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ŠTART POHODA:

CENTER ŽIROV - 8.30

TRASA POHODA:

ŽIRI - VRSNIK - LEDINE - KORITA - BREZNICA - ŽIRI

ZAKLJU^EK POHODA IN DRUŽENJE:
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Turistično društvo Žiri od leta 2004 organizira rekreativni pohod po poteh ob nekdanji  rapal-
ski meji. Rapalska meja je v žirovski zgodovini pustila velik pečat. Še bolj v vaseh in zaselkih, 
ki so pripadli italijanski državi. Nasilno potujčevanje,  prepoved rabe slovenščine, uvedba 
italijanskih šol ..., je otežilo življenje domačega prebivalstva in dolgoročno ogrožalo obstoj 
slovenstva. 

Pohod ob rapalski meji je primeren za srednje izurjene pohodnike vseh starosti. Edini strmejši 
vzpon na poti bo iz Žirov na vrsniško planoto. Sledila bo lahka hoja po planotastem svetu 
z Vrsnika, preko Govejka do Ledin ter Ledinskih Krnic. Nato bo sledil spust do vasi Korita 
in Breznica ter od tam na cilj v Žiri. Tempo hoje bo prilagojen, vmes bodo krajši postanki. 
Pohodnike bodo ves čas spremljali razgledi na žirovsko kotlino, okoliško hribovje, Julijce, 
Kamniške Alpe. 

Med potjo bomo pohodnikom predstavili zgodovinske utrinke ter življenje obmejnega pre-
bivalstva. Vasi Gorenji in Spodnji Vrsnik, Govejk, Ledine, Krnice, Korita, Breznica so namreč 
z razmejitvijo pripadle Italiji. Daljši postanek bomo naredili v Ledinah, kjer bo v sliki in 
besedi predstavljena ledinska planota. Na cilju pohoda, pred Kulturnim središčem Stare Žiri 
(»stara šola«) bo sledilo druženje ob jedači in pijači. Ob tej priliki bo mogoč tudi ogled zbirk 
v muzeju. 

Rapalska meja je po koncu prve svetovne vojne ločevala Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS 
(Jugoslavijo). Pogodbo o meji so podpisali v mestu Rapallo, od tod poimenovanje. Žiri so v 
času med obema svetovnima vojnama postale kraj ob državni meji. Na drugi strani, v Italiji, 
se je tako zgodilo z Idrijo in Cerknim. Sosed je bil ločen od soseda, prijatelj od prijatelja, 
sorodnik od sorodnika. Začelo se je potujčevanje slovenskega življa. V nekdaj žirovske vasi, 
ki so pristale onkraj meje, v Italiji, so prišli tujci, ki so varovali mejo. Ob meji so vznikale 
številne utrdbe. Mnoge so se ohranile do danes, npr. kaverne na Vrsniku, Breznici. Mejo 
so natančno označlili z mejniki, ki so tudi materialni ostanki tega zgodovinskega obdobja. 
Domače prebivalstvo se ni predalo in je kljubovalo tujemu vsiljivcu. Ena izmed glavnih de-
javnosti za preživetje in dodaten zaskužek je postalo tihotapstvo ali kontrabant. 

Štartnina za pohod je 10 EUR za odrasle in 6 EUR za otroke. 

V ceno je všteto okrepčilo na poti, pogostitev z bogračem 
in pijačo ter organizacija kulturnega programa. 

Pohod ni zahteven. Tempo hoje je prilagojen. Poteka po urejeni pohodni poti, z 
vmesnimi postanki, primeren tudi za družine z otroci.

PROGRAM IN POHOD BO IZVEDEN PO TAKRATNIH VELJAVNIH 
POGOJIH ZA IZVEDBO DOGODKA IN IZPOLNJEN POGOJ PCT


