve coni. Nastali sta zavezniška cona A, z upravnim središčem v Trstu, in
jugoslovanska cona B.69 V coni A so ostali zavezniški vojaki in vzpostavila se je ZVU,
jugoslovanska vojska pa se je morala umakniti prek demarkacijske črte, t. i. Morganove linije,
določene s sporazumom. V coni A sta ostala Jugoslovanski odred, ki je štel 2.000 mož, in
jugoslovanska vojna misija pri štabu 8. britanske armade. Obe vojaški upravi sta, podobno kot
drugje v Evropi, delovali kot zasedbeni upravi na območju tuje države, v tem primeru Italije.70
Od stare Rapalske meje do Morganove linije se je vzpostavila cona B, ki jo je upravljala
VUJA.71
Na takšno odločitev so vplivali različni dejavniki, med drugimi obveznosti zaveznikov do
italijanske države, strah pred Sovjetsko zvezo in njenim močnim vplivom ter pomembnost Trsta
kot velikega pristanišča.72
V coni A je anglo-ameriška ZVU sprva nameravala vzpostaviti indirect rule, posredno upravo,
kar naj bi pomenilo upravljanje prek domačih organov uprave. Ker pa ni hotela prevzeti
organov ljudske oblasti, je 11. avgusta 1945 uvedla direct rule, neposredno upravo. A ji uprave
ni uspelo vzpostaviti povsod, saj so ljudje marsikje v skladu z navodili slovenskega vodstva
odklanjali sodelovanje.
Po razdelitvi Julijske krajine na dve coni je Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko
primorje (PNOO) nadaljeval delo. Čeprav je bil formalno organ za vso Primorsko, je deloval le
v coni A, vendar je s prihodom ZVU izgubil zakonodajno vlogo. Za celotno cono B Julijske
krajine je bila z ukazom maršala Tita 25. junija 1945 ustanovljena Vojna (Vojaška) uprava
jugoslovanske armade za Slovensko primorje, Istro in Reko. Od Jugoslavije je bila cona B
ločena z rapalsko mejo, ki jo je bilo mogoče prestopiti le s posebnimi dovoljenji, medtem ko je
bil prehod Morganove črte s cono A mogoč z osebno izkaznico.
Že med vojno sta se pri vprašanju Primorske prepletali dve ravni: mednarodna in lokalna.
Nastajajoča hladna vojna se je udejanjala med tamkajšnjimi prebivalci, med zagovorniki Italije
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in zagovorniki Jugoslavije. Vprašanje pripadnosti eni ali drugi državi je ob narodnostnem
postajalo tudi ideološko vprašanje. Jugoslovanske enote, ki so na začetku maja 1945 osvobodile
in zasedle Primorsko, je zato tamkajšnje prebivalstvo sprejelo z različnimi občutki. Navdušeno
so jih sprejeli skoraj vsi primorski Slovenci. Zanje je bila to osvoboditev, ki so jo razumeli ne
le kot izgon nemškega okupatorja, ampak predvsem kot izgon Italije in združitev z matico.73
A izkazalo se je, da je bil občutek osvoboditve in zmage le kratkotrajen, saj so bili primorski
Slovenci že mesec dni po koncu druge svetovne vojne na novo razdeljeni. Tisti, ki so živeli
med Morganovo liniji in (staro) rapalsko mejo, so bili pod vojaško upravo VUJA, tisti zahodno
od Morganove črte pa so pristali pod ZVU.
Konec vojne tako na Primorskem ni prinesel želenega cilja – priključitve celotne Primorske k
matični Jugoslaviji. Za mnoge je nova ureditev pomenila nadaljevanje boja za svobodo z novim
sovražnikom. Po drugi strani je bila nova ureditev za množično prebivalstvo pozitivna,
predvsem zaradi izboljšanja gmotnega položaja in materialnih dobrin, ki so prišle v te kraje z
zavezniki. Vendar si je večina Slovencev še vedno želela priključitve k Jugoslaviji.74

6.3 Zavezniški vojaki v Zgornjem Posočju
Poleti 1945 je začela izvajati nadzor v coni A Julijske krajine ameriška 34. pohodna divizija,
imenovana tudi Red Bull. Njene naloge so vsebovale nadzorovanje gibanja prebivalstva ob
Morganovi črti in ob zahodni meji z Italijo, vojaška podpora ZVU, zagotavljanje varnosti
zavezniških čet, pomoč ZVU pri vzdrževanju javnega red in miru. Zavezniški vojski je bilo
naročeno, da je do partizanov prijateljska, vendar odločna. Posebej jim je bilo naročeno, da se
s partizani zbližajo in se družijo z njimi. Naročeno jim je bilo tudi evidentiranje vseh vojaških
skupin (italijanskih in jugoslovanskih), ki so se nahajale na območju. Zaželeno je bilo tudi brez
orožja preprečiti jugoslovanski vojski pomikanje proti zahodu. Med zavezniškimi vojaki je
vladala zmeda, prisoten je bil nelagoden občutek ob jugoslovanski vojski in partizanih, ki je bil
posledica zaostrenih razmer ob vprašanju upravljanja Julijske krajine. 34. pohodno divizijo je
3. oktobra 1945 nadomestila 88. pohodna divizija, imenovana tudi Blue Devils.75
Za prebivalce je zavezniška vojska predstavljala bolj soborce in prijatelje kot pa osvoboditelje,
za sledeče so imeli partizane. Za prebivalce je stik z zavezniškimi vojaki velikokrat pomenil
prvo okušanje čokolade, žvečilnega gumija in pridobitev ostalih dobrin zahodne kulture. S
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podpisom Beograjskega sporazuma je bilo konec jugoslovanske kontrole in oblasti nad cono
A, kar je prebivalce, jugoslovansko vojsko, partizane in narodno zaščito zelo potrlo, saj so si
vsi močno želeli priključitve k Jugoslaviji.76

Slika 8: Bovec, ameriški vojak na straži, maj 1945.

6.4. Morganova linija
Morganova linija je prebivalce zgornjega Posočja za dve leti v razburkanem nacionalnem,
političnem in kulturnem boju razklala na cono A in B.77 Razočaranje ob umiku jugoslovanske
armade preko Morganove linije je bilo po podpisu sporazuma veliko, vendar to ni bila največja
skrb prebivalcev Zgornjega Posočja.78
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Odnos do zaveznikov se je, tudi s pomočjo jugoslovanske propagande, vsaj pri večini ljudi
spremenil. Med obema vojskama ni bilo več pretiranih simpatij, zavezniki so postali novi
»okupatorji«.
Meja med conama v Zgornjem Posočju ni potekala neposredno po toku Soče, ampak so v cono
A spadale tudi nekatere vasi na njenem levem bregu: Kal – Koritnica, Čezsoča, Vrsno (brez
Krna), Ladra, Smast, Libušnje, Kamno, Selišče, Volarje, Gabrje in Dolje. Meja ni bila
nenavadna samo zaradi narodnostnega vidika, ampak nenaravna tudi z geografskega. Bila je
sicer prehodna, vendar je prebivalstvu povzročala nemalo težav.79
Kontrolne točke meje so bile večinoma na mostovih. V Trenti so imeli velike težave, ker jih
niso mogli preskrbovati iz cone B. Njihovo upravno središče je bil Tolmin, do tja pa so morali
čez hribe, kar je bilo zelo nerealno in nefunkcionalno, od Bovca pa jih je ločevala meja v bližini
vasi Kal-Koritnica. Edina povezava z Jugoslavijo je bila mogoča preko prelaza Vršič, ki pa je
bil zaradi snega več mesecev neprevozen. Ob splošnem pomanjkanju je bilo to za prebivalce še
dodatna obremenitev, saj so bile prekinjene tradicionalne preskrbovalne poti.80 Zavezniki so
tako z uvedbo neposredne uprave precej neposrečeno dosegli razmere izpred kapitulacije Italije,
kar je izzvalo množične proteste in demonstracije.81
»Ljudska oblast« je v prvih povojnih letih maltretirala prebivalstvo, ljudi v Soči in Trenti je
pestilo pomanjkanje hrane, vse trgovine je KNOJ kot zasedbena oblast ob prihodu v dolino
zajel. Ljudje so bili hrano prisiljeni tihotapiti predvsem iz Loške Koritnice ali iz Bohinja.
Vodstvo KNOJ-a je preganjalo mlade, ki so iz Bovca tihotapili osnovne življenjske potrebščine.
Meja med obema conama je bila zaprta z rampo pri naselju Kal-Koritnica, kjer so mejo varovali
ameriški vojaki, ki so za sir in ovčje meso prebivalcem iz zgornjega dela doline dajali čokolado
in sladkor. Tudi domačini iz Bovca niso smeli čez rampo dajati hrane svojim sorodnikom iz
Soče in Trente.82
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Slika 9: mejna kontrolna točka na cesti iz Bovca proti Trenti.

6.5 Življenjski standard in razcvet tihotapstva
Medtem ko se je življenjski standard prebivalcev vasi na desnem bregu Soče počasi izboljševal,
se je vasem na levem bregu godilo precej slabše. V coni A je bila na voljo čokolada, bonboni,
žvečilke, ki so jo ameriški vojaki dajali otrokom.83 Medtem pa je prebivalstvo cone B pestilo
pomanjkanje osnovnih živil. V cono B je bilo iz cone A prepovedano prenesti določene dobrine
in material, ki si jih lahko s teritorija pod ZVU prinesel v cono B samo z dovoljenjem
Trgovinske zbornice v Gorici ali pa Deželnega odseka za prehrano (SERRAL). Večinoma so
ljudje prosili za prevoz materiala, živine in poljskih pridelkov preko demarkacijske črte v obe
smeri.84
Dobrine, ki jih je bilo prepovedano brez dovoljenja prenesti v cono B, so bile med drugim: bela
moka, žito, koruza, ječmen, olje, maslo, testenine, riž, sladkor, kandirano mleko, sir, živina,
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sadje in zelenjava, cement, železne kovine, opeka, plin, steklo, bencin, nafta, električni stroji,
stavbeni les, cevi za vodo, plašči, zračne cevi, milo, zdravniški material, alkohol, sveče, žeblji.85
Posledično se je razvila črna borza in nedovoljeno trgovanje preko demarkacijske črte. Prehodi
meje so bili oteženi. Za povojne čase relativno oblije na »ameriški« strani in pomanjkanje na
jugoslovanski sta povzročili razcvet tihotapstva. Posebno mlajši prebivalci so začeli »švercati«,
da so se lahko preživljali. Poleg tihotapljenja so bili na demarkacijski meji pozorni tudi na
prehode nezaželenih oseb.86 Prebivalci cone B so iz cone A tihotapili živino, drva, mlečne
izdelke in poljedelske pridelke. Hrano so lahko legalno prenesli čez mejo, živino in drva so
morali pretihotapiti čez noč. Oživele so specifične oblike menjave in trgovanja, potekala pa je
tudi drobna trgovina med zavezniškimi vojaki in prebivalstvom. Za prehod Morganove črte so
ljudje iz Julijske krajine potrebovali osebne izkaznice. Rapalsko mejo, ki je ločila cono B
Julijske krajine od Jugoslavije, je bilo mogoče prestopiti le s posebnimi dovoljenji, za prehod
čez zahodno mejo cone A Julijske krajine pa so bila vpeljana posebna potna dovoljenja. Ko so
zavezniki in Jugoslavija dosegli sporazum, so lahko ljudje neovirano prečkali mejo, vendar
samo tisti, ki so stalno bivali na območju Julijske krajine.87 Prehodi meje in izogibanje
takratnim pravilom niso bili nedolžna šala, ki se je praviloma končala »zgolj« z zagovorom in
kakšno nočjo v zaporih.88
Vasi Trenta, Soča, Lepena, Čezsoča in Log Čezsoški so bile praktično odrezane od sveta, saj je
bil Vršič neprevozen in že od vojne naprej niso odstranili snega. Prvi kamion pomoči je v Trento
in Sočo preko Vršiča prišel šele 19. julija 1945. Trenta je takrat štela 297 prebivalcev, večina
je bila kmetov, katerih edini večji pridelek so bili mlečni izdelki in krompir. Vas Soča je štela
600 prebivalcev in je bila nekoliko premožnejša. Predlagano je bilo, da bi se Trenta in Soča
priključili Kranjski Gori, dokler se ne bi uredilo dovoza živil preko Tolmina po ozemlju cone
A.89
Poljedelstvo je bilo v teh krajih omejeno samo na pridelovanje krompirja in nekoliko koruze,
vse ostale življenjske potrebščine je bilo treba uvažati.
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Na življenje domačinov ob demarkacijski črti je večji problem predstavljala različna politična
ureditev kot sama fizična prisotnost meje. Mejni prehodi so gibanje prebivalstva omejevali, za
uniformirane osebe pa je bila pot sploh zaprta. Ti so stike z nadrejenimi v Tolminu in Postojni
vzdrževali preko dveh gorskih poti: iz Lepene na planino Duplje, čez Prehodavce k izviru
Tolminke in skozi Polog v Tolmin. Ta pot je bila pozimi neprehodna. Druga tovorna pot je šla
iz Čezsoče skozi Slatenik na planino Preddolina, v Drežniške Ravne, skozi Drežnico v Ladro
in naprej skozi vasi na levem bregu Soče v Tolmin. Najbližja bolnišnica za prebivalce cone B
je bila šele v Vipavi.90

7. Priključitev Jugoslaviji
Kljub limonadi in čokoladi na zavezniški strani in pomanjkanju na drugi strani Soče pa je bila
želja po priključitvi k Jugoslaviji močnejša. Nezadovoljstvo zaradi navzočnosti zaveznikov je
bilo vse večje, kar so ljudje vse pogosteje pokazali z demonstracijami.91
Zavezniška vojaška uprava v coni A Julijske krajine je prenehala delovati 15. septembra 1947
skladno z določili mirovne pogodbe, podpisane v Parizu 10. februarja 1947.92 Veljati je začela
15. septembra 1947, danes pa se tega datuma spomnimo kot dan priključitve Primorske k
matični domovini. Čeravno je pariška mirovna pogodba imela mednarodno pravno veljavo,
razmere ob demarkacijski črti še zdaleč niso bile urejene. Zavezniki so do zadnjega špekulirali
in z grožnjami ter pregovarjanji pritiskali na jugoslovansko oblast. Upali so, da jo bodo vsaj za
nekaj časa odvrnili od udejanjanja pogodbe in dejanske zasedbe pridobljenega ozemlja. Grozil
je izbruh novega oboroženega konflikta. Vendar se Titova armada po njegovem ukazu ni pustila
motiti in na veliko razočaranje zaveznikov 15. septembra 1947 natanko opolnoči prekoračila
demarkacijsko črto.
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Prebivalci Zgornjega Posočja, ki so prej pripadali coni A, se prvih let po priključitvi Jugoslaviji
neradi spominjajo, saj so pomenila slabši gmotni položaj. Konec je bilo zavezniške preskrbe,
trgovanja z ameriškimi vojaki in z italijanskimi mesti.93
Na življenje je vplivala tudi državna meja med republiko Italijo in Jugoslavijo, ki ni bila samo
meja med državama, ampak tudi ideološka meja med dvema po družbeni ureditvi različnima
državama. Ta meja je bila do leta 1955 praktično hermetično zaprta. Na območju bivše cone A
so bili še vedno prisotni vojaki in graničarji po večini iz južnih jugoslovanskih republik, ki so
na slepo izvrševali ukaze centra in so bili zato med prebivalci osovraženi.
Veliko ljudi, ki so živeli v krajih ob meji, so v upanju na boljše življenje zbežali v Italijo in
potem naprej v čezoceanske dežele. Do konca petdesetih let je te kraje zapustilo ogromno
mladih fantov, ki so hoteli ubežati služenju dolgega vojaškega roka. Realnost na drugi strani je
bila v resnici še bolj kruta in mnogi so pristali v prehodnih taboriščih po Italiji.94

8. Zaključek
Podoba Zgornjega Posočja se je v času med obema vojnama zelo spremenila. Italijanska gradnja
vojaških objektov je močno spremenila tako naselja v dolini kot tudi dele gora, kjer so postavili
svoje utrdbe. Ogromno še danes obstoječih poti v dolini Trente, so v času med obema vojnama
zgradili Italijani. Zaradi nadzora meja so se ljudje v tem času začeli vse bolj posluževati
kontrabanta, kar je prisililo oblasti k strožjemu nadzoru mej.
Konec 30ih let prejšnjega stoletja so se priprave na 2. svetovno vojno začele pospeševati.
Zgrajenih je bilo še več vojaških objektov, v dolino je bilo poslano vse več vojakov. Eno izmed
večjih vojaških območij se je nahajalo tudi na Logu v Trenti, kjer je bila zgrajena tudi centralna
kasarna redne vojske. Enote, ki so bile nameščene v tem delu doline naj bi zagotavljale prvi
močnejši odpor na tem pomembnem prehodu meje in ovirale prodor sovražnika po dolini Soče.
V času med vojnama in tudi med vojno delovanje planin v visokogorju ni bilo ustavljeno,
italijanske oblasti so razvoj planin celo podpirale. Med vojno so delujoči na planinah
potrebovali posebno dokumentacijo, ki so jo pridobili od nemških oblasti.
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Partizanske enote so v krajih Zgornjega Posočja začele delovati zelo hitro po začetku NOB,
vendar v Trenti in Soči kakšnih večjih in stalnih partizanskih čet ni bilo. Te kraje so uporabljali
predvsem za oddih, prečkali so jih bolj v sklopu kurirskih poti, ki so potekale čez gorske prelaze.
Obdobje pred in med 2. svetovno vojno je trentarsko dolino definitivno zaznamovalo. Še danes
lahko vidimo ostanke italijanskih kasarn, poti, ki so jih zgradile italijanske oblasti.
Po koncu 2. svetovne vojne je bilo območje Zgornje Soške doline razmejevala Morganova črta.
Prebivalci Zgornje Soške doline so pripadali coni B, ki je bila pod nadzorom jugoslovanske
vojske. Življenjski standard v coni B je bil veliko slabši kot v coni A, ki je bila pod nadzorom
zavezniške vojske. Primanjkovalo je osnovnih življenjskih dobrin, posledično se je zelo
razširilo tihotapstvo. Obdobje po vojni je tako prineslo hudo revščino, razmah kontrabanta in
strog nadzor na meji, ki je potekala v bližini, strog nadzor nad prebivalstvom pa so nove oblasti
po vojni še vedno izvajale vse do priključitve k novi državi Jugoslaviji 15. septembra 1947.

9. Povzetek
Po 1. svetovni vojni je območje v skladu z Rapalsko pogodbo pripadlo Italiji. Zaradi težko
prehodnega terena preko katerega je potekala meja med Italijo in Kraljevino SHS, so tu
italijanske oblasti izvajale strožji nadzor nad mejnimi prehodi, ki so potekali preko gora in
prelazov.
Italija se je v tridesetih letih posebej posvetila utrjevanju vzhodne meje in razvijala obrambni
sistem, imenovan tudi Alpski zid. V Zgornjem Posočje je bilo zgrajenih več postojank,
namenjenih kraljevi finančni straži, v te kraje pa so posledično prihajale tudi številne brigade,
ki so poskrbele, da je bilo do leta 1930 ob meji zgrajen večji del načrtovanih povezav. V dolini
Trente, kjer je državna meja potekala preko visokih, težko dostopnih vrhov, so bila potrebna
zelo obsežna gradbena dela.
Z bližanjem 2. svetovne vojne je Italija še bolj utrjevala vzhodno mejo, zgrajenih je bilo še več
novih strateško pomembnih poti, katerih namen je bil omogočiti predvsem čim hitrejšo
povezavo vojaških centrov v Posočju z ostalimi v notranjosti dežele.
Največjo obremenitev za dolino je predstavljalo iz leta v leto številnejše vojaštvo, še posebej
se je povečalo po letu 1940. Z ogromnim kasarniškim kompleksom in ostalimi zgradbami so
italijanske oblasti močno spremenile za dolino značilno kulturno krajino. Vendar pa je imela
obsežna gradnja vojaških objektov in velikih obnovitvenih del na glavni cesti skozi dolino ter
gradnja mulatjer tudi dobro stran, saj je domačinom omogočala zaposlitev in dodaten zaslužek.
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Dejstvo, da je meja med državama potekala tudi preko planin, je pastirje postavilo v težko
situacijo, saj so bili na podlagi starih pašnih pravic navajeni vsak dan gnati ovce na pašo na
gorenjsko stran. Pastirje, ki so pasli na planinah Za Skalo, Za Črnim vrhom ter na Trebišni in
so drobnico velikokrat gnali na pašo nad Lepo Komno, v Lopučnico in v zgornji del Doline
Triglavskih jezer, so večkrat zajeli jugoslovanski graničarji (srbski vojaki). Italijanska oblast je
sicer podpirala obnovo planin, še posebej pri preskrbi z vodo.
V času 2. svetovne vojne so italijanske oblasti poostrile nadzor nad mejo. Vendar kljub
močnemu in modernemu utrdbenemu sistemu ter velikemu številu vojakov in drugih obmejnih
sil, kapitulacije Italije in popolnega zloma celotnega vojaškega sistema ni bilo več mogoče
preprečiti.
Začetek narodnoosvobodilnega boja v Trenti sega v leto 1942 in sovpada z njegovim začetkom
v ostalih vaseh na Bovškem. Prvi množični odhod fantov iz Soče in Trente je potekal v februarju
1943.
Po kapitulaciji Italije so v dolino hitro prišle nemške enote, ki so bili po pričevanju domačinov,
precej bolj strogi od italijanskih oblasti, vendar pa večjih akcij na tem območju niso izvajali.
Bolj kot v Trento, so Nemci hodili v Sočo, ki je bila bližja Bovcu, vendar jih je tu vedno pričakal
močan odpor partizanskih enot. Partizanske enote so prihajale v Trento predvsem na delovni
počitek. Preko doline pa so vodile tudi kurirske zveze z Gorenjsko.
Ob koncu vojne aprila 1945 so se nemške enote hitro umikalne z Zgornjega Posočja, do konca
meseca pa so se iz severne Italije prebili zavezniki, preko Istre pa jugoslovanska armada. Po
napornih pogajanjih je bil 9. junija 1945 podpisali sporazum med poveljstvom zavezniškega
štaba in med generalštabom Jugoslovanske armade. Morganova črta je območje Posočja
razdelila na zavezniško cono A in jugoslovansko cono B. Konec vojne tako na Primorskem ni
prinesel želenega cilja – priključitve celotne Primorske k matični Jugoslaviji.
Meja med conama v Zgornjem Posočju ni potekala neposredno po toku Soče, ampak so v cono
A spadale tudi nekatere vasi na njenem levem bregu. Meja ni bila nenavadna samo zaradi
narodnostnega vidika, ampak nenaravna tudi z geografskega, saj je bila težko prehodna.
Prebivalci Zgornje Soške doline so imeli velike težave, saj jih ni bilo mogoče iz cone B. Njihovo
upravno središče je bil Tolmin, do tja pa so morali čez hribe, od Bovca pa jih je ločevala meja
v bližini vasi Kal-Koritnica. Edina povezava z Jugoslavijo je bila mogoča preko prelaza Vršič,
ki pa je bil več mesecev zaradi snega neprevozen. Prebivalce cone B je pestilo splošno
pomanjkanje, kar je vodilo v razcvet tihotapstva, medtem ko se je življenjski standard
prebivalcev vasi na desnem bregu Soče počasi izboljševal. Na življenje domačinov ob
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demarkacijski črti je večji problem predstavljala različna politična ureditev kot sama fizična
prisotnost meje.
Pariški mirovni sporazum je v veljavo vstopil 15. septembra 1947 in do tega časa se je morala
zavezniška vojska umakniti z območja bivše cone A. Prebivalci Zgornjega Posočja, ki so prej
pripadali coni A, se prvih let po priključitvi Jugoslaviji neradi spominjajo, saj se je življenjski
standard ljudi poslabšal.
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12.Priloge
-

INTERVJU: ANTON HOSNER
Anton Hosner, rojen leta 1932.
1. Kakšen je bil nadzor italijanske oblasti v kraju ob začetku vojne? So oblasti strogo
nadzirale tu živeče prebivalstvo?
Nasproti naše hiše so imeli fašisti svojo postojanko (karabinjeri) in to je bilo kar neprijetno.
Bali smo se jih. Leta 1940 se je začela vojna, 1941 smo bili izgnani v begunstvo – v Tarcento.
Do Bovca smo šli peš, naprej so nas peljali s tovornjaki. Nazaj smo se vrnili čez okoli 8 dni.
Med časom, ko nas ni bilo, so nas okradli, v hiši ni ostalo nič.
Če je kdo kaj kritiziral državo in so ga pri tem zalotili, so seveda sledile posledice. Pokojni
Štrukelj (Berginc) se je enkrat uprl finančnikom, ne vem točno za kaj je šlo, in so ga zaprli.
Spomnim se, kako je pravil, da kaj takega ne privošči nikomur. Najprej so ga pretepli, da je
imel ves hrbet krvav, potem pa so mu na rane dali sol. Če so te fašisti samo slišali, da si kaj
rekel proti oblasti, so bili zelo neusmiljeni.
Jezik v javnem in zasebnem življenju. Ali se je nadzorovalo, kako so ljudje govorili v
javnih stavbah? Ste morali govoriti italijansko?
Ne, glede tega niso komplicirali. Tudi trgovci v trgovinah so bili domačini, prav tako v
gostilnah.
2. Kako ste komunicirali, npr. s sorodniki z drugih krajev?
Spomnim se, da je bila cenzura stroga. Vsa pošta, ki smo jo hoteli poslati čez mejo ali v Trst,
je morala skozi cenzuro.
3. Katerih dobrin je najbolj primanjkovalo?
Ni bilo soli, moke – čista žalost! Domačini so zato v kontrabant nosili prejo in stvari, ki so jih
pridelali doma, da so jih lahko zamenjali za dobrine, ki jih tukaj ni bilo mogoče dobiti.
4. Preskrba z ostalimi življenjskimi pripomočki, npr. milo, oblačila.
Najti oblačila je bilo zelo težko. Ko je Italija leta 1943 so iz odej, ki so jih pustili za sabo naredili
hlače, vendar to ni bil primeren material za oblačila. V trgovinah oblačil ali materiala zanje nisi
mogel dobiti.
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5. V šoli ste takrat govorili italijansko. Ali je to veljalo za vse, ali je bila mogoče v nižjih
razredih še dovoljena slovenščina?
Ne, vse je bilo v italijanščini. Strogo italijansko. Edino otroci med sabo smo se seveda
pogovarjali po domače.
6. Se mogoče spomnite vaših učiteljev? Kakšne narodnosti so bili učitelji?
Učiteljice so bile vse Italijanke, v glavnem so prihajale z območja Gorice.
7. Šola je bila takrat tudi v Trenti. Koliko razredov so otroci lahko obiskovali v domačem
kraju?
Otrok je bilo takrat veliko več. Pod Italijo je bilo tukaj pet razredov – za tiste, ki so jih opravili.
Jaz jih nisem, ponavljal sem tretji razred. Šola je bila do štirinajstega leta in to je bilo to, ostali
smo doma. Potem pa sem šel past koze.
8. Se mogoče še spomnite, katere predmete ste se učili v šoli? Kako je bilo z veroukom?
Je bil obvezen? V katerem jeziku so ga poučevali?
Zelo malo se spomnim. Imeli smo računstvo, zelo osnovno, malo zemljepisa. Seveda je bila
obvezna italijanščina.
Verouk so nas poučevali v slovenskem jeziku. Verouk je bil obvezen in italijanska oblast je to
podpirala. Italijani so redno hodili v cerkev. Maše so potekale v latinščini, edino Oče naš smo
zmolili v slovenščini.
9. Ali starši kdaj otrok niso pustili v šolo (npr. zaradi tujejezičnih učiteljev, da bi se na ta
način upirali okupatorjem)?
Ne, niti ne. Tega si niso upali.
10. Kje ste imeli najbližjega zdravnika?
V Bovcu. Spomnim se, da je prišel tudi na dom, ko smo otroci imeli škrlatinko. Zdravstveni
dom v Bovcu je bilo majhen, kakšne boljše zdravstvene oskrbe po dolini ni bilo. V Bovec smo
morali tudi po zdravila, če smo jih potrebovali.
11. Kako je bilo z umrljivostjo otrok? Ženske so takrat večinoma rojevale doma – je bila
umrljivost pri porodih visoka?
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Umrljivost otrok je bila najvišja takoj po vojni. Takrat je razsajala davica, kar nekaj otrok v
dolini je umrlo.
Ja, ženske so rojevale doma. Večinoma so takrat prišle domov babice.
12. Meja med državama je potekala čez gore. Trenti najbližji mejni prehod je bil Vršič in
pa Predel. Se mogoče spomnite kje so potekali mejni prehodi preko gora – je bila kje
kakšna točka meje posebej označena oz. pod posebnim nadzorom?
Spomnim se, da je bil pod stalnim nadzorom Predel. Na Vršiču prehod ni bil vedno pod
vojaškim nadzorom, vsaj ne do kapitulacije Italije, potem so tudi Vršič (Nemci) veliko bolj
strogo nadzorovali. So pa prehode že pod Italijo redno patruljirali.
13. Kako so bili ti prehodi zavarovani, npr. so bili ograjeni z žico, so bile mogoče kje
postavljene mine?
Meja je bila ograjena z žico že od začetka italijanske okupacije. Približno 3 metre je bila visoka.
Min ni bilo, vsaj ne spominjam se, da bi bile.
14. Kako je bilo s prečkanjem meje? Jo je bilo mogoče prečkati s kakšno dokumentacijo?
Ne, meje si ni dalo prečkati na noben način. Nobenega dovoljenja ni bilo mogoče dobiti. Ljudje
so meje prečkali preko »gamsovih poti,« hodili so čez gorske prelaze. Veliko ljudi je še pred
začetkom vojne zbežalo čez mejo.
15. Kaj so bile najpogostejše dobrine, ki so jih ljudje »švercali čez mejo«? Kako je bilo npr.
z oblekami?
Sol in moka. Teh stvari ni bilo. Večinoma so jih zamenjali za kake domače stvari, npr. volno,
ki so si jo včasih ženske spletle kar v lase, da so jo lahko prinesle na drugo stran V Jugoslavijo
so pa nosili kavo, ki se je tu dala dobiti, v Jugoslaviji pa je ni bilo. Odkupa ni bilo, saj ni bilo
denarja. Šlo je bolj za blagovno menjavo.
Glede oblačil je bilo zelo težko. Ko je Italija leta 1943 kapitulirala, smo iz njihovih kasarn
pobrali odeje iz katerih so potem ženske naredile hlače, ampak to je bil zelo slab material za
obleke in neudoben.
16. Katere so bile najpogostejše poti preko katerih so ljudje prečkali meje?
Najpogosteje so hodili čez Luknjo, spomnim se tudi, da so nekateri hodile preko poti, ki je
potekala pod Jalovcem. Po tej poti so šli celo do Rateč.
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17. Ali so oblasti preganjale ljudi zaradi ilegalnega prečkanja meje? Kakšne so bile
posledice, če so ljudi zalotili pri ilegalnemu prečkanju meje in »švercanju«?
Seveda so bile kazni. Spomnim se, da so enkrat ustrelili starega Rutarja. Začasa Italije so kar
precej hodili po gorah in nadzirali.
18. Kako pa je bilo z mejami v visokogorju? So bile tudi v gorah kje postavljene žice, ki so
označevale mejo?
Med vojno ne. Ostalo je pač tisto, kar so imeli Italijani postavljeno že od prej v času okupacije.
19. V času druge svetovne vojne so na tem območju delovale tudi planine. Ena, ki se nahaja
tik pod Vršičem in s tem zelo blizu meje, je bila planina Zapotok. Ali so oblasti kaj
posebej nadzorovale to območje? So bile meje na planini označene?
Moj oče je bil na tej planini mlekar. To je bilo okrog leta 1944, že po kapitulaciji Italije. In
Nemci, ki so bili na Vršiču, so zajeli enega izmed pastirjev, ki je pasel blizu meje.
Spomnim se, da je moral dobiti moj oče posebno dovoljenje od nemškega komandanta v Bovcu
in s tem dokumentom je moral potem do vojakov, ki so pastirja zajeli, da so ga izpustili. Za
časa druge vojne so morali imeti vsi na planini neka posebna dovoljenja. Meje niso bile nič
posebej označene.
Enkrat se spomnim, da smo pogrešali eno kozo. Čez nekaj dni smo našli njene ostanke. Bila je
ustreljena, tako da so jo morali Nemci najbrž zaklati. Na mejnem območju, sicer z izjemo
Vršiča, vojaki niso bili stalno prisotni, so pa pogosto patruljirali – precej pogosteje kot Italijani.
Tudi preko planine je kdaj pa kdaj prišla kakšna patrulja.
20. Se mogoče spomnite katerega leta so začele na območju Trente delovati prve
partizanske enote?
Ne spomnim se točno, ampak vem, da so kar kmalu po začetku NOB začeli delovati tudi tukaj.
Ne spomnim se, da bi kaka četa posebej delovala samo na tem območju, so pa redno prihajali
skozi kraj. Spomnim se, da so enkrat partizani ustrelili dva Nemca, ki sta se z Vršiča pripeljala
v dolino na kontrolo, motor pa so potem vzeli. Bilo je tudi kar nekaj kurirjev, ki so po dolini
zbirali kakšne informacije, potem pa odšli čez Dolič – tam čez so imeli glavno pot – in potem
do štaba v Bohinju.
V dolini Zadnjice je delovala manjša partizanska bolnišnica, drži?
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Ja , to je bila pomožna bolnišnica, potem so jo premestili na Skalo (Vas na Skali). Vem, da so
kdaj prinesli kakšnega ranjenega partizana, če so ga ranili kje v bližnjih gorah. Če so bili hudo
ranjeni, jim niso mogli ravno veliko pomagati.
21. So se partizani mogoče kdaj zatekli na planine? So pastirji sodelovali z njimi, jim
prinašali kakšne informacije z doline?
Jaz se spomnim predvsem tega, da sem od njih na planini Zapotok dobil precej uši. Večkrat so
se zatekli v kakšnega izmed hramov, ki so bili v lasti Alberta Bois de Chesna (ustanovitelj
botaničnega vrta Julijana v Trenti), in v teh hramih smo prebivali tudi pastirji. Tam preko so
imeli partizani svoj prehod.
22. Na kakšen način so prebivalci kraja pomagali okoliškim partizanom?
Ja, ljudje so pomagali na vse možne načine. Ženske so za partizane pletle volnene nogavice in
kakšne jope. Tudi živali so zaklali posebej za partizane, posušili meso in ga potem nosili
partizanom. Ljudje so pomagali, kolikor so le mogli.
23. Glede na to, da ste od moških v dolini ostali večinoma samo otroci in pa starejši, ali se
je veliko domačinov pridružilo partizanom?
Obvezno so odšli k partizanom. Veliko mladih je pred začetkom vojne pobegnilo v Jugoslavijo.
Ko so Nemci okupirali Jugoslavijo, so zbežali v partizane, saj so Nemci izvedli mobilizacijo.
Ampak to se v naših koncih ni zgodilo.
24. Kaj se je zgodilo, če so oblasti izvedele, da kdo pomaga partizanom?
Glede tega so morali biti ljudje najbolj previdni. Ne spomnim se v naši dolini, da bi prišlo do
kakega izdajanja partizanov. Najbližja taka situacija, kjer so bili partizani izdani, se je zgodila
na Golobarju aprila 1943. To je bila res katastrofa. Tega se spomnim, bilo je ravno pred Veliko
nočjo in cela dolina je bila zelo pretresena zaradi tega dogodka.
25. Se mogoče spomnite kakšne partizanske akcije?
Tu v dolini smo imeli veliko srečo, saj se morebitne akcije niso odvijale v bližini. Ena akcija je
potekala v Lepeni, kjer so partizani ubili kar nekaj Nemcev in zavzeli skladišče z orožjem v
vasi. Takrat smo se res bali, da bodo Nemci maščevali in požgali vse po dolini.
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26. Italija je kapitulirala septembra 1943. Se mogoče spomnite, kdaj so Italijani zapustili
to območje? Koliko časa je mino preden so v dolino potem prišli nemški vojaki?
Nemci so prišli že, ko so se zadnji Italijani šele umikali. Prišla jih je ena manjša četa. Spomnim
se, da smo po odhodu Italijanov hiteli pobirat iz kasarn odeje, orodje, kdo je vzel tudi kako
puško. Italijani so vse pustili za sabo in mi smo hoteli pobrati čem več stvari, ki bi nam prišle
prav. In v tem času, ko smo nosili te stvari domov, so prišli v vas Nemci. Skupaj s pokojnim
Andrejem sva nesla neka stare vojaške rjuhe in odeje, ko sva zagledala Nemce. Jaz sem hitro
vse skupaj vrgel čez bližnji zid in čez most, oni pa ni utegnil vsega pravočasno vreči čez. Na
srečo je znal dobro nemško in mu niso nič hudega storili, je pa moral stvari, ki jih ni uspel skriti
za most, nesti nazaj v kasarno.
27. So bili Nemci veliko bolj strogi od Italijanov?
Ja, veliko bolj strogi so bili. Glede vojaških stvari so bili zelo bolj natančni in strogi. Tudi
domačine so bolj nadzirali. Kakšne mobilizacije tu v vasi niso mogli izvesti, saj smo ostali le
otroci in pa starejši.
28. Kako hitro po kapitulaciji Nemčije, so se Nemci umaknili s tega območja?
Spomnim se, da so Angleži in Američani zelo hitro prišli do Bovca, pridružila pa se jim je tudi
jugoslovanska armada. Mislim, da je bila to 4. armada. Eni so odšli na Predel, eni čez Vršič in
Nemci so se predali. Vse to pa se je zgodilo, kar hitro po kapitulaciji Nemcev, ni bilo nekega
zastoja.
29. Se mogoče spomnite, kdaj so bile porušene italijanske kasarne?
Ostale so še dolgo časa. Večina je bila porušenih v petdesetih letih. Jaz se spomnim, da ko smo
pri nas zidali hišo leta 1959, smo sem vozili dele zidu od kasarn in material. Vsi, ki so takrat
zidali, so uporabili zidovje kasarn za gradnjo hiš.
30. Po koncu vojne je bilo to območje še dve leti nevtralno preden so ga priključili
Jugoslaviji. Imate kakšne spomine na to obdobje?
Do leta 1947 nismo pripadali nikomur, potem nas je prevzela Jugoslavija. Pogajanja o tem,
čigav bo Trst in čigava bo Primorska, so dolgo trajala. Trst je bil hitro določen Italiji. V teh
dveh letih smo morali še vedno »švercati« čez mejo. Če smo hoteli v Bovec smo morali najprej
čez Berebico v Bavšico in potem do Bovca. Bilo je res težko.
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INTERVJU: IDA KRAVANJA
Ida Kravanja, rojena leta 1924.
1. Kakšen je bil nadzor italijanske oblasti v kraju ob začetku vojne? So oblasti strogo
nadzirale tu živeče prebivalstvo?
Moja družina je imela srečo, saj smo živeli bolj izven vasi (v Zadnji Trenti), tako da tam ni bilo
nekega nadzora. Tudi kasneje, med vojno, je bila to velika sreča, saj Nemci tja niso pogosto
zahajali.
Spomnim se, da so nam v času pod Italijo pobrali veliko stvari, npr. kolesa ali kakršnokoli
orodje, ki jim je prav prišlo.
Leta 1940 smo bili izgnani z naših domov v Tarcento. Takrat so mislili, da bodo tukaj potekali
boji, zato smo se morali vsi umakniti. Nastanjeni smo bili v neki šoli. Bili je grozno, higienske
razmere so bile zelo slabe. Tam smo kakšnih 8 dni. Ko smo se vrnili se spomnim tega, da je bil
naš pes še vedno v hiši. Hišo so okradli, okna so bila razbita.
2. Kako ste dobivali informacije o tem, kaj se dogaja po svetu in v Jugoslaviji? Kako ste
komunicirali z morebitnimi sorodnik z drugih krajev? Je bila prisotna cenzura?
Moj oče je imel iz Ljubljane naročen časopis Jutro. Čeprav je znal bolj slabo brati, je z veseljem
pregledal časopis.
3. Šolstvo v času okupacije: jezik v šoli, kazni.
Šola je bila italijanska, spomnim se, da nas je bilo v razredu 13 in imeli smo 5 razredov.
Učiteljice so bile vse Italijanke. Najtežje nam je bilo v prvem razredu, saj nas večina ni znala
italijansko. Spomnim se veliko otrok, ki so začeli v šoli jokati, ker so učiteljice vpile na njih,
ker niso nič razumeli. Spomnim se tudi, da med poukom nismo smeli na stranišče in enkrat med
poukom me ni spustila in začela vpiti name. Tako me je bilo strah, da sem se polulala in potem
me je poslala domov.
Kakšni kazni se ravno ne spomnim, spomnim pa se gospoda župnika, ki je fante, ki so bili
neposlušni tepel s palico. Ampak učitelji nas niso tepli. Bolj smo imeli težave z domačimi
nalogami, saj tudi pisati nismo znali v italijanščini in posledično so bile tudi ocene slabe. Veliko
otrok je ponavljalo razrede.
Pouk je potekal zjutraj in popoldne. Spomnim se, da so nam dajali ribje olje in nekateri otroci
so dobili v šoli malice, ampak jaz in moj brat nisva dobila nič, saj je naša družina veljala za
dovolj premožno. Bili smo kmetje in predvidevalo se je, da ne potrebujemo dodatkov za hrano
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ali oblačila – ljudje so takrat dobivali posebne karte, s katerimi so šli v trgovine in dobili te
stvari.
4. Ali starši kdaj otrok niso pustili v šolo (npr. zaradi tujejezičnih učiteljev, da bi se na ta
način upirali okupatorjem)?
Ne, starši so vztrajali, da morajo otroci v šolo. Večkrat so bili otroci tisti, ki niso hoteli iti.
5. Kako je bilo v času okupacije s hrano? Česa je največ primanjkovalo in kje ste te
dobrine dobili?
Najbolj je manjkala moka. Oblek tudi ni bilo. V trgovini se ni dobilo dosti, mogoče kakšna
majica, pa še to ne pogosti.
Spomnim se, da smo enkrat zaklali 3 prašiče in sovaščanka nas je zatožila oblasti in morala sem
nesti nekaj mesa in masti v Bovec, kjer so imeli postajo. Pobirali so tudi maslo.
6. Se je v tistih časih veliko »švercalo«? Kaj so bile najpogostejše dobrine, ki so jih ljudje
»švercali čez mejo«? Kako je bilo npr. z oblekami?
Tega je bilo ogromno. Ženske so si stvari skrile celo pod spodnje perilo. Najbolj je v naših
kraljih manjkala moka, to smo najpogosteje prinašali. Pri nas doma smo čez mejo nesli sir in
ga zamenjali za stvari, ki jih ni bilo. Oblek je bilo malo. V trgovini se je včasih dalo obiti kakšno
majico, ampak imeli so jih le nekaj in dobil jih je tisti, ki je prišel prvi v trgovino.
Doma smo imeli kmetijo in kadar smo klali živino, smo morali vedno odnesti nekaj tudi
oblastem v vasi. Kar precej so nadzorovali, koliko smo imeli in nam odvzeli, če so menili, da
smo imeli preveč. Enkrat se je zgodilo, da so nam poginile tri svinje, zato smo naenkrat imeli
več mesa kot po navadi. Nekdo iz doline nas je zatožil oblastem in kar precej smo jim morali
oddati. Tudi volno smo dajali.
Je bilo »švercanje« prisotno tudi še po vojni med 1945-1947?
Ja. Tudi mene so enkrat ustavili na Predelu. Pod perilom sem imela skritih 2000 lir, kar je bilo
več kot je bilo dovoljeno nesti čez mejo. Pregledali so me, sleči sem se morala, ampak denarja
na srečo niso dobili.
7. Meja med državama je potekala čez gore. Trenti najbližji mejni prehod je bil Vršič in
pa Predel. Se mogoče spomnite kje so potekali mejni prehodi preko gora – je bila kje
kakšna točka meje posebej označena oz. pod posebnim nadzorom?
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Ne spomnim se, da bi bila meja v hribih kaj posebej označena. Bili pa so zelo strogo
nadzorovani mejni prehodi. Starega Rutarja so ustrelili, ko je šel na lov in prečkal mejo. Lovci
si morali biti previdni, da niso prečkali meje, ko so hodili lovit.
8. Se mogoče spomnite katerega leta so začele na območju Trente delovati prve
partizanske enote?
Prvi so se pojavili kar kmalu, vem da so leta 1942 že prihajali v dolino.
9. Na kakšen način so prebivalci kraja pomagali okoliškim partizanom? Kaj se je zgodilo,
če so oblasti izvedele, da kdo pomaga partizanom?
Spomnim se, da sem jim v Lončičevo hišo (Zapolden), kjer so imeli sestanke, nesla hrano. Tam
so imeli velikokrat sestanke. Spomnim se, da so imeli celo pisalni stroj.
Do izdajanja ni prišlo. Ne spomnim se, da bi kak domačin kdaj izdal partizane. Moj oče je bil
v odboru in spomnim se, kako so imeli namen enkrat partizani ustreliti enega domačina, ki je
pred vojno hodil na sezonsko delo v Nemčijo. Zaradi tega so mislili, da ima kake veze z Nemci.
Moj oče jih je le uspel prepričati, da so šli do njega in se pogovorili. Če ne bi ga najbrž kar
ustrelili, brez kakšnih dokazov.
10. Glede na to, da ste od moških v dolini ostali večinoma samo otroci in pa starejši, ali se
je veliko domačinov pridružilo partizanom?
Italijanske oblasti že pred vojno pobrale vse fante od 16 let naprej. Kakšen je uspel potem, ko
so začeli delovati partizani, zbežati z italijanske vojske in se pridružil partizanom. Kakšni fantje,
ki so še ostali v dolini, so se jim pridružili, ko so začeli prihajati v dolino. Veliko mladih je
pobegnilo v Jugoslavijo še pred vojno in so se tam pridružili partizanskim četam.
11. Italija je kapitulirala septembra 1943. Se mogoče spomnite, kdaj so Italijani zapustili
to območje? Koliko časa je mino preden so v dolino potem prišli nemški vojaki?
Zelo hitro so prišli. Bali smo se jih bolj kot Italijanov – že njihov jezik je bil bolj trd.
12. Kako hitro po kapitulaciji Nemčije, so se Nemci umaknili s tega območja?
Kar hitro so zapustili dolino. Ne dolgo po koncu vojne. Vse so pustili za sabo. V kasarnah so
pustili orožje, tudi motorje. Vem, da so ljudje hiteli v kasarne, da bi našli karkoli uporabnega.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje lastno delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 15.5.2019

Ema Kravanja
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