
Pot po Rupnikovi Liniji – skupna aktivnost mreže 

 

NOSILCI: vse šole v mreži 

IZVAJALCI: vodje projekta na posameznih šolah, aktivi športne vzgoje in zgodovine posameznih šol, Turizem  

       Škofja Loka 

ROKI: 27. 9. 2014 

VKLJUČENI DELEŽNIKI: dijaki različnih letnikov posameznih šol, profesorji spremljevalci, vodniki 

MERILA/KAZALNIKI: število stikov in deležnikov, povečanje deleža vključenih deležnikov, število nevladnih organizacij, 

raven občutka enakosti in spoštovanja, doseganje ciljev; skupna pravila in vrednote, visoka državljanska zavzetost, 

simboli  

 

 

EVALVACIJA DOSEGANJA CILJA:  

Na čudovit jesenski dan smo dijaki in profesorji Gimnazije Škofja Loka, Gimnazije Kranj, ŠC Škofja Loka – Srednje šole 

za strojništvo in Gimnazije Jesenice opravili pohod po Rupnikovi liniji. Prav zaradi zgodovinske pomembnosti te linije 

smo se sodelujoče šole v mreži odločile, da vključimo ta pohod po tem poti ne samo v akcijski načrt mreže, ampak ga 

izvedemo tudi kot eno izmed skupnih dejavnosti mreže. 

Na Gimnaziji Škofja Loka smo pohod povezali z jesenskim športnim dnem, ki so se ga udeležili dijaki 3. letnikov. Iz 

Gimnazije Kranj so se nam pridružili dijaki 4. letnika, iz Gimnazije Jesenice dijaki 1. letnika ter dijaki 

2. letnika iz Srednje šole za strojništvo. Tako je našo pohodniško skupino sestavljala pisana 

druščina dijakov vseh letnikov iz sodelujočih srednjih šol. 

Pred pohodom so se dijaki o nastanku in pomembnosti Rupnikove poti pogovarjali pri pouku 

zgodovine, pri športni vzgoji pa so se poučili o pomembnosti primerne opreme in varnosti med 

vzponom in spustom. Pri organizaciji pohoda smo sodelovali s Turizmom Škofja Loka, kjer so nam 

priskrbeli vodnike, ti pa so nas spremljali tako na poti, kot tudi pri samem ogledu bunkerja na Golem 

vrhu.  

Ker je pohod približno 200 dijakov pravi logistični zalogaj, smo se razdelili v 2 skupini in se do Golega vrha povzpeli iz 

dveh smeri: loški gimnazijci iz Smrečja, ostali dijaki pa iz Javorča.  

 

Dijaki in profesorji Gimnazije Škofja Loka smo na pot krenili že ob 7.15 uri, iz 

Smrečja pa smo z vzponom pričeli okrog 8. ure. Ostale šole so se na pot podale z 



enournim zamikom, saj je vstop v bunker mogoč le za približno 30 ljudi naenkrat. Po uri in pol hoda smo prispeli na Goli 

vrh, se razdelili v 4 skupine in z 10 minutnim zamikom vstopali v bunker. Kmalu so se nam pridružile še ostale šole, ki so 

uspešno premagale vzpon iz Javorča. Ogled bunkerja je trajal približno eno uro in v tem času so nam vodniki povedali 

mnogo zanimivosti iz časa nastanka bunkerja ter o vsem, kar se je dogajalo z njim v naslednjih desetletjih. Tisti najbolj 

neustrašni dijaki in profesorji so bunker zapustili skozi strelno lino, kar je bilo za mnoge nenavadna izkušnja.  

 

 

 

 

 

 

 

Po končanem ogledu bunkerja nas je čakal še spust do Smrečja oz. Javorča ter vožnja z avtobusi nazaj proti v Škofji 

Loki, Kranju in Jesenicam. 

Brez skrbi lahko rečemo, da je pohod v celoti uspel. Vse 4 šole smo uspešno opravile pohod, ki je, kljub različnim potem, 

imel isti cilj. Vendar si za cilj tega dne nismo izbrali le vzpon na Goli vrh in ogled bunkerja iz časa med obema vojnama. 

V tem dnevu smo šole videle priložnost za druženje in učenje o vrednotah, ki so pomembne za vse nas in so nam 

skupne. Povezali smo se z lokalno nevladno organizacijo in jo vključili v naše učenje, njihovo znanje ter izkušnje pa 

spoštovali in cenili. Ta dan sta nas vodila skupen jezik in odprta komunikacija, kar je prispevalo k večji ravni občutka 

enakosti in vzajemnega spoštovanja. 

  

 

 

 

 


