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Rapalsko obdobje je čas obstoja tako imenovane rapalske meje, ki je med 
obema svetovnima vojnama predstavljala mejo med Kraljevino Italijo ter 
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma kasneje Kraljevino Jugo-
slavijo. Obe svetovni vojni, velika gospodarska kriza in vzpon fašizma ter 
nacizma so globalni dogodki, ki so bistveno vplivali tudi na življenje ob 
takratni rapalski meji. Kljub temu, da to obdobje praviloma razumemo in 
predstavljamo kot kratek čas dveh desetletij med svetovnima vojnama, je 
od italijanske vojaške zasedbe zahodnega dela Slovenije leta 1918 do podpi-
sa nove mejne pogodbe leta 1947 dejansko minilo dolgih devetindvajset let. 
Osrednja mejna pogodba med kraljevinama je bila podpisana 12. novembra 
1920 v mestu Rapallo ob Ligurskem morju, ki je meji dalo ime. V letu 2020 
smo obeležili stoletnico podpisa, Republika Slovenija pa je v tem letu pra-
znovala 29 let samostojnosti. 
Negativne posledice za slovenski narod so prišle še pred uradnim fašistič-
nim prevzemom oblasti, se stopnjevale po letu 1923 in dosegle vrhunec s 
šolsko in upravno reformo sredi dvajsetih let. Dovzetnost italijanskega na-
roda za fašistične ideje in načrtno izkoreninjanje slovenstva z vsemi mož-
nimi sredstvi, sta med zatirano in nepriznano slovensko manjšino vzbu-
dila organiziran odpor že leta pred italijanskim napadom na preostanek 
slovenskega državnega ozemlja v začetku druge svetovne vojne. 
Fašistični pritiski so povzročili preselitev okoli 100.000 Slovencev iz Julij-
ske krajine v Kraljevino Jugoslavijo, neznano koliko pa jih je z italijanskim 
potnim listom emigriralo v tujino. Njihovo mesto so vsaj v urbanem in su-
burbanem okolju hitro zasedli italijanski priseljenci iz »stare« Italije. 
A vendar je življenje na obeh straneh meje moralo teči dalje. Prebivalstvo, 
ki je bilo osem stoletij bolj ali manj povezano v notranjih upravnih enotah 
habsburških dežel, se je moralo v zelo kratkem času privaditi na izrazito 
spremembo družbeno-kulturne dinamike, ki se še danes odraža v njegovi 
regionalni identiteti. Nova državna meja in mejišče (zaledni mejni pros-
tor) sta postala vodilni sili razvoja območja na obeh straneh tako na držav-
ni, regionalni kot lokalni ravni. 
Nekdanja rapalska meja je razdeljevala šestnajst današnjih slovenskih ob-
čin in sicer nekdanje italijanske občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, 
Idrija, Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica ter nekdanje jugoslovanske obči-
ne Kranjska Gora, Bohinj, Železniki, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Logatec, 
Cerknica in Loška dolina. Rapalsko obdobje je neposredno poseglo v ra-
zvoj 7226 kvadratnih kilometrov oziroma 36 % današnjega slovenskega 
državnega ozemlja. 

Zakaj pisati o 
rapalskem obdobju
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Pogled s Ciprnika na Rateče in nad njimi Peč. 
Mejno črto prepoznamo po od daleč vidni poseki.

Peč 

Prvi od glavnih mejnikov rapalske meje na naših 
tleh je posebnež. Edini je na točki, ki je predsta-
vljala in še vedno predstavlja tromejo med Italijo, 
Avstrijo in Slovenijo oziroma med predhodnica-
mi današnjih držav. Mejnik ni originalen, nado-
mestni je bil postavljen kasneje na istem mestu 
kot prvotni, ki je bil valjaste oblike. 

Opis: Vzpon začnemo v Ratečah. Sledimo ozna-
kam za Tromejo. Do vrha gremo po makadamski 
cesti, lahko pa pot skrajšamo po strmejši pešpoti 
ali naredimo kombinacijo obeh za vzpon in se-
stop. Na vrhu je veliko leseno znamenje, tromej-
nik stoji nekaj korakov stran. 

Glavni mejnik 

NADMORSKA VIŠINA
1509 m

VIŠINA IZHODIŠČA
870 m 

VIŠINSKA RAZLIKA
640 m 

WGS 84 MEJNIKA 
N 46,52228 
E 13,7143

IZHODIŠČE
Rateče 
Dosežemo jo po cesti skozi 
Kranjsko Goro. V križišču desno 
v središče vasi, kjer na 
primernem mestu parkiramo. 

WGS 84 izhodišča
N 46,49739
E 13,70500 

ČAS HOJE
Vzpon po cesti 2 h
Po pešpoti 1.45 h
Sestop 1.30 h
Skupaj 3.30–4 h 

ZAHTEVNOST
Lahka označena pot. 

ZEMLJEVIDA
Julijske Alpe, zahodni del, PZS, 
1 : 50.000; Triglavski narodni 
park, PZS, 1 : 50.000

Peč, Tromeja
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Čistokrvno gorsko poreklo severnega dela rapalske meje nakazuje pov-
prečna višina vseh glavnih mejnikov, ki krepko presega povprečno višino 
Slovenije. Najnižjo točko je mejna črta dosegla na Planinskem polju, 447 
m, najvišjo na vrhu Triglava, 2864 m. Povprečna nadmorska višina enain-
šestdesetih glavnih mejnikov znaša več kot 1300 m.
Nekoliko skrajšano je rapalska meja potekala tako: s Peči nad Ratečami se 
je spustila v Rateče in se na drugi strani Zgornjesavske doline vzpela preko 
Ponc do V koncu špice. Preko Kotovega sedla je šla na Jalovec in naprej 
na Malo Mojstrovko. Prečila je prelaz Vršič in vršiško cesto, nadaljevala 
mimo Prisojnika in Kriške stene proti Luknji in navzgor po grebenu. Tekla 
je v bližini zahtevne planinske poti čez Plemenice in dosegla vrh Trigla-
va. Od tam se je spustila na Dolič, šla mimo Kanjavca na Prehodavce in na 
greben Lepega Špičja, tako da je Dolina Triglavskih jezer ostala na jugoslo-
vanski strani.
Meja je prečila dalje čez Kal in Lanževico na Bogatinsko sedlo, kjer se je 
obrnila proti vzhodu na greben Tolminsko-Bohinjskih gora, po katerem je 
dokaj natančno sledila razvodnici. S Soriške planine se je mejna črta spus-
tila na Petrovo Brdo, preko Hoča (Porezen je ostal italijanski) šla visoko 
nad Davčo in čez današnje smučišče Cerkno. 
Tu je meja prišla v osrednji del. Vrh Blegoša je po umiku italijanske vojske 
1921 pripadel Jugoslaviji. V nadaljevanju je meja zaobjela Sovodenj in sko-
čila na Sivko, se obrnila proti jugovzhodu na Medvedje Brdo, se spustila 
proti Hotedršici in do Kalc nad Logatcem. Mimo Grčarevca je sledila glav-
ni cesti ob vznožju Planinske gore. Prečkala je cesto v Planini in nadaljeva-
la ob Planinskem polju čez hrib Stražnik pri Cerknici. Na Velikem Javorni-
ku je zapustila osrednji del, saj se tod začnejo gozdovi južnega dela meje.
Ta del je prečkal eno najbolj sklenjenih gozdnih površin v Sloveniji. Gre 
predvsem za dve veliki enoti, dolgi greben Javornikov in prostrano obmo-
čje Snežnika. Tu tudi stoletje pozneje skorajda ni naselij. Tod je bila razvi-
ta lesna industrija, ki je uspešno delovala tudi v času razmejitve, seveda pa 
še bolj proslulo tihotapstvo, saj je bilo obsežne gozdove in poti po njih, ki 
so bile znane le domačinom, skoraj nemogoče nadzorovati. 
Težave pri nadzoru meje v južnem delu je predstavljalo tudi zelo zaplete-
no cestno omrežje. To je bilo ponekod zgrajeno na novo. Danes, ko meje 
ni, omrežje gozdnih cest daje vtis velikega kaosa, saj so bile predvojne 
ceste grajene v smeri vzhod–zahod, v rapalskem obdobju pa zaradi meje v 
smeri sever–jug. Italijanska vojska je področje skušala nadzorovati, zato je 
v nepreglednih gozdovih zgradila vrsto utrdb in poljskih jarkov, povezanih 
v velik obrambni sistem.
Meja je v zadnjem delu proti Kvarnerskemu zalivu šla čez hrib Škodovnik 
in skozi Leskovo dolino ter obšla Snežnik, ki je ostal italijanski. Od tod 

Potek rapalske meje današnja južna meja s Hrvaško izmenično malce prestopa na eno ali drugo 
stran rapalske meje. Za Paravičevo mizo, južno od Gomanc, se rapalska 
meja usmeri proti Reki in dokončno zapusti ozemlje Slovenije.

Edini okrogli mejnik rapalske meje, Peč-Tromeja
Vir Ilustrirani Slovenec

Odlivanje betonskih mejnikov na jugoslovanski strani pri Hotedrščici, leta 1921, delo 
so dobili tudi domačini. Vir knjiga Tomaža Pavšiča Ob stari meji

POTEK RAPALSKE MEJE




