VPLIV NA DOMAČINE
Na višku gradnje je bunkerje na celotni liniji gradilo
60.000 vojakov in civilistov v treh izmenah. V času gradnje so bivali v vojaških taborih in pri domačinih. Eden
izmed največjih vojaških taborov je bil na pobočju Strmice, kjer naj bi bivalo preko 1.000 vojakov. Ena izmed
domačij, kjer so se nastanili, je bila domačija Pr´Omejc.

INFORMACIJE IN NAJAVA VODENJ:

TIC Vrhnika

(Turistično informacijski center)

Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
Tel.: + 386 1 755 10 54, + 386 51 661 063
E-pošta: tic@zavod-cankar.si
www.visitvrhnika.si

Skrbnik tematske poti:
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika,
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

V tej domačiji so včasih živeli vojaki, danes je prazna.

t emat s k a p ot

Gradnja bunkerjev je bila dobro plačano delo in je zagotovila dovolj delovnih mest za vse.
Vojaki in delavci so z domačini tesno sodelovali in se z
njimi družili. Domačini so s prodajo domačih izdelkov
vojakom dobili možnost za dodatni zaslužek. V prostem
času so se srečevali tudi ob plesih pri cerkvi na Zaplani.
Spletale so se prijateljske in ljubezenske vezi.

LOGOTIP RUPNIKOVE LINIJE:
predstavlja betonski stolp bunkerja s tremi strelnimi
linami. Gre za nadaljevanje istoimenske poti, ki se
nahaja v občini Gorenja vas - Poljane.
ZANIMIVOST:
Ob tematski poti se nahaja tudi pet energetskih
točk. Kratkotrajno zadrževanje na teh mestih bo
blagodejno vplivalo na vaše počutje.

RUPNIKOVA
LINIJA

RUPNIKOVA LINIJA

TEMATSKA POT

poznorimski zaporni zid

Pred 2. svetovno vojno se je gradnja obmejnih obrambnih
sistemov – bunkerjev – načrtovala v večini evropskih držav.
Kljub temu, da je Francija prvič predlagala Kraljevini Jugoslaviji utrjevanje njene zahodne meje že leta 1926, je ta z gradnjo
pričela šele leta 1935.

Tematska pot Rupnikova linija poteka po območju, kjer so
vidni ostanki glavnega obrambnega položaja, ki bi preprečeval napredovanje italijanske vojske proti Vrhniki in
Ljubljani.

Na območju tematske poti se nahajajo tudi ostanki poznorimskega obrambnega zidu (Claustra Alpium Iuliarum)
iz 3.-4. stol. n. š., kar potrjuje, da gre za strateško pomembno lokacijo, ki so jo poznali že Rimljani.

Obrambni sistem so gradili vzdolž rapalske jugoslovansko-italijanske meje, ki je potekala v bližini in se uradno imenuje »zahodna fronta«. Ime Rupnikova linija so sistemu nadeli
domačini po vodji utrjevalnih del, generalu slovenskega rodu
Leonu Rupniku.

Vir: Šolski zgodovinski atlas, Ljubljana, DZS,1994

Na Zaplani naj bi se po prvotnem načrtu dela zaključila leta
1940, na drugih odsekih linije pa do leta 1947. Toda predvojna dogajanja so te načrte spremenila, saj je morala Jugoslavija zaradi pridruževanja svojih sosed Trojnemu paktu
razširiti obrambo še na severno in vzhodno mejo. S tem so
bila sredstva, ki so bila namenjena obrambi zahodne meje,
prerazporejena.
Bunkerji na Zaplani niso bili nikoli dokončani. Kljub zastavljenim terminom glede izgradnje so bili ob začetku vojne spomladi leta 1941 večinoma še nevkopani, le redki oboroženi,
v vseh pa je manjkala zahtevnejša notranja oprema. Nekateri
bunkerji so ostali še v začetnih gradbenih fazah.

Začetek in konec poti:
Dolžina poti:
Višinska razlika:
Potreben čas za ogled:
Zahtevnost: 	

Gostilna Mesec
3,5 km
120 m
1,5 - 2 uri
srednja, primerna tudi za družine z otroci

LEGENDA:
Nahajate se tukaj
Informativna tabla tematske poti
Trasa tematske poti Rupnikova linija
Bunker
Rimski zid
Energetske točke

