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Tematska turistična pot
Le dober teden po koncu vélike vojne in podpisu premirja med Avstro-Ogrsko in Italijo (4. 11. 1918) so se v zgornji baški
dolini in v sosednji soriški občini naselili prvi italijanski vojaki. Brez kakršnega koli odpora so zasedli večinsko slovensko
ozemlje, s katerega se niso umaknili vse do kapitulacije Italije 1943. leta. Meja med Kraljevino Italijo in novonastalo
Kraljevino SHS pa je bila dokončno določena šele dobri dve leti kasneje (12. 11. 1920), ko je bila po dolgotrajnih pogajanjih
v italijanskem mestecu Rapallo podpisana težko pričakovana mirovna pogodba. Kraji na Primorski strani oziroma v dolini
reke Bače so tako pripadli Italiji, medtem ko je bila Sorica z okoliškimi kraji priključena Kraljevini SHS.
DRUGAČNI ČASI ali KONTRABANT NAJ BO
V letu po dokončni določitvi meje so novo mejno črto, ki je vodila po razvodju vzhodno od Podbrda oziroma preko vrhov, ki
so že od nekdaj predstavljali naravno pregrado med primorskim in celinskim svetom, označili z betonskimi mejnimi kamni
v treh velikostih, ki ponekod stoje še danes. Življenje ljudi ob novonastali meji se je s tem močno spremenilo, stoletne
povezave pa niso bile pretrgane. Gospodarske in vedno bolj zaostrene politične razmere so od njih terjale obilo prilagajanja
in iznajdljivosti, ki se je kazalo predvsem z razmahom tihotapljenja. Ta nevarna a donosna ilegalna dejavnost, je v letih med
obema vojnama marsikateri obmejni družini omogočila preživetje in izboljšanje življenjskega standarda.
SKOK V ČASOVNI STROJ ali RAPALSKA MEJA NA SORIŠKI PLANINI
Tematska pot Rapalski meji poteka po vrhovih, ki obdajajo Soriško planino (Lajnar, Slatnik, Možic, Baško sedlo). Sami ali s
prijaznim vodičem, peš, s kolesom ali z dvosedežnico, se obiskovalci lahko odpravite na pot po udobnih mulatjerah, mimo
litoželeznih opazovalnic, bunkerjev in vojaških kasarn, ki so obdane s čudovitimi razgledi na Julijske Alpe, Bohinjsko jezero,
Škofjeloško hribovje, Baško grapo in Sorico.
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KJE ZAČNEM?

Gostišče Brunarica Soriška planina (dostop do vrha Lajnarja možen peš, s kolesom ali z dvosedežnico).

KAJ VIDIM in KJE?

Jeklena opazovalna kupola utrdbe vrh Lajnarja, s katere so Italijani nadzorovali dogajanje na nikogaršnjem prostoru
med Alpskim zidom in četrtim sektorjem Rupnikove linije, ki je vodila preko Selške doline in po grebenu s Soriške
planine do Ratitovca.
V zemljo vkopani bivalni prostori utrdbe vrh Lajnarja. S ploščadi pred vhodom se vidi daleč po dolini Bače.
Kasarna pripadnikov GAF (obmejne straže) na Možicu je bila zgrajena med prvimi v tem sektorju, na mestu, kjer je
pred tem stalo več senikov. V njeni neposredni bližini je bila pretovorna postaja vojaške tovorne žičnice.
Strojnično mesto bunkerja tipa 7000, za katere je bilo značilno, da so bili dobro skriti in zato težko opazni. Njihova
zunanjost ne da slutiti razvejenega sistema hodnikov in prostorov, ki se skrivajo v notranjosti.
Pod opazovalno kupolo vrh Možica, od koder je lepo vidna bohinjska kotlina, se skriva niz hodnikov in skrbno
grajenih prostorov za osebje z več bojnimi bloki.
Utrdba Vrh Bače je vkopana v živo skalo. Izpred vhoda, ki je dodatno zavarovan z galerijo in le težko opazen, se
lepo vidi utrdba vrh Lajnarja.

SREDNJE ZAHTEVNA POT
SREDNJE ZAHTEVNA POT

2h

3,5 h

Karla Kofol, Tolminski muzej - text and photography | Jožko Dakskobler, TD Podbrdo | Jana Jocif - Design and photography | TC Soriška planina d.o.o.

/MEDIUM TRAIL

/MEDIUM TRAIL

/EASY TRAIL

LAHKA POT

1h

/EASY TRAIL

LAHKA POT

10 min

BRUNARICA /GUEST HOUSE

KAMP /CAMP

alpsko cvetje /wild flowers

poletna paša /summer pasture

pohodništvo /hiking

panoramske vožnje s sedežnico
/panoramic chairlift ride

razgledna točka /view point

padalstvo /paragliding

Rapalska meja /Rapallo border

kolesarske poti /biking trails

